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Cuvânt-înainte

Prezenta culegere de studii include comunicările participanţilor la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Elitele social-politice şi economice ale Basarabiei (1812-1918)” din 2 decembrie 2013,
organizată în cadrul proiectului 13.819.07.01F, cu aceeaşi denumire.
Scopul acestui proiect este întocmirea studiilor ştiinţifice şi valorificarea documentelor referitoare la elitele social-politice şi economice ale Basarabiei în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (boieri, boiernaşi, nobili, dvoreni, mazâli, răzăşi, şleahtici, negustori, industriaşi, moşieri, funcţionari, ţărani etc.), utile pentru investigaţiile istorice, demografice, sociologice,
genealogice, onomastice, statistice, a relaţiilor familiale, administraţiei, a proprietăţii funciare ş.a.
Publicarea studiilor şi materialelor documentare cu privire la elite a fost concepută ca o continuare a cercetărilor efectuate de Gheorghe G. Bezviconi, încununate cu lucrarea „Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru". Astfel, articolele volumului au fost selectate şi grupate în două compartimente tematice, consacrate problematicii elitelor basarabene: arhondologie şi genealogie.
Obiectivele proiectului derivă din necesitatea valorificării şi punerea în circulaţie a patrimoniului documentar al Republicii Moldova, ceea ce poate contribui la elucidarea mai multor
probleme din trecutul spaţiului pruto-nistrean şi ar favoriza cercetări mai obiective, în corespundere cu principiile istorice ale istoriografiei naţionale şi universale.
Am dorit, şi am reuşit, să colaborăm la investigarea ştiinţifică a elitelor Basarabiei, atât cu
cercetătorii începători, cât şi cu profesioniştii. Prezentul volum este primul rezultat palpabil al
proiectului respectiv, de care vor beneficia cercetătorii ştiinţifici din cele mai diferite domenii (istorici, sociologi, jurişti, specialişti în administraţia publică etc.), studenţi şi cei interesaţi de istorie. Vrem ca această culegere de studii şi documente să contribuie la elaborarea cursurilor universitare, manualelor şi materialelor de popularizare a istoriei spaţiului pruto-nistrean.
Echipa proiectului
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ARHONDOLOGIE ŞI TEORIA ELITELOR
Victoria Bivol
CONCEPTUL DE ELITĂ ŞI PROBLEMA CERCETĂRII ELITEI
ÎN ISTORIOGRAFIE
Abordarea elitară a societăţii este o perspectivă relativ nouă atât în istoriografia europeană,
cât şi în cea românească. De cele mai multe ori, vorbind despre elite atingem problema ierarhiei
sociale şi a modului în care societatea creează diferenţe în cadrul său: atât în domeniul social, cât
şi în ceea ce priveşte accesul la viaţa politică. În acest context devine evident că în conceptul de
elită putem vedea o realitate care accentuează raporturile lipsite de simetrie între guvernanţi şi
cei guvernaţi şi care gravitează în jurul puterii.
Noţiunea „elită” îşi are originea în termenul latin eligere, ceea ce înseamnă a alege, şi reprezintă un grup mic de oameni, dar care au o poziţie dominantă şi deţin puterea de decizie în
variate sectoare ale organizării sociale şi economice ale unui stat. Din cadrul elitei conducătoare
fac parte birocraţii, elita politică care conduce şi operează cu structurile executivă, legislativă şi
judiciară. De asemenea, putem identifica şi o elită care nu deţine în mâinile sale pârghii de
conducere directă, şi aici putem enumera: reprezentanţii media, intelectualii etc.1
Cât de paradoxal ar părea chiar şi în societăţile democratice, în care prin definiţie puterea
ar trebui să revină „demosului”, adică poporului, puterea reală este concentrată în mâinile minorităţii, care are drept scop reprezentarea intereselor majorităţii. Vis-a-vis de „reprezentarea
populară” în cadrul democraţiei până şi V.Pareto îşi manifestă sarcasmul, pentru el aceasta fiind
o ficţiune: „Cu unele excepţii, în număr infim şi de scurtă durată, există peste tot o clasă guvernantă puţin numeroasă, care se menţine la putere, în parte prin forţă, în parte cu consimţământul clasei guvernante, care este mult mai numeroasă. În fond, diferenţele rezidă, în principal, în proporţiile combinării forţei şi consimţământului; în formă, diferenţele rezidă în modalităţile prin care se uzează de forţă şi se obţine consimţământul”2.
De cele mai multe ori, chiar şi în cadrul acestei minorităţi există o oarecare stratificare,
ceea ce determină o oarecare concurenţă între membrii acesteia. Astfel, după cum menţionează
J.A. Schumpter, democraţia trebuie să fie un câmp de concurenţă liberă între viitorii lideri pentru votul electoratului, iar masele sunt cele care aleg între mai multe elite3.
Cât priveşte societăţile nedemocratice, aici elita se caracterizează prin unitate, are puteri nelimitate
atât în domeniul economic, cât şi cel politic, şi acţionează în vederea satisfacerii proriilor interese.
Dacă elita politică, faţă de alte grupuri de elite, participă nemijlocit la exercitarea puterii
politice, atunci elita economică (numită adesea, incorect, şi elita business sau elita antreprenorială) înfăptuieşte dominaţia economică şi realizarea puterii economice în societate. Cercetătorul român Cătălin Turliuc afirmă că nu există tipologii istorice şi sociologie unanim acceptate vizavi de problema elitelor. Totuşi, consideră că din elita economică fac parte proprietarii de
stabilimente economice industriale, marii acţionari şi membrii consiliilor de administraţie ale
acestora, negustorii patentari de categoria I, proprietarii de bănci sau marii acţionari ai instituţiilor de credit, deţinătorii unor importante pachete de acţiuni în societăţile de transport, telecomunicaţii etc., proprietarii şi întreprinzătorii din domeniul agricol cunoscuţi prin poziţia şi puterea lor economică4.
Elise S. Brezis, and Peter Temin, Elites and economic outcomes, The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2008. The New Palgrave
Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan. 12 February 2014.
http://dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_E000263> doi:10.1057/9780230226203.0464
2 Milca Mihai, Geneza teoriei elitelor: provocarea neomachiavellienilor, Bucureşti, 2001, p. 68.
3 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, London, Routledge, 1954, p. 285.
4 Cătălin Turliuc, Elita economică în România la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Rolul industriaşilor
evrei // Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 123.
1
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Însă este evident că o astfel de tipologie nu evită întrepătrunderea elitei economice cu cea
politică, pe care o putem exemplifica astfel: efectul acţiunilor elitei asupra economiei se realizează prin mai multe canale: creşterea şi dezvoltarea economică, mobilitatea socială, inegalitatea
şi sistemul politic care, în rezultat, afectează economia.
Analizând teoriile ce abordează problema elitelor vom observa că fondatorii acestor teorii,
cum ar fi Machiavelli, Mosca, Pareto, Weber şi alţii, folosesc ca principal criteriu de diferenţiere
a elitelor, în raport cu masele, criteriul poziţiei politice1; totuşi, se realizează faptul că problema
elitelor presupune un ansamblu mult mai complex de aspecte.
Elemente specifice modelului elitar în abordarea şi explicarea procesului istoric pot fi identificate în lucrarea lui Niccolo Machiavelli Principele2, în care autorul analizează puterea politică
a timpului său şi modelul unei personalităţi puternice, pline de virtuţi care ar fi în măsură să
influenţeze cursul evenimentelor, să edifice un stat. Astfel, observăm că Machiavelli pledează
pentru o societate condusă de o singură persoană puternică, care este aleasă de Forţa Divină,
fiind înzestrată cu calităţi deosebite de cele ale omului simplu din cadrul maselor. Scopul principal, unica ţintă în realitate a Principelui este de a apăra, de a menţine statul, învingând cu orice
mijloc, forţă sau prin vicleşug.
Un alt exemplu elocvent este lucrarea lui Guy Chaussinand-Nogaret L'Histoire des élites
en France du XVIe au XXe siècle3, apărută în 1991, în care autorul lărgeşte definiţia conceptului de elită. Dânsul specifică faptul că elita, cea care concentrează puterea, nu se limitează
la anumite categorii sociale şi că a scrie istoria elitelor înseamnă, de fapt, a scrie istoria Franţei,
în toate planurile ei, inclusiv în planul mentalităţii. Aceasta şi pentru faptul că elitele frânează
sau accelerează procesele istorice şi asupra lor se repercutează, în detaliu, întreaga istorie.
Chaussinand-Nogaret consideră că secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIXlea reprezintă perioada în care se face cu adevărat trecerea de la aristocraţie spre elite.
Pentru sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, tezele legate de
abordarea elitară a societăţii se plasează la nivelul gândirii filosofice şi politice. În acest sens
putem evidenţia poziţia lui John St. Mill4, care susţinea că guvernarea şi procesul de elaborare a
politicilor în interesul public trebuie să aparţină unei minorităţi pe ai cărei reprezentanţi el îi numeşte „înţelepţii societăţii”. Mill consideră că masele trebuiesc supuse unui continuu proces de
emancipare prin intermediul educaţiei.
Un alt sociolog de vază, Gustave Le Bon, la fel abordează raporturile dintre mase şi elită în
lucrarea Psychologie des Foules5. Concluzia lui este că, de fapt, civilizaţiile au fost opera unei
minorităţi de persoane caracterizate prin calităţi deosebite, care au constituit vârful piramidei.
El consideră că palierele piramidei se lărgesc în raport cu descreşterea valorii mentale şi astfel se
ajunge până la bazele societăţii. Le Bon identifică o serie de modificări, cum ar fi: declasarea şi
uzarea elitelor tradiţionale, racolarea unor elemente din cadrul maselor, dar şi nebunia egalitară
şi colectivistă promovată de Revoluţia bolşevică, care au condiţionat un proces inevitabil de
masificare a societăţii. La rândul său, ascensiunea mulţimilor spre conducere a determinat acumularea unor energii distructive pentru civilizaţia europeană.
V.Pareto, în lucrarea Tratat de sociologie generală6, abordează problema elitelor. În
opinia lui, societatea se prezintă ca o piramidă în vârful căreia se află elita. De fapt, originile
diferenţierii sociale vin din faptul că oamenii sânt diferiţi din toate punctele de vedere: începând
cu aspectul fizic şi continuând cu calităţile morale şi intelectuale. Pareto a inclus în clasa elitei
persoane cu capacităţi deosebite, printre care cele organizatorice, persoane cu avere, autoritate,
studii, care caracterizează virtuţile unui tip. Necesitatea divizării societăţii în elită şi mase el o
R. Câmpeanu, Elite europene şi elite romaneşti in veacul XVII. Încercări de definire // Xenopoliană. Buletinul
Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 87.
2 N. Machiavelli, Principele, Bucureşti, 1999.
3 Guy Chaussinand-Nogaret, L'Histoire des élites en France du XVIe au XXe siècle, Tallandier, Paris, 1991.
4 J.S. Mill, Della liberta. Sansoni, Firenze, 1974.
5 Gustave Le Bon, Psychologie des Foules. Felix Alcan, Paris, 1921.
6 V. Pareto, Tratat de sociologie generală, Bucureşti 1993.
1
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deduce din superioritatea natural-psihologică, din inegalitatea capacităţilor individuale ale
oamenilor care se manifestă in toate domeniile de activitate umană1.
Totuşi, una dintre principalele contribuţii ale lui Pareto la cercetarea problemei elitelor rămâne teoria circulaţiei elitelor. Concluzia lui Pareto este că în societăţile moderne circulaţia continuă a elitelor împiedică formarea unei clase dominante, stabilă şi închisă, cum considera Karl
Marx.2 Astfel, V.Pareto consideră că elitele nu există o perioadă lungă de timp, fapt ce se explică
prin degenerarea rapidă a urmaşilor elitei. De aceea, pentru a-şi păstra poziţiile dominante, reprezentanţii elitei se perpetuează prin cooptare şi nu prin transmiterea ereditară a privilegiilor şi a
puterii pe care o deţin. În aceste condiţii, elitele simt o continuă necesitate de a se regenera, iar
acest proces decurge anume prin aportul claselor inferioare, care recrutează membri din cadrul
lor pentru a completa elita. Este evident, că în cadrul teoriei despre circulaţia elitelor identificăm
o legătură strânsă care există între toate elementele societăţii, deoarece elita nu se poate constitui ca un cerc închis fără a interacţiona cu elemente din afară. Elita are o continuă necesitate
de a regenera pentru că în caz contrar asistăm la fenomentul decadenţei elitei manifestată prin
creşterea considerabilă a elementelor degenerate în componenţa elitei.
Gaetano Mosca, contemporanul lui Pareto, observă importanţa pe care o are organizarea
în structurarea unei elite. Caracteristica fundamentală a unei elite este mai cu seamă capacitatea
organizatorică a acesteia, un anumit mod de a fi şi de a se constitui ca structură de putere. Prin
exercitarea puterii, guvernanţii, de fapt, se constituie într-o minoritate care îşi asumă funcţia
conducătoare, în timp ce masele acceptă guvernarea.
G.Mosca a încercat să demonstreze inevitabilitatea divizării societăţii în două grupe inegale:
1. Clasa guvernantă, puţin numeroasă, monopolizează puterea şi se bucură de avantajele
acesteia; 2. Clasa condusă (numeroasă, guvernată şi condusă de prima)3.
Capacitatea de a conduce, în opinia lui Mosca, constituie criteriul definitoriu în selectarea
indivizilor pentru elită, aceasta presupunând anumite calităţi personale care sunt cele mai
adecvate pentru exercitarea funcţiei de conducere într-o epocă sau alta4. Autorul susţine că sunt
trei mijloace prin care clasa dominantă (elita) se reînnoieşte: moştenirea, alegerea şi cooptarea.
C. W. Mills, ca şi predecesorii săi, este de părerea că orice societate este divizată în două
categorii de indivizi: cei bogaţi şi cei săraci, cei puternici şi cei slabi, cei care conduc şi cei care sunt
conduşi. Totuşi, în timp ce G. Mosca utilizează noţiunea clasă guvernantă, C. Wright Mills nu este
de acord cu o astfel de formulare. În opinia lui, termenul „clasă” este unul economic, iar „a
guverna” are mai mult o conotaţie politică. Astfel, s-ar părea că noţiunea clasă guvernantă
conţine teoria conform căreia clasa economică o conduce pe cea politică. C. Wright Mills consideră că în anumite contexte această teorie ar avea dreptul la viaţă; totuşi, când vorbim de clasă
conducătoare şi încercăm să-i acordăm o conotaţie politică nu reuşim să acordăm suficientă
autonomie agenţilor politici, cu atât mai puţin ne referim la elita din rândul militarilor. Astfel,
autorul consideră că nu poate fi acceptată ideea ca elita economică să ia unilateral deciziile într-o
societate. De cele mai multe ori, vârfurile piramidei din cele trei domenii principale: politic, economic şi militar dispun de un înalt grad de autonomie şi doar în cazuri de necesitate se aliază în
vederea luării deciziilor importante. În baza celor expuse mai sus, C. Wright Mills preferă să folosească noţiunea elita puterii şi nu clasa guvernantă pentru a caracteriza cercurile înalte ale
societăţii, acestea fiind cele care exercită puterea5. Totuşi, deşi pune accent pe elita care se află la
putere, Mills este foarte conştient de diversitatea elitelor şi de diversitatea criteriilor de acces la
aceasta.
O influenţă deosebită asupra cercetării fenomenului elitei şi puterii a exercitat Max Weber,
sociolog, economist şi istoric german. Weber face distincţie intre putere şi dominaţie sau stăV. Pareto, Tratat de sociologie generală, Bucureşti 1993, p. 63.
Fl. Ioncioaia, Revolta ierarhiei. O discuţie asupra temei elitelor şi a proiecţiei sale istoriografice // Xenopoliană.
Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi. IV, 1-4 (Iaşi 1996), p. 59.
3 G. Mosca, Clasa conducătoare // Arena politică, Chişinău, 1998, nr. 6, p. 3-5.
4 Il. Bădescu, Enciclopedia sociologiei universale – teorii contemporane, vol. II, Bucureşti, 2008, p. 535-536.
5 C. Wright Mills, The Power Elite, Oxford University Press, 1956.
http://www.marxists.org/subject/humanism/mills-c-wright/power-elite.htm, 12 February, 2014.
1

2

11

pânire. El vorbeşte despre putere în cazul în care în cadrul unei relaţii sociale, există şansa pe
care o are un actor chiar împotriva rezistenţei acesteia. Dimpotrivă noţiunea de dominaţie implică un sens de servitute voluntară, de voinţa de a se supune unui ordin, o recunoaştere de
către dominaţi că împreună ei alcătuiesc o uniune politică şi acceptă de bună voie să se supună.
Weber atribuie oamenilor elitei termenul de carismă (har divin), adică persoane dotate cu
capacităţi speciale date de la natură, care îi şi fac membri ai elitei1.
În acest context, putem menţiona şi teoria socială a lui Marx a fost construită plecînd de
la teza existenţei în fiecare societate a două clase suprapuse, aflate într-o relaţie ireductibilă.
Astfel, Marx considera că mijloacele de produţie se află în mâinile clase care se află la putere.
Între cele două clase: una dominantă care este în minoritate şi cealaltă dominată, reprezentând majoritatea este o continuă luptă care, de fapt, şi costituie motorul evoluţiei societăţii2. Sensul acestei teorii rezidă în eliberarea celor dominaţi şi construirea unei societăţi în
care să nu existe clasele bazată pe principii egalitariste. Astfel, ierarhia putea fi înlăturată prin
colectivizarea mijloacelor de producţie, doarece istoria este făcută de cei mulţi şi tot lor ar
trebui să le aparţină.
Înainte de al doilea război mondial, elitele n-au constituit propriu-zis o temă istoriografică în mediul academic românesc, deşi, sub anumite laturi, ea a fost abordată de A.D. Xenopol, N.Iorga, V.Pârvan şi de alţi istorici, mai ales în ceea ce priveşte relaţie dintre elită şi
mase.
În studiul său Florea Ioncioaia afirmă că în lumea românească intrarea termenului „elită”
în limbajul uzual este o achiziţie interbelică, legată, mai ales, de impactul proiectelor radicale de
dreapta, care încercau să opună teoriei marxiste a rolului clasei muncitoare o teorie echivalentă,
în care rolul principal trebuia să fie jucat de o mână de indivizi supra-dotaţi, supra-motivaţi de o
conştiinţă a misiunii lor, în numele căreia trebuia să conducă restul societăţii3.
Prima abordare directă asupra elitelor o face Gheorghe I. Brătianu, într-o conferinţă din
4
1933 . Brătianu susţine că masele sunt a-cefale, nu se pot conduce singure, elitele fiind cele care
posedă autoritate. Pentru Brătianu, rolul elitelor este de a media între putere şi mase, de a le
conduce, de a le disciplina pe acestea.
O nouă concepţie va aduce economistul şi intelectualul G.Strat, pentru care elita îi
cuprinde pe toţi cei care se află în fruntea unei clase sociale.5 Elita nu se identifică cu aristocraţia
sau cu nobilimea, pentru că, deşi se admite existenţa unei pături distincte de restul societăţii,
elita se recrutează din toate păturile acesteia, mai ales din rândul burgheziei.
Problema elitelor continuă să preocupe istoricii şi sociologii români, această temă
rămânând una actuală şi astăzi. Astfel, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol” din Iaşi a
dedicat în anul 1996 un volum special elitelor (Xenopoliana IV, 1996, 1-4). Dintre cercetătorii cunoscuţi care şi-au axat investigaţiile pe această temă pot fi nominalizaţi:
Alexandru Zub6, Stelian Tănase7, Petru Bejan8, Alexandru-Florin Platon9, Cătălin Turliuc10,
Ileana Petraş-Voicu, Concepţia elitară a lui Max Weber, Polis, 1995. nr. 4, p. 20.
Alex Callinicos, The revolutionary ideas of Karl Marx, London and Sydney, 1995, p. 88.
3 Fl. Ioncioaia, Revolta ierarhiei. O discuţie asupra temei elitelor şi a proiecţiei sale istoriografice // Xenopoliană.
Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 65.
4 Gheorghe I. Brătianu, Problema noilor elite şi a liberalismului în România // Revista „Libertatea”, Bucureşti,
1933, p. 15.
5 G. Strat, Problema elitelor sociale, Bucureşti, 1943, p. 30.
6 Al. Zub, O nouă temă în istoriografia românească: elitele // Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei Academice „A.D.
Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 49-55.
7 Stelian Tănase, Din nou despre elite // Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV,
1-4, Iaşi, 1996, p. 5-12.
8 Petru Bejan, Autoritatea elitelor diriguitoare // Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol”
din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 13-18.
9 Alexandru Florin-Platon, „Criză” sau „schimbare de paradigmă”? Repere în istoriografia socială //
Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 39-48.
10 Cătălin Turliuc, Elita economică în România la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Rolul
industriaşilor evrei // Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p.
121-130.
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Gheorghe Teodorescu1, Florea Ioncioaia2, Remus Câmpeanu3, Simion Retegan4, ŞtefanMihai Ceauşu5 etc.
În plan internaţional, perioada postbelică aduce cu sine cercetările neo-elitiste întreprinse
în spaţiul american de sociologii C.L. Field6, J.Higley7, M.J. Burton8 care scot în evidenţă
necesitatea realizării a a new elite framework for political sociology (a unui nou cadru al elitelor
pentru sociologia politică), valabilă atât pentru societăţile democratico-pluraliste, cât şi pentru
cele autoritariste ori aflate în tranziţie. Slăbiciunea acestui nou cadru (new framework) constă în
faptul că privilegiază configuraţia elitelor potrivit unităţii lor consensuale.
În acest sens G. Lowell Field consacră patru configuraţii fundamentale de structurare a
elitelor: a) elite unificate prin consens; b) elite unificate ideologic; c) elite unificate axiologic
(parţial); d) elite divizate, fragmentate şi în situaţie conflictuală acută9.
În concluzie constatăm că dincolo de controversele teoretice pe care le generează, elitele
constituie o realitate socială complexă, adeseori imprevizibilă, ceea ce generează o permanentă
căutare de noi şi noi modele explicative. Din cele expuse înţelegem că a studia istoria elitelor
reprezintă, în fond, studierea istoriei pur şi simplu, deoarece elitele nu pot fi tratate ca valori izolate, ci doar într-un legitim context social.
Este destul de greu a plasa nişte limite fixe când ne referim la delimitarea elitelor ca grupuri sociale, deoarece acestea de multe ori se întrepătrund şi se influenţează reciproc. Aceste limite sunt mai accentuate sau mai puţin evidente anume în funcţie de contextul social în cadrul
căruia elitele se constituie şi se dezvoltă, premise care vor face din elite acele minorităţi care sunt
investite cu dreptul de a-şi promova ideile şi voinţa în cadrul maselor. Partidele politice, grupările profesionale, asociaţiile culturale în numele cărora elitele se exersează ca autorităţi competente sunt mijloace de legitimare a finalităţilor vizate în domeniile politic economic, cultural,
social etc. Existenţa elitelor în cadrul societăţii este inevitabilă, iar între ele şi mase vor continua
mereu să existe raporturi bine determinate şi inevitabil inegalitare, raporturi care în cadrul
societăţilor democratice ar trebui reglate şi supuse unui control civic riguros.
În concluzie putem spune că elitele constituie un fenomen natural, tipic pentru fiecare
societate. Elitele există în fiecare perioadă de timp şi în toate domeniile de activitate umană, fapt
care le imprimă caracteristici specifice. Membrii elitei sunt oameni înzestraţi cu calităţi
deosebite care îi plasează în vârful piramidei sociale şi îi diferenţiază de reprezentanţii maselor.
Astfel, putem observa că deşi au existat şi teoriile egalitariste care au militat pentru anularea privilegiilor şi a diferenţelor, per ansamblu, elitele au continuat să-şi păstreze statutul lor şi până în
prezent.
Summary
The problem of elite it’s a new one both in European an Romanian historiography. In
general, when we speak about elite the main word becomes power because in all the fields we
have the minority which has the power and rule and the rest of people who are governed.
There are many opinions about different types of elite and their role in society, but almost all
Gheorghe Teodorescu, Elitele: controverse teoretice şi realităţi culturale // Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei
Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 23-30.
2 Florea Ioncioaia, Revolta ierarhiei. O discuţie asupra temei elitelor şi a proiecţiei sale istoriografice //
Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 56-82.
3 Remus Câmpeanu, Elite româneşti şi elite europene în veacul XVIII. Încercări de definire // Xenopoliană.
Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 87-94.
4 Simion Retegan, Elita satului românesc din Transilvania la mijlocul secolului XIX // Xenopoliană. Buletinul
Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 102-112.
5 Ştefan-Mihai Ceauşu, Note asupra elitei politice româneşti în Bucovina habsburgică // Xenopoliană. Buletinul
Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 95-101.
6 Field L.G., Higley J., Elitism, London, 1980.
7 Higley J., Field L.G., Groholt K., Elite structure and ideology, New York, Columbia University Press, 1976.
8 Burton M.G., Elite settlements // American Sociological Review, 52, 1987, p. 295-307.
9 Gh. Teodorescu, Elitele: controverse teoretice şi realităţi culturale // Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei Academice
„A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, p. 28.
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researchers agree that popular masses need to be ruled and this role is taken by representatives of the elite.
The founders of the theory of elites are sociologists N. Machiavelli, G. Mosca, V. Pareto,
M. Weber which use as criterion of dividing society into elite and masses policy position. Anyway, it is very clear that this problem is more complicated because we also have elite in
economic or military field. It is hard to place limits when we treat elites as social groups because as usually they influence each other and sometimes even can cooperate. Anyway, elites
represent a social reality and they continue to rule in modern society in different fields od activity.
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Virginia Blânda
CONSTRUIND MODERNITATEA: ELITELE ŞI POLITICA
ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE (PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA)
Elitele intelectuale şi politice. În Europa Occidentală a secolelor XVII-XVIII, asistăm
la un proces de constituire a unei elite moderne1 ce va juca un rol decisiv în procesul de modenizare a societăţilor apusene. Această construcţie este rezultatul unui proces îndelungat de
confruntare, negociere şi coabitare între aristocraţie şi noile grupuri în plină ascensiune, care-şi
revendică un loc în zona deciziilor politice, sociale şi culturale.
În teritoriile balcanice, vizibilitatea elitelor tradiţionale a fost estompată însă de efectele
sistemului dominaţiei otomane. Întrebarea privind şansele acestor elite de a revendica un loc în
sistemul politic decizional, riscă destinaţia unei simple interogaţii retorice. Din această perspectivă, modernitatea părea a fi doar o utopie pentru societăţile sud-dunărene.
Analiza noastră va încerca să surprindă maniera în care reprezentanţii vechilor şi noilor
elite (boierul, burghezul şi intelectualul) încearcă să-şi menţină sau să-şi dobândească prestigiul
şi legitimitatea în interiorul programului politic al vremii.
Principatele Române reprezintă un caz special, date fiind particularităţile dominaţiei otomane în această zonă, fapt ce a favorizat, printre altele, supravieţuirea boierimii2. În procesul de
tranziţie către epoca modernă, boierimea pământeană, valahă şi moldoveană (vechea elită), a jucat un rol important în constituirea unei elite (politice şi sociale). Fiii acestor boieri – noua elită,
deopotrivă intelectuală şi politică – educaţi în şcoli din Apusul Europei, vor imprima modernităţii caracteristicile unei noi generaţii. O generaţie prudentă, evitantă şi ezitantă în faţa riscurilor, dar dornică să se impună şi să se instaleze în politic. Jumătatea secolului al XIX-lea românesc reprezintă un moment important de afirmare a noilor elite, fără a le izola sau îndepărta
pe cele anterioare.
Capacitatea de adaptare la schimbare, o abilitate socială şi politică exersată de-a lungul diverselor regimuri politice, explică prezenţa în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a unor politicieni, descendenţi din mari familii boiereşti: Rosetti, Ghica, Catargiu, Cuza, Sturdza, Bălăceanu, Bibescu, Brătianu, Lahovari, Cantacuzino etc. Regula jocului era simplă: apartenenţa la
clasa politică a vremii oferea premisele accesului la putere.
Jumătatea secolului al XIX-lea românesc aduce faţă în faţă boierimea şi burghezia în tentativa de menţinere sau dobândire a elementelor de putere. Păstrarea sau câştigarea unui loc în
politic devine astfel un scop în sine pe care boierul, burghezul sau intelectualul cu veleităţi politice vor încerca să-l obiectiveze. Unul dintre cele mai râvnite atribute ale prestigiului, alături de
funcţii, l-a constituit pământul, datorită căruia boierimea reuşeşte să-şi păstreze influenţa şi recunoaşterea socială, mai ales în lumea satelor. Reforma agrară din 1864 nu a diluat foarte mult
acest prestigiu, ţăranii continuând să caute protecţia marilor proprietari sau să arendeze mici
loturi de la aceştia pentru a-şi asigura subzistenţa3. Deşi îşi pierduse privilegiile şi titlurile în
1858 (Convenţia de la Paris), boierimea rămâne un competitor redutabil în planul vieţii sociale4.
Utilizăm generic sintagma „elită politică”, drept reper în analiza noastră. Procesul constituirii elitelor moderne în Europa
Occidentală a presupus particularităţi specifice fiecărei ţări, asupra cărora nu vom insista însă în demersul actual.
2 În teritoriile balcanice elitele tradiţionale nu mai sunt vizibile ca urmare a regimului dominaţiei otomane. Ele sunt
deposedate de elementele de putere, unul dintre acestea fiind şi proprietatea asupra pământului, care va fi deţinut
doar de către musulmani.
3 Cristian Ploscaru, Elita românească în Principatele Române în prima jumătatea a secolului al XIX-lea, Iaşi, 2012-2013, p.
6. (http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/Elita-romaneasca-din-Principatele-Romane.pdf).
4 Boierimea continuă să controleze comerţul cu grâne, în plină ascensiune după Tratatul de la Adrianopol (1829), se
implică în „afaceri” cu statul (şosele, canalizare, modernizare urbană, poduri, etc.), exercitându-şi influenţa atât în
spaţiul rural, cât şi în cel urban, în curs de dezvoltare. Vezi Cristian Ploscaru, op. cit., p. 6-7.
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Intensificarea ofensivei elementelor străine (fanariote) şi „parvenite”1, precum şi
degradarea statutului politic al Principatelor în exterior determină boierimea pământeană să-şi
dezvolte un „imaginar politic agresat”2. La începutul secolului al XIX-lea, tendinţa de legitimare
simbolică a tradiţiei de familie devine tot mai evidentă. „Pământul” este simbolul-cheie care-i legitimează vechimea şi pretenţiile în ceea ce priveşte ierarhia funcţiilor în Stat.
Modelele occidentale aristocratice, în special cel francez, clasic, vor produce transformări la
nivelul percepţiei imaginii de sine a boierimii pământene din Principate, care vede în „tradiţia de
familie” unul dintre cele mai importante argumente în recunoaşterea socială a prestigiului3.
Practici precum elaborarea arborilor genealogici, a blazoanelor nobiliare (Brâncoveanu, Balş,
Sturdza, etc.) sau solicitări adresate autorităţilor statului privind eliberarea unor atestate care să
confirme vechimea unor familii autohtone boiereşti şi a slujbelor deţinute (Cuza, Racoviţă, Miclescu, etc.)4 confirmă preocuparea demersului de validare a acestei tradiţii. Integrată în acest
univers simbolic, boierimea pământeană îşi revendică prerogativele unei adevărate elite naţionale, preocupată de originile latine ale poporului român şi obţinerea autonomiei Principatelor.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, şi pe tot parcursul celui de-al XIXlea, această ofensivă este susţinută, prin intermediul apelurilor, memoriilor, programelor de reformă, etc.
Ele sunt adresate, pe de o parte, creştinătăţii europene, într-un gest simbolic de solidarizare confesională, iar pe de altă parte, Marilor Puteri cu speranţa că în mâinile acestora se
afla şansa unui alt destin regional.
De altfel, gândirea politică din Principatele Române, în perioada 1771-1830, a avut un caracter predominant boieresc, spre deosebire de cea transilvăneană, cu un pronunţat caracter
burghez. Un procent de 93% din memoriile şi proiectele de reformă redactate în această perioadă în Principate au fost scrise şi semnate de către boieri. Doar 2% şi 1% au fost asumate de
către burghezie sau pătura ţăranilor liberi, în timp ce 4% au fost, potrivit statisticilor, iniţiative
ale domnitorului5. Textele boierilor sunt foarte îndrăzneţe, progresiste şi dinamice în ceea ce
priveşte statutul internaţional al Principatelor, lupta pentru independeţă şi unirea ţărilor române. Ei reclamă o reformă politică a societăţii şi europenizarea structurilor administrative,
fiind, din acest punct de vedere, mult mai vizionari decât unii gânditori burghezi. Printre ei îi găsim pe Mihai Cantacuzino, Iordache Rosetti-Roznovanu, Dumitrache Sturdza sau Ionică Tăutu6. Când e vorba însă de probleme sociale, de reforma privind structurile societăţii feudale,
chiar şi cei mai avangardişti boieri devin conservatori. Din cele 208 proiecte de reformă cunoscute, doar 5 se ocupau, foarte sumar de altfel, de problema agrară, rămasă la fel de importantă şi pe parcursul secolului următor. Conţinutul celorlalte este foarte divers: direcţia de evoFamilii ridicate din rândul negustorilor şi arendaşilor de origine română sau greacă.
Vezi Cristian Ploscaru, op. cit., p. 13. Stereotipurile acestei construcţii (imaginar politic agresat) rezumă în un
proces istoric complex, care tinde să depăşească o cauzalitate convenţională: prezenţa străinului – şi, implicit, înmulţirea numărului familiilor boiereşti – a determinat creşterea dependenţei faţă de Poartă şi degradarea statului
politic al ţării. În primul rând, fenomenul „căsătoriilor mixte”, între pământeni şi nepământeni (fanarioţi) şi al
moştenirilor de familie integrează elemente fanariote izolate sau chiar familii întregi. Este cazul familiilor GhicaSulgearoglu, Dimachi, Mavrogheni, Ralet, Suţu, etc. În al doilea rând, cei care rămân „neîmpământeniţi” (din motive
diverse, fie că nu au putut, fie că nu au dorit – Iancoleu, Anagnosti, Ipsilanti, etc.) sunt catalogaţi ca fiind „străini”,
chiar dacă au deţinut dregătorii. Ei sunt acei „greci” către care se vor îndrepta o parate din resentimentele elitei şi populaţiei autohtone atunci când vorbim despre percepţia străinului. O analiză a imaginarului colectiv, din această perspectivă, pune în evidenţă existenţa unor profunde streotipuri mentale având drept sursă alteritatea, ca principiu
identitar fundamental. Pentru spaţiul francez, a se vedea Sophie Wahnich, L’impossible citoyen. L’étranger dans le
discours de la Révolution française, Paris, 1997.
3 Prestigiul, căruia îi sunt asociate originile, sugerează că prezentul are valoare doar dacă este validat într-un trecut
ilustru, preţuindu-i moştenirea. Vechimea, nobleţea şi continuitatea legitimează aşadar pretenţiile acestei elite în sistemul ierarhiei politice a Statului.
4 Vezi Cristian Ploscaru, op. cit., p. 14.
5 Vlad Georgescu, Idées politiques et conscience nationale (1770- 1830) // Annales historiques de la Révolution française, Paris, 1976, Juillet-Septembre, p. 426.
6 Ibidem, p. 427.
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luţie a Principatelor, maniera de realizare a reformelor (mai ales cele economice), reorganizarea
instituţiilor statului şi forma de guvernământ. Cea mai mare parte a acestor memorii este adresată Marilor Puteri: Rusiei (93), Porţii (36), Austriei (14), Franţei (5), Prusiei (2), Angliei (1). Altele, deloc puţine, sunt adresate românilor, mai ales după 1800, şi împărtăşesc decepţia provocată de atitudinea politică a Marilor Puteri1.
Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea până în cel de-al treilea deceniu al secolului
următor, elitele (oameni cultivaţi2) au raportat sistemul lor de valori la categoria politicului.
Gândirea politică articulată de această elită este puternic influenţată de conţinutul textelor vremii care pun în discuţie problemele omului, ale societăţii şi Statului. Se conturează aşadar
evoluţia unui tip de gândire pragmatică, ataşată şi legată de realităţile autohtone şi de posibilitatea de a le transforma3.
Vlad Georgescu remarca faptul că numărul autorilor români de scrieri politice specifice, între 1770-1830, este mic, iar operele complete care să conţină totalitatea problematicii politice,
încă şi mai puţin numeroase.4 De aceea, ideile politice despre om, societatea şi Stat se regăsesc
în scrieri foarte diverse. Ele sunt exprimate direct în texte politice propriu-zise (proiecte de reformă, memorii adresate Marilor Puteri) sau doar sugerate, în cele literare, juridice, istorice sau
teologice.
Aşadar, proiectele şi memoriile de reformă adresate Porţii şi Marilor Puteri în numele
„ţării” au fost elaborate de către reprezentanţii boierilor care-şi responsabilizaseră datoria de a o
reprezenta politic. Evident, vechimea familiilor din care făceau parte şi istoricul slujbelor erau
argumente solide în procesul de auto-identificare cu elita politică a „obştii simpatrioţilor”.
Burghezia, în plină ascensiune în perioada 1830-1880, urmează alte trasee de constituire
sau/şi consolidare a resurselor financiare (comerţ, meşteşuguri, credit), ca modalitate de a accede în politic sau de a-l influenţa. Cu toate acestea, relaţiile de dependenţă faţă de boierime
sunt vizibile în zona afacerilor: veniturile burgheziei nu puteau exista în afara reţelelor de intermediere cu mica industrie rurală aflată sub controlul boierimii şi de intervenţia Statului prin investiţii în economie. Acesta este motivul pentru care burghezia rămâne (până spre ultimul sfert
al secolului al XIX-lea)5 dependentă de marile familii boiereşti, fără sprijinul cărora nu putea
acumula şi deţine capital financiar şi politic. Mai mult, acest tip de protecţie asigură succesul
burgheziei autohtone în diferite funcţii politice, în concurenţa cu burghezia străină (evrei, greci
şi armeni) mult mai puternică, dar privită cu ostilitate de boierime. Acest tip de „contract” oferea
beneficii reciproce, uneori constrângătoare pentru noua clasă, dornică să-şi obţină independenţa
cât mai repede.
Imaginarul european al secolului al XIX-lea înfăţişează acest nou personaj, burghezul, ca
fiind lipsit de identitate şi influenţă în zona acţiunii politice. Clasa din care face el parte îşi fixează reperele sistemului de valori în factorul economic, de care depind prosperitatea prezentului şi a viitorul său. Lipsit de un trecut care să-i legitimeze prestigiul în societate, fără tradiţie,
burghezul preferă prudenţa în faţa schimbării, având drept prioritate constituirea şi consolidarea unui spaţiu economic. François Furet remarca faptul că el este profund diferit de cetăţeanul
antic şi de seniorul medieval. Burghezul secolului al XIX-lea, nu are nimic în comun cu cetăţeanul antic, devotat până la moarte patriei sale şi nici cu seniorul preocupat să-şi obţină un statut trainic în interiorul artistocraţiei, „la limita dintre social şi politic”6.
În Principatele Române, apariţia burgheziei nu a putut evita asocierile peiorative, deja cunoscute în Europa. Timidă şi insuficient articulată în structurile ei, această clasă risca să nu fie
nici măcar observată. Deşi experienţa europeană confirmase importanţa sa în interiorul unui
Stat, burghezia românească nu părea convinsă de acest lucru. Dificultatea de a o repera, explica
Mihail Kogălniceanu, nu constituia o surpriză deoarece dispreţul care îi era asociat, nu încuraja
Vlad Georgescu, op. cit., p. 427-428.
Această elită este formată iniţial din boieri, ulterior din fiii acestora, educaţi în şcoli din Apusul Europei.
3 Vezi Vlad Georgescu, op. cit. , p. 423.
4 Ibidem, p. 425.
5 Cristian Ploscaru, op. cit., p. 9.
6 François Furet, Pasiunea revoluţionară // Polis, 1995, nr. 1, p. 140.
1

2

17

pe nimeni să dorească a face parte din această clasă socială1. Lipsită de o ascendenţă ilustră,
burghezia a fost preocupată să-şi construiască un statut şi o identitate prin intermediul cărora
să-şi poată delimita şi promova interesele.
Denumită de Tocqueville „democraţie”, iar de Hegel „sfârşitul istoriei”, noua etapă în evoluţia civilizaţiilor europene, a cărei apariţie a fost localizată la graniţa secolelor XVIII-XIX, a bulversat conţiinţa contemporanilor şi a stimulat un val de transformări chiar şi acolo unde a fost
percepută doar ca pe un zvon. Circulaţia oamenilor, mobilitatea informaţiei şi a ideilor au atras
ţările sud-estului Europei într-un proces de modenizare a cărui referinţă a rămas, cum era şi firesc, Europa Occidentală.
La jumătatea secolului al XIX-lea, intelectualii îţi vor asuma sarcina acestor transformări
în calitate de cunoscători ai noilor idei. Crearea unui spaţiu de solidaritate în jurul ideilor de eliberare şi emancipare naţională a devenit expresia misionarismului politic pe care emigraţia şi l-a
internalizat ca ideal. Elita intelectuală utilizează retorica modernităţii ca pe un mijloc de instalare în politic, responsabilizându-şi prerogativele unei adevărate clase politice. Evoluţiile sociale
şi economice, prin apariţia burgheziei în ierarhiile sociale şi economice, a indus nesiguranţă în
rândul potenţialilor pretendenţi la un loc în viaţa politică. Pe de o parte, burghezul, are şanse
mari în această nouă perspectivă, dar nu le va utiliza ca pe o oportunitate deoarece se teme că
orice schimbarea i-ar putea afecta echilibrul fragil pe care şi-l construise. Pe de altă parte, intelectualul intră în această competiţie cu un handicap, provocat de faptul că, în Principatele Române, el nu este produsul unei revoluţii (pe care şi-a sprijinit speranţele burghezia), ci al unor
privilegii de origine medievală2. Din acest unghi, şansa accesului la putere pare a fi doar un „joc”
al expectativelor şi al conştientizării situaţiilor favorabile.
Transformările care au urmat momentului 1848, au favorizat găsirea unor soluţii de adaptare şi de instrumentalizare a unor practici politice europene prin intermediul cărora elita românească şi-a definit intenţiile şi competenţele.
În Ţările Române, intelectualul se revendică dintr-o tradiţie culturală, aceea a cărturarilor
epocilor anterioare, manifestându-şi intenţia de a crea un spaţiu civic. În acest spaţiu îşi planifică organizarea şi dezvoltarea unor proiecte ambiţioase de modernizare a societăţii. Înarmat cu
o astfel de viziune, spre deosebire de predecesorii săi – cărturarii –, intelectualul îşi coordonează
activitatea în serviciul instituţiilor Statului modern3. Oameni instruiţi, mulţi educaţi în şcoli
europene, unii chiar fii de boieri, vor forma elita intelectuală românească, pregătită şi dispusă să
înţeleagă, cel puţin teoretic, mersul lumii şi să i se alăture.
Dincolo de aceste diferenţe, scopul era comun, astfel încât atât burghezul, cât şi intelectualul puteau contribui (unii cu prudenţă, ceilalţi cu impetuozitate) la construirea modernităţii, în
calitatea lor de cetăţeni.
Instaurarea domniilor pământene, succedate de domniile regulamentare şi revoluţia de la
1848 nu sunt simple condiţionări cauzale, ci repere majore în procesul de modernizare a Ţărilor
Române. Aceste transformări au determinat manifestarea unei tendinţe de exerciţiu politic a
ideilor liberale ce seduseseră deja unele ţări europene. Adaptarea acestora la realităţile sud-est
europene, în general, şi la cele româneşti, în special, s-a făcut anevoios şi a întâmpinat dificultăţile inerente unui nou început. Ea a antrenat oameni instruiţi în Apus – noua elită intelectuală şi politică. Insuficient articulată din punct de vedere structural şi imatură în ceea ce priveşte exerciţiul politic, această elită, energică şi zgomotoasă4, este dornică şi grăbită să se legitimeze politic.
Între 1820-1830, Iluminismul românesc cunoaşte o etapă a boierilor filantropi („luminişti
în anteriu şi giubea”) şi a intelectualilor fără situaţie5, care utilizează drept resursă propria cul„Prea o dispreţuim pentru ca cineva să vroiască a rămâne în ea şi să nu ne silească la cel dintâi prilej şi cu orice preţ,
de a ne preface în boieri”, in Mihail Kogălniceanu, Scrieri alese, vol. I, Bucureşti, 1955, p. 146-147.
2 Daniel Barbu, Puterea intelectualilor de la inventarea politicului la contestarea lui // Polis, 1996, nr. 3-4, p. 106.
3 Spre deosebire de cărturari, care trăiseră într-un mediu unde problemele politice se amestecau cu altele. Vezi
Alexandru Duţu, Y-a-t-il une Europe Orthodoxe? // Sud-Estul şi contextul European. Buletin VII, 1997, p. 48.
4 Vezi Ştefan Zeletin, Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric, Bucureşti, 1991.
5 Paul Cornea, Mihail Zamfir, Gândirea românească în epoca paşoptisă (1830-1860), vol. I, Bucureşti, 1969, p. 13.
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tură şi dorinţa de a-i transforma pe semeni în indivizi moderni, civilizaţi, potrivit modelelor
Apusului.
După 1840, această preocupare este continuată de gruparea „revoluţionarilor”, formată în
cea mai mare parte din boiernaşi, care îmbrăţişează sistemul valorilor burgheze. Excesele asimilării totale a acestui sistem merg până la depăşirea lui în sensul democraţiei sociale şi al spiritului de acţiune1. Luminism şi revoluţionarism burgez coabitează şi se manifestă uneori zgomotos doar la nivelul retoricii cuvintelor. În universul editorial românesc publicaţii precum Curierul românesc şi Curierul de ambe sexe, Albina românească şi Spicuitorul moldo-român se
dezvoltă alături de Dacia literară, Propăşirea, Arhiva românească şi Magazin istoric pentru
Dacia. Între publicaţiile girate de Heliade-Asachi şi publicaţiile girate de Kogălniceanu-Bălcescu
nu se manifestă până la urmă conflicte care să opună iremediabil cele două orientări.
Etapa 1840-1860 continuă preocupările perioadei anterioare (1820-1840), fără distorsiuni
sau sincope în domeniul dezvoltării culturale.
Disputele epocii îi fac chiar pe unii actori politici ai vremii să remarce mobilitatea pasiunilor şi a intereselor ideologice. Nicolae Suţu părea surprins de rapiditatea schimbărilor de la o
generaţie la alta sub aspect conjunctural, dar nu şi al tipologiei caracterelor umane2.
Texte politice şi lectură în Balcani. Literatura politică a sud-estului european a fost
constituită3, în cea mai mare parte, din apeluri, memorii, programe de reformă, etc.4 adresate
atât creştinătăţii europene, într-un gest de sensibilizare confesională, cât şi marilor puteri, în
mâinile cărora s-ar fi putut afla un viitor regional dezirabil. Redactate pe propriul teritoriu naţional (Principatele Române) sau în emigraţie şi exil, scrierile de acest gen reprezintă o formă de
asumare publică a valorilor europene moderne. Mişcarea intelectuală în sud-estul Europei dobândeşte, spre jumătatea secolului al XIX-lea, un profund caracter politic, intelectualii asumându-şi, ca pe o datorie faţă de patrie, această misiune politică.
Acest tip de scrieri reprezintă modalitatea de vizualizare şi conştientizare a problemelor de
ordin politic ale popoarelor din Balcani. Sensibilizarea şi informarea opiniei publice europene
reprezintă strategii ce poartă cu sine o schimbare de mentalitate în acţiunile elitelor politice şi
intelectuale, ale cercurilor politice în relaţia cu marii decidenţi europeni.
În Principatele Române, memoriile şi proiectele de reformă au constituit principala categorie de scrieri politice5 până spre jumătatea secolului al XIX-lea. În paralel cu acestea, o se-rie
de alte scrieri, mult mai numeroasă decât memoriile şi proiectele, contribuie la exersarea unei
retorici politice moderne: pamflete, proclamaţii, texte juridice şi administrative, literatură
filosofică, opere literare sau istorice. Ele aparţin unor autori printre care amintim pe Mihai Cantacuzino, Enachiţă Văcărescu, Naum Râmniceanu, Samuel Micu, Petru Maior şi reprezintă o categorie importantă de surse pentru observarea evoluţiei ideii de conştiinţă naţională. Spre jumătatea secolului al XIX-lea, scrierile sunt dominate de un profund spirit revoluţionar, poziţionând
pe o treaptă superioară demersul privind emanciparea naţională şi dreptatea socială.
Memoriile şi proiectele sunt o realitate prezentă la toate popoarele Peninsulei Balcanice.
Ele sunt specifice unui tip de practică politico-diplomatică în care problematica supusă atenţiei
Paul Cornea, Mihail Zamfir, Gândirea românească în epoca paşoptistă..., vol. I, p. 13.
Vezi Memoriile Principelui Nicolae Suţu mare logofăt al Moldovei, 1798-1871, Bucureşti, 1997, p. 314-315.
3 Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-le şi pe tot parcursul celui de-al XIX-lea.
4 Proclamaţii, planuri de revoluţie sau răscoală, planuri de alianţe care vizau atât popoarele balcanice, dar şi mişcările intelectual-politice din regiune, programe şi platforme ideologice: Constituţia lui Rigas, tratatul de alianţă între Grecia şi Serbia (1821), înmânat lui Miloş Obrenović, Proclamation aux Valaques, Proclamation aux Moldaves,
etc. Vezi Elena Siupiur, Emigraţia: condiţie umană şi politică în Sud-Estul european, Bucureşti, 2009, p. 115.
5 Cercurile politice româneşti, de la sfârşitul secolului al XVIII şi începutul celui următor, au manifestat o receptivitate crescută faţă de curentele revoluţionare. Evoluţia gândirii politice româneşti, până la 1830, a fost contaminată atât de influenţa dreptului natural, cât şi de ideologia despoţilor luminaţi ai Europei Centrale şi Orientale (Petru cel
Mare, Ecaterina a II-a, Iosif al II-lea). De exemplu, Petru cel Mare făcuse posibilă imprimarea cărţilor ruseşti la Amsterdam, iar în 1711 a decis înfiinţarea unei imprimerii la Sankt-Petersburg, noua capitală a Imperiului. Sub Ecaterina
a II-a continuă seria reformelor în ceea ce priveşte activitatea tipografică. Vezi Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l'écrit, Paris, 1988, p. 360.
1

2

19

rămâne într-o arie restrânsă, chiar secretă, de informare, dependentă în cele din urmă de bunăvoinţa unui cap încoronat (Ţarul Rusiei, Sultanul, Împăratul Habsburg)1.
Maturizarea gândirii şi a formelor de acţiune politică este relevată prin apariţia unui corpus de texte al cărui destinatar este, de această dată, Europa. Format din ceea ce generic a fost
numit apelurile „devant l’Europe”2, aceste scrieri (apeluri, mesaje) deschid o practică nouă,
purtătoare a unor simboluri (politice, ideologice) specifice modernităţii. „Desecretizarea” realităţilor sud-est europene, prin aducerea lor brutală la cunoştinţa „Europei” spre 1848, reprezintă
o strategie de utilizare a oportunităţilor politice ale vremii. Eventualul lor potenţial favorabil de
rezolvare a unor probleme politice cronice ale popoarelor din Balcani este intens susţinut şi exploatat. Textele circulă în Europa în numele bulgarilor, albanezilor, sârbilor, grecilor, românilor
polonezilor3, fiind redactate de către autori care rareori le semnează cu numele lor.
Acest tip de scrieri politice, „devant l’Europe”, apare în momentul în care intelectualii încep
să se organizeze în societăţi, asociaţii, cluburi, etc. sau devin membri ai unor societăţi secrete occidentale. De pildă, emigraţia bulgară organizează în Principate peste 18 comitete, asociaţii, societăţi cu numeroase filiale4, stabilind legături şi cu alte emigraţii politice din spaţiul românesc şi
european.
Spre deosebire de memorii şi proiecte, noile texte (apelurile) presupun o schimbare de paradigmă la nivelul autorilor, destinatarilor, retoricii, scopului şi centrului de referinţă5. Conţinutul lor este pur informativ, dar imperativ în ceea ce priveşte gradul de urgenţă al problemelor identificate.
Cele două categorii de scrieri politice6, purtătoare de mentalităţi şi ideologii diferite, dar
complementare prin succesiunea şi evoluţia problematizării, se articulează într-o dinamică progresivă: problemele ies din „spaţiul cancelariilor” şi-l invadează pe cel „public”.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, solicitările (politice), problemele (eliberarea naţională, necesitatea formării sau refacerii statului naţional independent), trec treptat dintr-o dimensiune specifică unei politici de culise, într-una de tip agora (open space). Un registru cu o
evoluţie firească, am putea spune, atâta timp cât aceste apeluri sunt adresate în numele popoarelor (românilor, bulgarilor, sârbilor, etc.) care îşi revendică europenitatea şi drepturile de naţiune.
Europa evocată şi invocată de acest gen de scrieri, ca reper al acţiunii politice, este diferită
de Europa-reper al modernităţii de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor.
Deşi distanţate cronologic de câteva decenii, „Europa luminată” şi Europa văzută ca instanţa politică, reprezintă de fapt modelul de atins, adică „cealaltă Europă”.
Mişcarea intelectual-politică a primei jumătăţi de secol XIX aparţinând elitelor sud-est
europene, s-a desfăşurat în diverse teritorii, nu întotdeauna aparţinând propriului spaţiu etnic,
ca urmare a situaţiei geopolitice existente. În această perioadă, Principatul Serbiei, Regatul Greciei şi Principatele Dunărene sunt singurele state care au un anumit statut de autonomie. Până
la crearea Regatului Greciei, activitatea culturală a grecilor s-a dezvoltat în exteriorul ţării. Astfel
România, precum şi alte state europene, au devenit spaţiul unor manifestări intelectuale şi politice intense ale emigraţiei sud-est europene şi nu doar (întâlnim aici emigraţia poloneză, evreiască, rusă, armeană, etc.).
Cartea, presa, activitatea tipografică în general, societăţile, programele culturale şi politice
de educaţie şi formare au devenit instrumente importante pe care elitele le-au pus în slujba acţiunii politice. Este vorba atât de elitele intelectuale şi politice, care vor imprima consistenţa ideologică marilor mişcări naţionale ale primei jumătăţi de secol XIX, cât şi de cele economice, coElena Siupiur, op. cit., p. 139, 143.
Ibidem, p. 143.
3 În Franţa (1848), emigraţia albaneză lansează Apel către Europa şi Apel către creştinătate, bulgarii La Bulgarie
devant l’Europe, sârbii La Serbie devant la Conférence, românii Les Principautés devant l’Europe, etc.
4 Elena Siupiur, op. cit., p. 128.
5 Ibidem, p. 143.
6 Memorii şi proiecte, pe de o parte, şi apelurile „devant l’Europe”, pe de altă parte. Cea de a doua categorie de scri-eri
apare, mai ales, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
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merciale, al căror suport financiar va face posibilă susţinerea iniţiativelor primei categorii de
elite.
Regimul cărţii în Balcani a fost analizat de către noi într-o cercetare anterioară. De aceea,
atenţia se va concentra succint asupra lecturilor politice ale elitelor, lecturi susceptibile de a remodela vechile mentalităţi ale sud-estului european într-una de tip modern.
Memoriile, broşurile, proiectele, apelurile, mesajele adresate decidenţilor europeni ai vremii au pus în mişcare oamenii şi ideile în tentativa de a schimba un destin regional. Aşadar, scriitura apare, pe de o parte, ca produs ideologic al unei elite, având drept scop informarea şi responsabilizarea Europei în legătura cu situaţia popoarelor din sud-estul Europei. Pe de altă parte,
scriitura este văzută ca hrană pentru minte şi spirit, capabilă să transforme simpli indivizi în
adevăraţi cetăţeni care se bucură de drepturi politice si civile în societate.
În bibliotecile private din Ţara Românească şi Moldova întâlnim opere ale lui Voltaire,
Condillac, Diderot sau d'Alembert. Enciclopedia a circulat nu doar în cercurile burgheziei transilvănene, ci şi în cele boiereşti din Principate, precum şi în rândurile clerului ortodox1.
Rousseau, deşi citit, intră în atenţia publicului din Principate, abia după 1830, când este
tradus în limba română Contractul social2. Anterior apariţiei Contractului..., în 1761, Rouss-eau
publicase Julie ou la Nouvelle Héloïse, un roman epistolar, care a avut un succes extra-ordinar
în Franţa. Interdicţia oficială a acestuia, a accentuat spiritul de opoziţie al francezilor, fă-când ca
volumul să se închirieze la Paris cu ora, pe fascicole3.
Voltaire era citit în Moldova şi Ţara Românească încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea
şi începutul celui următor. Carra4, preceptorul (1775-1777) copiilor lui Grigore Ghica, nota în
Jurnalul său că operele lui Voltaire se găseau în mâinile câtorva tineri, iar Patriarhul Constantinopolului ameninţase cu mânia cerului pe aceia care aveau să citească operele filosofului
francez. Succesul lui Voltaire era incontestabil. În 1825, la Paris, scrierile lui Voltaire cunosc şase
ediţii complete5. După 1820, publicul francez redescoperă, alături de operele lui Voltaire, scrierile lui Racine, Molière şi Rousseau.
Diseminând libera cugetare, cartea franceză care circula în Europa a fost asociată, frecvent,
cu opera lui Voltaire („cugetul nesupunerii franţuzeşti”). Ea va înfrunta atât mânia şi afurisenia
Patriarhului, cât şi opoziţia cercurilor politice conservatoare6. La iniţiativa înaltului reprezentant
al clerului ortodox sunt publicate scrieri speciale în care este condamnată ideea de „independenţă”, văzută ca o perturbare şi o atingere a drepturilor guvernelor legal constituite7. Era doar o
tentativă de conservare a ordinii existente.
Analiza mecanismului cenzurii imprimatului, a confirmat faptul că în ciuda menirii pentru
care au fost instituite, interdicţiile impuse au determinat creşterea cererii de carte şi a circulaţiei
ei, impulsionând activitatea tipografiilor sau a copiştilor.
Reacţiile oficiale de control a imprimatului vor contribui la apariţia şi dezvoltarea unor
strategii alternative de către cei aflaţi sub incidenţa intransigenţei puterii politice sau religioase.
O literatură satirică anonimă invadează, la începutul secolului al XIX-lea, mediul citadin, stârnind reacţiile marilor boieri. De pildă, în primăvara anului 1804, în Iaşi, împotriva unor astfel de
Vlad Georgescu, op. cit., p. 431.
Publicat în 1762. Tot atunci apare şi Emile, un roman pedagogic. În urma criticilor vehemente la adresa celor do-uă
carți, acestea sunt interzise în Franța şi la Geneva, iar Rousseau e nevoit să fugă.
3 Alexandrina Ioniţă, Carte franceză în Moldova până la 1859, partea I, Iaşi, 2007, p. 70.
4 [Elles] „se trouvent entre les mains des quelques jeunes boyards; et le gout des auteurs fraçais ferait aujourd’hui
un objets de commerce dans ces contrées, si le Patriarche de Constantinople n’avait menacé de la colère du Ciel tous
ceux qui liraient des livres catholiques romains, et particulièrement ceux de M. De Voltaire” (J.-L. Carra, Histoire de
la Moldavie..., Paris (Iaşi), 1777, p. 219), citat de Alexandrina Ioniţă, op. cit., p. 46.
5 Martyn Lyons, Le Triomphe du livre. Une histoire sociologique de la lecture dans la France du XIXe siècle, Paris,
1987, p. 92.
6 În timp ce unii boieri adoptă sau contribuie la elaborarea unor programe de reformă, cercurile politice conservatoare din Principate şi Imperiul Otoman vor rămâne consecvente în susţinerea ofensivei „împotriva spiritului
lui Voltaire”, cel fără de Dumnezeu, dar şi împotriva lui Napoleon, perceput ca un veritabil discipol al compatriotului
său.
7 Vlad Georgescu, op. cit., p. 432.
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situaţii vor protesta câţiva boieri1, cărora li se alătură şi mitropolitul Veniamin Costache. Reacţia
a fost urmarea răspândirii unor satire anonime, rezultat nu doar al unor lecturi, dar şi al unei
reflecţii asupra situaţiei în care se aflau Principatele. „Cu mare întristare sufletească şi simţitoare
pătrundere – scriau boierii – am văzut aceste necuviincioase fapte acestor nevăzuţi pat-rioţi, pe
care mare norocire ar fi fost a nu-i ave spre a nu suferi nici defăimarea lor”2.
Primele cărţi franceze, laice, aduse în Principate au avut un caracter pedagogic (gramatici,
lexicoane, dicţionare, vocabulare), utilizate drept instrumente pentru învăţarea limbii. Ulterior,
pătrund şi cărţile ce poartă în ele „duhul răzvrătiror”, care vor fi repede traduse, iniţial în versiune manuscrisă. Ele vor cunoaşte o circulaţie intensă, stârnind reacţiile cercurilor conservatoare.
Schimbarea mentalităţilor sud-estului europen, prin intermediul cărţii, a fost un proces
ambiţios şi îndelungat. El poate fi sesizat urmărind preferinţele pentru lectură, tipologia lecturii
pe două niveluri: cel individual (preferinţe) şi cel oficial (propunerile/programul puterii).
Organizarea cenzurii şi rigorile acesteia asupra selecţiilor titlurilor acceptate spre lectură
devin mult mai constrângătoare începând cu epoca regulamentară. Puterea politică şi ecleziastică constată că din punct de vedere ideologic conţinutul producţiei tipografice nu se detaşează
prea mult de ideile Revoluţiei franceze. Fenomenul bulversase mentalităţile epocii şi favorizase
diseminarea unor idei care vor constitui structura unei retorici politice moderne (naţiune, patrie,
drepturi politice, legi, etc.). Aceste idei vor circula în secolul al XIX-lea şi în sud-estul Europei,
fiind foarte bine asimilate în spaţiul cultural al Principatelor. Circulaţia cărţilor, de la centrele
tipografice până în cele de distribuire, a favorizat transmiterea şi receptarea noilor idei.
Modernizarea societăţilor sud-est europene, ca ideal al elitelor primei jumătăţi de secol al
XIX-lea, a continuat şi după acest reper cronologic. Lectura, în general, şi cea politică, în special,
este dirijată, după 1830, către crearea unui nou tip de comportament – social şi politic – capabil
să transforme oamenii în cetăţeni moderni.
Textele scrise de gânditorii sud-estului european, la începutul secolului al XIX-lea, relevă
existenţa unei speranţe către o nouă formă culturală, politică şi ideologică. Ea ar fi putut reda
omului respectul faţă de sine, iar societăţilor din acest spaţiu orizontul unei existenţe libere.
Textele şi lecturile pe care aceste elite l-au promovat şi utilizat ca instrument al tentativelor de instalare în politic au fost analizate din perspectiva procesului de constituire a unei gândiri
politice moderne într-o epocă a transformărilor profunde.
Summary
In the first half of the 19th century a new generation is called upon to support through
education the development of a new intellectual and political class/ elite. If by the late of the
18th century there was more a literature of delight, towards 1830, reading was directed in the
direction of a literature aiming at creating a social and political behaviour that legitimated
and recognized a new human model- the citizen. This literature insists on a type of reading likely to create individuals able to divide their lives between personal happiness and public wealth.
In the Romanian Principalities, the shaping of the civic spirit is based on some solidarity
networks, and their projects aimed to create a new cultural policy around the mid 19th century. This generation will use the „European ideology” of the century, based on the rights of nations to auto-determination and liberal ideas, as arguments of the transforming process of the
Romanian society.

Printre care se aflau Bălşeştii, viitorul domn Mihail Sturdza şi mitropolitul Veniamin Costache (la 29 martie 1804),
// Uricariul, III, pp. 61-67, citat de Alexandrina Ioniţă, op. cit., p. 46.
2 Ibidem.
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Valentin Tomuleţ
ELITE ALE BURGHEZIEI BASARABENE:
NEGUSTORII DE GHILDĂ ANGROSIŞTI DIN CHIŞINĂU (1812-1868)
Tematica legată de elitele nobiliare şi burgheze din Basarabia în sec. al XIX-lea este una relativ nouă, atât în istoriografia românească, cât şi în cea din Republica Moldova. Discuţia în jurul elitelor implică abordarea mai multor probleme. Ele ţin atât de tematica de cercetare propriu-zisă, cât şi ca practică ştiinţifică, îndeosebi, istoriografică: a puterii, a ierarhiei sau a diferitelor forme de instituţii sociale, dar şi ca o problemă de ordin logic. În plus, orice discuţie vizând
elitele atinge problema ierarhiei sociale şi a manierei în care societatea creează diferenţe, atât de
ordin social, cât şi în ceea ce priveşte implicarea politicului, a diferitelor instituţii statale în acest
proces. De aceea, tematica studiului nostru privind elitele burgheze din Chişinău (Basarabia) în
anii 1812-1868 va fi abordată prin prisma unei metodologii adecvate studiului elitelor, specifice
arealului geografic în care s-a pomenit populaţia dintre Prut şi Nistru după 1812. În principal,
vom lua în vizor două aspecte majore ale acestei problematici: cel legat de politica comercială
sau comercial-vamală promovată de administraţia imperială rusă în teritoriul nou-anexat şi cel
legat de acumularea de capital comercial în mâinile grupului elitar comercial alogen.
Nu vom insista asupra definirii şi expunerii conceptului de elită, care deja a fost cercetat de
noi în câteva studii1. În plus, trebuie să menţionăm că problema elitelor a fost abordată pe larg,
în ultimii ani, în istoriografia română. Astfel, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol” din Iaşi a dedicat în anul 1996 un volum special elitelor2. Din cercetătorii care s-au consacrat acestei teme
pot fi nominalizaţi: Alexandru Zub, Alexandru-Florin Platon, Cătălin Turliuc, Stelian Tănase,
Petru Bejan, Gheorghe Teodorescu, Florea Ioncioaia, Remus Câmpeanu, Simion Retegan, Ştefan-Mihai Ceauşu, Lucian Nastasă şi al. În viziunea lor, elitele sunt grupuri sociale care trebuie
privite ca unităţi distincte, dar care nu pot fi apreciate unilateral. Criteriile de selecţie a membrilor elitei sunt multiple şi sunt specifice în funcţie de condiţiile istorice, mediul în care se creează şi activează şi de înseşi valorile promovate de cei care urmează a forma elita.
În ultimii ani tematica elitelor a suscitat interesul mai multor cercetători şi din Republica
Moldova, în special al celor tineri. La 2 decembrie 2013, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadru proiectului „Elite social-politice şi economice ale Basarabiei (18121918)” (director de proiect dr. Sergiu Bacalov), a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională
dedicată acestei probleme, cu participarea cercetătorilor ştiinţifici din Republica Moldova, România şi Bulgaria, unde au fost puse în discuţie probleme ce ţin de elita nobiliară, burgheză şi intelectuală din Basarabia în sec. al XIX-lea.
Vom aminti totuşi că în prezent sub noţiunea de elită unii cercetători subînţeleg, în primul
rând, pe „toţi cei aflaţi în vârful ierarhiei sociale, exercitând aici funcţii importante, care sunt valorizate şi recunoscute public prin intermediul unor venituri importante, diferite forme de privilegii, de prestigiu şi alte avantaje oficiale sau oficioase”3.
Cel mai important criteriu de identificare a aparenţei la elita conducătoare este poziţia superioară ocupată pe scara ierarhică a societăţii. Elita reuneşte persoanele care monopolizează,
A se vedea, în acest sens: Valentin Tomuleţ, Victoria Bivol, Elite ale burgheziei basarabene: negustorii angrosişti
armeni şi greci (1812-1868) // Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Anuarul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Serie nouă. Vol. VI (XXI), nr. 2, Chişinău, 2012, p. 213- 234; Idem, Reprezentanţi ai elitei burgheze din
Basarabia: negustorul grec Patelei Sibadino (anii ’30-’50 ai sec. al XIX-lea) // Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Anuarul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Serie nouă. Vol. VII (XXII), nr. 2, Chişinău, 2013, p. 929; Idem, Elite ale burgheziei basarabene: negustorii angrosişti din Ismail şi Reni (1831-1856) // Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ediţia a XXIII-a). 3-4 octombrie 2013. Program. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2013, p. 47-49.
2 Xenopoliană. Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IV, 1-4, Iaşi, 1996, passim.
3 G. Busino, Elites et Eltisime, P.U.F., 1996, p. 117.
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într-un fel sau altul, autoritatea şi puterea, exercitându-le printr-o formă sau alta de dominaţie
(economică, socială, politică, culturală, ideologică etc.)1. Această particularitate este mai puţin
evidentă în fazele iniţiale ale evoluţiei societăţii aflate între medieval şi modern (în treapta premodernă), atunci când elementul burghez începe să se manifeste activ, acumulează avere (capital) şi caută pârghii de a pătrunde, prin diferite metode, în instituţiile puterii.
Dacă elita politică, faţă de alte grupuri de elite, participă nemijlocit la exercitarea puterii
politice, atunci elita economică (numită adesea, incorect, şi elita business sau elita antreprenorială), care ne preocupă în acest studiu, exercită dominaţia economică şi realizarea puterii
economice în societate. Această categorie socială (comercială, cămătărească, manufacturieră
etc.) va include toţi angajaţii în activităţi economice – marii negustori (de primele două ghilde),
cămătarii, patronii diferitelor întreprinderi comercial-industriale, reprezentanţii marelui capital
şi pe marii proprietari, inclusiv marii proprietari funciari, orientaţi la cerinţele pieţei, membrii
consiliului directorilor marilor corporaţii, ai băncilor, firmelor şi caselor de comerţ etc., care se
deosebeau între ei nu atât din punctul de vedere al originii şi al locului pe care îl ocupau în societate, cât mai ales după interese şi nivelul de avere. Elita determină rezolvarea problemelor legate de utilizarea forţei de muncă, nivelul şi calitatea vieţii, salariile şi veniturile populaţiei, încadrarea în relaţiile de piaţă a diferitelor categorii sociale, desfacerea mărfurilor etc.
Unii cercetători îşi pun întrebarea dacă elita politică şi elita economică constituie două centre independente de putere sau poate elita economică este nucleul clasei dominante, în timp ce
elita politică reprezintă comitetul executiv al elitei economice dominante. Interacţiunea strânsă
dintre elita politică şi cea economică în societăţile contemporane este determinată de anumiţi
factori de ordin obiectiv şi subiectiv. Pe de o parte, cucerirea puterii politice, menţinerea şi
exercitarea ei necesită mijloace financiare destul de impunătoare, iar, pe de altă parte, elita economică, acordând susţinere financiară elitei politice, urmăreşte mai mult scopuri economice
decât politice. În alţi termeni, economia de piaţă presupune în mod obiectiv şi neapărat interese
reciproce ale elitei economice şi ale elitei politice.
Pentru studierea chestiunii cu tangenţă la elitele burgheze din Basarabia, exemplu ne vor
servi negustorii angrosişti armeni, greci şi evrei care, pe parcursul sec. al XIX-lea, au deţinut poziţii importante nu doar în comerţul basarabean, atât intern, cât şi extern, dar şi în diferite ramuri industriale, în special cele artizanale şi meşteşugăreşti. Acest element a fost unul dintre
vectorii importanţi care au distrus economia agrară tradiţională şi au instituit noi relaţii şi loialităţi bazate pe economia de schimb şi profit şi anume el a fost acela care a dat consistenţă a ceea
ce numim o parte a clasei de mijloc din Basarabia în sec. al XIX-lea.
După anexarea, în 1812, a Basarabiei la Imperiul Rus, elita aristocratică/nobiliară şi cea
burgheză/economică, în special comercial-industrială, este inclusă într-un nou sistem economic şi politic, cel rusesc, fapt ce a condiţionat trăsăturile specifice de dezvoltare a societăţii în ansamblu, dar şi cele ce ţin de procesul de constituire a elitelor. O trăsătură specifică a acestei elite
rezidă în faptul că pe lângă componenta românească naţională (ce-i drept, puţin numeroasă şi
slabă) ea va îngloba o puternică componentă alogenă, reprezentată în cea mai mare parte din etnici greci, armeni şi evrei care au migrat în regiune încă din sec. al XVIII-lea, iar alţii, care au
constituit un grup destul de numeros, au venit în Basarabia în sec. al XIX-lea deja după
anexarea acestui teritoriu la Imperiul Rus, pentru a beneficia de înlesnirile şi privilegiile acordate de ţarism şi cărora, pe parcurs, li se vor adăuga comercianţii şi industriaşii ruşi, ucraineni,
bulgari, germani etc. Burghezia naţională, iar de aici şi elita burgheză comercială, era în faza incipientă de constituire. Aceasta atât din cauza consecinţelor generate de regimul suzeranităţii
otomane, cât şi ca urmare a insecurităţii ce a caracterizat regiunea timp de mai multe secole,
iniţial condiţionată de prezenţa tătarilor în imediata apropiere a graniţei de est a Moldovei,
ulterior fiind determinată de intervenţiile frecvente şi dezastruoase ale armatelor ţariste în
timpul războaielor ruso-turce din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea – prima jumătate a sec. al
XIX-lea. În aceste condiţii, este evident faptul că pe teritoriul viitoarei Basarabii nu s-a putut
constitui o burghezie autohtonă, una naţională, decât cu mici excepţii. Acest proces a fost unul
1

Dicţionar de sociologie / Coordonatori C. Zamfir, L. Vlăsceanu, Bucureşti, 1998, p. 211.
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anevoios şi greu pentru elementul autohton mult mai slab din punct de vedere economic şi puţin
numeros.
Prin urmare, procesul de geneză şi evoluţie a burghezei basarabene, în general, şi a celei
comercial-industriale, în particular, iar de aici şi a grupului ei elitar, a avut ca premisă numeroşi
factori, atât de ordin economic, cât şi de ordin politic, atât interni, cât şi externi. Un rol aparte în
acest sens revenea politicii imperiale ruse care a promovat şi a susţinut imigraţia în Basarabia a
negustorilor alogeni – armeni, greci, evrei, bulgari şi a celor din guberniile interne ruse, mulţi
dintre care s-au transferat cu traiul în provincia nou-anexată, completând rândurile burgheziei
comerciale basarabene1. Nu mai puţin importantă s-a dovedit a fi şi poziţia pe care a luat-o
administraţia imperială şi regională în această problemă, inclusiv măsurile întreprinse de ţarism în vederea statornicirii în Basarabia a negustorilor alogeni şi creării unei elite burgheze comerciale cosmopolite, care în scurt timp a ocupat poziţii importante în viaţa economică a Basarabiei şi a concentrat în mâinile sale importante capitaluri comerciale.
La început, să analizăm unele aspecte privind metodele de acumulare a capitalului comercial. Or, în viziunea noastră, acest proces de acumulare a capitalului comercial şi de formare
a burgheziei comerciale a avut loc în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea, atunci
când se constituie această stare socială.
Capitalul comercial are la bază diverse surse: comerţul intern, extern şi cel de tranzit, cămătăria, sistemul de concesiuni, antrepriza de stat şi arenda, asigurarea armatei cu alimente şi
furaje, deţinerea diverselor instituţii comercial-industriale etc. La o anumită etapă de evoluţie a
societăţii, negustorii au devenit mijlocitori în cadrul schimbului de mărfuri între diferiţi producători. „Eliberându-i” pe producători de obligaţiunea de a realiza pe piaţă mărfurile, aceştia au
transformat comerţul în mijloc de îmbogăţire personală, de obţinere a venitului şi în lupta pentru obţinerea acestui venit, indiferent de voinţa lor şi chiar contrar acesteia, au contribuit la dezvoltarea comerţului şi la apariţia capitalului comercial. Atunci când schimbul de mărfuri se efectuează prin intermediul negustorului, bogăţia acestuia există, de regulă, sub formă de bani, iar
banii săi funcţionează în calitate de capital.
Procesul formării burgheziei comerciale ca stare socială s-a definitivat în Basarabia după
aplicarea, începând cu 1831, a Regulamentului ghildelor2. Către această perioadă negustorii au
obţinut reglementarea juridică a organizării sociale – ghildele, procedura judiciară separată –
Judecătoria Comercială3, codul orăşenesc şi o impunere fiscală proprie, conform volumului capitalului comercial declarat etc.
Asupra procesului de constituire a burgheziei comerciale şi a formării de capital comercial
au influenţat diverşi factori, pe care i-am analizat parţial într-un studiu dedicat componenţei etnice şi dinamicii numerice a burgheziei comerciale în Basarabia în anii 30-60 ai sec. al XIX-lea4.
În studiul de faţă, fără a ne referi la premisele deja evidenţiate, vom pune accent doar pe câţiva
Despre emigraţia în Basarabia a negustorilor armeni, greci şi evrei şi influenţa lor asupra constituirii burgheziei comerciale naţionale a se vedea mai detaliat: Valentin Tomuleţ, Activitatea comercială a negustorilor armeni în
Basarabia în prima treime a sec. al XIX-lea // Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Anuar
IV-V, Chişinău, 1997, p. 239-250; Idem. Influenţa activităţii negustorilor alogeni – evrei, greci şi armeni asupra
constituirii burgheziei comerciale naţionale din Basarabia (1812-1868) // Filosofie. Ştiinţă. Politică: realizări, implementări, perspective. Materialele conferinţei internaţionale. 28-29 noiembrie 2002, Chişinău, 2003, p. 326-330;
Idem, Elite ale burgheziei basarabene: negustorii angrosişti armeni şi greci (1812-1868) // Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Anuarul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Serie nouă. Vol. VI (XXI), nr. 2, Chişinău,
2012, p. 213- 234; Idem, Rolul negustorilor angrosişti armeni şi greci în comerţul cu cereale prin porturile Ismail şi
Reni în anii ’30-’50 ai sec. al XIX-lea // Simpozionul Ştiinţific Internaţional Noile paradigme în cercetarea şi
predarea istoriei în mileniul III, 23-25 martie 2012, Chişinău, 2012, p. 147-154 (În colaborare cu Victoria Bivol).
2 Despre aplicare în Basarabia a structurii de ghildă a se vedea: Valentin Tomuleţ, Reforma ghildelor în Basarabia şi
problema formării burgheziei comerciale naţionale (anii 1831-1868) // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova. Seria „Ştiinţe socioumane”, Chişinău, 1997, p. 63-70; Idem, Aplicarea în Basarabia a structurii de ghildă din
14 noiembrie 1824 // Frontierele spaţiului românesc în context european, Oradea-Chişinău, 2008, p. 238-256.
3 Valentin Tomuleţ, Contribuţia negustorilor basarabeni la instituirea Judecătoriei Comerciale din Basarabia // Analele
Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, 2001, vol. II, p. 278-298.
4 Valentin Tomuleţ, Componenţa etnică şi numerică a burgheziei comerciale în Basarabia (anii ’30-’60 ai secolului al
XIX-lea) // Clio. Almanah istoric. Ediţia 1997, Chişinău, 1998, p. 33-47.
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factori legaţi nemijlocit de regimul de dominaţie şi de consecinţele lui nefaste asupra comerţului – sursa de bază din care s-a format capitalul comercial în Basarabia, iar de aici şi grupul elitar burghez.
Ajungând sub dominaţie ţaristă, Basarabia va avea de suferit de pe urma politicii protecţioniste promovate de Rusia, care căuta să accelereze dezvoltarea industriei şi a comerţului în propriile gubernii şi să profite de celelalte regiuni periferice (între care şi Basarabia) ca de colonii interne, ca surse de materii prime ieftine şi pieţe de desfacere avantajoase pentru mărfurile industriei ruse1.
În Basarabia, constituirea burgheziei comerciale şi a capitalului comercial a fost influenţată
direct de prezenţa pe piaţa internă a negustorilor străini şi a celor din guberniile interne ruse.
Prezenţa lor în Basarabia, susţinută de autorităţile imperiale, nu doar a favorizat în general comerţul şi a atras regiunea în procesul general de modernizare, ci a constituit, în acelaşi timp, o
concurenţă evidentă pentru negustorii autohtoni puţini la număr şi slabi din punct de vedere
economic. Despre preponderenţa negustorilor străini în Basarabia ne mărturisesc şi instrucţiunile amiralului P.V. Ciciagov adresate la 23 iulie 1812 guvernatorului civil Scarlat Sturdza
privind atragerea în comerţul basarabean a negustorilor străini, îndeosebi a celor bogaţi greci,
acordându-li-se diverse înlesniri şi privilegii2. Deşi până la aplicarea tarifului vamal prohibitiv
din 1822, în Basarabia au fost păstrate particularităţile autohtone în comerţ, negustorii străini
care se ocupau cu comerţul în provincie beneficiau de drepturile acordate de Legea din 1 ianuarie 1807, ce-i scutea în primele 6 luni de plata impozitelor, după care în următoarele 6 luni
urmau să se înscrie în categoria oaspeţilor sau să părăsească hotarele Rusiei, iar în caz de rămâneau – erau lipsiţi de dreptul de a se ocupa cu comerţul3. În urma acestor, precum şi a altor înlesniri şi privilegii, numărul negustorilor străini şi a celor din guberniile ruse care se ocupau cu
comerţul în Basarabia a crescut simţitor. În 1822 numai în oraşul Chişinău cu comerţul se ocupau şi 55 negustori şi mici-burghezi din Nejin, Odesa, Movilău, Berdicev, Elisavetgrad, Nahicevan, Brest-Litovsk, Tulcin, Grigoriopol, Tiraspol, Dubăsari şi din alte localităţi ale guberniilor
Kaluga, Kurlanda şi Volânia, plătind un impozit anual de 2839 lei4. Capitalul comercial al negustorilor străini care în 1822 comercializau diferite mărfuri în Chişinău varia, conform unor date
incomplete, de la 3-4 mii la 30-35 mii lei5.
În plus, conform tradiţiilor moldoveneşti, comerţul din Basarabia, atât cel intern, cât şi cel
extern, se practica, în egală măsură, de toate stările sociale, sau, cum relatează unul din izvoare,
practicau comerţul toţi „…de la dvorean, până la ţăran”6, în aceeaşi măsură şi de străini, aceştia
plătind taxele ca şi ceilalţi locuitori ai Basarabiei, „…dar care nu depăşeau 15 lei anual”7. Faptul
că negustorii basarabeni nu erau stratificaţi, ca cei din guberniile interne ruse, în ghilde comerciale, nu doar că crea posibilităţi diferite de încadrare în această stare socială, dar şi stabilea anumite particularităţi esenţiale în statutul juridic al negustorului, deoarece, conform obiceiului
moldovenesc „…nu există nici o deosebire între negustorul care face comerţ cu ridicata şi care
dispune de capitaluri considerabile şi negustorul care comercializează mărfurile cu amănuntul”8. Prin urmare, în condiţiile în care în Basarabia (până în 1831) se ocupau cu comerţul conform „obiceiului moldovenesc” toate stările, inclusiv străinii, prezenţa negustorilor bogaţi străini
şi din guberniile interne ruse a constituit un obstacol serios în acumularea capitalului comercial
şi în formarea burgheziei comerciale naţionale. Mai mult, negustorii străini şi cei din guberniile
Despre aceasta a se vedea mai detaliat: Valentin Tomuleţ, Politica comercială a ţarismului în Basarabia şi
influenţa ei asupra formării burgheziei comerciale naţionale (anii 1812-1868) // Romanitate şi românitate la Nord
de Balcani (Materialele Simpozionului Internaţional din 7-8 aprilie 2000), Chişinău, 2000, p. 96-100; Idem,
Influenţa regimului de dominaţie ţarist asupra genezei şi evoluţiei burgheziei comerciale din Basarabia (18121868) // In memoriam professoris. Mihail Muntean. Studii de istorie modernă, Chişinău, 2003, p. 157-198.
2 Arhiva Istorică de Stat a Rusiei (în continuare: AISR), F. 560, inv. 4, d. 402, f. 31 verso.
3 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F. 75, inv. 1, d. 157, f. 42.
4 Ibidem, d. 160, f. 1-5 verso.
5 Ibidem, d. 157, f. 54-61 verso. Izvorul indică capitalul comercial doar la primii 17 negustori.
6 AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 44.
7 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 426, f. 41.
8 AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 44 verso.
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interne ruse care se ocupau cu comerţul în Basarabia, folosindu-se de poziţiile şubrede ale burgheziei comerciale locale, au folosit acest teritoriu ca sursă sigură de îmbogăţire, slăbind astfel
posibilităţile autohtonilor de a acumula capital comercial. Autorităţile locale scriau în această
privinţă în 1829 organelor centrale că „…comercianţii (străini şi din guberniile ruse – n.n.) apelează la diverse pretexte pentru a se eschiva de la plata prestaţiilor personale şi orăşeneşti şi, acumulând nestingherit capital, se întorc la baştină, pe când localnicii înfruntă greutăţi şi incomodităţi în activitatea lor comercială; fiind constrânşi să achite impozite exagerate, suferă mari
pagube”1 .
Aşadar, protejând afacerile propriei burghezii sau ale celei invitate din străinătate, guvernul ţarist promova în Basarabia o politică comercială colonială. Urmărind anumite interese economice, ţarismul a început să protejeze în provincia nou-anexată şi interesele negustorilor străini, ceea ce, în condiţiile unei burghezii comerciale autohtone extrem de slabe, a contribuit ca cea
mai mare parte a capitalului comercial să se concentreze în mâinile alogenilor – negustorilor
greci, armeni, evrei şi ale celor din guberniile interne ruse. Drept rezultat, majoritatea izvoarelor
ce elucidează această perioadă de timp atestă predominarea în toate sferele comerţului a acestor
negustori alogeni2.
Protejându-şi propria industrie de concurenţa pe care o puteau forma mărfurile străine, ţarismul adoptă diferite decizii care urmau să confirme că comerţul negustorilor basarabeni se
desfăşoară în baza capitalurilor proprii, iar mărfurile exportate sunt de provenienţă autohtonă.
Ca exemplu în acest sens pot servi dispoziţia Consiliului de Miniştri din 28 noiembrie 18163 şi
deciziile suplimentare adoptate de administraţia regională în perioada ce a urmat. Aceste măsuri
ce frânau dezvoltarea comerţului şi acumulările de capital provocau nemulţumirea negustorilor
basarabeni exprimată în diferite plângeri. Aducem ca exemplu plângerea adresată în mai 1820
Guvernului Regional al Basarabiei de către negustorul Ovanes Ruşciuplu, în care acesta, din numele negustorilor din Chişinău, scria că „…vămile locale interzic negustorilor autohtoni să facă
comerţ cu ţările străine, în acest scop cerându-li-se să prezinte certificate speciale eliberate de
Guvernul Regional, prin care s-ar confirma că ei comercializează în baza propriilor capitaluri”4.
Această interdicţie cauza negustorilor prejudicii şi pierderi, iar pentru a dispune de certificate
comerciale era nevoie de timp.
Un rol negativ în constituirea burgheziei comerciale autohtone şi în acumularea de capital
comercial a jucat Regulamentul cu privire la comerţul cu Basarabia din 17 februarie 18255. Limitând substanţial exportul celor mai importante mărfuri din Basarabia în guberniile interne
ruse6, Regulamentul nu acorda negustorilor basarabeni dreptul de a exporta mărfuri în guberniile interne ruse7. Considerentul era că, conform reformei din 1824 a ghildelor, de dreptul de a
face comerţ pe întreg teritoriul Imperiului beneficiau doar negustorii primelor două ghilde, pe
când negustorii basarabeni nu erau stratificaţi în ghilde. Referindu-se la aceste incomodităţi,
autorităţile locale, după nenumărate plângeri ale negustorilor, scriau în 1829 Departamentului
manufacturilor şi comerţului exterior că, în pofida faptului că în majoritatea cazurilor negustorii cumpără mărfuri din Rusia în măsura capitalului de care dispun, „…totuşi ei rămân în mare
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 157, f. 34.
Despre preponderenţa în comerţ a grecilor, a armenilor şi a evreilor a se vedea: AISR, F. 19, inv. 3, d. 129, f. 222;
F. 398, inv. 28, d. 10504, f. 33-33 verso; AIMSR, F. AM., inv. 182 „a”, d. 60, cert. 7, f. 12-13, 23-23 verso; ANRM, F.
3, inv. 1, d. 444, f. 6-8; F. 5, inv. 2, d. 743, f. 35; F. 134, inv. 3, d. 88, 123, 124, 145, 147, 156, 191, 203, 239, 278, 303
etc.; Valentin Tomuleţ, Burghezia evreiască din Basarabia sub raport îndeletnicitar (În baza datelor statistice
inedite din 1858) // Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumane”, Chişinău,
1998, p. 73-80.
3 AISR, F. 1263, inv. 1, d. 101, f. 681-683.
4 ANRM, F. 5, inv. 1, d. 86, f. 116-116 verso.
5 AISR, F. 560, inv. 3, d. 204, f. 21-33; Regulamentului cu privire la comerţul cu Basarabia din 17 februarie 1825 este
publicat în: Valentin Tomuleţ, Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia (1812-1830). Documente
inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova, Chişinău, 2002, p. 120-127.
6 Sarea, vinurile, ţuica din fructe şi poamă de Basarabia puteau fi exportate în Rusia doar prin vămile de la Dubăsari
şi Movilău, în baza unui certificat special ce atesta provenienţa locală a mărfii, şi numai după achitarea accizului
(AISR, F. 560, inv. 3, d. 204, f. 27 verso-28)
7 Ibidem, f. 28 verso-29.
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parte prejudiciaţi, deoarece de dreptul de a comercializa mărfuri la iarmaroacele din oraşele ruse
beneficiază, conform regulilor generale, doar negustorii ruşi, iar comercianţilor basarabeni nu le
rămâne decât să le cumpere de la aceştia la preţuri foarte ridicate, ceea ce le reduce posibilitatea
de a le realiza ulterior la preţuri şi mai mari. Distanţa mare pe care o au de parcurs până la târgurile ruseşti, obstacolele întâlnite la vămile şi carantinele de la Nistru, care pentru a fi depăşite,
necesită timp, livrarea cu mari întârzieri a mărfurilor în Chişinău – toate determină majorarea
preţurilor la mărfuri, negustorii fiind astfel permanent prejudiciaţi”1.
În plus, Regulamentul din 17 februarie 1825 permitea importul în Basarabia a mărfurilor
ruseşti acceptate pentru export conform tarifului vamal din 1822, fără niciun obstacol şi fără
plata taxelor vamale. Dreptul de a importa mărfurile ruseşti în Basarabia îl aveau doar negustorii ruşi care dispuneau de dreptul de a face comerţ pe întreg teritoriul Imperiului (negustorii
de ghilda întâi şi a doua), dar cu respectarea în provincie a particularităţilor locale privind comerţul2. Situaţia se agravează şi mai mult când de acest drept încep să beneficieze şi negustorii
din guberniile ruse de ghilda a treia, care, conform Regulamentului ghildelor din 14 noiembrie
1824, nu dispuneau de acest drept. Sub pretextul susţinerii industriei şi înviorării comerţului din
Basarabia, dar mai mult în scopul „…asigurării căilor de realizare în regiune a mărfurilor ruseşti,
admise pentru export fără plata taxelor”, la 16 ianuarie 1826 Consiliul de Miniştri permite „negustorilor ruşi, indiferent de categoria ghildei, să transporte prin vămile şi posturile vamale de la
Nistru mărfuri ruse şi basarabene, în afară de vin şi rachiu”3. Ulterior, în baza decretului Senatului Guvernant din 18 octombrie 1839, negustorii ruşi de ghilda a treia, care, potrivit Regulamentului ghildelor din 1824, nu aveau dreptul la comerţul extern, au primit dreptul de a exporta
liber, timp de 5 ani, peste hotare mărfurile admise de tariful vamal prin toate vămile de la hotarele de apus ale Rusiei. La 16 decembrie 1843 acest decret a fost prelungit pe o perioadă de încă
5 ani4. Prin urmare, deţinând dreptul de monopol în comerţul cu mărfurile ruseşti pe piaţa internă basarabeană, negustorii din guberniile interne ruse limitau substanţial activităţile burgheziei comerciale autohtone şi împiedicau acumulările de capital.
Nu întâmplător, autorităţile locale, după investigaţiile din 1829 privind starea comerţului şi
a industriei din Basarabia, raportau organelor centrale din Sankt Petersburg că „…comerţul ce se
efectuează în oraşul Chişinău nu şi-a extins aria mai departe de raza acestui oraş, în el fiind implicată o nouă categorie de persoane de diferite naţionalităţi. Târgoveţii nu au capitaluri proprii
şi iau în credit mărfuri şi bani, punându-şi speranţa şi încrederea pe seama industriei agricole,
dar aceasta, în pofida tuturor eforturilor şi patronajului din partea conducerii supreme, abia în
ultimii ani începe să se dezvolte vertiginos”5.
Un obstacol serios în acumularea de capital comercial îl constituie şi faptul că până în 1831
Basarabia a fost separată de guberniile interne ruse prin cordonul sanitaro-vamal de la Nistru,
iar de pieţele tradiţionale europene – prin cordonul sanitaro-vamal de la Prut şi Dunăre, instituit în 1817. Autorităţile locale, în persoana rezidenţilor imperiali I.M. Hartingh, A.N. Bahmetev, M.S. Voronţov şi F.P. Palen, în numeroasele rapoarte (din martie 1813, martie 1815, iulie
1817, februarie 1819, noiembrie 1823, februarie 1824, iulie 1825, iunie 1827, iulie 1827 etc.), adresate autorităţilor centrale – miniştrilor de Finanţe, de Interne şi de Poliţie, Consiliului de Stat
şi Consiliului de Miniştri, în care cereau insistent lichidarea cordonului sanitaro-vamal de la Nistru, scoteau în relief prejudiciile enorme pe care acesta le cauza dezvoltării comerţului, acumulării capitalului comercial şi, respectiv, consolidării poziţiilor acestei stări sociale6. Potrivit descrierii viceguvernatorului Basarabiei E.Golubiţki, funcţionar de clasa a V-a, şi a funcţionarului de
clasa a VII-a D. Climşa privind administrarea financiară în Basarabia, datată cu anul 1829,
„…din cauza prezenţei acestei bariere de la Nistru şi dificultăţilor în transportarea produselor
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 426, f. 27.
AISR, F. 560, inv. 4, d. 204, f. 28 verso-29.
3 Ibidem, d. 337, f. 4.
4 Коммерческая газета, 1844, №13, 3 февраля.
5 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 426, f. 32.
6 A se vedea mai detaliat: AISR, F. 560, inv. 4, d. 402, f. 31-70 verso.
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autohtone în guberniile limitrofe din Rusia, comerţul de aici este strâmtorat peste măsură în
circuitul de mărfuri”1.
Dar cel mai mult a afectat procesul de constituire a burgheziei comerciale naţionale, acumulărilor de capital, iar de aici şi procesul de constituire a unei elite comercial-industriale naţionale, aplicarea în Basarabia a structurii de ghildă. La 26 septembrie 1830, concomitent cu suprimarea cordonului vamal de la Nistru, transferarea lui la Prut şi Dunăre şi unificarea vamală a
Basarabiei cu guberniile interne ruse2, instituirea Administraţiei Speciale a oraşului Ismail şi a
iarmarocului Sf. Dumitru din Chişinău, este confirmat de împărat proiectul decretului Senatului Guvernant privind aplicarea în Basarabia a structurii de ghildă3, care urma să intre în vigoare
începând cu 1 ianuarie 1831, iar Basarabia inclusă în categoria guberniilor privilegiate 4.
Conform Regulamentului ghildelor din 26 septembrie 1830, starea comercială din Basarabia includea negustorii de trei ghilde, mica burghezie comercială, ţărănimea comercială de patru
categorii şi vânzătorii de două clase. Activitatea lor comercială era reglementată de drepturile
determinate de capitalul comercial impus a fi declarat, care era destul de mare: pentru negustorii de ghilda întâi – 50 mii rub., de ghilda a doua – 20 mii şi de ghilda a treia – 8 mii ruble
asignate5.
Caracterul reacţionar al Regulamentului ghildelor se explică nu doar prin faptul că stratificarea în categorii a tuturor comercianţilor şi impunerea de a declara capitalul comercial pentru
înscrierea în ghildele comerciale au diminuat în mare parte posibilitatea de a acorda, potrivit
tradiţiilor stabilite în provincie, libertate şi egalitate deplină tuturor stărilor de a se încadra în
comerţ, dar şi prin faptul că ţărănimea comercială de primele trei categorii urma să dispună de
acelaşi capital comercial, să fie impusă aceloraşi îndatoriri şi obligaţiuni fiscale ca şi negustorii
de ghildă6, ceea ce afecta substanţial această stare socială. În condiţiile în care Basarabia
constituia o provincie agrară în componenţa Imperiului, anume din elementul burghez rural urma să se formeze burghezia comercială naţională, iar din rândurile ei să se evidenţieze grupul
elitar.
Concomitent cu aplicarea reformei ghildelor, Basarabiei i-au fost acordate, ca şi Georgiei şi
unui şir de oraşe din Novorosia, privilegii suplimentare. În decretul Senatului Guvernant din 26
septembrie 1830 se menţiona că „pentru a facilita aplicarea acestui nou sistem în Basarabia tuturor negustorilor autohtoni basarabeni, începând cu anul 1831, li se vor acorda pe o perioadă de
10 ani privilegii, fără a fi scutiţi, totuşi, de achitarea impozitelor locale”7. Privilegiile prevedeau
scutirea negustorilor, a micii burghezii şi a ţărănimii comerciale în decursul primilor 5 ani de
achitarea taxei pentru certificatele comerciale, pentru veniturile comerciale obţinute, pentru folosirea căilor de comunicaţie maritime şi terestre şi a taxei speciale pentru vânzători; în următorii 3 ani pentru certificatele comerciale se încasa doar a patra parte din prestaţiile de ghildă,
iar în ultimii 2 ani – jumătate8. Regulamentul mai prevedea scutirea în primii 5 ani de unele
amenzi în caz de neprocurare la timp sau cu întârziere a certificatelor comerciale, iar în următorii ani aceste amenzi urmau să fie încasate în corespundere cu mărimea taxei achitate în aceşti
ani – la început o pătrime şi, în ultimii doi ani o jumătate din suma amenzii9.
Privilegiile erau foarte însemnate, condiţiile erau favorabile pentru desfăşurarea activităţii
comerciale, de aceea negustorii basarabeni au solicitat să li se prelungească. La sfârşitul anului
1835 negustorii din Chişinău şi din Akkerman, invocând epidemia molimei şi seceta din ultimii

AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 45.
Cordonul sanitar de la Nistru cu carantinele de rezervă din Isakoveţ, Dubăsari, Movilău şi postul de carantină din
Parcani au fost lichidate abia la 5 februarie 1846 // Полное собрание законов Российской империи (în continuare:
ПСЗРИ), Собр II, т. XXI, 1846, СПб., 1847, №19693, c. 216.
3 AISR, F. 571, inv. 5, d. 769, f. 79-80.
4 Ibidem, f. 93.
5 ANRM, F. 6, inv. 2, d. 370, f. 93 verso-94.
6 ANRM, F. 75, inv .1, d. 259, f. 18-18 verso; F. 134, inv. 3, d. 57, f. 291.
7 AISR, F. 571, inv. 5, d. 769, f. 93.
8 Ibidem, f. 93-93 verso.
9 Ibidem, f. 93 verso.
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doi ani, au înaintat organelor regionale cererea de a fi scutiţi de achitarea prestaţiilor de ghildă
pentru o perioadă de încă 10 ani1. Dar doleanţele negustorilor n-au fost susţinute.
Negustorii din guberniile interne ruse puteau beneficia de privilegii numai în cazul în care
ei erau înscrişi în categoria negustorilor basarabeni până la adoptarea structurii de ghildă şi dacă
nu plăteau prestaţiile de ghildă în oraşele ruse2. Aceste condiţii vizau şi ţărănimea comercială
rusă care se ocupa cu comerţul în Basarabia. Negustorilor din guberniile interne ruse care nu
erau înscrişi în categoria negustorilor basarabeni, dar care aveau în Basarabia „viză permanentă
de reşedinţă şi se ocupau cu comerţul”, li se eliberau certificate comerciale doar după achitarea
deplină a taxelor de ghildă3.
Dar, cum deseori se întâmpla, pentru negustorii din guberniile interne ruse se făceau şi unele excepţii de la aceste dispoziţii. Astfel, conform decretului Senatului Guvernant din 15 ianuarie 1831, de privilegiile acordate negustorilor basarabeni puteau beneficia şi negustorii evrei din
Sevastopol şi Nikolaev4, expulzaţi din aceste oraşe în baza dispoziţiei guvernului din 20 noiembrie 1829 şi transferaţi cu traiul în Basarabia5. Ca rezultat, numai pe parcursul anilor 1831-1835
din aceste oraşe s-au transferat în Chişinău 42 familii de evrei (216 persoane), iar din celelalte
oraşe ale guberniilor Herson, Podolia, Ekaterinoslav, Kiev etc. – 252 familii (961 persoane),
acestea încadrându-se în rândurile micii burghezii basarabene6. Ulterior unii din aceşti evrei s-au
încadrat în categoria negustorilor de ghildă din Chişinău sau din alte oraşe şi târguri ale Basarabiei.
Având drept scop crearea unei burghezii cosmopolite, străine acestei provincii şi acestui
popor, ţarismul continuă să acorde privilegii, de data aceasta unor oraşe basarabene în parte. De
exemplu, numai în perioada dintre 1840 şi1850 de privilegiile acordate oraşului Chişinău pe 10
ani s-au bucurat negustorii care aveau să construiască sau să cumpere în oraş clădiri (pentru cei
de ghilda întâi – 3000 ruble, de ghilda a doua – 1500 ruble şi de ghilda a treia – 300 ruble argint); în oraş au fost construite şi cumpărate 1200 clădiri cu 1-2 etaje, iar pe parcursul întregii
perioade – 2080 clădiri7. Ca rezultat, proprietari, deţinători ai imobilelor din Chişinău, construite sau cumpărate în urma privilegiilor acordate, devin în majoritate alogenii, de regulă, negustori din guberniile ruse sau cei din străinătate care au fost transferaţi în Basarabia până la acordarea acestor privilegii sau nemijlocit în timpul acordării lor. Nu întâmplător mulţi dintre ei nu
se considerau băştinaşi ai acestei provincii şi, fiind puşi în condiţii nefavorabile, îl vor părăsi la
prima ocazie împreună cu capitalul acumulat.
Evidenţierea doar a câtorva factori ce frânau acest proces este o dovadă elocventă a consecinţelor nefaste ale dominaţiei pe piaţa internă din Basarabia a negustorilor străini, zădărnicind
procesul de acumulare a capitalului şi de formare a burgheziei comerciale autohtone. Ca rezultat, şi elita burgheză comercială din regiune va fi reprezentată, în fond, de acest element alogen.
Drept dovadă că majoritatea negustorilor şi a micilor comercianţi din Basarabia era constituită din alogeni strămutaţi cu traiul pe acest teritoriu poate servi următorul fapt. La 14 martie
1821 a fost adoptat Regulamentul cu privire la hoteluri, restaurante, cafenele, hanuri şi cârciumi
în oraşele guberniale, oraşele-porturi etc.8 La 31 mai 1822 locuitorii Chişinăului s-au adresat cu
o petiţie viceguvernatorului Basarabiei M.E. Krupenski, în care se pronunţau împotriva adoptării acestui Regulament. Ei scriau că „Chişinăul este populat de oameni de diferite stări (sociale –
n.n.) având diferite îndeletniciri. Astfel, cu certitudine putem afirma că a zecea parte din ei îşi
asigură existenţa de pe seama comerţului (în lipsa concesiunilor) cu rachiu şi vin şi datorită venitului pe care le aduc cârciumile; tot din aceste venituri achită şi prestaţiile orăşeneşti”9. În
AISR, F. 1263, inv. 1, d. 1131, f. 408 verso-409.
AISR, F. 571, inv. 5, d. 769, f. 93 verso-94.
3 Ibidem, f. 153.
4 ANRM, F. 6, inv. 2, d. 370, f. 4-8.
5 ПСЗРИ, Собр. II, т. IV, 1829. – СПб., 1830, №3286, с. 790-791.
6 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 1485, f. 5-5 verso.
7 AISR, F. 1287, inv. 37, d. 702, a. 1845, f. 1-1 verso.
8 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 171, f. 7-15 verso.
9 Ibidem, f. 20 verso.
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cazul în care Duma va îndeplini legea guvernului şi va stabili numărul instituţiilor nominalizate,
în mod sigur, „…majoritatea prăvălioarelor … urmează să fie închise, măsură ce-i va lipsi de lucru pe deţinătorii acestora, ceea ce-i va impune să-şi caute căi ilegale de existenţă sau să se întoarcă la locurile de unde s-au transferat în speranţa de a obţine bunăvoinţa legilor ruse”1.
Ulterior, problema s-a impus din nou în prim-plan. În 1830 şi 1831, conform deciziei Guvernului Regional, Duma din Chişinău a făcut de două ori inventarierea acestor instituţii, încercând să stabilească numărul de prăvălii în fiecare parte a oraşului (Chişinăul era împărţit în patru sectoare), precum şi numărul doritorilor de a le deţine. Dar nu i-a reuşit, deoarece negustorii
refuzau să dea careva informaţii: ei au avut mult de suferit în urma ciumei din 1829 şi a holerei
din 1830, dar şi din cauza „…comerţului destul de slab, ce asigură negustorilor doar simpla
existenţă”2.
Faptul că mulţi negustori din Basarabia s-au transferat în această provincie din guberniile
ucrainene şi ruse sau de peste hotare este confirmat şi de controlul efectuat în 1822 de către Guvernul Regional asupra activităţii comerciale a negustorilor străini din Chişinău. Întocmind lista
negustorilor, Duma orăşenească i-a introdus în aceasta, sub diferite pretexte, şi pe mulţi negustori ce-şi schimbase viza de reşedinţă în acest oraş, sigilându-le prăvăliile. În numeroasele plângeri adresate Dumei şi rezidentului imperial I.N. Inzov negustorii scriau că trăiesc de multă vreme în Chişinău, au case şi prăvălii particulare, se ocupă cu comerţul şi achită regulat taxele3.
Deficitul de capital comercial, în primii 10 ani după anexarea Basarabiei la Rusia, a influenţat direct asupra activităţii comerciale a negustorilor. Din lipsă de capital negustorii nu dispuneau de încăperi comerciale spaţioase, iar posibilităţile lor de a extinde comerţul erau limitate.
După investigaţiile din 1829 privind starea comerţului şi a industriei din Basarabia, autorităţile
locale raportau organelor centrale că majoritatea prăvăliilor din Chişinău ce aparţin negustorilor
de diferite etnii (în afară de prăvăliile pe care le deţin negustorii ruşi) sunt „…de obicei, incomode,
anexate la alte construcţii, sunt neîncăpătoare şi nu sunt protejate de incendii şi inundaţii; cu toate
că în locul nou stabilit pentru piaţă condiţiile sunt mult mai favorabile, totuşi lipsa de capital comercial şi capacităţile limitate de cumpărare nu favorizează dezvoltarea pieţei”4.
Majoritatea negustorilor bogaţi din Basarabia erau fie negustori străini, fie negustori din
guberniile ucrainene şi ruse. Mulţi din ei obţineau viză de reşedinţă în Chişinău. Spre exemplu,
în aprilie 1820 negustorul din Tiraspol Nichita Neverov cerea Guvernului Regional, în baza Legii
din 28 noiembrie 1810, viză de reşedinţă în Chişinău. Până în 1817 el s-a ocupat cu comerţul în
Tiraspol, având statut de negustor de ghilda întâi şi a doua. Din 1817 el nu şi-a mai declarat capitalul comercial şi a fost transferat în categoria mic-burghezilor. În Chişinău el dispunea de locuinţă şi prăvălii proprii evaluate la 29 mii rub. şi de un capital comercial în sumă de 200 mii rub.5.
Izvoarele de arhivă conţin un material destul de bogat şi variat privind transferarea negustorilor
din guberniile interne ruse în Basarabia.
Totodată, un număr impunător de negustori activau în Basarabia în baza capitalurilor comerciale declarate în guberniile interne ruse. Mulţi din ei erau negustori străini. Astfel, din Basarabia erau scoase peste hotare, inclusiv în Rusia, prin diferite filiere, însemnate părţi din averile
acumulate în provincie, în detrimentul dezvoltării ei, împiedicând în mare măsură acumularea
capitalului în mâinile burgheziei comerciale autohtone.
Până la lichidarea cordonului vamal de la Nistru şi unificarea vamală a Basarabiei cu Rusia şi
până la intrarea în vigoare a Regulamentului ghildelor din 1824, conform deciziei Senatului din 26
septembrie 1830, în provincie se ocupa cu comerţul un număr însemnat de negustori (Tabelul 1).
În pofida faptului că datele Tabelului 1 nu reflectă adecvat volumul comerţului Basarabiei
cu guberniile interne ruse6, ele conturează, totuşi, un tablou amplu privind volumul comerţului
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 171, f. 20 verso.
Ibidem, f. 48 verso.
3 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 157, f. 24-25.
4 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 426, f. 43.
5 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 114, f. 3,7 verso.
6 Valentin Tomuleţ, Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii
burgheziei comerciale (1812-1868), Chişinău, 2002, p. 392.
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interior şi activitatea comercială a diferitelor categorii de târgoveţi. Astfel, valoarea totală a comerţului efectuat pe piaţa celor 39 de iarmaroace (29 în oraşe şi 10 în judeţe) constituia 5,8 mil.
rub. asignate. În comerţul intern al Basarabiei în 1828 au fost încadrate peste 2 mii de persoane
– negustori, mici-burghezi, ţărani de stat şi nobili. Partea covârşitoare a burgheziei comerciale în
devenire o alcătuia mica burghezie comercială – 997 (47,6%) persoane şi ţărănimea de stat comercială – 947 (45,2%) persoane, din rândurile căreia urma să se formeze ulterior burghezia comercială naţională. Numărul de negustori era de 124 (5,9%) persoane, iar de nobili – doar 26
(1,2%) persoane. Numărul redus de negustori încadraţi în comerţul orăşenesc se lămureşte prin
faptul că în Basarabia negustorii nu erau stratificaţi în ghilde comerciale, iar în categoria de negustori oficialităţile locale, care au alcătuit datele statistice, i-au inclus doar pe negustorii ce se
ocupau cu comerţul extern, negustorii din alte oraşe şi din străinătate1. Nu întâmplător, negustori sunt atestaţi doar în Ismail (115 persoane), Reni (2), Akkerman (2) şi în Bălţi (5 persoane).
Din numărul total de persoane încadrate în comerţ 1141 (54,5%) comercializau diverse mărfuri
în oraşe, iar 953 (45,5%) în judeţe.
Deşi datele Tabelului 1 nu indică numărul tuturor persoanelor încadrate în comerţul judeţean, sub motivul că cei care comercializau surplusurile de produse erau moşieri şi ţărani şi,
respectiv, nu se ocupau permanent cu comerţul, ponderea judeţelor de nord – Hotin şi Iaşi – în
activităţile comerciale este evidentă (94,7% din numărul ţăranilor de stat încadraţi în relaţiile
marfare).
În comerţul orăşenesc un rol important revenea oraşelor Chişinău şi Ismail, în care activau
78,4% din numărul total de târgoveţi. Cota celorlalte oraşe în comerţul orăşenesc varia de la 1,3
la 6,4%, ceea confirmă numărul redus al burgheziei comerciale în aceste oraşe (deci a elitelor comerciale) şi, respectiv, valoarea mică a capitalului comercial deţinut de ea.
Pentru a înţelege compoziţia grupului elitar al burgheziei comerciale din Basarabia urmează să constatăm că în 1830 volumul total al comerţului realizat în Chişinău a constituit 2,3 mil.
rub. asignate. În comerţul intern erau încadraţi 500 târgoveţi, 12 nobili şi 5 ţărani; 80 negustori
întreţineau legături comerciale cu guberniile interne ruse2. La acel moment în capitală nu erau
case şi companii comerciale care ar fi aparţinut negustorilor locali, dar nici celor străini3.
După aplicarea în Basarabia a structurii de ghildă, elita burgheză comercială este reprezentată de negustorii bogaţi angrosişti, de ghilda întâi şi a doua. Pentru determinarea compoziţiei
elitei comerciale din Chişinău, la început este necesar să determinăm dinamica numerică a acestei stări sociale şi repartizarea ei conform capitalului comercial declarat – pe ghilde. Un rol important în studierea acestei probleme revene certificatelor comerciale eliberate de Duma orăşenească pentru declararea capitalului comercial. Analiza acestor izvoare, sistematizate în Tabelul 2, scoate în evidenţă procesele ce aveau loc în cadrul acestei stări sociale după adopta-rea
Regulamentului ghildelor din 26 septembrie 1830.
Datele Tabelului 2 confirmă că burghezia comercială din Chişinău era constituită în mare
parte din negustori mici de ghilda a treia. Numărul negustorilor a crescut considerabil îndeosebi
între anii 1831 şi 1835, deoarece în această perioadă ei au fost scutiţi totalmente de plata taxei
pentru certificatele comerciale. După 1835, când negustorii au fost impuşi să plătească o pătrime
din taxă, iar în ultimii doi ani – jumătate, numărul certificatelor comerciale s-a micşorat brusc.
Conform altor izvoare, numărul negustorilor de ghildă din Chişinău s-a micşorat de la 319 în
1835 până la 271 în 1836 şi până la 227 în 1842. Abia începând cu anul 1843 numărul negustorilor de ghildă a început din nou să crească4. Dacă luăm în considerare întreaga perioadă de 25
de ani, constatăm că numărul certificatelor comerciale acordate burgheziei comerciale din Chişinău s-a micşorat (cu mici oscilaţii) de la 1726 în primii cinci ani până la 1458 certificate în ultimii
cinci ani, constituind 70,9% în anii 1836-1840, 80,2% – în 1841-1845, 80,8% – în 1846-1850 şi
84,5% în anii 1851-1855.
Conform datelor statistice din 1829, în Chişinău se numărau aproximativ 350 de comercianţi, în afară de cei
mărunţi, care nu erau divizaţi în ghilde comerciale (ANRM, F. 75, inv. 1, d. 426, f. 38).
2 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 426, f. 20.
3 Ibidem, f. 38.
4 Город Кишинев // Журнал Министерства внутренних дел (în continuare: ЖМВД), СПб, 1845, т. II, с. 228.
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Numărul târgoveţilor
încadraţi în comerţ

568
15
27
61
200
40
20
66
997

770000 30,0
- 935000 935000
492000 19,1
- 317344 317344
643090 25,0 185000 858090 343090
387112 15,0
- 161701 161701
18000
0,7
262600 10,2
- 112000 112000
2572802 44,0 185000 198435 216135
5849299 100,0 2259257 3029585 5288842

3

4
6
10
39

78
78***
214

675
150
50
875***
1188

6
6
26

124

997

* ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 60.
** Negustorii erau, în fond, din alte oraşe, doar în Bălţi – din străinătate.
*** Pentru unele judeţe, ca Orhei, Ismail, Akkerman, nu este indicat numărul persoanelor încadrate în comerţ.
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Raportul,
în %

5
115
2
2
124

- 580
15
32
63
- 315
41
22
73
- 1141

50,8
1,3
2,8
5,5
27,6
3,6
1,9
6,4
54,5

Ţărănimea
de stat
comercială

12
2
1
58
20

Mica
burghezie
comercială

500
15
32
63
285
40
20
50
1005

Negustori**

80
30
1
2
23
136

Dvorenimea
comercială

1
16
11
1
29

(În rub. asignate)

În comerţul
intern

1
1
1
3

Circuitul
de mărfuri

Cu alte
gubernii

67,1 15000000 700000 2200000
2,7
20000
20000
7,3 150000
- 150000
6,1
17000
17000
3,7
50000 150000 200000
1,5
8000
15000
23000
1,3
17390
17390
10,3 311867 180450 311867
56,0 2074257 1045450 3119707

2200000
88000
240000
200000
120000
50000
42000
336497
3276497

Importul Exportul

Numărul total
de târgoveţi

Inclusiv

Numărul de
iarmaroace

Valoarea circuitului de mărfuri
cu alte gubernii

Numărul de
porturi

Oraşele
Chişinău
Hotin
Bălţi
Bender
Ismail
Chilia
Reni
Akkerman
Total
Judeţele
Orhei
Hotin
Iaşi
Bender
Ismail
Akkerman
Total
În total

Raportul, în %

Oraşele şi
judeţele

Volumul total al
comerţului
(în rub. asignate)

Tabelul 1
Volumul total al comerţului intern al Basarabiei, al comerţului Basarabiei cu guberniile ruse şi dinamica numerică
a târgoveţilor încadraţi în comerţ la 1828*

747 753 69,0
150 150 15,7
50
50
5,3
947 953 45,5
947 2094 100,0

Tabelul 2
Dinamica certificatelor comerciale puse la dispoziţie de Duma orăşenească
din Chişinău burgheziei comerciale între anii 1831-1855*

În %

Numărul
total

În medie
anual

Numărul de
certificate
comerciale (în %)
faţă de 1831-1835

90,9
91,9
84,2
82,6
85,1

1726
1208
1384
1394
1458

345
242
277
279
292

100,0
70,9
80,2
80,8
84,5

Categoria ghildei
Anii

1831-1835
1836-1840
1841-1845
1846-1850
1851-1855

I

24
15
58
51
51

În %

1,4
1,2
4,2
3,6
3,5

II

În %

133
83
160
192
166

7,7 1569
6,9 1110
11,6 1166
13,8 1151
11,4 1241

III

* Tabelul a fost alcătuit în baza datelor sistematizate a certificatelor comerciale eliberate burgheziei comerciale de
Duma orăşenească din Chişinău între anii 1831-1855 (ANRM, F. 75, inv. 1, d. 474, 526, 528, 576, 619, 674, 753, 810,
888, 906, 1033, 1130, 1157, 1197, 1245, 1307, 1377, 1438, 1575, 1606, 1618, 1625, 1665, 1694, 1722, 1723, 1751, 1755).

Autorităţile regionale scriau în această privinţă că „reducerea numărului de negustori de
ghildă se lămureşte prin faptul că în perioada anilor de înlesniri mulţi au manifestat dorinţa de a
se înscrie în categoria negustorilor de ghildă, în special doar pentru a obţine acest titlu, neavând
nici capitaluri necesare, nici capacităţi şi nici deprinderi caracteristice stării burgheziei comerciale şi comerţului propriu-zis”1. Când în 1835 a fost anulată scutirea achitării taxelor pentru certificatele comerciale, negustorii fiind astfel impuşi să achite o pătrime din taxă, mulţi din ei au fost
nevoiţi să se reîncadreze în mica burghezie (starea lor socială anterioară) şi să se ocupe cu comerţul mărunt. Despre aceasta ne demonstrează destul de elocvent faptul că numărul de certificate comerciale eliberate între anii 1836-1840 s-a redus faţă de anii 1831 şi 1835 cu cca 30%; în
anii următori numărul negustorilor de ghildă a început din nou uşor să crească, neatingând însă
cifra înregistrată în anii 1831-1835. De regulă, limitarea privilegiilor privind achitarea taxelor
pentru certificatele comerciale a contribuit la reducerea numărului negustorilor de ghildă, însă,
după cum constatau autorităţile regionale, nu şi a numărului de comercianţi încadraţi cu adevărat în comerţ.
Este semnificativ faptul că grupul elitar al burgheziei comerciale din Chişinău, în persoana
negustorilor angrosişti, de ghilda întâi şi de ghilda a doua, devine evident şi, în fond, stabil
numeric după expirarea înlesnirilor, constituind pentru ghilda întâi 4,2% (1841-1845), 3,6%
(1846-1850) şi 3,5% (1851-1855), iar pentru ghilda a doua – 11,6% (1841-1845), 13,8% (18461850) şi 11,4% (1851-1855). Altfel spus, elita burgheză comercială din Chişinău, în persoana negustorilor primelor două ghilde, a constituit în anii 1841-1845 15,8% din numărul total de negustori de ghildă (17,4% – în anii 1846-1850 şi 14,9% în anii 1851-1855), sau în medie cca 16% din
numărul total de negustori.
După aplicarea Regulamentului ghildelor din 26 septembrie 1830 activitatea burgheziei
comerciale şi acumularea capitalului comercial derula dificil, în condiţiile unei influenţe puternice pe piaţa basarabeană a negustorilor străini şi a celor din guberniile interne ruse. Aceştia dispuneau de capitaluri comerciale suficiente, de practică şi tradiţii în desfăşurarea activităţii comerciale. În plus, mulţi din ei erau cunoscuţi cu principalele centre comerciale din Basarabia de
mulţi ani.
Despre activitatea comercială a negustorilor străini şi a celor din guberniile ruse pe piaţa
din Chişinău şi despre concurenţa pe care o făceau aceştia negustorilor autohtoni ne demonstrează datele Tabelului 3.
Datele Tabelului 3 denotă că, în pofida politicii vamale prohibitive promovate de ţarism în
a doua jumătate a anilor ’20 ai sec. al XIX-lea, poziţiile negustorilor străini erau încă destul de
puternice. Din cei 177 de negustori străini şi din guberniile ruse ce se ocupau cu comerţul în Chi1

Город Кишинев // ЖМВД, СПб, 1845, т. II, p. 229.
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şinău 93 (52,5%) erau negustori din posesiunile Înaltei Porţi Otomane, 36 (20,3%) – din Imperiul Austriac, 6 (3,4%) – din Moldova de peste Prut, 3 (1,7%) – din Serbia şi un negustor (0,6%)
– din Anglia. Negustorii din guberniile interne ruse (38 de negustori) constituiau 21,5% din numărul total de negustori. Destul de puternice erau poziţiile negustorilor din guberniile limitrofe
– Herson şi Podolia; aceştia alcătuiau 55,2% (21 de negustori) din numărul total de negustori
din guberniile ucrainene şi ruse.
Tabelul 3
Activitatea comercială a negustorilor străini, din guberniile interne ruse,
din diferite localităţi ale Basarabiei şi valoarea mărfurilor comercializate
de ei în oraşul Chişinău în 1832*
Prăvălii

Cârciumi

Cafenele

Beciuri

Hanuri

Ţările străine:
Austria
Sublima Poartă
Moldova
Serbia
Anglia
În total
Guberniile:
Herson
Podolia
Jitomir
Cernigov
Orlov
Harkov
Volânia
Kiev
Kaluga
Vladimir
Alte gubernii
În total
Basarabia
Numărul total

Numărul
total de
negustori

23
65
3
2
93

9
22
3
1
35

1
10
1
12

1
2
1
4

2
5
7

- 36 23,7
1 105 69,1
6 3,9
3 2,0
2 1,3
1 152 74,1

185
9
111 10
257
2
115
1
100
1
44
1
20
1
2
832 22
250
7
3170 122

4
4
2
2
1
18
3
56

12

4

1
1
8

- 13
- 10
7
3
1
2
1
1
1
2
- 41
2 12
3 205

(în rub. asignate)

36
93
6
3
1
139

188300
454500
43500
6500
8000
700800

11
10
6
2
2
1
1
1
1
1
2
38
12
189

151900
53400
79500
84000
18000
20000
8000
8000
4000
500
3600
430900
93000
1224700

Instituţii comerciale**
Case

Ţările străine şi
guberniile
ucrainene şi ruse

Suma
Valoarea prestaţiilor
mărfurilor încasate

520
1478
70
20
2088

În
total În %

31,7
24,4
17,1
7,3
2,4
4,9
2,4
2,4
2,4
4,9
20,0
5,9
100,0

* ANRM, F. 75, inv. 1, d. 554, f. 22-38.
** Numărul instituţiilor comerciale nu corespunde cu numărul negustorilor, deoarece unii negustori aveau în
proprietate mai multe întreprinderi.

Un rol deosebit în comerţul din Chişinău revenea negustorilor armeni din Grigoriopol: Sarkiz
Melkanov, care deţinea în casa lui Vasile Nour o băcănie şi dispunea de un capital de 80 mii rub;
Hariton Murardov, care deţinea o prăvălie cu mărfuri industriale având un capital de 20 mii rub.;
Gadji Asvadur Mirzinov care vindea mărfuri industriale şi vin în două prăvălii, obţinând un profit în
valoare de 15 mii rub.1 De mari capitaluri comerciale dispuneau negustorii greci din Nejin. Spre exemplu, negustorul Enache Adrianov deţinea împreună cu doi tovarăşi în casa lui G.Botezatu două
băcănii şi o crâşmă şi dispunea de un capital de 80 mii rub.2; negustorul din Harkov Alexandru Novoselov deţinea două prăvălii cu mărfuri industriale în valoare de 20 mii rub. asignate3.
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 554, f. 23-24.
Ibidem, f. 24 verso.
3 Ibidem, f. 25.
1

2
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Datele Tabelului 3 demonstrează că ponderea negustorilor turci (mai corect, a supuşilor
turci) în numărul total de negustori străini era şi mai mare, constituind 69,1%, a celor austrieci –
23,7%, a moldovenilor – 3,9%, a sârbilor – 2%, a englezilor – doar 1,3%. Din numărul negustorilor din guberniile ruse ce se ocupau cu comerţul în Basarabia negustorii din Herson constituiau 31,7%, cei din Podolia – 24,4%, din Jitomir – 17,1%, din Cernigov – 7,3%, iar numărul negustorilor din celelalte gubernii era neînsemnat. Numărul negustorilor din alte oraşe ale Basarabiei, care se ocupau cu comerţul în Chişinău, de asemenea era neînsemnat şi constituia doar
5,9% din numărul total de negustori.
Deşi supuşii turci prevalau numeric, cele mai mari capitaluri comerciale le deţineau supuşii
austrieci. Spre exemplu, negustorii austrieci M.Caraniu şi V.Sfianov, care comercializau mărfuri
industriale, dispuneau, respectiv, de un capital de 15 mii şi 35 mii rub. asignate1.
Totuşi, deşi prevalau numeric, poziţiile de altădată ale negustorilor străini pe piaţa basarabeană slăbesc. Drept dovadă a celor expuse serveşte suma mărfurilor prezentate de negustorii
străini pe parcursul anului 1832 în Chişinău. Celor 139 (73,5%) de negustori străini le reveneau
mărfuri în valoare de peste 700 mii rub. asignate (57,2%) (în medie câte 5042 rub. pentru
fiecare negustor), iar celor 38 (21,5%) de negustori din guberniile ucrainene şi ruse – în valoare
de aproximativ 431 mii rub. (38,1%) (în medie câte 11339 rub. pentru fiecare negustor). Această
stare a lucrurilor poate fi explicată prin faptul că în urma politicii comerciale protecţioniste promovate de ţarism mărfurile manufacturiere ruse încep treptat să le înlăture de pe piaţa basarabeană pe cele străine. Ca rezultat, doar 16 (11,5%) din negustorii străini comercializau mărfuri
industriale; majoritatea negustorilor 64 (46%) realizau băuturi alcoolice. În schimb, din numărul de negustori din guberniile ucrainene şi ruse doar 8 (21,1%) se ocupau cu realizarea băuturilor alcoolice, 13 (34,2%) – cu realizarea mărfurilor industriale.
Deşi activitatea comercială a negustorilor străini înviora comerţul şi asigura piaţa internă
cu mărfurile necesare, totuşi cauza negustorilor autohtoni mari prejudicii şi provoca nemulţumirea acestora. În rezultatul numeroaselor plângeri din partea negustorilor locali basarabeni,
la 1 iunie 1831 Administraţia Regională din Basarabia ascultă rapoartele Magistraturii şi ale Dumei orăşeneşti din Chişinău privind regulile de impozitare a negustorilor străini pentru dreptul
de a face comerţ în provincie. În timpul discuţiei s-a constatat că după adoptarea în Basarabia a
structurii de ghildă, în modalitatea de impunere fiscală a negustorilor străini n-au intervenit
niciun fel de schimbări, fiindcă „…şi în perioada existenţei ghildelor negustorii din alte oraşe şi
negustorii străini, aflaţi în regiune doar temporar, beneficiau de aceleaşi drepturi ce erau acordate locuitorilor oraşului (aceştia beneficiau de privilegiile acordate de Regulamentul ghildelor
din 26 septembrie 1830 – V.T.), deci fără a achita impozite în folosul oraşului, în afară de acei
negustori şi industriaşi care îşi vindeau mărfurile exclusiv la iarmaroace”2. Excepţie făcea doar
vinul importat din Moldova de peste Prut de negustorii străini3.
În urma măsurilor întreprinse de Guvernul Regional, negustorii din alte oraşe care se ocupau cu comerţul în oraşele Basarabiei au fost impuşi, alături de negustorii locali, să achite în vistieria oraşului o anumită taxă4.
După suprimarea, la 26 septembrie 1830, a cordonului vamal de la Nistru şi includerea
Basarabiei în sistemul pieţei interne ruse negustorii ruşi, sau comercianţii care reprezentau negustorii de ghildă, graţie activităţii lor intense pe piaţa basarabeană, aveau posibilităţi şi mai
mari de a scoate capital din teritoriu. Dovadă serveşte numărul permanent mare de negustori
din guberniile interne ruse care se ocupau cu comerţul în Basarabia. Astfel, numai în 1838 în
Chişinău se ocupau permanent şi temporar cu comerţul: P.Şilov, negustor de ghilda a treia din
oraşul Eleţ, gubernia Orlov, mici-burghezii I.Poletaev şi G.Zausaev din acelaşi oraş, armurierul
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 554, f. 23, 24.
ANRM, F. 3, inv. 2, d. 118, f. 23-23 verso.
3 Vinul importat de negustorii străini din Moldova era supus în oraşe unei taxe, în vistieria orăşenească, în mărime de
5 kop. de la fiecare vadră moldovenească (în loc de 3 kop. – ca în trecut), cu deosebirea că acei cumpărători sau vânzători, care vor efectua comerţul cu vin şi vor achita taxele în favoarea oraşului, vor fi scutiţi de taxa pentru comerţul
cu ridicata (ANRM, F. 3, inv. 2, d. 118, f. 23 verso).
4 ANRM, F. 6, inv. 2, d. 370, f. 187 verso.
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G.Strekopvţov din oraşul Tula, negustorul N.Karpov din oraşul Elisavetgrad, vânzătorul
E.Rusinov, trimis de generalul Krasinevski din gubernia Podolia, judeţul Novouşinski, ţăranii
E.Maximov, I.Nikiforov, G.Kultaev, G.Ivanov, S.Alexeev, N.Petrov, E.Afanasiev din gubernia
Vladimir, judeţul Kovrovsk, N.Andreev şi Ia.Iakovlev din judeţul Veaznikovski etc.1
Mulţi negustori din guberniile interne ruse se ocupau cu comerţul cu ridicata; aceştia au
găsit în Basarabia o piaţă relativ avantajoasă pentru desfacerea mărfurilor, în special a celor industriale, şi pentru acumularea de capital. De exemplu, în baza deciziei Dumei orăşeneşti din
Chişinău de la 1 noiembrie 1849, negustorul de ghilda întâi B.Bazileanski din oraşul Berdicev,
gubernia Jitomir, prin intermediul vânzătorului de clasa întâi Ş.Goroviţ, a obţinut dreptul de a
comercializa cu ridicata în Chişinău mărfuri preţioase2. Pe mulţi din aceşti negustori izvoarele de
arhivă îi atestă pe piaţa basarabeană pe parcursul anilor 30-60 ai sec. al XIX-lea.
Datele privind dinamica numerică a burgheziei comerciale din Chişinău, stabilite în baza
certificatelor comerciale pot fi analizate în raport cu alte date, ce privesc capitalul comercial declarat, care, deşi puţin variază, denotă aceeaşi tendinţă specifică perioadei de 10 ani pentru care
burgheziei comerciale i-au fost acordate prin Regulamentul de ghildă din 26 septembrie 1830
privilegii. Aceste date sunt sistematizate în Tabelul 4.
Tabelul 4
Dinamica numerică a burgheziei comerciale din Chişinău şi valoarea capitalului
comercial declarat (în mii ruble asignate) între anii 1831-1840*

Valoarea
capitalului

Numărul
certificatelor
comerciale

Valoarea
capitalului

16
22
30
32
33
133
20
16
15
13
14
78

320
440
600
640
660
2360
400
320
300
260
280
1560

291
253
270
296
272
1382
243
256
253
214
196
1162

2328
2024
2160
2368
2176
11056
1944
2048
2024
1712
1568
9296

312
280
306
333
308
1539
265
274
272
229
216
1256

2898
2714
3060
3258
2986
14916
2444
2468
2524
2072
2148
11656

100,0**
89,7
98,4
106,7
98,7
55,1
84,9
87,8
87,2
73,4
69,2
44,9

100,0**
93,7
105,6
112,4
103,0
56,1
80,9
85,2
87,1
71,5
74,1
43,9

40

2000

211

3920

2544

20352

2795

26572

100,0

100,0

1,4

7,6

7,6

14,8

91,0

76,9

100,0

100,0

–

–

Valoarea
capitalului

250
250
300
250
150
1200
100
100
200
100
300
800

Numărul
certificatelor
comerciale

5
5
6
5
3
24
2
2
4
2
6
16

Valoarea
capitalului

Numărul
certificatelor
comerciale

1831
1832
1833
1834
1835
În total
1836
1837
1838
1839
1840
În total
Numărul şi
valoarea
totală
Raportul,
în %

III

Valoarea
capitalului

Anii

II

Raportul, în %,
faţă de 1831

Numărul
certificatelor
comerciale

I

Numărul
certificatelor
comerciale

Numărul şi
valoarea totală

Categoria ghildei

* ANRM, F. 2, inv. 1, d. 474, f. 50-50 verso, 98-98 verso; d. 830, f. 50-51; d. 874, f. 89-89 verso; d. 2135, f. 142143; d. 2594, f. 65; F. 75, inv. 1, d. 528, f. 21-72 verso; d. 632, f. 1-558; d. 528, f. 21-72 verso; d. 888, f.2-2 verso.
** În Tabel cifra 100,0% este acceptată convenţional, servind drept punct de pornire pentru studierea evoluţiei
numărului certificatelor comerciale şi a valorii capitalului comercial faţă de 1831.

ANRM, F. 75, inv. 1, d. 759, f. 46, 73; d. 818, f. 2, 5, 7, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 63, 68.
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 1519, f. 93. „Mărfuri preţiose” („Красные” товары) – textile din lână, in şi mătase confecţionate la fabricile din Rusia (И.Аксаков, Исследование о торговле на украинских ярмарках, СПб., 1858, с.
161).
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Tabelul 5
Dinamica numerică a burgheziei comerciale şi valoarea capitalului comercial declarat în anii 1834-1835*

Chişinău
Bender
Akkerman
Chilia
Ismail
Reni
Hotin
Bălţi
Leova

5
1
9
1
1
1
-

În total***

18

3
9
1
1
-

33
5
2
18
6
10
5
1

272
52
72
18
111
20
27
14
7

3
-

1
1
2
7
3
7
1
-

1
1
2
7
2
10
1
-

309
53
79
27
141
36
39
20
8

586 678 7128000 100,0 100,0 11

90

101

778

14

80

593 687 7044000 100,0 100,0 3

22

25

712

II

III

Capitalul
comercial

Categoria
ghildei

Raportul, Mica burghezie
în %
comercială**

Negustori

Capitalul
comercial

Negustori

Categoria
ghildei
În
total
II III

Negustori

308 2986000 44,8 42,4
52 416000 7,6 5,9
77 676000 11,2 9,6
20 184000 2,9 2,6
138 1698000 20,1 24,1
26 280000 3,8 4,0
38 466000 5,5 6,6
20 262000 2,9 3,7
8
76000 1,2 1,1

Categoria
În
ghildei
totII III al

Numărul total de persoane
încadrate în comerţ

334
56
71
19
127
43
38
82
8

Raportul, Mica burghezie
în %
comercială**

Valoarea capitalului
comercial declarat
(în rub. asignate)

1
1
3
16
1
1
76
2

III

32 296 333
55 56
2 69 71
2 14 16
22 80 111
6 35 42
8 28 37
1
4
6
1
5
6
74

Numărul total de negustori

Numărul total de persoane
încadrate în comerţ

1
1
3
16
1
1
65
2

Categoria
ghildei

Valoarea capitalului
comercial declarat
(în rub. asignaţii)

3258000 49,1 45,7 490000 8,2 6,9 652000 10,5 9,2 152000 2,4 2,1 1530000 16,4 21,5 45000 6,2 6,3 434000 5,4 6,1 102000 0,9 1,4 11
6000 0,9 0,8 -

Oraşele

II

1835

I

Negustori

I

Numărul total de negustori

1834

* ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2135, f. 143-144 verso.
** Reprezentanţii micii burghezii au fost înscrişi în categoria negustorilor de ghilda a doua şi a treia fără a prezenta certificate despre
eliberarea lor din categoria socială deţinută anterior.
*** În 1834, în numărul total de negustori au fost incluşi 12 dvoreni, raznocinţi, militari în rezervă şi negustori din alte oraşe, iar în
1835 – 15 persoane.
38

Tabelul 6
Dinamica numerică a burgheziei comerciale din Basarabia şi valoarea capitalului comercial în anii 1834-1835*

În %

Valoarea
capitalului

III

Numărul total de
negustori şi valoarea
capitalului comercial
declarat
În %

II

Valoarea
capitalului

I

Valoarea
capitalului

Categoria ghildei şi valoarea
capitalului comercial declarat
Valoarea
capitalului

În %

296
55
69
14
80
35
28
4
5

Valoarea
capitalului

640000
40000**
40000
440000
120000
160000
20000
20000

În %

III

Numărul total de
negustori şi valoarea
capitalului comercial
declarat
Numărul
negustorilor

II

Valoarea
capitalului

I

Valoarea
capitalului

Oraşele

Valoarea
capitalului

Categoria ghildei şi valoarea capitalului
comercial declarat

1835

Numărul
negustorilor

1834

Chişinău
Bender
Akkerman
Chilia
Ismail
Reni
Hotin
Bălţi
Leova

5 250000
1 50000
9 450000
1 50000
1 50000
1 50000
-

32
2
2
22
6
8
1
1

În total***

18 900000

74 1480000 586 4688000 678 100,0 70668000 100,0 14 700000 80 1600000 593 4744000 687 100,0 7044000 100,0

Raportul, în % 2,7

12,7

10,9

20,9

86,4

2368000 333 49,1 3258000 46,1
440000 56 8,3 490000 6,9
552000 71 10,5 592000 8,4
112000 16 2,3 152000 2,2
640000 111 16,4 1530000 21,6
280000 42 6,2 450000 6,4
224000 37 5,4 434000 6,1
32000
6 0,9 102000 1,4
40000
6 0,9 60000 0,8

66,3

100,0

-

100,0

-

3 150000 33 660000 272 2176000
- 52 416000
5 100000 72 576000
2 40000 18 144000
9 450000 18 360000 111 888000
6 120000 20 160000
1 50000 10 200000 27 216000
1 50000 58 100000 14 112000
1 20000 7 56000

2,0

9,9

11,7

22,7

86,3

67,4

308 44,8 298600 42,4
52 7,6 416000 5,9
77 11,2 676000 9,6
20 2,9 184000 2,6
138 20,1 1698000 24,1
26 3,8 280000 4,0
38 5,5 466000 6,6
20 2,9 262000 3,7
8 1,2 76000 1,1

100,0

-

100,0

-

* ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2135, f. 143-144 verso; Я.С. Гросул, И.Г. Будак, Очерки истории народного хозяйства Бессарабии
(1812-1861), Кишинев, 1967, с. 338.
** Izvorul indică greşit valoarea capitalului comercial – 100000 rub. – declarat de cei 2 negustori de ghilda a doua din Akkerman.
*** În 1834, în numărul total de negustori au fost incluşi 12 dvoreni, raznocinţi şi militari în rezervă, iar în 1835 –15 persoane.
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Datele Tabelului 4 denotă micşorarea numărului de negustori de ghildă în a doua jumătate
a anilor ’30: de la 24 certificate comerciale pentru negustorii de ghilda întâi în anii 1831-1835 la
16 certificate comerciale în 1836-1840; de la 133 la 78 certificate – pentru negustorii de ghilda a
doua şi de la 1382 la 1162 certificate – pentru negustorii de ghilda a treia. Autorităţile regionale
constatau că micşorarea numărului negustorilor de ghildă are loc proporţional cu majorarea taxei pentru certificatele comerciale1.
În pofida privilegiilor acordate de Regulamentul de ghildă din 26 septembrie 1830,
burghezia comercială din Basarabia a cunoscut o puternică concurenţă din partea negustorilor
străini şi din alte oraşe ale Rusiei. Pentru a submina poziţiile negustorilor străini şi din guberniile interne ruse, negustorii locali se plângeau Administraţiei Regionale că negustorii străini şi
cei din alte oraşe nu achită impozite şi prin aceasta le cauzează mari prejudicii. Spre exemplu, la
sfârşitul anului 1831 negustorul M.L. Raşkovski adresează, din numele societăţii evreieşti din Leova, guvernatorului civil al Basarabiei o plângere, prin care îl informează că din cauza epidemiilor de ciumă şi holeră şi fiind supuşi diferitelor prestaţii negustorii s-au ruinat definitiv; totodată, negustorii evrei străini nu achită niciun fel de prestaţii în vistieria oraşului, fiindcă sunt
negustori din alte oraşe2.
Reducerea numărului negustorilor de ghildă în a doua jumătate a anilor 30 ai sec. al XIXlea a impus Administraţia Regională să acorde noi înlesniri şi privilegii negustorilor din Chişinău. În aprilie 1838 ministrul de interne susţine în corespondenţa cu ministrul de Finanţe E.F. Kankrin propunerea guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei M.S. Voronţov de a li se acorda locuitorilor oraşului Chişinău noi privilegii comerciale, deoarece în capitală s-a concentrat aproape tot comerţul intern din regiune şi prin aceasta „…merită o atenţie deosebită şi un stimul
deosebit, pentru a asigura dezvoltarea şi extinderea comerţului şi industriei, atât a celei meşteşugăreşti, cât şi a celei de fabrică”3. Propunerea contelui M.S. Voronţov a fost susţinută de administraţia imperială şi prin decretul Senatului din 11 august 1839, în baza căruia orăşenilor înstăriţi, îndeosebi burgheziei comerciale, li s-a acordat noi privilegii4.
Izvoarele de arhivă ne permit să urmărim nu doar evoluţia dinamicii numerice a burgheziei comerciale şi a capitalului comercial în Basarabia, dar şi amplasarea acestei stări sociale în
diferite oraşe, repartizarea capitalului comercial pe fiecare ghildă în parte etc. (Tabelele 5 şi 6).
Analiza dinamicii numerice a burgheziei comerciale şi a capitalului comercial în Basarabia
în perioada anilor 1834-1835, perioadă când această stare socială a beneficiat de cele mai mari
înlesniri, demonstrează că peste 65% din numărul burgheziei comerciale şi din valoarea capitalului comercial declarat erau concentrate în oraşele Chişinău şi Ismail, după care urmau oraşele Akkerman, Bender, Hotin, Reni şi Chilia. Merită atenţie faptul că procentul burgheziei comerciale din Chişinău depăşea procentul capitalului comercial declarat, pe când în Ismail, unde negustorii de ghilda întâi constituiau 50% (în 1834) şi, respectiv, 64,3% (în 1835) din numărul total
de negustori, situaţia era diametral opusă – valoarea capitalului comercial depăşea procentul pe
care îl forma burghezia comercială. Ceea ce demonstrează că în Ismail erau concentrate mari caГород Кишинев // ЖМВД, СПб, 1845, т. II, с. 229-230.
ANRM, F. 6, inv. 2, d. 370, f. 186-187.
3 AISR, F. 571, inv. 5, d. 769, f. 252.
4 Conform decretului, locuitorii oraşului Chişinău care au construit sau au cumpărat, începând cu 1 ianuarie 1836 sau
în decursul perioadei de privilegii, clădiri sau întreprinderi comerciale, inclusiv uzine, fabrici, prăvălii, erau scutiţi
pentru anii 1840-1850 de plata impozitelor de ghildă. În cazul în care clădirile sau întreprinderile comerciale procurate sau construite valorau mai mult de 10000 rub., proprietarilor acestora li se acorda dreptul negustorilor de
ghilda întâi, mai mult de 5000 rub. – dreptul negustorilor de ghilda a doua, mai mult de 1000 rub. asignate – dreptul
negustorilor de ghilda a treia. Negustorii primelor două ghilde căpătau dreptul de a se ocupa cu comerţul şi meşteşugăritul fără achitarea taxelor în toate guberniile din Novorosia, iar în celelalte gubernii – cu achitarea taxelor.
Privilegiile pentru negustorii de ghilda a treia se limitau doar la oraşul şi judeţul Chişinău (AISR, F. 571, inv. 5, d. 769,
f. 261-263; ANRM, F. 3, inv. 1, d. 1424, f. 1). În iulie 1845 de aceste privilegii puteau beneficia şi nobilii, „…care, ocupându-se cu comerţul, vor fi obligaţi să se înscrie în ghilde, vor cumpăra sau vor construi în Chişinău clădiri, a căror
valoare se va încadra în sumele fixate de decretul din 1 ianuarie 1836. (ANRM, F. 2, inv.1, d. 3643, f. 19 verso). Conform dispoziţiei Consiliului de Miniştri din 31 octombrie 1849, aceste privilegii au fost prelungite până în 1860 (AISR,
F. 571, inv. 5, d. 769, f. 300-303).
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pitaluri comerciale. Rolul de bază în acest oraş revenea negustorilor armeni şi greci. Izvoarele ce
reflectă diferite aspecte ale vieţii economice şi sociale a oraşului Ismail din anii 30 ai sec. al XIXlea atestă că „evreii se ocupă în particular cu comerţul mărunt”1. Printre negustorii de ghilda întâi se evidenţiau: negustorii angrosişti, consilierii comerciali, cetăţenii de onoare etc. – deci grupul elitar al burgheziei comerciale.
Dintre oraşele judeţene urmează a fi evidenţiat, după numărul de negustori, oraşul Hotin
ce dispunea de 8 negustori angrosişti de ghilda a doua în 1834 şi de 10 negustori în 1835. Totuşi,
în categoria negustorilor de ghildă din Basarabia predominau micii negustorii de ghilda a treia:
586 (86,4%) în 1834 şi 593 (86,3%) în 1835. Numărul mai mare al negustorilor de ghilda a treia
în cadrul burgheziei comerciale din Basarabia a contribuit în mod obiectiv la faptul ca în viaţa
economică să predomine capitalurile comerciale ale micilor negustori de ghilda a treia: 4688 mii
(66,3%) rub. asignate în 1834 şi 4744 mii (67,4%) rub. asignate în 1835. Evoluţia pozitivă a
acestor capitaluri comerciale constituia o garanţie a faptului că, după mai mulţi ani de activitate,
unii din aceşti negustori vor avea şanse de a trece în categoria negustorilor de ghilda întâi şi de
ghilda a doua, completând rândurile grupului elitar.
Izvoarele de arhivă nu permit însă să analizăm cum era repartizat între categoriile etnice
capitalul comercial declarat. Datele ce conturează cât de cât această situaţie pentru oraşul Chişinău în a doua jumătate a anilor 30 ai sec. al XIX-lea, cu referinţă la creştini şi evrei, sunt sistematizate în Tabelul 7.
Tabelul 7
Dinamica numerică a negustorilor creştini şi evrei din Chişinău şi valoarea
capitalului comercial declarat (în mii rub. asignate) în anii 1836-1837*

Numărul
negustorilor

Valoarea
capitalului
comercial

Numărul
negustorilor

Valoarea
capitalului
comercial

Numărul
negustorilor

1
5
74
80

50
100
592
742

2
20
243
265

100
400
1944
2444

1
10
185
196

50
200
1480
1730

1
6
71
78

69,8

69,6 30,2

70,1 28,5

Valoarea
capitalului
comercial

Valoarea
capitalului
comercial

50
300
1352
1702

Numărul
negustorilor

Numărul
negustorilor

1
15
169
185

30,4 100,0 100,0 71,5

În total

Evrei

Valoarea
capitalului
comercial

I
II
III
În total
Raportul,
în %

1837
Creştini**

Numărul
negustorilor

Categoria
ghildei

În total

Evrei

Valoarea
capitalului
comercial

1836
Creştini**

50
120
568
738

2
16
256
274

100
320
2048
2468

29,9 100,0

100,0

* ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2594, f. 65.
** În categoria „creştini” intrau negustorii de diferite etnii, în afară de evrei.

Datele Tabelului 7 atestă că în a doua jumătate a anilor 30 ai sec. al XIX-lea, când negustorii basarabeni mai beneficiau de unele înlesniri acordate de Regulamentul ghildelor din 26
septembrie 1830, cca 70% din valoarea capitalului comercial declarat de negustorii din Chişinău
era concentrat în mâinile negustorilor creştini: greci, armeni, bulgari, ruşi, ucraineni, moldoveni
etc. În mâinile negustorilor evrei erau concentrate în jurul la 30% din valoarea capitalurilor comerciale. Este evidentă ponderea negustorilor mari/bogaţi angrosişti creştini, de ghilda întâi şi
de ghilda a doua: 16 (72,7%) creştini şi 6 (27,3%) evrei în 1836 şi 11(61,6%) creştini şi 7 (38,9%)
evrei în 1837. Respectiv, şi segmentul elitar al acestei stări sociale era alcătuit din aceste etnii.
Centru de concentrare a capitalului comercial, deci şi a elitei comerciale, rămânea oraşul
Chişinău, centrul administrativ regional al Basarabiei. În descrierea statistică a regiunii Basarabia din 1840 se menţiona că centrul comerţului basarabean „…este, fără îndoială, oraşul
regional Chişinău, în care se află până la 1500 de negustori de toate trei ghilde (probabil, de ambele sexe – n.n.) şi până la 300 de prăvălii”2.
1
2

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2325, f. 38.
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2591, f. 380 verso.
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Însă aşa-numitele „capitaluri declarate” nu erau capitaluri reale, ele serveau doar dovadă a
disponibilităţii negustorului de a plăti impozitele de ghildă pentru a deţine anumite drepturi
comercial-industriale. Unul din contemporani mărturisea că „capitalurile anunţate de negustori
nu corespund nici pe departe capitalurilor reale aflate în circulaţie, deoarece mulţi negustori de
ghilda a treia, care dispuneau de certificate şi care obţineau venituri importante, nu doreau să
treacă în categoria negustorilor de ghilda întâi sau a doua, pentru ca să nu plătească mari impozite, de aceea continuau să facă comerţ în baza principiilor de altădată”1.
A determina mărimea capitalurilor care se acumulează este destul de greu. Ele vor ieşi la
suprafaţă doar în anumite momente, dictate de necesităţile de investire, devenite destul de frecvente în Basarabia anilor 30-60 ai sec. al XIX-lea.
Totuşi, izvoarele de arhivă ne permit să determinăm mărimea capitalurilor comerciale din
sfera comerţului pentru unele oraşe sau centre judeţene în anumite perioade de timp. Spre exemplu, în oraşul Orhei cu comercializarea vitelor cornute se ocupau în 1837 negustorii din Chişinău care aveau viză de reşedinţă în acest oraş: Manuc Babadioglo şi Danilo Lalovan, evreii Avram Aghitla, Marco Sirotianski, Iaţco Movilean, Abram Vol, ale căror capitaluri comerciale ajungeau până la 40 mii rub.; cu comercializarea varului se ocupau negustorii G.Iliovici, L.Abramovici, S.Geteliovici, S.Mendeilovici, G.Slobodzeiski, ale căror capitaluri comerciale atingeau cifra
de 55 mii rub.; cu realizarea mărfurilor industriale – Z.Grigorivici, K.Vaskanov, L.Ivanov, M.Babadiul, C.Zazuk, fiecare dispunând de un capital comercial în valoare de 13 mii ruble2.
Dar cele mai mari capitaluri aveau negustorii bogaţi angrosişti de ghilda întâi şi a doua din
capitală şi din oraşele porturi. Unul dintre cei mai bogaţi negustori din Basarabia era negustorul
grec de ghilda întâi din Chişinău Pantelei Ivanov Sinadino3, al cărui capital comercial atingea în
anii 30 valoarea de 2 mil. ruble4.
Negustorul grec Pantelei (Panteleimon) Sinadino este atestat în izvoarele de arhivă ca supus turc, care, din 1829, dispunea de bunuri imobiliare în Chişinău, iar începând cu anul 1832 –
ca negustor străin ce comercializa în casa lui G.Glatkin mărfuri industriale în valoare de 50 mii
rub.; anual el plătea un impozit de 80 rub., fiind înscris în categoria negustorilor de ghilda întâi
din Chişinău5.
Conform altor izvoare ce datează cu decembrie 1837, Pantelei Sinadino este înscris în categoria negustorilor de ghilda întâi din Chişinău în urma deciziei Direcţiei Financiare din Basarabia din 2 aprilie 1832, având către acel timp 42 de ani6.
Capitalul comercial de care dispunea P.Sinadino era format nu doar de pe seama comerţului şi cămătăriei. El deţinea diferite întreprinderi comercial-industriale. În 1836 P.Sinadino
deţinea în ocina Visterniceni (sau Râşcani), amplasată la 250 stânjeni7 de la linia de hotar a oraşului Chişinău, o spălătorie de lână care spăla pe an 30 mii puduri de lână. La ea, după cum indică izvorul, în decurs de 5 luni au lucrat 40 mii de muncitori, sau zilnic circa 270 de muncitori. Ei
aduceau proprietarului un venit de 7000 rub., iar pentru munca lor Sinadino le plătea doar câte
50 kop. pe zi8.
Arhiva Istorică Militară de Stat din Rusia (în continuare: AIMSR), F. Arhiva Militaro-Ştiinţifică (AMŞ), d. 18600, f. 179 verso.
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2593, f. 23.
3 Despre negustorul grec Panteleimon Sinadino, ca reprezentant tipic al elitei burgheze din Chişinău a se vedea mai
detaliat: Valentin Tomuleţ, Victoria Bivol, Reprezentanţi ai elitei burgheze din Basarabia: negustorul grec Patelei
Sinadino (anii 30-50 ai sec. al XIX-lea) // Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Anuarul Muzeului Naţional de Arheologie
şi Istorie a Moldovei. Serie nouă. Vol. VII (XXII), nr. 2, Chişinău, 2013, p. 9-29.
4 ANRM, d. 2139, f. 68; d. 2330, f. 87 verso; d. 2593, f. 103 verso.
5 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 554, f. 35 verso.
6 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 754, f. 133-143.
7 Stânjen – veche unitate de măsură din Ţările Române, care corespundea cu măsura veche germană – klafter, reprezentând aproximativ 2,23 metri în Moldova şi 1,9665 metri în Ţara Românească. Ca unitate de măsură, stânjenul
s-a păstrat şi în Basarabia după anexarea ei în 1812 la Imperiul Rus. Conform datelor Consiliului Suprem al Basarabiei din 26 februarie 1824, 480 de stânjeni pătraţi constituiau un pogon. stânjenul domnesc puţin depăşeşte 7 picioare (picior – măsură de lungime egală cu 30,5 cm (ANRM, F. 3, inv. 1, d. 429, f. 169; Положение крестьян и
крестьянское движение в Бессарабии (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов,
К.П. Крыжановская. том. III, часть I, Кишинев, 1962, c. 76).
8 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2998, f. 13 verso-14.
1
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Deşi dispunea de un capital comercial impunător, după expirarea termenului de privilegii
acordate de Regulamentul ghidelor din 26 septembrie 1830, Pantelei Sinadino trece, în 1840, în
categoria negustorilor de ghilda a doua1. În această categorie îl întâlnim şi în anii următori2. Este
o dovadă în plus a faptului că burghezia comercială, căutând să beneficieze de toate privilegiile
acordate de administraţia imperială, se eschiva de la plata impozitelor, trecând într-o categorie
mai inferioară, ca ulterior, când vor fi acordate noi privilegii, să revină din nou în categoria iniţială.
P.Sinadino şi-a mărit capitalul şi de pe seama micilor producători, pe care-i exploata; el
avea în posesie un şir de localităţi, cu imense pământuri. Deşi izvoarele nu indică veniturile pe
care le obţinea P.Sinadino de la arenda acestor pământuri, ele nu pot fi puse la îndoială, fapt
atestat de plângerea din 23 septembrie 1840 adresată pe numele guvernatorului militar P.I. Fiodorov, în care ţăranii din localităţile Şerpeni, Pugăceni, Dubăsarii Vechi, Corjova şi Bilacheva
scriau despre „…clăcile diverse, îndelungate şi grele”, despre pedepsele corporale publice la care
erau supuşi etc. În aşa mod au fost pedepsiţi 8 ţărani, care nu purtau însă nicio vină; mai mult
chiar, ţăranii Axenti Sârghi din localitatea Şerpeni şi Semion Plămădeală din localitatea Pugăceni au fost arestaţi şi încarceraţi în închisoarea din Bender3.
Despre evoluţia şi mărimea capitalului comercial al negustorilor primelor două ghilde, al
elitei comercial-industriale ne putem informa analizând rotaţia capitalului comercial al negustorilor implicaţi în comerţul exterior al Basarabiei prin districtele vamale Sculeni şi Ismail în anii
30-40 ai sec. al XIX-lea (Tabelul 8).
Datele Tabelului 8 denotă preponderenţa în comerţul extern al Basarabiei a negustorilor
mari angrosişti din Ismail, care constituiau 46,9% din numărul total de negustori, după care
urmau negustorii din Chişinău, Hotin, Reni, Bălţi etc. Direcţiile de bază ale exportului de mărfuri erau vămile Ismail şi Noua Suliţă. De menţionat în acest context că numai negustorii angrosişti de ghilda întâi şi a doua au exportat şi au importat prin vămile districtelor Sculeni şi Ismail
72,1% din suma totală a importului şi a exportului basarabean prin aceste puncte vamale. În
medie, 15 negustori exportau şi importau anual mărfuri în valoare de 3761748 rub. asignate şi de
argint. Dacă mai ţinem cont de faptul că direcţia de bază a exportului cerealelor din Basarabia
era oraşul-port Odesa, iar al altor mărfuri – guberniile interne ruse, constatăm că în mâinile negustorilor, îndeosebi ale negustorilor angrosişti, erau concentrate sume destul de mari de capital.
Datele depistate din cererile depuse de negustori în Duma orăşenească din Chişinău pentru a fi înscrişi în ghildele comerciale ne dau posibilitatea să analizăm aportul fiecărei etnii în
ghildele comerciale, iar prin aceasta să apreciem ponderea lor în comerţul capitalei, să determinăm cota averii de care dispuneau, sursele venitului, meseria practicată şi, ceea ce este cel mai
important, să creionăm tabloul elitei burgheze pe care o formau negustorii angrosişti de ghilda
întâi şi de ghilda a doua, încadraţi în comerţul capitalei (Tabelul 9).
Datele Tabelului 9 confirmă că în ghildele negustoreşti ale burgheziei comerciale din capitală la sfârşitul anilor 30 – începutul anilor 40 ai sec. al XIX-lea rolul de bază revenea negustorilor alogeni, şi anume, în ghilda întâi: evreilor – 52,4%, velicoruşilor – 38,1%, grecilor şi bulgarilor – câte 4,8%; în ghilda a doua: evreilor – 61,4%, velicoruşilor – 13,6%, grecilor – 11,4%, bulgarilor – 4,5%, armenilor – 3,4% şi în ghilda a treia: evreilor – 30,2%, velicoruşilor – 19,6%, grecilor – 18,4%, bulgarilor –16%, armenilor – 6%, iar moldovenilor doar 3,9%. Dacă însă ţinem
cont şi de negustorii a căror etnie n-a fost identificată, dar care făceau parte din categoria „creştinilor”, putem constata că ponderea negustorilor alogeni poate fi şi mai mare. Faptul că negustorii evrei, ruşi, greci, bulgari şi armeni erau înscrişi în toate ghildele comerciale demon-strează că
anume din rândurile acestor etnii se forma burghezia comercială bogată, angrosistă, de ghilda
întâi şi a doua, deci elita burgheziei comerciale din Basarabia. Moldovenii care deţineau poziţii
neînsemnate în comerţul capitalei nu erau în stare să reziste concurenţei negustorilor bogaţi alogeni şi nu puteau să se constituie într-o stare socială aparte, deci n-au putut reprezenta elita acestei stări sociale.
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 3274, f. 261.
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 892, f. 221.
3 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 3603, f. 1-1 verso
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Tabelul 8

4
1
1
-

2
4
4
2
2
6
5
3
5
5
4
4
4
1

2
1
2
2
3
3
3
2
4
4
2
2
2
3

6
10
2
3
5
8
12
9
10
12
6
5
3
7

2
3
3
2
3
3
4
2
1
1
1

Importul

2175350
362478
3930938
2375636
3330653
4209024
5992942
4915606
5988444
1775101
1149093
1078270
1318903
755799

629470
933015
287586
1156654
1082098
623135
1784807
2295276
295109
723888
405456
98845
415710
163613

2804820
4557813
4218524
3532290
4412751
4832159
7787749
7210882
8183553
2499989
1554549
1177115
1734613
919412

Raportul mărfurilor
transportate de
burghezia comercială
basarabeană (în %)

2
3
3
2
3
33
4
2
1
1
1

Exportul

Volumul
valoric al
circuitului
de mărfuri

Valoarea totală a
exportului şi a importului prin districtele
Sculeni şi Ismail

6
10
2
3
4
8
12
9
10
12
6
5
3
8

Valoarea mărfurilor transportate de
burghezia comercială basarabeană

Reni

Alte localităţi

4
2
1
2
5
3
2
3
2
2
2
-

Ismail

Reni

1
1
2
2
2
3
3
5
3
-

Sculeni

Ismail

2
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
3

Noua Suliţă

Hotin

10
17
18
10
13
19
23
17
23
23
13
12
9
12

Vămile Districtelor
Sculeni şi Ismail

Bălţi

1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1845

Locul de reşedinţă al
negustorilor
Chişinău

Anii

Numărul
negustorilor
încadraţi în comerţ**

Circuitul capitalului burgheziei comerciale basarabene implicate în comerţul extern prin vămile
Districtelor vamale Sculeni şi Ismail în perioada anilor 1831-1845 (în rub. asignate, din 1840 – în rub. argint)*

6938292
6873843
6217264
6414356
5943189
6512421
9952862
10002790
8524684
2936412
1825752
1981126
2185017
1944567

40,2
66,3
67,9
55,1
74,2
74,2
78,2
72,1
96,0
85,1
85,1
59,4
79,4
47,3

* Tabelul a fost alcătuit în baza datelor statistice selectate din: Государственная внешняя торговля 1831-1845 гг. в разных ее видах,
СПб., 1832-1846.
** Toţi negustorii erau de ghilda întâi şi de ghilda a doua.
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Tabelul 9

Dinamica numerică şi componenţa etnică a burgheziei comerciale din Chişinău (conform certificatelor comerciale)
între anii 1838-1842*
Apartenenţa etnică
Velicoruşi

Evrei

Anii

Greci

Bulgari

Armeni

Celelalte
etnii

Moldoveni

Numărul total

Categoria ghildei

I
1838
1839
1840
1841
1842
Total

1
2
2
2
4

II III
3
5
4
19
23

49
60
65
59
52

Total

I II

III

Total

53
67
71
80
79

1
4
3

47
38
41
32
27

49
39
44
40
33

11 54 285 350 8

2
1
2
4
3

I II III
1

2
2
2
3
1

38
33
33
37
33

Total

I

II

III Total

40
35
35
40
35

1
-

1
3

33
34
27
28
29

12 185 205 1 10 174 185 1

33
34
28
29
32

I II III

Total

-

I

II III Total

I

II

III

Total

- 12 12 - 11 11 - 7
7 - 4
4 - 3
3 -

3 19 22
2 8 10
- 3 3
- 16 16
1 10 11

1
2
4
6
8

10
10
8
28
32

210
295
188
187
165

221
207
200
221
205

6 56 62

21

88

945 1054

2,0

8,3

89,7 100

-

1
1

12
11
12
11
11

4 151 156 -

2

57 59 - -

În %
3,2 15,4 81,4 100 3,9 5,9 90,2 100 0,5 5,4 34,1 100 0,6 2,6 96,8 100 Raportul,
în %, faţă
52,4 61,4 30,2 33,2 38,1 13,6 19,6 19,4 4,8 11,4 18,4 17,6 4,8 4,5 16,0 14,8 de numărul
total

12
11
12
12
12

I II III

Total

37 37 -

3,4 96,6 100 - - 100 100 - 9,7 90,3 100
2,3 6,0 5,6 - -

3,9 3,5 -

6,8 5,9 100 100,0 100,0 100,0 100,0

* ANRM, F. 75, inv. 1, d. 752, f. 1-233 verso; d. 754, f. 151-151 verso, 211-211 verso, 229-229 verso, 290, 334-334 verso; d. 810, f. 391398; d. 860, f. 1-200; d. 892, f.1-279; d. 957, f. 1-501.
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Acordarea noilor privilegii oraşului Chişinău a contribuit la sporirea cotei burgheziei comerciale
încadrate în comerţul capitalei, fapt demonstrat destul de convingător de datele Tabelului 10.
Tabelul 10
Dinamica numerică a burgheziei comerciale din Chişinău şi valoarea capitalului
comercial declarat (în mii ruble argint) între anii 1841-1850*
Categoria ghildei
II

Raportul,
în %

241 830,4
205 708,4
225 876,6
254 935,4
233 876,0
1158 4226,8
245 888,6
272 885,0
256 868,2
254 800,4
271 835,8
1298 4278,0

100,0
85,1
93,4
105,4
96,7
47,1
101,7
112,9
106,2
105,4
112,4
52,9

100,0
85,3
105,6
112,6
105,5
49,7
107,0
106,6
104,6
96,4
100,7
50,3

108

1620

347

2082

2001 4802,8

2456 8504,8

100,0

100,0

4,4

19,0

14,1

24,5

81,5

100,0

–

–

56,5

Valoarea
capitalului

Valoarea
capitalului

196 470,4
165 396,4
174 417,6
201 482,4
180 432,0
916 2198,8
194 465,6
230 552,0
208 499,2
216 518,4
237 568,8
1085 2604,0

Numărul
certificatelor
comerciale

210
192
204
228
234
1068
228
198
234
192
162
1014

Valoarea
capitalului

35
32
34
38
39
178
38
33
39
32
27
169

Numărul
certificatelor
comerciale

150
120
255
225
210
960
195
135
135
90
105
660

Numărul
certificatelor
comerciale

10
8
17
15
14
64
13
9
9
6
7
44

Valoarea
capitalului

Valoarea
capitalului

1841
1842
1843
1844
1845
În total
1846
1847
1848
1849
1850
În total
Numărul şi
valoarea totală
Raportul, în %

Numărul
certificatelor
comerciale

Anii

III

Numărul
certificatelor
comerciale

I

Numărul şi
valoarea
totală

100,0

* ANRM, F. 2, inv. 1, d. 3265, f. 161 verso; d. 4517, f. 105 verso; d. 3586, f. 31; d. 4141, p. I, f. 35-35 verso, d. 4411,
p. III, f. 159-159 verso; d. 5286, f. 67-67 verso; d. 5362, f. 9 verso-10; F. 75, inv. 1, d. 957, f. 1-501; d. 1207, f. 12-552; d.
1245, f. 25-30; d. 1375, f. 1-12, 19-22; Arhiva de Stat din regiunea Odesa (ASRO), F. 3, inv.1, d. 30, f. 7 verso-8.

Deşi erau esenţiale, privilegiile prevedeau obligaţiunea de a construi sau a cumpăra diferite
bunuri imobiliare, în fond fabrici, uzine şi diferite întreprinderi comerciale ce necesitau mari investiţii de capital, care puteau să le facă doar cei bogaţi. Respectiv, şi creşterea numărului negustorilor de ghildă în anii 1841-1850 n-a fost atât de pronunţată ca în anii 1831-1835, când negustorii erau total scutiţi de plata taxelor pentru certificatele comerciale.
Deşi scopul privilegiilor era de a spori şi a consolida poziţiile burgheziei comerciale basarabene, ele au fost totuşi limitate de politica comercială promovată de ţarism atât în guberniile
interne ruse, cât şi la periferiile naţionale, limite fixate în Regulamentul ghildelor din 14 decembrie 1824. Ca rezultat, privilegiile din 11 august 1839 au contribuit la sporirea numărului de
negustori mari angrosişti de ghilda întâi şi a doua şi la consolidarea poziţiilor lor. Exemplificăm:
dacă în perioada 1831-1835 burgheziei comerciale din Chişinău i-au fost eliberate 1539 certificate comerciale (inclusiv 24 certificate negustorilor de ghilda întâi şi 133 negustorilor de ghilda a
doua), apoi între anii 1841 şi 1845 au fost eliberate doar 1158 certificate (inclusiv 64 certificate
negustorilor de ghilda întâi şi 179 – negustorilor de ghilda a doua). În schimb, numărul certificatelor comerciale eliberate negustorilor de ghilda a treia s-a redus de la 1382 în perioada 18311835 la 916 în perioada 1841-1845. Prin urmare, privilegiile acordate de ucazul Senatului din 11
august 1839 urmăreau scopul consolidării poziţiilor elementului burghez înstărit din Chişinău –
negustorilor angrosişti de ghilda întâi şi a doua, ce urma să constituie sprijinul social al ţarismului pe teritoriul nou-anexat.
În pofida privilegiilor acordate, începând cu anul 1846 numărul negustorilor de ghilda întâi
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şi a doua s-a micşorat uşor: de la 64 certificate comerciale în prima jumătate la 44 certificate
pentru ghilda întâi şi, respectiv, de la 178 la 169 pentru ghilda a doua în a doua jumătate a anilor
40 ai sec. al XIX-lea. În schimb, numărul negustorilor de ghilda a treia s-a mărit atât din contul
negustorilor primelor două ghilde, cât şi din contul micii burghezii comerciale. Din cauza reducerii numărului de negustori mari angrosişti de ghilda întâi şi a doua, autorităţile regionale au
fost nevoite, la cererea burgheziei comerciale din Chişinău, să ceară de la administraţia imperială, în 1849, prelungirea privilegiilor pe încă o perioadă de 10 ani.
Mişcarea continuă „în sus” şi „în jos” pe linia de separare artificială a burgheziei comerciale
este demonstrată şi de datele rapoartelor anuale privind situaţia comerţului din capitală, elaborate de comisia instituită de Duma orăşenească din Chişinău în anii 40-50 ai sec. al XIX-lea. Ele
conţin informaţii valoroase despre apartenenţa etnică a negustorului, categoria ghildei din care
acesta făcea parte, diversitatea şi valoarea mărfurilor comercializate de negustor, numărul şi categoria întreprinderilor comerciale de care el dispunea, despre persoanele încadrate în activitatea comercială şi despre documentele emise de instituţiile regionale care acordau negustorului
dreptul la comerţ.
În 1841, spre exemplu, în legătură cu acordarea privilegiilor oraşului Chişinău, 17 negustori
trec din ghilde inferioare în ghilde superioare: un negustor creştin – din ghilda a doua în ghilda
întâi, 4 negustori evrei – din ghilda a treia în ghilda a doua, 12 negustori evrei – din ghilda a
treia în ghilda a doua. Totodată, unii negustori evrei care beneficiau de privilegii au trecut din
ghilda a doua în ghilda a treia, aceasta din cauza micşorării capitalului de care dispuneau1.
În 1842, comisia instituită de Duma orăşenească din Chişinău atestă în oraş 4 negustori de
ghilda întâi (Iakov Bogacev, Ivan Kolţov, David Glikman şi Monaşko Hasilev), care comercializau mărfuri în valoare de la 5 până la 30 mii rub. şi 20 de negustori de ghilda a doua (P.Hasilev,
Iu.Polikovski, L.Rabinovici, G.Ekselbert, M.Şimdergov, D.Lovcinski, F.Hasilev, D.Inozemţev,
S.S. Oglu, K.Minko, D.Lovcinski, P.Maltiţ, C.Fradel, Ia.Hamudes, H.Livşiţ, M.Grudman, I.L. Hasilev, Z.Kogan, V.Kiţis, Ş.Kuciuk) ale căror mărfuri erau estimate la un preţ între 2 şi 14 mii rub.
argint2 Un an mai târziu, pe mulţi din aceşti negustori nu-i mai întâlnim în aceste ghilde. În
1843, în Chişinău au fost înregistraţi 6 negustori de ghilda întâi (Iakov Bogacev, David Glikman,
Senang Sanong, Eibrug Kitai, Monaşko Hasilev şi Ivan Kolţov), care comercializau mărfuri în
valoare de la 2 până la 80 mii rub. şi 20 de negustori de ghilda a doua (D.Inozemţev, S.Hasilev,
P.Hasilev, Io.Kogan, Iu.Polikovski, Ia.Nikopolski, G.Kogan, K.Minko, D.Lovcinski, E.Şliuhin,
Ş.Menberg, L.Rabinovici, V.Kiţis, A.Ciuflea, L.Kumpring, A.Latuşner, Ia.Hamudici, G.Şor, văduva lui M.Nicolau şi G.Ekselbert), mărfurile cărora erau estimate la un preţ ce varia între 2 şi 14
mii rub. argint3.
Conform datelor aceleiaşi comişii, în 1849 în Chişinău se ocupau cu comerţul 14 negustori de
ghilda a doua – I.D. Rebcenko (25000 rub.), A.Novoseolov (10500 rub.), D.Inozemţev (25000
rub.), I.Bogacev (45000 rub.), F.Petrov (11000 rub.), K.D. Minko (15000 rub.), D.Lovcinski (?),
I.L. Hasilev (8500 rub.), S.B. Evgrafov (3000 rub.), F.Kauşanski (10000 rub.), L.Kupariţa (3000
rub.), văduva lui Malkizanski (1500 rub.), V.Kieaznev (1550 rub.) şi M.Şeinberg (11600 rub.)4. În
1850, din acest număr de negustori doar pe 5 îi mai întâlnim în categoria negustorilor de ghilda a
doua: A.Novoseolov (5000 rub.), D.Inozemţev (15000 rub., transferat din ghilda întâi), I.Bogacev
(8000 rub.) şi F.Petrov (7000 rub.). Ceilalţi negustori: Ia.Nikopolski (?), G.Motuşkov (15000
rub.), M.Micolau (45000 rub.), I.L. Hoimovici (1000 rub.), S.Fradel (2000 rub.), L.Kunerid (1000
rub.), B.Beazâmeanski (15000 rub., din oraşul Berdicev) şi M.Averbuh (800 rub.) au fost înscrişi
în alte ghilde comerciale, posibil în ghilda a treia5.
În categoria negustorilor de ghildă se înscriau şi unii moşieri din Basarabia. La 23 martie
1848 moşierul Constantin Râşcan, funcţionar de clasa a XIV-a, s-a adresat cu un demers Dumei
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 906, f. 453-462.
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 1033, f. 22-48.
3 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 1157, f. 18-66.
4 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 11578, f. 38-63.
5 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 11575, f. 9-26.
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În total** 109 100,0 161 4

1

1 3

1 171 100,0 127

3

1
9
29

40000
126000
196050

3

39

162850

Raportul, în %

Suma mărfurilor
(în rub. argint)***

5 - - - - 4
2 1,8
5 2,9
24
1
13
14 12,9
- 25 14,6
93 85,3 132 3 1 1 3 1 141 82,5 110

Vânzătorii

Stăpânul

Raportul,
în %

În total

Băi

Depozite

Cârciume

Cantine

Hoteluri

Prăvălii

Categoria întreprinderilor
Cine comercializa
comerciale în care comercializau
marfa
negustorii
Alţi
negustori

I
II
III

Raportul, în %

Categoria
ghildei

Numărul total
de negustori

orăşeneşti din Chişinău, prin care solicita să fie înscris în categoria negustorilor de ghilda a
treia1.
În categoria burgheziei comerciale din Chişinău se încadrau şi unele elemente venite „de
jos”, din rândurile micii burghezii sau ale ţărănimii comerciale. În 1837, spre exemplu, în rândurile negustorilor de ghilda a treia din Chişinău s-au înscris 1 evreu şi 12 creştini eliberaţi de comunităţile orăşeneşti ale mici-burghezilor şi 1 evreu şi 3 creştini care n-au fost eliberaţi de aceste
comunităţi. În plus, în rândurile negustorilor de ghilda a treia din Chişinău s-au mai încadrat şi 1
funcţionar şi 1 nobil creştin, iar 2 negustori de ghilda a doua (1 creştin şi 2 greci) au fost transferaţi, din cauza diminuării capitalului lor comercial în categoria negustorilor de ghilda a treia2.
Datele privind activitatea comercială a negustorilor de ghildă din oraşul Chişinău în anul
1850 sunt sistematizate în Tabelul 11.
Tabelul 11
Activitatea comercială a negustorilor de ghildă
din oraşul Chişinău în anul 1850*

11,0
35,0
54,6
100,
0

* ANRM, F. 75, inv. 1, d. 1575, f. 7-24.
** În numărul total de negustori n-a fost inclusă mica burghezie comercială ce comercializa mărfuri
neînsemnate: funii, păcură, piei de oi, veselă din lemn şi lut etc.
*** Valoarea totală a mărfurilor unui negustor de ghilda a doua şi a 5 negustori de ghilda a treia nu este
cunoscută.

Datele Tabelului 11, care reflectă doar comerţul permanent, confirmă că deşi negustorii de
ghilda întâi constituiau doar 1,8% din numărul total de negustori, aceştia deţineau 11% din valoarea totală a mărfurilor, iar negustorii de ghilda a doua, ce constituiau 12,9% din numărul negustorilor, deţineau 35% din valoarea totală a mărfurilor.
Deşi operaţiile comerciale cele mai importante vizau exportul mărfurilor peste hotare, valoarea totală a mărfurilor prezentate în cele două prăvălii ce aparţineau negustorului de ghilda
întâi Dmitri Inozemţev şi în cele trei prăvălii ce aparţineau negustorului de ghilda întâi, evreului
David Glikman constituia 15 mii şi, respectiv, 25 mii rub. argint3.
Unii negustorii de ghida a doua deţineau mărfuri în valoare mult mai mare ca negustorii de
ghilda întâi. Spre exemplu, Maltiţa Nicolau, ce deţinea certificat comercial de ghida a doua şi comercializa mărfuri în două prăvălii, împreună cu feciorul săi Alexei, dispunea de mărfuri în valoare de 45 mii rub. argint4. Valoarea totală a mărfurilor comercializate de ceilalţi negustori de
ghilda a doua varia între 15 mii rub. (Grigore Motuskov, Iţek Leib Hasilevici, negustorul din Berdicev Beirâş Bezâmeanski), 10 mii (Mendel Şenburov), 7 mii (Fiodor Petrov) şi 2 mii rub. argint
(Solomon Frades, Volko Kiţis). Doar negustorul Mordko Averbuh dispunea de mărfuri în valoare totală de 800 rub., ceea ce nu reflecta valoarea reală a capitalului comercial deţinut5.
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 1439, f. 1-1 verso.
ANRM, F. 75, inv. 1, d. 753, f. 313-329.
3 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1575, f. 8 verso-10.
4 Ibidem, f. 11 verso-12.
5 Ibidem, f. 21 verso-22
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Unii din negustorii de ghilda a treia din Chişinău erau foarte bogaţi. Spre exemplu, valoarea totală a mărfurilor negustorilor Naum Reabcenko, Vasile Nifontov constituia, la fiecare în
parte, câte 15 mii rub., a mărfurilor comercializate de Kiril Minko – 13 mii rub., de Iankel Hamudes, Konel Haselev, Iankel Şvarţman, Panait Tabakopulo, Ivan Mavrodati, Gheorghe Anastasiu
şi Gerş Finkel – 5 mii rub. argint1.
O tendinţă de reducere a numărului de negustori angrosişti de ghilda întâi şi a capitalului
lor comercial se observă şi la începutul anilor 60 ai sec. al XIX-lea. În 1861 în Basarabia sunt înregistraţi 905 negustori ce au declarat un capital comercial în valoare de 2305200 rub. argint,
inclusiv 2 negustori de ghilda întâi (30000 rub.), 30 de ghilda a doua (180000 rub.) şi 873 de
ghilda a treia (2095200 rub.)2. Asupra acestei reduceri a influenţat nu doar faptul că au fost retrocedate porturile dunărene Ismail, Reni şi Chilia, unde erau înregistraţi o bună parte din aceşti
negustori, dar şi faptul că termenul de privilegii acordate oraşului Chişinău a expirat.
Acumularea capitalului comercial în mâinile burgheziei comerciale din Basarabia în anii
30-50 ai sec. al XIX-lea avea loc în condiţiile unei balanţe active comerciale, când exportul depăşea importul aproximativ de 7 ori3. O asemenea situaţie influenţa benefic creşterea capitalurilor comerciale şi consolidarea poziţiilor burgheziei comerciale, în special a grupului ei elitar.
Izvoarele de arhivă conţin un material bogat şi valoros ce atestă că poziţiile economice ale burgheziei comerciale au devenit mai stabile, negustorii de ghildă a treia trec în ghilda întâi şi a
doua, aceştia deţinând diverse întreprinderi comercial-industriale, concesii, staţiuni de montă etc.
În literatura de specialitate se subliniază că după mărimea capitalului comercial Basarabia
se afla în 1856 între primele 15 din cele 49 gubernii europene ale Rusiei şi se situa pe locul nouă
– după mărimea capitalului primelor două ghilde4. Destul de impunător era numărul burgheziei
comerciale angrosiste – al negustorilor de ghilda întâi şi a doua în oraşele Basarabiei ce
dispuneau de privilegii – Ismail, Chişinău şi Reni. În 1849 în aceste oraşe practicau comerţul 18
negustori de ghilda întâi (capitalul comercial declarat constituia 225 mii rub.) şi 76 negustori de
ghilda a doua (456 mii rub.); în 1850, respectiv – 19 negustori de ghilda întâi (240 mii rub.) şi 71
negustori de ghilda a doua (426 mii rub. argint)5, care erau scutiţi de plata prestaţiilor de ghildă.
Creşterea capitalului comercial către anul 1856 era atât de impunătoare, încât între cele 9
gubernii ucrainene Basarabia, după mărimea capitalului comercial şi numărul negustorilor de
primele două ghilde se afla pe locul patru, iar după numărul negustorilor de ghilda a treia – pe
locul cinci6.
Amplasat în centrul Basarabiei şi situat pe calea comercială ce uneşte oraşele KameneţPodolsk, Noua Suliţă, Sculeni şi Movilău cu Odesa, Chişinăul era considerat un important centru
comercial, în care era concentrat întreg comerţul interior al Basarabiei. La începutul anilor 60 ai
sec. al XIX-lea oraşul Chişinău era considerat centrul celor mai importante tranzacţii comerciale
cu pâine, vin, tutun, său, lână şi piei pentru judeţele limitrofe Chişinău şi Orhei „…de altfel, nu
atât datorită condiţiilor favorabile comerţului, cât reieşind din locul de investire a capitalurilor,
direct în Odesa sau în Austria prin Noua Suliţă”7. Valoarea anuală a comerţului local al oraşului
Chişinău era apreciată, cel puţin, la 3,5 mil. ruble8.
În 1862 în Chişinău erau înregistraţi 325 negustori de ghildă, inclusiv: 3 negustori de ghildă întâi, 24 – de ghilda a doua şi 298 negustori de ghilda a treia. Majoritatea din ei, care au declarat capital comercial, se ocupau cu comerţul nemijlocit în capitală. Ei aveau în posesie 1190
prăvălii şi magazine (inclusiv 860 prăvălii mobile, din lemn), 9 hoteluri, 5 restaurante, 2 cofetării, o cafenea, 164 cantine, 47 hanuri şi 1500 de cârciumi9.
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1575, f. 7 verso-11, 23 verso-24.
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 7228, f. 7.
3 В.И. Жуков, Формирование и развитие буржуазии и пролетариата Бессарабии (1812-1900), Кишинев,
1982, c. 56.
4 В.И. Жуков, Города Бессарабии 1812-1861 гг., Кишинев, 1964, с.74.
5 ANRM, F. 134, inv. 3, d. 88, f. 246 verso-254, 263 verso-268.
6 В.И. Жуков, Города Бессарабии 1812-1861 гг., с. 74.
7 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861-1862 гг., СПб., 1863, ч. I, c. 5.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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Anumite schimbări în structura burghezei comerciale din Basarabia intervin în a doua
jumătate a anilor ’60 ai secolului al XIX-lea, fapt despre care vorbesc destul de elocvent datele
Tabelului 12.
Tabelul 12

În
total

Chişinău
9 206
- 121 327 336 42,6
Orhei
- 39
50 89
89 11,3
Bălţi
4
- 28
56 84
88 11,2
Soroca
43 43
43
5,5
Hotin
3
78 78
81 10,3
Bender
72 72
72
9,1
Akkerman
- 34
45 79
79 10,0
În total
16 206 101 465 772 788 100,0
Raportul, în % 2,0 26,7 13,1 59,0 98,0 100,0
-

98 803 901
19 410 429
21 629 650
14 478 492
11 401 412
13 403 416
27 556 583
203 3680 3883
5,2 94,8 100,0

23,2
11,0
16,7
12,7
10,6
10,7
15,0
100,0
-

I

II

Vânzători

III

Categoria

Raportul,
în %
Negustori

II

Raportul,
în %

I

Vânzători

Numărul total
de vânzători

I

Raportul,
în %

Oraşele

Negustori
Categoria ghildei
II
Clasa

Numărul total
de negustori

Dinamica numerică a burgheziei comerciale (negustori şi vânzători)
din Basarabia, conform categoriilor de ghildă, în anul 1868*

27,2
17,2
11,9
8,0
16,4
14,8
11,9
16,9
-

72,8
82,8
88,1
92,0
83,6
85,2
80,1
83,1
-

* ANRM, F. 2, inv. 1, d. 7681, f. 239.

Pentru a pătrunde în esenţa Tabelului 12, la început trebuie să constatăm că în baza Regulamentului cu privire la taxele pentru dreptul la comerţ şi alte îndeletniciri din 1 ianuarie
18631 şi din 9 februarie 1865, burghezia comercială a fost împărţită doar în două ghilde2. Dreptul
la comerţ şi plata pentru certificatele comerciale erau determinate nu de mărimea capitalului comercial declarat, ca în baza Regulamentului ghildelor din 1824, ci de tipul comerţului practicat:
era el cu ridicata sau cu amănuntul, intern sau extern. Certificatele comerciale erau de două categorii: pentru negustorii de ghilda întâi – care făceau comerţ cu ridicata şi pentru negustorii de
ghilda a doua – care făceau comerţ cu amănuntul3. Taxa pentru dreptul de a efectua comerţ şi de
a practica alte îndeletniciri era încasată pentru certificatele comerciale ce acordau dreptul la diferite tipuri de comerţ şi pentru biletele ce acordau dreptul de a deţine în posesie întreprinderi
comerciale4. Certificatele erau de două tipuri: comerciale (sau de ghildă) şi meşteşugăreşti. Certificatele comerciale mai acordau, în afară de dreptul la comerţ şi titlul comercial, avantaje personale. Certificatele meşteşugăreşti nu acordau niciun fel de avantaje personale, în afară de
dreptul la comerţ, potrivit legii.
ПСЗРИ, Собр. II, т. XXXVIII, 1863, СПб., 1866, №39118, с. 3-15.
ПСЗРИ, Собр. II, т. XL, 1865, СПб., 1866, №41779, приложение, с. 54-57.
3 Ibidem, p.159-160.
4 Taxa pentru certificatele comerciale negustoreşti de ghilda întâi constituia în toate regiunile 265 rub. Pentru certificatele comerciale de ghilda a doua, precum şi pentru certificatele meşteşugăreşti taxa se încasa în dependenţă
de localităţi, care erau împărţite în 5 categorii. În categoria întâi intrau cele mai mari centre comercial-industriale
– Sankt Petersburgul, Moscova, Odesa şi Riga. În categoria a doua au intrat oraşele ce aveau o mare însemnătate
comercială şi o populaţie în număr nu mai mic de 34 de mii de persoane – în total 23 de oraşe şi un sat, în numărul cărora intra şi oraşul Chişinău. Din categoria a treia făceau parte oraşele şi localităţile ce dispuneau de industrie manufacturieră. Din această categorie făceau parte oraşele Akkerman, Bender şi Hotin. În categoria a patra
intrau judeţele cu un nivel relativ înalt de dezvoltare a meşteşugului ţărănesc, încadrate în relaţiile marfare, în care
erau surplusuri de pro-duse agricole şi care aveau căi comerciale sigure de realizare a mărfurilor. Din această categorie făceau parte judeţele Chişinău, Akkerman, Bender, Orhei, Soroca, Hotin şi Iaşi. Categoria a cincia cuprindea celelalte judeţe cu o industrie destul de slabă, un volum redus al producţiei agricole a cărei realizare era împiedicată de lipsa pieţelor sau a căilor comerciale (ПСЗРИ, Собр. II, т. XL, 1865, СПб., 1867, №41779, c. 162, приложение, с. 55-56).
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Datele Tabelului 12 atestă că în oraşul Chişinău erau concentrate 42,6% din toate capitalurile comerciale negustoreşti ale Basarabiei, depăşind cu mult oraşele Bălţi şi Hotin, unde erau
înregistraţi negustori de ambele ghilde, în el fiind eliberate 23,2% din numărul certificatelor eliberate vânzătorilor. Numărul mare de negustori de ghida întâi (9 persoane) şi ghilda a doua, clasa I (206 persoane), denotă faptul că anume în Chişinău era concentrat grupul elitar al burgheziei comerciale.
În concluzie putem constata că procesul de formare a burgheziei comerciale din Basarabia,
a capitalului comercial şi, respectiv, a elitei burgheze comerciale a fost generat de multipli factori, atât de ordin economic, cât şi de ordin politic, atât interni, cât şi externi. Respectiv, şi studierea acestui proces trebuie însoţită, inevitabil, nu doar de evidenţierea factorilor favorizanţi – de
bogăţiile teritoriului şi hărnicia populaţiei, de avantajele centrelor comerciale situate în
apropiere (Odesa, Ismail, Reni, Chilia şi Akkerman), de prezenţa pieţelor de desfacere avantajoase (ruseşti, austriece şi turceşti) etc., dar şi a factorilor care au frânat acest proces, în special
cu referire la politica colonial-comercială promovată de ţarism în Basarabia, care a influenţat direct procesul obiectiv de constituire a acestei stări sociale început în Moldova încă în sec. al
XVIII-lea.
Situaţia periferică a Basarabiei în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus a determinat în mare parte atitudinea vădit discriminatorie a autorităţilor imperiale faţă de acest teritoriu, care au limitat drepturile şi posibilităţile autohtonilor, în fond ale moldovenilor, prin faptul
că în comerţul provinciei erau atraşi şi promovaţi, în mare parte, negustorii străini şi cei din guberniile interne ruse, cărora le-au fost acordate diverse înlesniri şi privilegii – pentru a se încadra în categoria burgheziei comerciale. Promovând în Basarabia o politică colonial-comercială,
separând până în 1831 acest teritoriu de guberniile interne ruse prin cordonul vamal de la
Nistru, iar de pieţele tradiţionale – europene – prin cel de la Prut şi Dunăre, guvernul ţarist, din
anumite interese economice şi politice, a permis strămutarea de peste hotare şi din guberniile
interne ruse a negustorilor străini, care în scurt timp deţin monopolul pe piaţa basarabeană.
Burghezia basarabeană ce s-a constituit era alcătuită, în fond, din alogeni – evrei, greci, armeni,
ucraineni, ruşi etc., care şi deţineau cea mai mare parte din capitalul comercial. Din rândurile
acestor etnii se va forma grupul elitar al burgheziei comerciale din Basarabia.
O particularitate în cadrul acestui proces a fost şi faptul că după aplicarea în Basarabia a
structurii de ghildă are loc o mişcare continuă „în sus” şi „în jos” pe linia de separare artificială a
acestei stări sociale – reprezentanţi ai negustorilor de ghilda a doua, sau de ghilda a treia se
înscriau în categoria negustorilor de ghildă întâi, iar negustorii de ghlda întâi al căror capital comercial era în reducere treceau în categoria negustorilor de ghilda a doua sau de ghilda a treia;
negustorii ruinaţi se înscriau chiar în categoria micii burghezii comerciale. Posibilităţile de a
adera la acest grup social, atât din partea „de sus” (din rândul elementelor aristocratice sau
semiaristocratice – deşi numărul acestora era destul de mic), cât şi din partea „de jos” (din rândul elementelor populare – îndeosebi meşteşugari şi ţărani) vor creşte permanent, devenind
reale, pe măsura consolidării economice, sociale şi politice a acestei stări sociale. Mai mult ca
atât. Adaptându-se la noile condiţii de dezvoltare, create de tendinţele de modernizare şi raţionalizare a relaţiilor sociale şi influenţată de factorii generici – economici, demografici, sociali şi
politici, elita burgheză comercială din Chişinău, în procesul evoluţiei, va fi destul de activă,
înglobând şi, în acelaşi timp, eliminând noi şi noi componente. Ca rezultat, elita burgheză comercială din Basarabia nu va forma un tot omogen, nici din punctul de vedere al componenţei,
nici al sferei de activitate, nici al valorilor şi modului de viaţă. De rând cu burghezia comercială
bogată angrosistă, de ghilda întâi şi de ghilda a doua, care, de fapt, constituia segmentul elitar al
burgheziei comerciale, în Chişinău întâlnim destul de frecvent burghezia comercială mică – de
ghilda a treia, mult mai săracă şi slabă.
Prin urmare, lipsa de unitate statală şi independenţă naţională, dominarea politică a Imperiului Rus şi exploatarea economică exercitată de acesta au influenţat direct procesul de geneză
şi evoluţie a burgheziei comerciale, de acumulare a capitalului comercial, iar de aici – şi cel de
constituire a elitei burgheze comercial-industriale din Basarabia.
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Summary
In the given article, based on the published monographic literature and unpublished archival sources, the author makes a brief description of the “elite” concept and by the examining
the Jewish, Armenian and Greek wholesale merchants raise the issue of the commercial elite of
Chisinau, which was formed shortly after the annexation of Bessarabia to the Russian Empire
in 1812. The author states that the genesis and evolution of Bessarabian bourgeoisie in general,
and the commercial-industrial in particular, was influenced by multiple factors, both economic and political, both internal and external. A special place in this respect belongs to the
immigration of alien merchants to Bessarabia – Armenians, Greek, Jews, Bulgarians, and
those from the interior provinces of Russia, many of whom settled in the province for permanent residence, filling the ranks of the commercial bourgeoisie of Bessarabia as a consequence of national-commercial policy promoted by the imperial government in the newly
annexed territory. Based on the example of allogeneic merchants, but also on the history of
Panteleimon Sinadino – the Greek merchant of the first guild from Chisinau, whose commercial capital reached in the 1830-ies the value of 2 million rubles, the authors analyze the process of establishment of commercial bourgeoisie in Chisinau.
The author notes that after application in Bessarabia, starting from 1831, of guild structure, there is a continuous movement “up” and “down” on the artificial line separating this social state – representatives of the second or third merchant guild, enlisted into the category of
first guild merchant and merchants of first guild transfer into second or third guild, and
ruined merchants enlisted even into the category of petty bourgeoisie. Possibilities to join this
social group, both from the elite “top” (from among aristocratic elements or semi-aristocratic
– although their number was quite small) and from the “bottom” (from among inferior elements – particularly craftsmen and peasants) will grow continuously, becoming real with the
strengthening of economic, social and political development of this social category. Moreover,
adapting to the new development trends generated by modernization tendencies of social relations and influenced by generic factors – economic, demographic, social and political, the elite
of the commercial bourgeoisie from Chisinau, in the process of evolution will be quite active,
encompassing and, at the same time, rejecting more and more components. As a result, the
elite of commercial bourgeoisie in Bessarabia did not form a homogenous whole, neither from
the point of view of composition, nor of the sphere of activity and values and way of life. Along
with the wholesaler rich commercial bourgeoisie, of the first and second guild, that, in fact,
constituted the elite segment of the commercial bourgeoisie in Chisinau, often we can observe
small commercial bourgeoisie – of the third guild, much poorer and weaker.
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Teodor Candu
ASPECTE PRIVIND ISTORIA MONAHISMULUI DIN BASARABIA ÎN SEC. XIX.
TESTAMENTUL ARHIMANDRITULUI CHIRIL, STAREŢUL MĂNĂSTIRII CURCHI
ŞI EXECUTAREA PREVEDERILOR SALE
O personalitate importantă a vieţii monahale din Basarabia de după anexarea teritoriului
dintre Prut şi Nistru a Moldovei la Imperiul Rusie a fost arhimandritul Chiril de la Râşca, care
începând cu 12 septembrie 1813 pe lângă funcţia de asesor al Dicasteriei Exarhale a Chişinăului
şi Hotinului şi a deţinut-o şi pe cea de stareţ al mănăstirii Curchi din ţinutul Orhei.
Acest personaj, născut într-o familie de preot1, până la anul 1812 a avut o carieră destul de
prolifică pe plan administrativ ecleziastic, lucru datorat relaţiei apropiate cu Iacov Stamati, încă
din timp când acesta se afla în fruntea episcopiei de Huşi, când a fost hirotonit ierodiacon şi ulterior ridicat la rangul de arhidiacon, iar după venirea aceluiaşi arhiereu în fruntea Mitropoliei
Moldovei, a fost numit în calitate de egumen a mănăstirii Pângăraţi, în luna august 1792, şi de
arhimandrit conducător al mănăstirii Râşca de unde îşi avea metania. Dar şi cel mai mult probabil
legăturii sale cu una din familiile boiereşti din care-şi avea originea. Deşi, în statul de personal
acesta era prezentat drept fiu de preot, totuşi bănuim că în conformitate cu tradiţia încetăţenită în
societatea românească din secolul al XVIII-lea, neamurile boiereşti locale îşi pre-găteau pe unii
din fii lor pentru viaţă ecleziastică, exemplu ne servesc cazul unor ierarhi cum ar fi Gavriil
Calimachi, Leon Gheuca, Iacov Stamati, Veniamin Costachi, sau conducători de mănăstiri Natanail Şeptilici, Athanasie Racoviţă, Veniamin Racoviţă, Ioanichie Conachi etc. Dintr-o spiţă de
neam de la începutul secolului al XIX-lea a neamului Cazimir găsim amintit în cadrul familiei lui
Grigore Cazimir al doilea păharnic şi pe un fiu, Chiril arhimandrit. La moment este dificil de a stabili legătura dintre Chiril de la Râşca şi Chiril Cazimir, totuşi ascensiunea pe scara ierarhică a celui
dintâi nu putea să aibă loc fără să fi avut acesta o strânsă legătură cu neamurile boiereşti influente
din Moldova de la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea2.
O nouă etapă în evoluţia sa pe scana ierarhică ecleziastică începe după 27 martie 1808,
când în fruntea bisericii din principatele române a fost numit, de împăratul Alexandru I, mitropolitul şi exarhul Gavriil Bănulescu-Bodoni, care l-a invitat la Iaşi, numindu-l în funcţia de prim
asesor al Consistoriului Mitropoliei Moldovei, unde a activat în intervalul 1808-1812 alături de
personalităţi cum ar fi arhimandritul Chiril Andrianopoleos, protoiereul Lazar Asachievici, protoiereul Antonie Eftaxias, sachelariul Theodor Stamati ş.a. De asemenea, în acest interval de
timp a exercitat funcţia de stareţ al seminarului de pe lângă mănăstirea Socola din Iaşi, iar din
anul 1811 a condus mănăstirea Galata, închinată la Sfântul Mormânt al Domnului Isus Hristos
de la Ierusalim. După 1 octombrie 1812, părăseşte din proprie voinţă funcţia de asesor şi stareţ,
retrăgându-se la mănăstirea Râşca, unde îşi avea chilia proprie.
Referitor la originea sa până în prezent nu avem o claritate certă, după cum se va vedea mai jos acesta a avut o strânsă
legătură atât cu neamurile boiereşti din Moldova, iar unele rude apropiate ale sale s-au înrudit cu familia Stamati,
exemplu este nepoata sa Parascheva căsătorită cu sachelariul Teodor Stamati, nepot al lui Iacov Stamati. La momentul
de faţă cunoaştem că în rândul neamurilor boiereşti împământenite de origine poloneză din Moldova se enumără şi familia Cazimir, din spiţa acestui neam de la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, cunoaştem că
printre descendenţii din Grigoraş Cazimir, v(tori) paharnic, atestat într-o carte domnească a domnului Constantin Moruzi, din 10 iulie 1780, este înscris şi un Chiril arhimandrit, care este frate cu Safta, soţia banului Grigorie Codrianu,
Gheorghe Cazimir, tituliarnâi sovetnic, Ioan Cazimir, sardar, Petrachi Cazimir, spatar, Panaite Cazimir, colejski sovetnic. Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F. 220, inv. 1, d. 1279, f. 1. Nu excludem că, arhimandritul Chiril Cazimir să fie una şi aceiaşi persoană cu arhimandritul Chiril de la Râşca, deşi este posibilitatea ca în
intervalul cronologic ce ne interesează să fi fost mai mulţi monahi purtători al aceluiaşi nume, exemplu servindu-ne arhimandritul Chiril din Andrianopol, răposat în anul 1821 şi înhumat la Căpriana.
2 Despre problema legată de genealogia familiei Cazimir din Moldova a se vedea Gh. Bezviconi, Legăturile familiale
ale lui A. C. Cuza cu Basarabia // Cetatea Moldovei, Anul III, vol V, nr. 5, 1942, p. 14-25.
1
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Odată cu revenirea în fruntea Mitropoliei Moldovei, a mitropolitului Veniamin Costachi, în
toamna anului 1812, arhimandritul Chiril, alături de alţi slujitori ai bisericii care au susţinut politicile şi acţiunile întreprinse de autorităţile ecleziastice conduse de Gavriil Bănulescu-Bodoni,
în speţă arhimandritul Chiril Andrianopolis şi soţul, nepoatei sale Parascheva, sachelarul Theodor Stamati, au fost supuşi persecuţiilor din partea mitropolitului, nu fără concursul unor stareţi binevoitori, care au avut de suferit în rezultatul conflictului ce l-au avut începând cu anul
1811 în legătură cu veniturile şi cheltuielile mănăstirilor închinate. Astfel, după necontenite pricini ce le-a avut la Iaşi şi în faţa Divanului, a fost impus să ceară supuşenie a Rusiei1, şi să treacă
în vara anului 1813 în regiunea Basarabia, fiind primit de conducerea noii eparhii formate. Arhimandritul Chiril, a fost numit în calitate de asesor al Dicasteriei şi în cea de stareţ al mănăstirii
Curchi2.
Revenind la personalitatea ce ne interesează îl aflăm în decursul 1813-1824 în calitatea de
asesor al Dicasteriei Exarhale şi după 1821 Dicasteriei Duhovniceşti a Chişinăului şi Hotinului şi
până la trecerea sa la Domnul în fruntea mănăstirii Curchi. Contribuind atât la buna organizare
a bisericii ortodoxe din Basarabia, dar şi dezvoltarea aşezământului pe care l-a condus3, implicându-se activ în diverse procese pentru consolidarea moşiei mănăstirii, cât şi a bunei orânduieli
de vieţuire în cadrul lăcaşului. Acţiunile sale au fost apreciate de autorităţile imperiale, acordându-i în calitate de distincţie Ordinul Sf. Ana de clasa a II-a, una din cele mai mari distincţii de
care puteau beneficia feţele bisericeşti din partea statului. Îşi încheie activitatea la 23 martie
1825, momentul trecerii sale în lumea celor drepţi.
***
Pe lângă contribuţiile sale din decursul vieţii de o deosebită importanţă este şi moştenirea
ce a lăsat-o arhimandritul Chiril, prin testamentul său din 4 octombrie 1824, care reprezintă un
izvor important pentru reconstituirea istoriei mentalităţii din Basarabia de la începutul secolului
al XIX-lea. În cele ce urmează punem în atenţia publicului larg a trei documente referitoare la
problema invocată, cum ar fi Testamentul şi inventarul de bunuri ce au aparţinut arhimandritului Chiril de la Râşca, şi inventarul de cheltuieli şi lucrări împlinite de epitropii arhimandritului Chirl, care au fost desemnaţi iconomul Casei Arhiereşti, Gavriil şi arhimandritul Serafim de
la Hârbovăţ.
Testamentul arhimandritului Chiril, a fost întocmit în prezenţa duhovnicului Nathanail de
către secretarul colegial Teodor Druganov şi confirmat de mitropolitul Grigorie Ierapoleos. Acest
document este compus din mai multe părţi. În prima parte, testatarul îşi cere ertare de la cei
care cu voie sau fără de voie le-ar fi greşit, atât din rândul clerului, cât şi a mirenilor.
În a doua parte a testamentului arhimandritul Chiril î-şi desemnează epitropii, adică persoanele care le împuterniceşte să împartă averea ce-i va rămâne după sfârşitul vieţii sale, printre
care sunt arhimandritul Serafim stareţul mănăstirii Hârbovăţ şi arhimandritul Gavriil administratorul mănăstirii Căpriana.
Şi într-un final în 8 puncte descrie modul de organizare a funeraliilor şi pomenirilor după
înhumarea sa, precum şi cel de împărţire a banilor şi bunurilor ce le-a agonisit de-a lungul vieţii
sale. Acest compartiment este foarte important pentru a înţelege modul de organizare a ceremonialului funerar în spaţiul românesc de la începutul secolului al XIX-lea.
Cel de-al doilea act ce-l punem în atenţia cercetătorilor este inventarul de bunuri rămase
după moartea arhimandritului Chiril de la Râşca, stareţul mănăstirii Curchi. În cadrul căruia
sunt prezentate obiectele personale ce le deţinu-se în timpul vieţii sale, precum şi o bogată bibliotecă de carte ecleziastică în limba română.
Lucru certificat şi de Constantin N. Tomescu, în Diferite ştiri din arhiva Consiliului Eparhial – Chişinău:
Suferinţele îl fac supus rus // Arhivele Basarabiei: Revistă de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru,
Anul VI, nr. 2, Aprilie-Iunie 1934, Chişinău, 1934, p. 151-154.
2 Remarcăm că tizul său în calitate de administrator al mănăstirii Căpriana fiind unul dintre artizanii procesului de
reparaţie a vechii ctitorii domneşti, alături de alţi susţinători cum ar fi viitorul stareţ al mănăstirii Hârbovăţ, Ioanichie
(Ioan) Şapov. Pe când sachelarul Teodor Stamati, a fost numit protopop al ţinutului Soroca.
3 Despre activitatea s-a în calitate de stareţ al mănătirii Curchi, a se vedea: Ion Negrei, Mănăstirea Curchi //
Mănăstiri şi Schituri din Republica Moldova, Chişinău, 2013 p. 263-265.
1
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Anastasăia
Cazămir

Mariia soţia lui
Dumitraşu Niţă

Ruxandra soţia
Răvtivan

Iordache
Cazamir

Gavril Cazimir clucer
nr. 2

Costandin Cazamir
v(tori) paharnic
Nr. 5

Panaiti Cazamir
colejski sovetnik

Petrachi Cazamir
spatar

Ioan Cazamir
sardar

Gheorghie Cazamir
tituliarnii sovetnik

Safta banului
Grigorie Codrianu

Chiril
arhimandritul

Ioan Cazamir

Ghenadie
călugărul

Zoiţa a banului
Voinescu

Ioniţă Răftivanul

Ilie Niţă
stolnicul

Elenco soţia lui
Mihai Veneţianu

Catrina a
stolnicului
Constandin
Cogălniceanul

Marie soţia lui
Ivan Constandin
negustoriul

Spiţa familiei Cazimirească
După dovezile din Arhiva Crăiei Leşăşti din Condica Dvorenilor, care această familie Cazimirească cu marca ghiberşie (?) au luat începutul său la palatinul Cracoviei din Ioan
Kazimirski ce au fost întăi episcop de Helna şi pe urmă de Psămiski, carele s-au săvărşit la anul 1487 şi dint-acesta trăgăndu-să familie acolo cu învrednicirea aa fieştecăruie
din urmaşi după slujba ce arata la anul 1662 Kazimir Kazimirski precum scrie la acta de la Kracovia au trecut de s-au aşăzat la Moldavia.

Grigoraş Cazamir
v(tori) paharnic
Nr. 4

Ioan Cazimir post(elnic)
nr. 3

Nr. 2 Să dovedeşte din cartea domnului Antiohie
Constandib v(oie)v(o)d din anul 7214 av(gu)st ăn
17 şi din cartea episcopului Dosăthei din 7268
iuli 15.

Întăi Cazamir sulger, iar în urmă
Constandin Cazimir sulger.
Nr.1

Nr. 3 Să dovedeşte după doî cărţi a domnului
Grigorie Ghica v(oie)v(o)d din let 7249 apr(ilie)
şi iuli(e) 15 şi din cartea Divanului din let 7272
săpt(em)v(rie) 15 prin care pomenind pe sulg(e)r Constandin Cazamir moşul lui Iordache
Cazamir carele au fost fiul lui Ioan, apoi iată că
Ioan au fost fiiul lui Constandin. Osăbit să dovedeşte că soţăia lui Ioan Cazamir post(elnic) fiiul
lui Cazamir sulg(e)r iaste Anastasăia, care la anul 7267 apr(ilie) 22 au împărţăt de la moş(i) şi
părinţii, fiil(o)r sale precum pentru aciasta mărturisăşte împărţala iai din acelaşi an şi lună cum
şi cartea domnului Ioan Nicolai v(oie)v(o)d din
anii 7253 iunii 18

Kazimir Kazimirski şi în urmă
Cazamir.
La anul 1662 au trecut din Ţara Leşască.
La anul 1687 s-au aflat în Moldavvia dovadă fiind la aciasta două zapisă vechi

Nr. 1 Aceste să dovedesc din cartea domnului Costandin
v(oie)v(o)d din let 7204 şi zapesul din let 7205 iuni 19 întărit de Divanul Moldavviei şi alt zapis asăminea din let
7205 noemv(rie) 20 şi din cart(e) domnului Antohie
Constandin v(oie)v(o)d din let 7212 av(gu)st 17 şi din
cartea episcopului Dosithei din 7268 iuli 15 cum şi din
cartea Divanului din 1772 săpt(em)v(rie) 15

Colejski sovetnic Panaite Cazimir m.p.
Tituliarnoi Sovetnic Gheorghi
Cazimir m.p.

Nr. 4 să dovedeşte din Cartea Domnului Costandin
Moruz v(oie)v(o)d din anii 1780 iulie 10

ANRM, F. 220, inv. 2, d. 1279, f. 1 (Original, hârtie, 57,5x48,2 cm, spiţa a fost extrasă dintr-un dosar s-a păstrat vechea paginare f. 21-22, 15-16 şi 105)
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Suplimentar, trebuie să remarcăm că am avut ocazia să luăm cunoştinţă cu izvodul de
cheltuieli făcute de epitropii lăsaţi de Chiril arhimandritul să gestioneze ultima sa voinţă.
Această seamă de cheltuieli a fost întocmită de către arhimandritul Gavriil, economul mănăstirii
Căpriana, după 14 februarie 1827, în baza condeielor de cheltuieli rămase de la primul epitrop
arhimandritul Serafim, stareţul mănăstirii Hârbovăţ.
În mare parte, documentele ce le publicăm ne oferă date importante referitoare la modul
de întocmire a testamentelor şi de punere în viaţă a ultimei voinţe a răposatului. De asemenea,
dă posibilitatea cercetătorilor preocupaţi de studierea ritualurilor funerare din Basarabia de la
începutul secolului al XIX-lea să-şi completeze cercetările cu modul de oficiere şi de organizare a
unei ceremonii funerare şi chiar modul de desfăşurare a acesteia. De o importanţă majoră pentru trecutul regiunii dintre Prut şi Nistru, aceste documente îl au şi prin faptul că ele ne oferă
detalii relative la condiţiile de viaţă a clerului superior din provincie, a bunurilor ce le posedau
aceştia, precum şi la unele aspecte legate de relaţiile de rudenie dintre clerul monastic şi familiile
boiereşti de pe ambele maluri ale Prutului.
Chiril, fiind un exponent a unei generaţii cu mari arhierei şi feţe bisericeşti cum ar fi Veniamin Costachi, Veniamin Racoviţă, Filaret Beldiman etc. Deşi, din cauza prigonirii din partea
marelui mitropolit Veniamin Costachi a fost nevoit să treacă Prutul, Chiril, până la sfârşitul vieţii
sale a rămas devotat patriei, dovadă în acest sens serveşte considerabila sumă de bani jertfită
mănăstirilor din Moldova, în speţă cele neînchinate, cum ar fi mănăstirile Neamţ şi Secu, Râşca,
Slatina, Pângăraţi, Bisericani, Agapia, Văratic, schitul Hangu cărora le-a donat o sumă mare de
bani, pentru a fi pomenit. Nu a omis din atenţia sa nici mănăstirile din Basarabia, care de asemenea au beneficiat în acest scop de o pomană financiară.
Fiind o persoană apreciată atât în eparhie, cât şi în afara ei, după trecerea în nefiinţă autorităţile ecleziastice conform protocolului timpului au informat despre acest eveniment şi conducerea Sfântului Sinod, astfel în luna aprilie 1825, cu nr. 1334, Arhiepiscopul Dimitrie Sulima informa Sfântul Sinod că la 23 martie 1825 a trecut la cele veşnice arhimandritul Chiril, fost stareţ
al mănăstirii Curchi, asesor al Mitropoliei Moldovei, al Dicasteriei Exarhale a Chişinăului şi Hotinului, cavaler al ordinului Sf.Ana de clasa a II-a. Cu această ocazie ierarhul transmitea Sinodului şi testamentul întocmit la 1 octombrie 1824 şi lista de obiecte ce au aparţinut arhimandritului Chiril.1
Trebuie să remarcăm că osemintele renumitului slujitor al bisericii până în prezent se
odihnesc în incinta complexului monastic de la Curchi, sub piatra de marmoră comandată de însuşi cel vizat, pe care este înscris „Supt această marmoră odihneşte trupul răposatului arhimandrit, ieroshimonah Chiril, proin proestos monastirilor Râşca din Moldavia şi Curchii din oblastiia Bassarabiei, carele la anul 1825 martie 23 zile au împlinit obşteasca datorie, fiind în oraşul
Chişinău”2.
Acest material se încheie cu prezentarea schiţei de neam a Cazimireştilor întocmte la început de secol XIX de fraţii Panaite şi Petrachi Cazimir, unde între alţi membri este amintit şi Chiril arhimandrit.
Anexă
1824 octombrie 4. – Testamentul arhimandritului Chiril de la Curchi
De vreme ce întâmplare este nevăzută şi însuşi îngerilor necunoscută,pentru că numai lui
D(u)mnezeu toate sânt cunoscute. Drept aceia eu Chiril Arhimandrit am socotit mai înainte
pănă a nu mă cuprinde sfârşitul vieţii mele, şi până îmi sînt simţile întregi şi sănătoasă să fac diiată şi să dovedesc gândul mieu cătră moştinitorii mei cei aleşi, cu care voesc să s(e) chivernisească ei averea mea, după trecirea din viiaţă, ci întăiu mă rog lui D(u)mnezeu născătoare şi
ANRM, F. 205, inv. 1, d. 4830, f. 3-3v, 6.
www.manastireacurchi.md/wp-content/uploads/2013/04/dsc02721.jpg; Vezi şi Ion Negrei, Mănăstirea Curchi //
Mănăstiri şi Schituri, p. 263.
1

2
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pururea ficioară Mariia, ca să mi se erte toate păcatile mele cele ce am greşit ca un om purtând
trup şi vieţuind în lume, mă rog şi preaosfinţilor arhierei, arhimandriţi, ieromonahi şi monahi cu
care am pitrecut împreună şi ştiu că mult le voi fi greşit, cărora căzând cu smerenie şi cu lacrămi
îi rog ca să mă erte, şi să se roage lui D(u)mnezeu pentru mine pominindu-mă la sfintele slujiri
ca să aflu milă de la dreptul giudecătoriu, cum şi tuturor creştinilor cui ce voi fi greşit ori în ce
chip îi rog să mă erte şi de mine încă să fie ertaţi toţi câţi îl vor fi greşit şi orice rău î-mi vor fi
făcut.
După aceasta rânduiesc epitropi pe toată averea mea să se împartă, pe sfinţiia sa părintile
arhimandrit chir Serafim igumenul mănăstirii Herboveţul, şi pe sfinţie sa părintele arhimandritul chir Gavriil ca dinpreună să se aducă întru împlinire aceste de mai gios hotărâte de mine
cu întreaga minte.
1iu. Să mi să facă prohodul cu toţi preosfinţiţii arhierei căţi să află aicea, arhimandriţi, ieromonahii, preoţii de mir şi diaconii, citindu-se şi molitfile de ertăciune la prohod, la năsălie să se
pue o materie cuviincioasă, îmbrăcându-se şi racla, lumnări de împărţală să fie frumoasp şi cu
băsmale la toată tagma duhovnicească, iar plata ostenelii spă se dei întru acest chip, la părinţii
arhierei câte una sută lei la fieştecare, iar la părinţii arhimandriţi câte cincizăci lei la fieşte care,
cum şi la norod să se de câte 5 părale, lumnările la prohod cele patru să fie frumoasă şi cu
băsmale, şi să le ţie copii a cărora vor fi basmalile de osteneală, trăgându-se şi clopotile pe la
toate bisericile şi să se dei de fieşticare şi câte un sărindariul de un olandej, dând şi pomelnic de
pomenire care pomelnice să se tipărească la tipografie spre lesnirea citirei, iar pentru cuprinderea atoată cheltuiala trebuincioasă rânduesc cinci mii lei, din cinci mii lei, din care mai prisosind va fi de dus sspre îngropare la sfânta mănăstire Curchiu, fiind ctitor cu cheltuiala ce am
făcut de la mine şi nu mi s-au plătit, dar şi cu cele ce rânduesc a să da.
2lea să se facă şi masă cu îndestulare la mănăstire în ziua îngropării şi îngroparea să fie în
pridvorul de afară puindu-se şi peatră scrise pe mormânt, şi candila din chilie să se pue care
pănă la 40 zile să ardă nestâns, puindu-se şi un covor ce este mai nou pe peatră şi chipul meu
din chilie să se pue la părete în dreptul mormântului.
3lea. De a triiia zi să se facă panahidă slujind cu sobor sfânta liturghie şi lumnări să să împartă frumoasă şi deobştie, şi să se facă şi masă cu toată ndistularea de obştie dându-se şi un
sărindariu de un olandeji.
4lea. De a noua zi, iarăşi asăminea să se urmeze, precum de a trie zi pentru care rânduiesc
spre cheltuială cincisute lei de fieştecare zi de pomenire.
5lea. De douazăci zile iarăşi asăminea să se urmeze cheltuindu-se cinci sute lei.
6lea. De 40 zile, iarăşi asăminea să se urmeze cheltuindu-se cinci sute şi mai dându-se şi
un sărindariu de un oladeji spre pomenire.
8lea. De un an iarăşi asăminea să se facă cu cinci sute lei pominire mai dându-se şi un sărindariu, care fac peste tot pănă aicea bani opt mii optzăci lei.
Deosăbit să se mai împartă câte una sută lei cu pomelnicul meu pe la sfintele mănăstiri şi
schituri care în jos să arată: mănăstirea Dobruşa, mănăstirea Saharna, mănăstirea Horodiştea,
mănăstirea Herboveţul, mănăstirea Frumuşica, mănăstirea Hărjăvca, mănăstirea Hâncului, mănăstirea Jabca, mănăstirea Cosăuţii, mănăstirea Călărăşeuca, schitul Surucenii, schitul Ţigăneştii, schitul Răciula, schitul Tabăra, schitul Ciurova, schitul Răzina, schitul Vărzăreştii, schitul
Coloşăucile şi la biserica de îngroparea morţilor din Chişinău, care fac 1900 lei, cinci sute să se
dei la biserica Arhiepiscopiei şi mitra chiruciace mare cu scaun în care este şi cinstitul lemn ferecată şi cu petre şi mărgăritariu, şi epitrahirul cel cu chipuri i rucaveţile şi nebidernicia şi crucia ce
cu petre roşie ca să li fie spre vecinică pomenire puindu-mă şi la pomelnic. şasă sute lei să se dei
la mănăstirea Chipriiana, ca să mă pue în pomelnicul cel mare, la mănăstirea Curchiu unde am
să fiu îngropat să se de veşmintele cele bune cu stiharul, epitrahirul şi rucaveţile, iară cel al doilea veşminte cu stihariul, epitrahilul chilii şi poias cu paftalele şi crucia ce din chilii ce are cinstitul lemn, şi iconiţa de scoică, să se de nepotului meu Chiril ieromonah, cum şi Miniile pe luni şi
Vieţile Sfinţilor, tot lui ca să mă pominească, că m-au slujit. Una mie lei nepotului meu Ioan Mironovici, mai hotărăsc şi toate ale chilii strai şi cărţi, aşternuturi şi icoanile să să împartă pe la rudenii şi pe la striini, iar să nu să vânze aşternuturile, scaunile şi mesile să rănăe a chilii.
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Ciasornicul de casă să se de sichelariului Teodor Stamate, iară cel de sin lui Chiril ieromonahul nepotul meu, să se mai dei la sfintele mănăstiri din Moldova, la Neamţi cinci sute lei, la
Secul cinci sute lei, la Răşca cinci sute lei, la Slatina, la Bisericani, la Pângăraţă, la Agapiia, la Văratic şi la schitul Hangului la fieşte care câte una sută lei cu pomelnic de pomenire, iar crucea de
aur cu lanţul feliul ei i cărja şi mantiia, să se de părintelui chir Sărafim, spre plata ostenelii de
epitropie cu care l-am însărcinat, iar sfinţii sale părintelui arhimandrit Gavriil îi rânduiesc pentru osteneala epitropiei cinci sute lei bani şi icoana Tuturor Sfiţilor cea cu strană. Cinci sute de lei
să se de nepoatei Paraschiţii, soţiia sechelariului Teodor, cinci sute lei copilii sale Mărioarei, şi
Rucsadei cinci sute lei. Doao sute cinczăci lei preotului Gheorghie, fratile lui Ioan, doao sute cinzăci lei lui Dumitru, doao sute cinzăci lei lui Manolachi, fraţi lui Ioan, două sute cinzăci lei preutesii Ecaterinei, doao sute cinzeci lei preutesii ilenii fiicei sale, doao sute cinzăci lei logofetesii
Ecaterinei, cumnatei mele, doao sute cinzăci lei nepoatei Ecaterinei, soţia Calpacciului, doao
sute cinzăci lei lui Alexandru, frate ei, doao sute cinzăci lei Ecaterinei, soţie lui Iacov, cinci sute
lei Casandrei, soţiia cneazului Raşcovici, una sută lei preotului Hristea, ce m-au slujit, una sută
lei diiaconului Tănasă ce m-au slujit. O mie de lei să se de la mănăstirea Dobruşa, una mie lei la
mănăstirea Săharna, şi una mie lei la Tabăra, una mie lei la Seminariia, iară ceiialalţi bani ci vor
mai prisosi din averea mea să se împartă sărindare pre la biserici şi pre la săracii ce să vor socoti
vrednici de milă, sau şi pe la alte rudenii a mele, care nu sânt puse. Și iarăşi rog pre toţi de obştie
ca să mă erte şi să fie mulţămiţi cu ceea ce li s-au rânduit şi să mulţămască lui D(u)mnezău, rugându-se pentru mine păcătosul, căci din darul lui D(u)mnezeu prin solirile preiubitei maicei sale, prin ostenelele de slujbe am câştigat averea aceasta, iar nu din baştină părinciască, şi prin
milostivul D(u)mnezeu să le priimască la scaunul slăviei sale întru împărăţiia sa şi să mă miluiască, din mila îndurărilor Sale a căştiga sufletească mântuire. Și spre încredinţarea dieţii aceştiia o am iscălit cu însum mâna mea puindu-mi şi pecetea.
Anul 1824 oc(tomvrie) 4.
L.P. Chiril arhimandrit <m.p.>
Naftanail iroshimonah şi duhovnic <m.p.>
Din prisosul banilor să se păstreză de cătră părinţii epitropi doao mii lei pentru pomenirea
mea la împlinirea anului al doilea şi al trilea să se facă după cuviinţă. Chiril arhimandrit1 <m.p.>
Poftit fiind de cătră părintele arhimandritul Chiril, am scris după învăţarea sa, colejschii
reghistrator Teodor Druganov <m.p.>
Pe f. 32 faţă supra: Γρηγόρις μητροωολιτης Ιεραθόλεως εθιβεβαιώ <m.p.> (Grigorie
mitropolit de Ierapoleos, adeverez(?).
ANRM, F. 205, inv. 1, d. 4830, f. 32-33 (Original, hârtie difolio culoare
albastră, pecetea în ceară roşie pe scut monogramele cu caractere slave ЛД/КМ,
sub scut trei cruci.)
1825 aprilie 10. –Izvod de lucruri ale arhimanritului Chiril stareţul mănătirii Curchi
rămase după moartea sa
Опись.
Оставшемуся имушеству после смерти имеевшаго пробывание в Кишиневском Архиерейском доме Российско поданнаго Архимандрита и Кавалера Кирилла, учиненная Кишиневскою Духовную Дикастериею апреля 10го дня, 1825 года.

1

Semnătura este făcută cu mâna tremurând, vezi diferenţa cu cea de mai sus.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Крест наперсный с аметистом
Крест наперсный золотой на таковой же цепе
Крест ордена Святыя Анны 2й степени прежняго формата.
Крест бронзовый 182й год
Крест резной кипарисного дерева в серебреном окладе с таковым же подножием, в решетке вызолоченный, на коем кресте сорок зерен жемчуга и
двадцать пять простых красных камушков.
Крест резной в серебряной решетке строй, разбитой.
Митра с золотым шитием по малиновому бархату, с простыми каменьями
и хрусталями, поношенная
Табакерка черепаховая в Амалии, украшенная сверху мелкими жемчугами
Медаль с портретом Императрицы Екатерины второй с надписью: мир с
Швециею заключен 3го августа 1790го года.
Икона в серебренном окладе и с изображением Богоматери и двух угодников
Блюдечко маленькое простого серебра
Чашка не большая серебреная вызолоченная с надписью на верху: Кирилл
архимандрит 1794го года
Чашечка простого серебра для кофия малинких
Ложечек чайных простого серебра
Денег голландским червонцами
Часы серебренные
Часы столовые медные в деревянном футляре
Лампада маленькая простого серебра
Посох черного дерева с медными четырьмя коленками и таковою же главою
Ларчик с прибором
Зеркал малых
Медной рукомойник с тазом
Поднос старой жестяной
Десять икон, из коих 1я, в разной вызолоченной рамке под стеклом с изображением Всех святых, 2я на доске с изображением Спасителя, 3я, 4я и
5я на таковой же доске с изображением Божьей Матери, 6я на доске с изображением Антония и Феодосия Печерских; 7я на доске же с изображением Кирилла и Варвары; 8я на маленькой жестяной бляхе с изображением Святого Антипа; 9я маленькая перламутровая с изображением распятия Иисуса Христа
Портрет покойного Архимандрита Кирилла, писанной на холост.
Шкаф простого дерева с шестью в низу ящиками и двумя маленькими в
горе полками
Ларчик деревянный с оковою и замками для бумаг
Сундуков Молдавских простых выкрашенных с оковкою и внутренеми
замками
Сундуков обитых кожею
Фелон новый штофу разноцветною с таковым же оплечием, обложенный
серебренным позументом с подкладкою зеленого гарнисита
Епитрахил такового же штофу и позументами с золотою и серебренною
бахрамою
Поручей такового же штафу пара одна
Стихарь священческий желтого штафу по золоту и серебру тканый с красными цветами с покладкою зеленаго гарнисита, поношенной
Фелон штафной по золоту тканый с мелкими цветами с подкладкою градснапелевою, ветхой
Стихарь священческий краснаго штофу с золотыми позументами с подкладкою граденапелевою, ветхий
Епитрахил на белом атласе с золотом с битью, шитой с изображением две-
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Число
вещей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
8
7
1400
1
1
1
1
1
2
1
1
9

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86

надцати апостолов, с подкладкой красного граденапеля, ветхий
Поручи по белому зе атласу золотом с битью, шитые с таковою зе подкладкою
Палица по белому же атласу шитая золотом и серебром с битью, с изображением Воскресения Христова и четырех Евангелистов с четырьмя на углах при ней Золотыми кистями
Пояс мишурной с серебренными затежками, ветхий
Стихарь диаконский простой парчи с цветами синими подложен белым
холостом
Платье:
Шуба лисья с выдровою опушкою, покрыта сукном кофейнаго цвета, старая
Полушубок лисьяго меха покрыт синим Гарниситом, ветхий
Полушубок лисьяго меха с выдровою опушкою покрыт синим Гарниситом
Два полушубка сибирского меха ветхие, из коих один покрыт синим
гарниситом, а другой ингуршалею
Кафтанов ветхих гарниситовы
Полурясник суконный синий поношенный
Полурясник из ингуршали черного цвета поношенный
Зарукавник черного плиса из лисяго меха
Штанов ветхих суконных
Рубах холостяных
Шаль ветхая
Простынь холостяных
Утиральников холостяных
Чулок шерстяных пар
Одеял ситцовых на шести ветхих
Платков носовых
Камилавок старых
Клубук
Салфеток сетхих
Скатерть
Сапагов пара
Ковер маленкий ветхий
Ковер небольшой, завещанный для монастыря Курки
Ковров синяго цвета простых, из коих один гладкой
Тюфяк холостяной
Подушек шерстью набитых и пестредью покрытых
Покрывало пестрединное
Покрывало шерстяная
Шерстяных тюфиков покрытых ситцем ветхих
Подушек шерстяных покрытым ситцом ветхих
Подушка пуховая с холостяною наволочкою
Книги молдавския:
Евангелия в лист
Новый Тестамент в четверть листа
Октоих в лист
Устав в лист
Часловов в лист
Молитвенников в четверть листа
Служба Страстей Христовых
Павечерник в четверь листа
Кекрагарион в четверь листа
Избранные псалмы из Псалтири в осьмуху
Дверь покояния в четверь листа
Цветная триод в лист
Двенадцать книг житий Святых Отец в лист
Двенадцать книг Миней в лист
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1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
2
2
1
2
4
5
2
2
2
1
5
1
1
1
1
2
1
5
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
12
12

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119

120
121

Библий в лист
Явление судеб Божиих в лист
Толкование на Апостол в лист
Кириакодромион в лист
Толкований на Евангелие в четверть листа
Толкование Симеона Архиепископа Фесалонитскаго в лист
Кормчая в лист
Иоанн Лествичник в лист
Наставление о монашеской жизни Макария в лист
Четыре книги под называнием: Любовь к Богу, Толкование Евгения Архиепископа Болгарскаго в четверть листа
Собрание бесед Иоанна Златоустаго в лист
Ответ преподобнаго Дорофея о монашеской жизни в лист
Преподобнаго Студита о монашеской жизни в лист
История Критил и Андрониус в лист
Пастырская наставление священникам в четверь листа
Общая География в четверь листа
Апология в четверь листа
Молебник в четверть листа
Оправдание Грешника в четверть листа
Хронография рукописная в четверть листа
Правило рукописное о пострижение в монашество в четверть листа
О освящение церквей в четверть листа
Акафист честному Кресту в четверь листа
Толковамие Антифонов в четферть листа
Лафтсаикон в четверь листа
Алфавит в осьмуху
Бумаги:
Отзыв главнокомандовавшаго Молдавскою армиею Генерала графа Каменскаго 2го от 31го июля 1810го с №289м, с препровождением к нему
Высочайшего пожалованнаго Золатого Наперснаго креста
Документы от преосвященнаго Ексарха Митрополита Гавриила февраля
14го 1818го на ношение бронзового в память 1812го года креста
Высочайшая грамота 1818го маия 24го с №1537м на орден Святыя Анны
второй степени
Извещание от Капитула Императорских Российских Орденов, маия 25го,
1818го о взносе с орденский Капитул единовременно на Богоугодныя
заседания 100р денег.
Предложение Екзарха Митрополита Гавриила, данное 1818го, мая 28го с
№1529м, с препровождением в копии отношения полномочнаго наместника Бессарабской Области Бахметева, о всемилостивейшем пожаловании Архимандриту Кириллу, пожизненнаго пенсиона по 400 р серебром
в год
Ответ Капитула Императорких орденов от 31го Августа 1818го с №3759м, с
препровождением квитанции по пожалованному ему Ордену Святыя Анны 2й степени 100 р денег
Вексель данный Смарандою Пахарничасою 1821го марта 29го, по коему
она отдала в заклад Архимандриту Кириллу за тысячу левов, злотую медаль и табакерку, значуюся в сей описи под №8м и 9м в число которого
долга Архимандрит получил от нея пахарничасы 400 левов
Вексель монаха Климентия Гричана от 20го августа 1822го года, о взятии
им Гречаном в долг у архимандрита Кирилла 500 левов в число коих получил архимандрит Кирилл 200 левов
Вексель Романа Брана постелника от 11го числа 1822го года на взятие им у
архимандрита Кирилла двух голландских червонцах

Гербовецкого Успенкого монастыря архимандрит Серфим <m.p.>
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Шабскаго Крестоваго Движенского монастыря архимандрит Иоаникий <m.p.>
Кафедрального собора протоиерей Петр Лончковский <m.p.>
Секретарь титулярный советник Иван Монастырский <m.p.>
ANRM, F. 205, inv. 1, d. 4830, f. 34-38v (Original, limba rusă)
1827 mai 12-13. – Izvod de cheltuile făcute de epitropii arhimandriţii Serafim şi Gavriil
după testamentul arhimandritului Chiril, stareţul mănăstirii Curchi.
Anul 1825 martie 23 zile, prescrierea de toate cheltuielile ce s-au făcut cu prohodul şi îngropareea eăposatului arhimandrit Chirill ieroshimonah, cum şi alte pliniri după cuprinderea dieţii ce au lăsat asupra epitropilor săi.
Nr.o
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nr.o
15
16
17
18
19
20
21
22

La gătirea prohodului în Chişinău şi îngroparea
După eşirea sufletului pentru tragerea clopotelor la bisericile din
oraş, s-au dat
Pe o cămaşă de păr care s-au plătit duhovnicului Antonie 17 lei şi o
materie de păr în loc de mantie cu care s-au înfăşorat trupul răposatului s-au plătit 40 lei, iară piste tot
La 10 biserici din oraş Chişinăului s-au dat câte un olandez sărindare
cu pomelnice
Pe 19 coţi şi 1 cifert materie de ştof grea ce s-au cumpărat câte 70 lei
cotul, care au fost pusă în prejurul raklii (bez cheltuiala ce s-au urmat cu facire sacosului arhieresc şi un stihar pentru protodiaconul)
s-au plătit
Pe o cevre albă cusută cu fir bun şi peteală, şi cu mătă şi s-au cumpărat pentru întâiul arhipăstoriul. Şi s-au plătit 100 lei, asemenea 21
testemeluri mari şi de mijloc frumoase, pentru arhierei, arhimandriţi şi protoierei pe care s-au plătit 156 lei şi pe 53 basmale pentru
ieromonahi, preoţi şi alţi slujitori s-au plătit 84 lei 33 părale, iară piste tot
Pe două bucăţi şeret de mătasă îngust cu care s-au legat testemelurile şi basmalile pe la făclii, s-au plătit
Pe 9 ocă 125 dramuri lumnări albe câte 15 lei oca, i 13 ocă 3 litre lumnări galbine câte 9 lei 10 părale oca s-au plătit piste tot
Pentru raclă s-au plătit s(c)ândurile şi meşterilor 25 lei, i pe 12 coţi
cârşină de învălit racla 15 lei, pe 60 coţi prozmeit lat şi îngust 36 lei
30 parale şi pe 900 ţinte albe 8 lei, iar piste tot
La 5 preaosfinţiţi arhierei ce au fost la slujirea prohodului s-au dat
La 10 arhimandriţi şi 2 protoierei câte 50 lei s-au dat
La 2 protoierei osăbiţi şi 2 diiaconi, câte un mahmudie s-au dat
La 5 ieromonahi 10 preaoţi de popor şi 2 diiaconi cîte un mahmudie
Protodiiaconului 37 lei 20 părale şi la 2 ipodiaconi câte 1 mahmudie
s-au dat
Reintului 37 lei 20 parale şi la 19 pevci câte 1 mahmudie
Martie 24 zile cheltuiala tot pentru îngropare
La 5 preaoţi nechemaţi însă 4 de la sobor 1 de la Buna Vestire, 2 ieromonahi şi un diiacon câte 1 mahmudie s-au dat
Preaoţilor şi altor stavnici ce au cetit stâlpii Evangheliei şi la Psaltire
s-au dat
Preaotului Depolii s-au dat
La 8 psalonşcici arhiereşti s-au dat
Posluşnicului Dimitrie cămăraş s-au dat
Bucătariului Ioan Viziriul ce-au purtat grija la boală
La 4 ciocli câte 1 leu s-au dat
La săraci s-au împărţit câte 5 parale după hotărârea răposatului
Ceale ce s-au cheltuit la mănăstirea Curchii până la îngropare martie
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23
24
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27
28
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30

31
32
33
34
35

36

Nr.o
37

38
39

25 zile.
Pe 4 brâie lungi cu care s-au slobozit racla în groapă şi au rămas ostinitorilor carii au săpat groapa s-au plătit
La drum înglodându-să bricica cu răposatul într-un pârău s-au dat
oamenilor ce au agiutat la scos
Pe 200 pâini cumpărate pentru norod
Pe 1 vadră spirt care s-au prifăcut pentru norod
Pe 2 vedre vin
Pe 2 ocăorez pentru colivă, 1 litră cofeturi pol ocă strrafide tij giumătate ocă tămâe şi 10 dramuri zmirică pisti tot
Ieromonahilor, ierodiaconilor ce-au slujit cu sobor şi cântăreţii lor ce
au fost la panihida mică până la îngropare s-au dat
Adică: cinci mii doao sute doaozăci şi trei lei, treizăci părale au cuprins cheltuiala arătată pentru gătire prohodului şi îngroparea la mănăstirea Curchii, unde afară de lumnările ce s-au împărţit au rămas
pentru pomenirea de a triia zi, trei ocă şi giumătate la biserică.
Cheltuiala ce au urmat pentru pomenirile de a treia zi, de
a noao zi şi de 20 zile la mănăstirea Curchii în 5, 6 şi 7 zile
aprilie
Pentru masa părinţilor de la mănăstirea Curchii s-au dat trei sute lei
care iconomul Isidor ieromonah cu scrisoarea sa din 8 aprilie încredinţează că au priimit
Cheltuiala urmată pentru pomenire
Un galbăn olandez s-au dat serindariu
Pe 6 ocă şi 200 dramuri lumânări de ceară s-au plătit bez trei ocă
200 dramuri rămasă care să arată mai sus la rând
Prea cuvioşiei sale arhimandritului Nicandru ce au fost slujitoriu cu
sobor la pomeniri, i s-au dat
Duhovnicului (răposatului) ieroshimonah Nathanailă
S-au dat la bolnavi şi la săraci, sâmbitile şi duminicile milostenie din
soma săracilor pominirilor
Și ala ceste pominiri au cuprins cheltuiala pănă aicea 546 lei 5 părale
piste tot.
Pentru cheltuiala sacosului arhieresc i a stihariului pentru protodiiacon ce s-au făcut din materia mai sus arătată la nr. 4 s-au plătit
aceşti bani însă: la 27 zile martie după rospisca preacuvioşiei sale arhimandritului Ioanichie pentru materie la sacos şi stihariu s-au dat
La 6 zile iunie aseminea s-au dat cu rospisca rămăşiţa şereturilor,
bunghilor i căptuşelile şi alte mărunţuşuri ce-au trebuit la veşmintele însămnate
croitoriului pentru cusut s-au plătit
Şi toată cheltuiala acestor doao veşminte cu materia rătată piste tot
au cuprins 2326 lei 15 parale
Anul 1825 mai 3 zile
Pentru pomenirea de 40 zile la 3 zile mai s-au dat această sumă de
bani, însă:
La mănăstirea Chipriiana
Pentru care de împlinirea pomenirii arhimandritul Gavriil au înfăţoşat izvod
La mănăstirea Curchii, pentru masa părinţilor s-au dat 100 lei şi 20
lei un sărindariu, pentru care iconomu Isidor ieromonah cu scrisoarea din 6 zile mai încredinţază că au priimit
Pe trei ocă lumnări de ceară s-au plătit
Igumenului, blagocinului, Venedict ce-au slujit cu soborul la pomenire s-au dat
S-au împărţit la săraci şi oameni scăpătaţi
Iară piste tot cuprind bani cheltuiţi la această pomenire 520 lei

63

50

-

1

-

75
11
7
9

32

41

-

5223

30

300
5523

30

20
60

-

100

-

25
41

-

745

25

218

10

15

240

-

120

-

30
60

-

70

-

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76

Alte condei de bani ce s-au dat
Pe doao conţuri hârtie pentru scris s-au plătit
S-au dat din 300 lei după făgăduinţa răposatului slugăi sale Iacov
s-au plătit rămăşiţa hacului vezătiului Gavriil
S-au plătit spălătoriţii Mariia Abrăşoaia rămăşiţa hacului ei pe opt
luni pentru cămeşile răposatului
S-au plătit băcalului Costachi după ţidulile răposatului pe celi ce au
luat
S-au plătit la spiţărie pentru doftorii ce au luat după patru reţepte cu
iscălitura sa
S-au dat besearicii cu hramul Pocroavilor la Arhiepiscopie, iscălit
priimitoriu arhimandrit Ioanichie
La mănăstirea Chipriiana s-au dat aseminea numitului arhimandrit
Arhimandritului Gavriil după diiată s-au dat
Mănăstirilor din Moldaviia anume Neamţului, Secul, Râşca, Besericani, Pângăraţii, Agapiia, Slatina, Văraticul şi Hangul, după diiată şi
după ucazul împărăteştii sale măriri, de la preasfântul îndreptătoriul
Sinod s-au dat la ocărmuirea oblastii Besarabiei ca să triimată în
Moldaviia suma banilor supt iscălitura d(omnului) secretariu
Casandrii nepoatei răposatului şi soţiia cneazului Raşcovici s-au dat
iscălit la izvod
Monăstirea Hâncului, prin blagocinul Arsănie carile s-au iscălit la izvod
La Schitul Ţigăneştii, prin blagocinul Arsănie carile s-au iscălit la izvod
La mănăstirea Japca iscălit la izvod
La seminariia Chişinăului iscălit la izvod
La biserica pentru îngroparea morţilor din oraşul Chişinăuului aseminea
Condeile de banii ce s-au împărţit
S-au dat lui Iacov Chileinicului răposatului spre împlinirea a 300 lei
iscălit la izvod
La mănăstirea Saharna, s-au dat iscălit la izvod
La schitul Ciurova s-au dat asăminea
La schitul Tabăra s-au dat asăminea
La mănăstirea Frumuşica cu rospiscă
La schitul Răciula, s-au dat
La mănăstirea Horodiştea, s-au dat asăminea
La mănăstirea Dobruşa cu sinet
La schitul Rizina s-au dat iscălit în izvod
La mănăstirea Cosăuţi s-au dat asăminea
La schitul Coşuleucile asăminea
S-au dat agiutoriu pentru o faţă botezată
La schitul Suruceni s-au dat cu sinet
La schitul Vărzăreştii s-au dat asăminea
La mănăstirea Hârjavca s-au dat iscălit în izvod
La mănăstirea Călărăşevca
La schitul Condriţa iscălit la izvod
Anul 1825 avgust 28 zile
Ieromonahului Chiril 500 lei, lui Ioan Mironovici 1000 lei, preaotului Gheorghie 250 lei, 500 lei lui Dimitrie şi Manolachi fraţi lui
Ioan; 500 lei preutesăi Ecaterinăi, şi fiicii sale preoteasei Elenii, s-au
dat prin vichilul Ioan Mironovici supt iscălitura lăsându-şi şi vichilimeoa
Lui Alexandru fratile Ecaterinii Colpaciului iscălit la izvod
La mănăstirea Gherboveţului s-au dat
S-au dat agiutoriu de cheltuială unor feţe streine
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Pe două scrisori s-au plătit la pocită
La moartea unui scăpătat neguţitori, pentru îngropare
Sâmbăta şi duminica s-au dat la săraci

Nr.o
80
81

Dări de bani după cupridirea dieţii
S-au dat unei persoane scăpătate neguţitoriului Gerofie Licu s-au dat
S-au dat unei persoane scăpătate neguţitoriu de la Crâm, Gheorghie
Hartlarie
Anul 1825 septemvrrie 8 zile
Nepoatei sale Paraschii soţiia sichilariului Theodor Stamate 500 lei
şi la doao fiice a lor Mărioarei şi Ruxandei câte 500 lei; 1000 lei logofetesei Ecaterinii 250 lei; Ecaterinei soţiei lui Iacov 250 lei; ecaterinei
soţiei Colpacciului 250 lei; preotului Hristea 100 lei şi diaconului
Athanasie 100 lei, s-au dat prin vichilul sichilariu Teodor supt iscălitura sa dându-să şi vechilicul
Pentru marmura de pe mormânt ccumpărarea ei de la Izmail şi lucrul ei au cuprins
Pentru pomenirea de giumătate de an la septemvrie 23 zile anul
1825 răposatului Arhimandrit Chiril ce s-au făcut s-au cheltuit, însă:
La mănăstirea Chirpriiana 250 lei prin arhimandritul, după izvod
140 lei la mănăstirea Curchii 60 lei ostineala blagocinului igumenului Venedict; 20 lei un serindariu; cinci ocă şi giumătate ceară
galbănă 50 lei, piste tot cuprind după diiată
Unui ieromonah strein s-au dat agiutoriu pentru îmbrăcăminte
La feliuri de feţe ce-au căzut cu cerire în scris prin 10 hârtie ce să află
faţă sau găsit că aau dat agiutoriu după starea lor rânduri începând
de la martie 1825 şi pân la septemvrie, care bani cuprind peste tot
însămnaţi de arhimandritul Serafim
12 lei 20 părale s-au dat polcovnicului Tănasă pentru cheltuiala drumului cu trecirea piste Prut
Octomvrie 17 zile, 200 lei s-au dat supt iscălitura protopopului Petru
Loncicovskii pentru copii cântăreţi de la sobor
s-au dat 50 lei căminarului Constantin Andrianopolitees cheltuila
drumului cu mergire la Sculeni
405 lei 28 părale la 12 noiemvrie cu raport de cătră arhimandritul
Serafim s-au dat după ucazul împărăteştii sale măriri din 17 zile, noemvrie anul 1825 supt nr. 3975 la Duhovniceasca Dicasterie a Chişinăului din averea răposatului Arhimandrit Chirill, în pricina sovetnicului Milus (?)
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Tot după pominitul mai sus ucaz s-au dat 4 ruble 66 2/3 capice pentru hârtie negherbovoae ce s-au lucrat la giudecătoria politicească în
dela d(umnealui) Milul, iară în lei monedă turcească schimbăndu-să
au cuprins
La o casă de boeriu bejenariu întrânsa 17 suflete scăpătate s-au dat
agiutoriu de cheltuială pentru greutatea lor
Pentru pomenirea de un an răposatului arhimandrit Chirill la 1826
martie 23 zile s-au urmat după diiată această cheltuială, însă:
La mănăstirea Chipriiana s-au cheltuit după izvod
La mănăstirea Curchii
Un sărindar tot acolo
Pe 4 ocă de lumnări de ceară
Igumenului, blagocinului Venedict ce au slujit cu sobor
Iară piste tot cuprind la această pominire bani cheltuiţi, 520
S-au dat scriitoriului pentru otnoşăniia ce s-au scris la Pravitelistvo
Basarabiei pentru cerirea penziei răposatului arhimandrit Chiril de
la 1iu zi ghenarie anul 1825 până la martie 23 zile a aceluiaşi an:
S-au dat ostinitoriulu ce au priimit banii de la Pravitelistvo şi i-au în-
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credinţat faţă
Cheltuiala ce-au urmat la facirea pominirii de împlinirea al 2lea an
după diiată
Pentru lucrurile de mâncare şi băutură la norod
La trei bisearici s-au dat trei sărindare
Pe 1 ocă tămâe şi 30 dramuri zmirnă
Pe 11 ocă lumnări de ceară la sfeşnice i doauă policandre în biserică
şi la soborul slujitoriu i la norod s-au împărţit câte 11 lei oca
S-au dat slujitorilor cu sobor şi altor slujitori bisericeşti şi celor ce sau ostinit cu facirea bucatelor şi pâinea la pomenire
s-au împărţit pe la săraci
La această pomenire s-aau cheltuit bani
Adică douzăci şi şasă mii, şasă sute noaozăci şi cinci lei treizăci şi opt
părale, au cuprins toată cheltuiala urmată
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De la anul 1825 martie 13 zile păn la anul 1827 martie 12 zile după diiata răposatului mai
sus numit, ce au lăsat-o în epitropiia arhimandritului Serafim de la Gherboveţi şi arhimandritului Gavriil iconom de la Chipriiana, care cheltuială şi bani împărţiţi au curs mai mult din
mâna arhimandritului Serafim după cum din izvoade să dovideşte cu însuşi însămnările lui. Iar
fiindcă la anul 1827 fevruarie 14 zile au răposat şi numitul arhimandrit Serafim, fiind cel întâiu
epitrop au fost rămas toate aceste socotele nepusă în rânduială, care acum căutându-să de cătră
mine cu de amăruntul s-au putut a le cunoaşte întru adivărat fără de nici o râşluire, după însuşi
însămnările răposatului arhimandrit Serafim, având la unile şi eu ştiinţă şi pentru aceia afară de
suma de bani ce-au mai rămas care mai gios să vor însămna spre ştiinţă. Ca un al doilea epitrop
ce sânt încredinţăz condeile mai sus cuprinsă prin a mea iscălitură. Anul 1827 mai 12 zile în cel
adivărat iscălit arhimandritul Gavriil iconom.
Nr.o
1
După toate cheltuielile urmate arhimandritul Serafim, cuprinsă în izvodul
mai sus, după diiată au mai rămas bani la răposatul arhi-mandrit Serafim
2
Din prisosul banilor ce să arată la diiată supt a doao iscălitură a ră-posatului
arhimandrit Chiril ca epitropii să păstreză doao mii lei pentru pominirea sa
împlinirea anului, al doilea şi al treilea să s(e) facă după cuviinţă au rămas în
sama arhimandritului Serafim pe giumătate bani care încă nu s-au cheltuit
şe fiind vremea pome-nirilor sosită
3
Tot supt al doilea iscălitură la diiată precum să arată mai sus pentru
pomenirile de al doilea şi al treilea an s-au păstrat la mine 1000 lei. Din carii
500 lei de pominirea împlinirii al doilea an la 19 zile mar-tie 1827, s-au
cheltuit prin condeile mai sus arătate de la nr. 96 păn la 101. Iară 500 lei să
află păstraţi la mine pentru pomenirea de al treilea an.
Adică una mie noao sute noauzăci şi trei eli, treizăci păsale cuprind banii
rămaşi din averea răposatului arhimandrit Chiril însă 1493 lei 30 părate la
răposatul arhimandrit Serafim; 500 lei la mini. Pentru care încredinţăzu cu a
mea iscălitură.
Anul 1827 mai 13 zile în cel adivărat iscălit Arhimandrit Gavriil iconom.

Lei
493

Păr(ale)
30

1000 -

500

ANRM, F. 205, inv. 1, d. 5479, f. 62-67 (Copie anexată la dosarul cu privire la decesul
arhimandritului Serafim de la mănăstirea Hârbovăţ, decedat la 14 februarie 1827.sec XIX).

Summary
This study focuses on the few acts on which refers at the activity of Archimandrite Chyril
from Râşca, an outstanding personality of ecclesiastical life in the early XIXth century in both
Moldavia and Bessarabia. It has left an important legacy to his spiritual followers. To understand its value in the material are presented his Testament and how it was executed by the trustees who appointed them.
Supplementary as Annex was exposed and the nation Casimir genealogical lineage, in which are
attested one representative of this family which has a same name and dignity like our personage.
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Andrei Emilciuc
FENOMENUL ÎMBURGHEZIRII NOBILIMII ŞI ÎNNOBILĂRII BURGHEZIEI
ÎN BASARABIA (1812-1868)
Specific epocii moderne este că puterea economică trece din mâna feudalilor în cea a burgheziei, iar pentru a obţine puterea politică, aceasta din urmă a aplicat diferite metode, fie lupta
deschisă, fie achiziţionarea prin diferite căi a titlurilor nobiliare. Odată cu realizarea şi a acestui
deziderat, obţinerea titlurilor nobiliare a devenit o chestiune formală, un moft şi o etichetă socială, care în anumite ţări există şi până acum. Din păcate, cu referinţă la teritoriile încorporate odinioară în cuprinsul Imperiului Rus, problema în cauză a fost până recent intens ideologizată de
istoricii de sorginte marxist-leninistă, iar fenomenul nu a fost analizat în dimensiunea sa deplină.
Pentru a putea purcede la examinarea problemei propuse urmează a stărui puţin asupra
drepturilor şi privilegiilor dvorenimii ca stare socială în Imperiul Rus. Către începutul secolului
al XIX-lea, nobilimea sau dvorenimea rusă era încă o categorie socială privilegiată de bază în
Imperiul Rus. Până în 1861 doar această categorie socială avea dreptul de a deţine în proprietate moşii populate de ţărani. De fapt în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – primele decenii
ale secolului al XIX-lea, are loc un proces anacronic de lărgire a drepturilor şi privilegiilor dvorenimii ruse. Astfel din 1762 şi până în 1874 aceasta a fost eliberată de serviciul militar şi cel civil,
de pedepse corporale. La 21 aprilie 1785 Ecaterina a II-a a emis Gramota despre drepturile, libertăţile şi privilegiile dvorenimii, care până în 1862 îi va garanta dreptul de a alege din rândurile sale un număr mare de persoane cu funcţii de stat.
În raport cu aristocraţia vest-europeană, care deţinea o deplină libertate de acţiuni în raport cu regalitatea, nobilimea (dvorenimea) rusă se caracteriza, din contra, printr-o dependenţă
tot atât de completă faţă de Putere, oglindită de funcţie, ca element definitoriu. Nu proprietatea, ci serviciul era semnul distinctiv al nobleţei în Rusia, toţi cei ce „serveau” fiind socotiţi a o
poseda. Nobilimea se împărţea în două categorii: de viţă (потомственные дворяне) şi personală (личные дворяне). Nobilimea de viţă era alcătuită din şase categorii de bază, iar fiecărei
categorii îi corespundea o parte specială din Cartea genealogică gubernială: în prima parte intrau persoanele cu titlul de dvorean acordat la dispoziţia personală a suveranului; în a 2-a parte
– cele care au primit titlul de dvorean datorită serviciului militar; în a 3-a parte – cele care au
primit titlul de dvorean datorită serviciului civil; în a 4-a parte – nobilii străini, care au trecut în
supuşenia Rusiei; în a 5-a parte – nobilii titulari; în a 6-a parte – vechile neamuri nobiliare. Deosebiri esenţiale în drepturi şi obligaţii între aceste şase categorii nu erau, cu excepţia unor privilegii mai mari pentru categoriile a 5-a şi a 6-a. Femeile din categoriile sociale nearistocratice, căsătorindu-se cu nobili, căpătau în mod automat toate drepturile soţului, iar fetele de nobili, în
cazul căsătoriei cu nenobili îşi păstrau drepturile. Titlul de dvorean personal nu putea fi transmis prin ereditate, nu dădea dreptul de a moşteni moşiile părinţilor împreună cu ţăranii aflaţi pe
aceste pământuri, nu-i permitea titularului să se înscrie în societăţi nobiliare şi să participe la
adunările nobiliare. Până în 1845 titlul de dvorean personal îl primeau toţi funcţionarii care
aveau gradul XIV-IX potrivit „Condicii rangurilor”, adoptate în 1722 de Petru cel Mare. În cazul
în care bunelul sau tatăl erau înscrişi în categoria nobililor personali, atunci urmaşii, la atingerea majoratului (17 ani) şi în condiţiile deţinerii unei slujbe, puteau pretinde la titlul de nobil
personal. Începând cu 1845 titlul de nobil personal îl primeau toţi funcţionarii de clasa a XIV-a –
a IX-a încadraţi în serviciul militar şi cei de clasa a IX-a – a VI-a încadraţi în serviciul civil; din
1856 – respectiv, de clasa a VIII-a – a VII-a şi a VIII-a – a V-a1.
Însă drepturile şi privilegii de clasă ale dvorenimii nu erau la fel de largi atunci când era
vorba de practicarea comerţului. Astfel, comerţul reprezenta până în secolul al XIX-lea o îndelet1
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nicire interzisă pentru nobilimea rusă. De aceea negustorii înnobilaţi îşi pierdeau dreptul de a
practica comerţul, fapt ce se răsfrângea negativ asupra comerţului, prin sustragerea unor capitaluri importante din circuitul marfar. Această problemă putea fi rezolvată de guvernul rus în două
moduri, fie prin interzicerea înnobilării negustorilor, fie prin acordarea nobililor a dreptului de a
fi negustori. Problema admiterii dvorenimii de a se înscrie în ghildele negustoreşti se încheia în
dificultatea de a-l impune pe nobil să îndeplinească prestaţiile cuvenite în calitate de negustor.
În acest sens, manifestul din 1 ianuarie 1807 a admis dvorenilor care nu se aflau în serviciul statului să se implice în comerţ. Dvoreanul înscris în ghildă, pe lângă taxa de ghildă, urma să
îndeplinească toate prestaţiile orăşeneşti, personale şi fiscale în conformitate cu titulatura sa comercială. El obţinea astfel dreptul de a fi ales în funcţii orăşeneşti pe timp de trei ani, în care perioadă era scutit de serviciul în organele elective ale nobilimii. În chestiunile ce ţineau de comerţ
el era judecat în calitate de negustor, în chestiunile penale – în calitate de nobil. El avea dreptul
de a utiliza cambiile în afacerile comerciale, însă în chestiunile cotidiene – nu, fiind supus regulamentului privind falimentul1.
Dreptul de a practica comerţul a fost, însă, limitat prin Regulamentul ghildelor din 1824,
când nobilului i s-a păstrat doar dreptul de a practica comerţul conform drepturilor şi obligaţiilor ghildei întâi2. Totuşi, nemulţumirile generate de această prevedere, exprimate intens de
reprezentanţii dvorenimii pauperizate, l-au determinat pe ministrul de finanţe să admită în anul
1825, pentru acei care puteau să demonstreze situaţia materială nesatisfăcătoare, să se înscrie şi
în ghildele inferioare, în special avându-se în vedere situaţia şleahticilor din guberniile vestice3.
La 11 iulie 1826 dvorenii care deţineau fabrici sau uzine în oraşe până la adoptarea acestei
dispoziţii erau scutiţi de obligaţia de a se înscrie în ghilde4. Ulterior în anul 1827 avea să se revină definitiv la prevederile regulamentul din 18075. Tot în acest an nobilimea primeşte dreptul de
a încheia contracte cu statul fără a se înscrie în ghilde6. Din 1842, doar mareşalilor nobilimii li s-a
interzis acest lucru în guberniile în care îşi îndeplineau serviciul7. Însă legea nu prevedea clar,
dacă aceştia aveau dreptul la contractări de stat, dacă nu aveau proprietăţi imobile, care în mod
normal erau folosite ca garanţii în cazul celorlalte categorii sociale. În 1851 s-a decis ca nobililor
de viţă să le fie permis realizarea contractărilor fără garanţia proprietăţilor imobiliare, pe când
celor personali acest lucru le-a fost interzis8. În anul 1862 dreptul de a se îndatora prin cambii a
fost extins şi asupra dvorenimii, iar legea din 1863 reconfirma dvorenilor dreptul, acordat prin
legea din 1827, de a practica atât comerţul angro (conform drepturilor ghildei I), cât şi cel cu
amănuntul, conform drepturilor ghildei a doua9. Anume aceste context legal a creat un cadru favorabil pentru îmburghezirea nobilimii.
Pe de altă parte, premisa principală a înnobilării burgheziei, era în mod firesc faptul ca
această categorie socială nu era una privilegiată în Imperiul Rus, iar pe de altă dispunea de anumite drepturi ce-i permiteau ridicarea statutului social. Astfel, negustorii puteau şi ei să fie ridicaţi în rang de nobil, de regulă în calitate de dvorean personal. Negustorii puteau deveni nobili
fie prin căsătorie, fie prin decizia monarhului, sau dacă primeau de la o distincţie imperială.
Chiar dacă în anul 1826 s-a prevăzut că negustorii care primiseră o distincţie până la 1826 să
rămână în categoria lor socială, totuşi deja la 1829 legea a fost modificată, iar aceştia au primit
dreptul mult râvnit10. Dacă în cazul căsătoriei copiii moşteneau automat titlul nobiliar, atunci în
cel de-al doilea caz situaţia era puţin mai complexă. Negustorii ridicaţi la rangul de nobil de moПолное собрание законов Российской империи (în continuare: ПСЗРИ), (собрание I), том XXIX, 1806–1807,
СПб., 1830., №22418, c. 973.
2 ПСЗРИ, (собрание I), том XXXIX, 1824, СПб., 1830. №30115, c. 589-590.
3 ПСЗРИ, (собрание I), том XL, 1825, СПб., 1830. №30337, c. 264.
4 ПСЗРИ, (собрание II), т.1, 1826, СПб., 1830, №458, с.685, 686.
5 ПСЗРИ, (собрание II), том II, 1827, СПб., 1830, №1631, c. 1089.
6 ПСЗРИ, (собрание II), том II, 1827, СПб., 1830, №910, c. 187.
7 ПСЗРИ, (собрание II), том XVII, 1842, отделение 1, СПб., 1843. №15335, c. 144-145.
8 ПСЗРИ, (собрание II), том XXVI, 1851, отделение 1, СПб., 1852, №25354, c. 450.
9 А. Романович-Славатинский, Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права,
СПб, с. 263-265.
10 Свод Законов Российской Империи. Законы о состояниях, СПб, 1833, с. 11.
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narh puteau să-şi transmită nobleţea copiilor săi doar dacă suveranul a prevăzut această clauză
în decretul de înnobilare, sau automat, dacă avea rang de funcţionar nu mai jos de clasa a VIII-a,
sau dacă fusese decorat cu un ordin imperial, adică cea mai înaltă distincţie în stat1. Însă pentru
a fi numit în funcţii civile negustorul urma să fie înscris nu mai puţin de 12 ani la rând în ghilda
întâi, pentru cei de ghilda doi acest lucru fiind strict interzis2. Limitările existente nu le permiteau, spre deosebire de dvorenii de viţă, să participe la Adunările nobilimii, dacă nu avea funcţii,
chiar dacă fuseseră decoraţi cu vre-un ordin imperial3. O altă limitare ţinea de votul în cadrul
Adunării nobilimii, care depindea direct de suprafaţa de pământ deţinută doar în proprietate, nu
arendată sau concesionată, şi nu mai puţin de 10 ani la rând4.
Pentru a diminua într-o oarecare măsură numărul crescând al negustorilor înnobilaţi, pe
măsura sporirii puterii economicii a burgheziei, guvernul rus a venit cu iniţiativa creării unei
stări sociale distincte, denumită pompos cetăţean de onoare (почетный гражданин). Această
stare socială privilegiată, deosebită de orăşeni, a fost creată prin manifestul imperial din 10 aprilie 1832 şi era divizată în cetăţeni de onoarea de viţă şi personali, dar nu presupunea o organizaţie de castă5. Statutul de cetăţean de onoare era acordat fie personal pe durata vieţii, fie ereditar
negustorilor care activau o perioadă de 10 ani la rând în prima ghildă sau 20 de ani în a doua
ghildă dintr-un oraş, cât şi negustorilor care aveau funcţia de Consilier de comerţ, adică funcţionar de clasa a IX-a, sau care au primit un ordin imperial, marilor industriaşi, persoanelor care sau remarcat în domeniul ştiinţei şi artei, celor cu studii universitare, precum şi copiilor de nobili6.
Persoanele, cărora li se recunoştea calitatea de cetăţean de onoare, erau scutite de impozite, prestaţii personale, serviciu militar obligatoriu şi de pedepse corporale, aveau dreptul de a
alege şi de a fi aleşi în organele de administraţie orăşenească, de a se numi în actele oficiale cetăţean de onoare7; casele lor erau dispensate de încartiruire. Cât priveşte numărul cetăţenilor de
onoare în Basarabia, menţionăm că dacă la mijlocul secolului al XIX-lea acesta era neînsemnat,
atunci către sfârşitul acestui secol acesta s-a mărit considerabil. Mai mult, deşi reprezentau o
stare socială specifică populaţiei urbane, în provincie mulţi dintre cetăţenii de onoare locuiau la
sate8. Cetăţenii de onoare locali erau încadraţi şi în comerţul orăşenesc, însă numărul lor era
destul de mic. Din totalul de 11475 de certificate comerciale eliberate burgheziei comerciale din
Basarabia în anii 1849-1863, cetăţenilor de onoare le reveneau doar 84 (0,7%) de certificate9.
Tocmai, de aceea, este necesar de a sublinia faptul că în abordarea problemei propuse urmează,
de asemenea, a se ţine cont de specificul Basarabiei, care era un teritoriu absolut străin şi despre
care nu se cunoşteau prea multe la momentul anexării, fapt ce a impus o includere treptată a
provinciei în sistemul social-economic al Imperiului Rus, şi în consecinţă procesele ce se desfăşurau în provincie difereau într-o oarecare măsură de cele ce aveau loc în restul imperiului.
Astfel, actele şi obiceiurile vechi moldoveneşti păstrate pentru o anumită perioadă de timp
în Basarabia creau posibilităţi egale de încadrare în comerţ a diferitelor stări sociale. Până la răspândirea structurii de ghildă, comerţul în Basarabia era efectuat, conform „obiceiului moldovenesc”, de toate stările sociale, inclusiv de străini “…cu plata taxei, stabilită pentru stările sociale,
…ce nu depăşea 15 lei anual”, iar „…activitatea comercială se desfăşura în condiţii egale pentru
toţi”10. Spre deosebire de guberniile ruse, unde dreptul la comerţul exterior îl deţineau doar negustorii de ghilda întâi, în Basarabia de dreptul comerţului exterior, confirmat prin ucazul guvernului regional din 16 iulie 1820, beneficiau toţi locuitorii care se ocupau cu comerţul11.
Свод Законов Российской Империи. Законы о состояниях, СПб, 1833, с. 11-12.
Ibidem, p. 98.
3 Ibidem, p. 23.
4 Ibidem, p. 25.
5 Е.Ф. Зябловский, Российская статистика. Часть I. Издание второе, СПб., 1842, c. 52.
6 Свод Законов Российской Империи. Законы о состояниях, СПб., 1833, с. 114-116.
7 Ibidem, p. 118-119.
8 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F. 151, inv. 1, d. 93, f. 92.
9 Valentin Tomuleţ, Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812-1868). Chişinău, 2002, p. 346.
10 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 426, f. 41-42.
11 ANRM, F. 5, inv. 2, d. 564, f. 1.
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În Basarabia, starea socială superioară o constituiau boierii, care până la 1812 puteau practica liber orice activităţi comerciale. Pentru a le fi recunoscută dreptul de a fi înscrişi în lista
dvorenilor aceştia urmau nu doar să intre în supuşenia Rusiei, ci să demonstreze cu acte că se
trag din viţă nobilă, prin danii domneşti, genealogii. Anume în acest context găsim în fondurile
de arhivă documente de acest gen, recunoscute a fi false. Dar chiar şi cu documente veridice,
eforturile boierilor de a obţine recunoaşterea nobleţei nu se soluţionau întotdeauna pozitiv. Se
poate observa, de altfel, că pentru a facilita demersurile în aceasta privinţă, boierii urmau să ofere guvernului rus diverse „servicii”. Tocmai de aceea, pentru a nu-şi pierde privilegiile de care se
bucurau până la 1812, aceştia îşi demonstrau loialitatea vizavi de oficialităţile ţariste, care au
profitat de această loialitate în procesul de includere a Basarabiei în sistemul socio-economic al
Imperiului Rus. Fiind cooptaţi în rândurile nobilimii ruse, boierimea a primit aceleaşi drepturi şi privilegii de care beneficia această stare socială în guberniile interne ruse. În rezultatul acestei politici, boierimea din Basarabia a devenit un important suport social al intereselor imperiale ruse în provincie.
Tocmai în contextul dat putem plasa unele cazuri particulare, în care anumite persoane au
reuşit a obţine titlul de dvorean, chiar contrar prevederilor legale. În acest sens aducem exemplul negustorilor din Galaţi Constantin şi Gheorghe Prasinov, care se potriveşte cât se poate de
bine în contextul temei abordate în acest articol. Astfel, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a recunoscut la 10 februarie 1827 după aceşti doi negustori dreptul la titlul de dvorean,
chiar dacă ei nici măcar nu erau supuşi ruşi. Din dosarul intentat de Ministerul de Interne de la
Sankt-Petersburg în anul 1830, aflăm şi temeiul în baza căreia deputaţii nobilimii şi-au adoptat
decizia, anume paşapoartele care le-au fost eliberate de comandantul Armatei Dunărene
general-maiorul Tucikov, în care figurau ca negustori de prima categorie şi dvoreni. În opinia
noastră un astfel de act le-a fost eliberat pentru anumite servicii acordate armatei ruse în timpul
războiului ruso-turc din 1806-1812. Însă, după cum preciza Ministrul de externe rus, K.V. Nesselrode,
în demersul său din 22 iunie 1831 adresat lui D.V. Daşkov, ministrul locţiitor de interne, fraţii Constantin şi Gheorghe Prasinov, locuitorii a Galaţilor, care până la 1812 treceau în interesul lor sub „protecţia” diferitor state, după încheierea Păcii de la Bucureşti şi obţinerea paşaportului rus, au continuat
să locuiască şi să activeze la Galaţi, fără a intra în supuşenia Rusiei. Mai mult Constantin Prasinov a
continuat să se declare ba supus turc, ba supus austriac, în dependenţă de circumstanţe, iar în
anul 1820, prezentându-se cu paşaportul rus în faţa agentului rus de la Galaţi, a declarat că renunţă la „protecţia” Rusiei deoarece doreşte să intre în supuşenia Austriei. După cum menţiona
consulul general rus din Principatele Române în raportul său adresat ambasadorului rus de la
Constantinopol, prin acest gest negustorul gălăţean şi-a arătat „lipsa de respect faţă de demnitatea de supus rus şi o slabă loialitate faţă de Rusia”. După acest moment, negustorul s-a mutat
în Basarabia, folosindu-se, în baza capitulaţiei otomane, de drepturile largi de care au beneficiat
până la lichidarea autonomiei provinciei supuşii austrieci. În consecinţă, K.V. Nesselrode îi solicita
lui D.V. Daşkov să fie informat despre acţiunile care vor fi întreprinse de Ministerul de interne în
privinţa anulării deciziei Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia din 10 februarie 18271.
În pofida acestui demers, la 20 iulie 1831, Departamentul de Heraldică de pe lângă Senatul
rus, la solicitarea Ministerului de Justiţie de a fi informat în privinţa mersului dosarului în cauză,
comunica că Senatul rus, analizând raportul ministrului interim de interne A.A. Zakrevski, a dispus ca nu se poate pronunţa şi lua o decizie în această privinţă, deoarece chiar dacă guvernatorul
civil al Basarabiei a apreciat decizia luată de Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia drept
incorectă, acesta nu a analizat actele în baza cărora s-a luat decizia, sugerând ca să i se solicite
acestuia să investigheze amănunţit din ce categorie socială fac parte fraţii Prosinov, ce fel de viaţă au dus şi continuă a duce, când anume s-au stabilit în Basarabia, solicitând ca Adunarea deputaţilor nobilimii din Basarabia să prezinte în cel mai scurt timp actele în baza cărora a luat decizia din 10 februarie 1827 în Departamentul de Heraldică pentru a fi analizate2.
În acelaşi context urmează a fi abordat fenomenul îmburghezirii nobilimii în Basarabia.
Astfel, potrivit Regulamentului organizării administrative a regiunii Basarabia din 1818, no1
2
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bililor (boierilor) li se acordau în egală măsură drepturile şi privilegiile acordate nobilimii ruse,
cu păstrarea concomitentă a privilegiilor vechi moldoveneşti. Drepturile personale ale nobilimii
din regiunea Basarabia, în acelaşi rând proprietatea mobiliară şi cea imobiliară, cât şi ţiganii
erau confirmaţi a fi proprietatea lor pe veci, în baza hrisoavelor şi documentelor, precum şi a legilor ce confirmau această proprietate. Privilegiile nobililor au fost confirmate în repetate
rânduri pe parcursul secolului al XIX-lea1.
După aplicarea în Basarabia la 26 septembrie 1830 a structurii de ghildă Administraţia Financiară a provinciei solicita, la 6 martie 1831, Ministerului de Finanţe anumite dispoziţii referitor la acordarea privilegiilor comerciale şi nobililor încadraţi în comerţ. La 24 martie 1831 Ministerul de Finanţe informa Administraţia Financiară din Basarabia că dvorenii beneficiau de aceleaşi privilegii ca şi negustorii de ghildă2. În consecinţă, nobilimea locală încadrată în comerţ a
primit dreptul de a beneficia de privilegiile acordate negustorilor din unele oraşe din Basarabia
în 1830 şi repetat în 1840. La 5 iulie 1845, privilegiile la plata impozitelor de ghildă acordate negustorilor oraşului Chişinău pentru perioada 1840-1850, au fost confirmate şi pentru nobilii încadraţi în comerţ, care în perioadă respectivă de timp cumpărau sau ridicau în centrul administrativ al Basarabiei imobile3. Nobilii din Basarabia au beneficiat şi de alte privilegii.
Cu toate acestea, drepturile nobilimii din Basarabia de a practica liber activităţi comerciale
au cunoscut şi anumite limitări. Una din aceste limitări viza nobilii cu funcţii civile. În fondul
Mareşalului Nobilimii din Basarabia se regăsesc câteva solicitări ale nobililor locali, de confirmare a compatibilităţii statutului lor cu dreptul de a se înscrie în rândul ghildelor negustoreşti.
Majoritatea ţin de revigorarea comerţului european din a doua jumătate a anilor 40 ai secolului
al XIX-lea, ce a determinat o tendinţă de lărgire a bazei sociale a burgheziei comerciale implicate
în exportul cerealelor pe pieţele externe. Astfel, spre exemplu, la 25 mai 1846 dvoreanul şi
locotenentul în rezervă Cheşcu, înainta mareşalului dvorenimii din Basarabia, I.M. Sturdza, solicitarea de a i se elibera un certificat din partea dvorenimii pentru a putea se înscrie în rândul negustorilor de ghildă din Odesa4. Certificatul din 25 mai 1846 specifica că acesta este în vârstă de
37 de ani, nu îndeplineşte funcţii civile, şi nu există alte obstacole în acest sens5.
Într-un alt caz, la 5 noiembrie 1846, dvoreanul Petru Petrino adresa mareşalului nobilimii
din Basarabia o cerere similară de a i se elibera un certificat pentru a putea intra în tagma negustorilor de ghildă din Odesa6. Certificatul din 5 noiembrie 1846 specifica că acesta are 29 de ani,
soţia Efrosinia – 25, fiicele: Aglaia – 6, Elena – 4, Pulheria – 3, şi feciorul Dumitru – 27. La 30
octombrie 1847 nobilul se adresează din nou cu aceeaşi solicitare, indicând că doreşte să fie inclusă în certificat şi mama sa în vârstă de 65 de ani8. În aceeaşi zi primeşte un certificat în acest
sens. La solicitarea acestuia şi în anul 1851 i s-a eliberat la 29 noiembrie un certificat, care stipula că nu există obstacole în înscrierea acestuia împreună cu soţia şi cei şapte copii în ghildele
negustorilor din Odesa9. Mai mult, la 12 decembrie 1851 mareşalul nobilimii elibera un certificat
ce confirma că nu există obstacole din parte nobilimii, pentru ca dvoreanului Petru Petrino, deja
în calitate de negustor de ghilda a doua din Odesa, să se deplaseze în scop comercial peste hotare, împreună cu soţia şi cei şapte copii ai săi10. În dosarul de arhivă, se mai regăsesc în versiune
de ciornă, încă câteva certificate similare anterioare, datate cu 5 noiembrie 1846 şi 30 octombrie
1847, dar şi unele nedatate11.
În aceeaşi ordine de idei, vom aminti şi de cazul dvoreanului Constantin Râşcanu (fiul lui
Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă (1812-1918). Instituţii, regulamente, termeni, Vol. 2. Chişinău,
2012, p. 42-43.
2 ANRM, F. 5, inv. 2, d. 370, f.141-141 verso.
3 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 3643, f. 19-19 verso.
4 ANRM, F. 88. inv. 1, d. 1203, f. 2.
5 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1203, f. 3.
6 ANRM, F. 88. inv. 1, d.1202, f. 2.
7 Ibidem, f. 3.
8 Ibidem, f. 6.
9 Ibidem, f. 7.
10 Ibidem, f. 8.
11 Ibidem, f. 9.
1

71

Dmitrie Râşcanu, mareşal al nobilimii din Basarabia în anii 1818-1822), care solicita la 21 martie
1848 lui I.M. Sturdza un certificat pentru a se putea înscrie în rândul negustorilor de ghildă din
oraşul Chişinău, care i-a fost eliberat la 23 martie 18481. Încă o solicitare de acest gen, este cea
din 6 februarie 1848, a moşierul şi dvoreanul Carabet Anuş, la fel la adresa mareşalului nobilimii
din provincie, cavalerul I.M. Sturdza, conţinând rugămintea de a i se acorda o adeverinţă precum că nu deţine nicio funcţie şi că nu există niciun impediment ca acesta să se înscrie în ghildele de negustori din Odesa2. În cererea sa dvoreanul menţiona că are 42 de ani, soţia sa Ana –
33, fiul Asvadur – 12, Leon – 10, Hristofor – 7, iar fiica Maria - 6. În dosarul de arhivă se mai
păstrează încă două cereri şi certificatele eliberate de mareşalul nobilimii acestui nobil, datând
cu ianuarie 1849 şi martie 1851. Din cererea din 3 ianuarie 1851 aflăm şi despre completarea familiei sale cu fiul Grigorie, în vârstă de un an3. Obţinerea unor astfel de certificate, de care nobilii
trebuiau să facă dovadă anual pentru a putea practica activităţi comerciale, cu siguranţă le provoca inconvenienţe şi nemulţumiri.
Necesită a fi menţionat faptul că situaţia în cauză era determinată de o oarecare tendinţă
de pauperizare a nobilimii, despre care dvorenimea din Basarabia afirma că se datorează politicii guvernului, prin care începând cu anii 40 au început să fie lipsiţi de vechile drepturi şi privilegii, ce alcătuiau principalele lor surse de venit4. Mareşalul nobilimii din Basarabia I.M. Sturdza îi
scria în acest sens general-maiorul P.I. Fiodorov, guvernator general interim al Novorosiei şi
Basarabiei, că pământurile moşiereşti erau populate de oameni liberi, iar prestaţiile mici la care
erau supuşi, şi insuficienţa forţei de muncă, le aduceau moşierilor un procent modest din capitalul investit la procurarea moşiilor, care nu se putea compara niciodată cu cel obţinut de pe moşiile din guberniile interne ruse, populate de şerbi5. Această evidenţă a unei mentalităţi învechite, tipice unei clase depăşite de procesele social-economice obiective, generate de răspândirea
relaţiilor marfă-bani, avea şi anumite cauze subiective. Degradarea gospodăriilor agricole şi intrarea în datorii a moşierilor era rezultatul în mare parte a lipsei unei Bănci de creditare preferenţială a nobilimii în regiunile sudice ale Imperiului Rus, care ar fi permis transformarea gospodăriilor acestora în ferme capitaliste6.
Această din urmă situaţie impunea dvorenimea din regiunea să apeleze fie la cămătari,
care impuneau procente ridicate, fie la creditul comercial, mai ales după ce, prin ucazul din 24
octombrie 1819, s-a dispus instituirea la Odesa a unui oficiu al Băncii Comerciale de Stat, în conformitate cu prevederile manifestului din 7 mai 1817. Oficiul avea să devină unica instituţie publică de creditare comercială preferenţială din sudul Imperiul Rus, ce putea opera cu obligaţiuni
de emisie internă şi externă. Totuşi, se impune a fi menţionat faptul că contractarea unui credit
preferenţial de la această unitate bancară necesita în calitate de gaj mărfuri de producţie rusă,
depozitate doar în magaziile special amenajate din Odesa7. Documentele de arhivă, de altfel, demonstrează cât de dificil era pentru nobilime de a obţine un credit comercial preferenţial8. Cazul
din anul 1828, când oficiul respectiv a acordat un credit contesei Ruxandra Edling (Sturza) în
valoare de 50 mii ruble asignate, sub gajul a 10 mii desetine de pământ, pe un termen de 24 de
ani, până în 1852, este unul elocvent în acest sens. În virtutea faptului că era sora marelui diplomat şi publicist Alexandru Scarlat Sturdza, şi o preferată a împărătesei Elizaveta Alexeivna,
aceasta a reuşit să obţină creditul prin cererea expresă a împăratului adresată ministrului de finanţe prin ucazul din 9 martie 1828. Contesa a achitat toate obligaţiile asumate încă înainte de
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1265, f. 2.
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1295, f. 1-5.
3 Ibidem, f. 3-5.
4 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1102, f. 147-152.
5 Ibidem, f. 145.
6 Necesitatea stringentă pe care o resimţea nobilimea rusă în crearea unui sistem viabil al creditării sale preferenţiale,
devine evident din analiza corespondenţei, dar şi diverselor proiecte înaintate guvernului de diferiţi reprezentaţi ai
acestei categorii sociale. A se vedea în acest sens: A. Emilciuc, Extinderea în Basarabia a sistemului rus de asigurare
a securităţii alimentare a populaţiei (anii ’30-’40 ai secolului al XIX-lea) // Revista de Istorie a Moldovei, 2013, Nr.
3, 59-71.
7 ПСЗРИ, собр. 1, т. XXXVI, 1819, СПб., 1830, №27950, c. 359.
8 ANRM, F. 88, inv.1, d.1111, f. 1-2.
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moartea sa în 1844, dar Administraţia Generală a Guvernatorului Novorosiei şi Basarabiei a dispus cârmuirii provinciale a Basarabiei abia după expirarea perioadei de creditare, la 18 septembrie 1852, să scoată interdicţia de vânzare a moşiei acesteia1.
În aceste condiţii creditele cu camătă oferite de negustori moşierilor, devin unica sursa reală pentru o parte din dvorenime, cointeresată în implicarea în relaţiile marfă-bani, să obţină capitalul iniţial necesar, iar pentru cealaltă parte, cointeresată doar în perpetuarea stilului de viaţă
aristocratic, o modalitate de împroprietărire indirectă a burgheziei. Potrivit cercetătoarei O.A.
Kravcenco, o primă etapă în acest proces l-a constituit darea în arendă a moşiilor către
negustori2. În Basarabia, unde existau numeroase moşii, care, în virtutea ruperii la 1812 din corpul ţării a teritoriului, fie aparţineau unor boieri de peste Prut, fie erau închinate mănăstirilor
din afara provinciei, existau numeroase oferte de acest gen. Vom aminti, drept exemplu, despre
moşia Avrameni, din jud. Iaşi, aparţinând Mănăstirii Sf. Trei Ierarhi din Moldova, dată în
arendă prin contract la 1827 negustorului de-Bogdanovici, pe o perioadă de şase ani, contra
5000 lei3. Alt exemplu, este cazul moşiei Văsieni din jud. Chişinău, aparţinând vornicul din Moldova Iordachie Vârnova, dată în arendă în 1856 şi 1857 negustorului din Chişinău Hristofor Ciolac4.
„Moşierizarea” va deveni de altfel o „ecluză” în procesul de înnobilare a burgheziei comerciale din Basarabia, nu doar prin împroprietărirea funciară propriu-zisă, ci mai ales prin adoptarea stilului de viaţă caracteristic5. Fiind un fenomen anacronic generalizat în cuprinsul Imperiului Rus, el se va răspândi în provincie mai cu seamă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Latura negativă a acestui fenomen va fi determinată de faptul că, în lipsa unei burghezii comerciale puternice proprii, un rol important în acest proces va reveni negustorilor din afara provinciei, în special celor înstăriţi din marele centre comerciale, precum Odesa, atât prin achiziţionarea directă a unor suprafeţe largi de pământ în provincie, cât şi prin împrumuturile acordate
moşierilor locali. Documentele de arhivă atestă, de altfel, zeci de astfel de cazuri. Îl găsim, spre
exemplu, pe negustorul de ghilda întâi din Odesa G.I. Marazli acordând la 24 aprilie 1846 un împrumut de 7500 ruble argint locotenent-colonelului Mihail Makarov. Datoria nu a fost restituită
şi Administraţia Regională din Basarabia a decis, în şedinţa din 2 mai 1846, să pună sechestru
asupra moşiei Lucăceni din judeţul Hotin, pusă gaj6. O situaţie similară s-a produs cu moşierul
Carabet Anuş din judeţul Cahul, despre care am văzut mai sus că solicitase în mod repetat de
mareşalul nobilimii din Basarabia certificat pentru a se putea înscrie în rândul negustorilor de
ghildă din Odesa. În anul 1852, probabil având nevoie de o investiţie de capital în afacerile sale,
a împrumutat de la acelaşi negustor din Odesa G.I. Marazli 36 mii ruble argint pe cinci ani, punând gaj 5788 desetine de pământ (moşiile Haragâş, Tudoreni, Ienichioi şi Sadâc), pe care Tribunalul Civil din regiunea Basarabia, printr-o decizie din 9 februarie, a pus interdicţie de vânzare până la achitarea datoriei7. Nu cunoaştem deznodământul acestei situaţii în particular8, dar
în mod cert, anume în aşa mod unii negustori din Odesa au devenit mari moşieri în Basarabia.

ANRM, F. 6, inv.2, d. 193, f. 28-28verso, 32.
О. А. Кравченко, Арендные отношения в купеческих хозяйствах центрально-черноземного региона в пореформенный период (на примере Воронежской и Курской губерний) // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика, 2009 Том 9, №
11, c. 113.
3 Р. Кохманский, Сборник окончательных судебных решений по вопросам местного бессарабского гражданского права. Выпуск 1, Кишинев, 1868, с. 34.
4 Ibidem, с. 128.
5 Г.А. Наумова, Купеческая усадьба Мещериных как заимствование образа жизни поместного дворянства
// Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика, 2009 Том 56, № 9.
6 ANRM, F. 6, inv.9, d. 418, f. 1-2.
7 ANRM, F. 6, inv.3, d. 456, f. 2.
8 Armeanul Carabet Anuş, figurează la 1865 cu o singură moşie, la Zăzuleni în judeţul Iaşi (2293 desetine).
Регистрация земель Бессарабской Области // Записки Бессарабского Областного Статистического Комитета (под ред. А.Н. Егунова), том II, c. 131. Dar întru-cât potrivit prevederilor Tratatului de la Paris (1856) Rusia a retrocedat sudul Basarabiei Principatului Moldova, inclusiv o bună parte a judeţului Cahul, în care erau amplasate moşiile respective, ne este greu să facem careva concluzii în acest sens.
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De altfel, negustorul G.I. Marazli avea la 1840 în judeţul Akkerman 9000 desetine de pământ1,
iar alte documente amintesc la 1843 şi despre o moşie2 de a sa în judeţul Iaşi, precum şi despre
cea a negustorului odesit Theodor Rodocanachi din judeţul Akkerman în anul 18473. Gheorghe
.G. Bezviconi aminteşte şi despre alte neamuri de negustori din Odesa, care pricopsindu-se cu
moşii în Basarabia, au reuşit ulterior să-şi dobândească titluri nobiliare, precum Ralli, Sicard,
Inglezi4 etc. Interesul negustorilor din afara Basarabiei pentru suprafeţele de pământ din provincie era determinat de faptul, că în guberniile interne ruse, unde persista sistemul de şerbie,
aceştia aveau dreptul să cumpere doar pământuri nepopulate, adică acele de calitate proastă5.
Revenind la G.I. Marazli, care era tatăl viitorului primar al oraşului Odesa – G.G. Marazli
(1831-1907), ţinem să facem anumite precizări. Chiar dacă nu era un negustor local, faptul că
dispunea de suprafeţe largi de pământ în Basarabia, ne permite să-l considerăm moşier local, iar
cazul său este destul de elocvent în contextul problemei abordate. Astfel după ce a reuşit să
obţină statutul de cetăţean de onoare în anul 1838, acesta a încercat să obţină şi rangul de nobil.
Astfel la insistenţa sa, contele M.S. Voronţov a expediat în mai 1848 ministrului justiţiei, contele
V.N. Panin, o adresă în care insista de a-l ridica la rang de nobil pe cetăţeanul de onoare Grigore
Marazli. Răspunsul ministrului din 7 august 1848 preciza, însă, că documentele prezentate de
acesta „nu respectă cerinţele prevăzute prin articolul 75 al volumului IX al Codului de legi publicat în 1842, deoarece nu demonstrează că el sau strămoşii săi ar fi dobândit, aflându-se în serviciul Rusiei, ranguri şi decoraţiuni asociate cu titlul de nobil”. În opinia istoricilor S. Reşetov şi
L. Ijic, eforturile personale ale contelui M.S. Voronţov se datorau faptului că adjutantul său
favorit S.V. Safonov era căsătorit cu fiica lui G.I. Marazli6.
De largi suprafeţe de pământ dispuneau în Basarabia şi negustorii locali, chiar şi acei care
nu erau înscrişi în prima ghildă, adică de rang secund. Astfel, documentele de arhivă atestă faptul că la 1840 negustorul de ghilda a doua din Chilia P. Stoikov dispunea în judeţul Akkerman de
2000 desetine de pământ, pe care practica oieritul7. În lista moşiilor şi moşierilor din Basarabia
întocmită în anul 1865 de colonel-inginerul A.V. Novgorodţev pentru Comitetul Regional de Statistică figurează foarte mulţi negustori, atât locali, cât şi din alte gubernii ale imperiului. Astfel
moşia Racoveţ din judeţul Soroca, moşia Dubna din jud. Iaşi (3600 destine), moşia Levinţa
(1196 desetine), Doljoc (1158 desetine), Dolineni (1671 desetine), Zarojeni (1850 desetine) din
jud. Hotin aparţinea negustorului Rafalovici8, o parte din moşia Alcidar din jud. Orhei, moşia
Miguleni – negustorului Şişmanov, moşia Boşcana din acelaşi judeţ aparţinea urmaşilor negustorului Sicard9, moşia Ivancea (2394 desetine) şi Pivniţa (689 desetine) – negustorului Carabet
Balioz10, moşia Miguleni – negustorului Şişmakov11, o parte din moşia Sipoteni din jud. Chişinău, Munceşti (1094 desetine) – negustorului Kaiserli, moşia Făureşi (490 desetine) aparţinea
negustorului Ciorescu12, moşia Acui din judeţul Bender (2000 desetine), Sărata Galbenă (7499
Arhiva de Stat a Regiunii Odesa (în continuare: ASRO), F. 1, inv. 249, d. 201, f. 10.
Denumită în document cu termenul экономия, probabil în încercarea de a o diferenţia de o proprietate moşierea-scă propriuzisă.
3 ANRM, F. 88, inv.1, d. 1059, f. 35, 116 verso, 172, 199, 223, 230 verso - 231.
4 G. G. Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru. Vol. II, Bucureşti 1943, p. 119, 150, 156; vol. I, Bucureşti,
1940, p. 174.
5 О.А. Кравченко, Арендные отношения в купеческих хозяйствах центрально-черноземного региона в пореформе-нный период (на примере Воронежской и Курской губерний) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика, 2009 Том 9, № 11, c. 113.
6 С.Решетов, Л.Ижик, Городской голова Одессы Г.Г. Маразли (1831-1907) и его родственное окружение //
«Дерибасовская – Ришельевская»: Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированный альманах (Одесса), 2007, Вып. 31, с. 6-7.
7 ASRO, F. 1, inv. 249, d. 201, f. 10 verso.
8 Ведомость о количестве лесов в Бессарабии, на землях частных владельцев, городских, монастырских и
казенных // Записки Бессарабского Областного Статистического Комитета (под ред. А.Н. Егунова), том I, c.
234. Neamul de negustorii evrei Rafalovici ocupa poziţii importante în comerţul porturilor Nicolaev şi Odesa. (vezi
А.Н. Павлюк, Купцы-судостроители Рафаловичи. Николаев, 2010).
9 Ibidem, p. 238.
10 Ibidem, p. 239, 241.
11 Ibidem, p. 240.
12 Ibidem, p. 246.
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desetine) – negustorului Zoti1, moşia Ciufleşti (4000 desetine) – negustorului Ciuflea2, satul
Nadejda 5000 desetine (Molodovo), Grădeşti (5000 destine), Gura Galbenă cu satul Ivanovca
(15973 desetine) – negustorului Rodokanaki3, Frumuşica Veche – 3500 desetine - negustorilor
Russev4, Beştemac (4157 desetine) – negustorului Durdufi5, părţi din moşia Puhoi (296 desetine
+ 414 desetine) –negustorului Cion6, Sângera sau Schinoasa (3193 desetine) – negustorului Serbov, parţi din moşia Tutoveni (604 + 101 desetine) – negustorul Sârbu, Bularda (293 desetine) –
negustorului Mişoglo, moşia Cruceşti sau Gavrilovca (898 desetine) – negustorului Cuparînda,
Glavaneşti sau Şibca (876 destine) – negustorul Cusingul, Cloşcăuţi (600 desetine – negustorul
Groisman, Ohrincea (2057 desetine) – negustorului Adrianov, Pereni (1500 desetine) – negustorului Calahman, o parte din Sevirova (627 desetine) – negustorului Bondarovschi7. Obţinerea
titlului nobiliar prin deţinerea în proprietate a unor suprafeţe mari funciare reprezenta o cale
mai facilă pentru unii negustori, decât cea în baza serviciului, chiar dacă Senatul rus prin legea
adoptată la 3 ianuarie 1846, a înăsprit drastic procedurile de acordare a rangului de nobil în baza
proprietăţilor funciare, dorind astfel să elimine orice machinaţii şi aranjamente fictive8.
Drept urmare, în baza surselor documentare analizate, precum şi a literaturii monografice
consultate, putem afirma că fenomenul îmburghezirii nobilimii şi înnobilării burgheziei în Basarabia purta unele trăsături particulare, diferite de restul imperiului. Fenomenul a fost accelerat de
măsurile de lichidarea a vechilor legiuiri ale ţării, şi includerea provinciei în sistemul socialeconomic al imperiului, devenind pregnant în special după 1830. Pe de altă parte, acea parte a boierimii care nu a reuşit să-şi demonstreze nobleţea, pentru a-şi putea menţine poziţiile dominante,
a constituit o sursă incipientă predispusă spre îmburghezire, iar ulterior, pe măsura limitării privilegiilor, şi printre acei care au reuşit să devină nobili, fenomenul îmburghezirii va căpăta o răspândire largă. Pe de altă parte, odată cu lărgirea drepturilor cetăţeneşti ale burgheziei, dar şi în virtutea măsurilor adoptate de stat, fenomenul înnobilării burgheziei va intra în declin, deşi nu va dispărea, transformându-se dintr-o necesitate într-un simplu moft elitar.
Summary
Specific to modern era is that economic power passes from feudals to the bourgeoisie, and in
order to gain political power, the latter applied different methods, either to fight openly or purchase titles of nobility in various ways. Unfortunately, referring to territories once incorporated
into Russian Empire, the issue in question was until recently only under ideological “scrutiny” of
Marxist-Leninist historians, thus the phenomenon was not analyzed in full dimensions. Based on
analyzed documentary sources and consulted monographic literature, we can say that the phenomenon of embourgeoissement of nobility and ennoblement of bourgeoisie had some particular
features in Bessarabia, different from the rest of the empire. This phenomenon was accelerated by
measures taken in order to eliminate the old laws of the country, and the inclusion of the province
into socio-economic system of the empire, becoming significant especially after 1830. On the other
hand, the part of the boyars who failed to demonstrate their nobility for the purpose of maintaining dominant positions, was an early source prone for embourgeoissement and only later, as the
local privileges diminished, the embourgeoissement phenomenon will become wide spread also
among those who managed to enlist into Russian nobility. On the other hand, with the broadening
of civil rights for the bourgeoisie, but also due to other measures adopted by the state, the phenomenon of ennoblement of bourgeoisie declines, although it will not disappear, turning from a necessity into a mere elitist fad.
Регистрация земель Бессарабской Области // Записки Бессарабского Областного Статистического Комитета (под ред. А.Н. Егунова), том II, c. 105.
2 Ведомость о количестве лесов в Бессарабии, на землях частных владельцев, городских, монастырских и
казенных // Записки Бессарабского Областного Статистического Комитета (под ред. А.Н. Егунова), том I, c. 247.
3 Регистрация земель Бессарабской Области... // ЗБОСК, том II, c. 103, 105, 106.
4 Ibidem, p. 104.
5 Ibidem, p. 105.
6 Ibidem, p. 107.
7 Ibidem, p. 99 – 149.
8 ПСЗРИ, (собрание II), том XXI, 1846, отделение 1. СПб., 1847, №19579, с. 11-12.
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Irina Cereş
NEGUSTORI ARMENI ŞI GRECI – REPREZENTANŢI AI ELITEI ECONOMICE
DIN ŢARA MOLDOVEI (ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA)
Rolul elitelor este esenţial într-o societate, deoarece asigură nevoia de autoritate, de conducere, precum şi coeziunea societăţii. Problema elitelor continuă să rămână una actuală şi astăzi,
constituind o preocupare importantă a istoricilor şi sociologilor.
Elitele reprezintă grupuri sociale, care trebuie privite ca unităţi distincte, însă ele nu
trebuie abordate unilateral. Criteriile de analiză a elitelor se stabilesc în dependenţă de condiţiile
istorice, mediul în care se formează şi valorile promovate de cei care o formează.
În studiul de faţă, ne vom opri asupra negustorilor armeni şi greci ca reprezentanţi ai elitei
economice din Ţara Moldovei. Problema armenilor şi grecilor din Ţara Moldovei a fost
abordată, tangenţial, de un şir de istorici, printre care-i evidenţiem pe I. N. Angelescu, Vlad Bănăţeanu, H. Dj. Siruni, Gh. Netta, N. A. Bogdan, N. Iorga, N. N. Constantinescu, Bogdan Căuş, Grigore Goliav, Nicolae Gazdovits etc1. Prin cercetările lor, autorii nominalizaţi au adus o contribuţie importantă privind starea economică a ţărilor române. Ţinem să menţionăm în mod special
studiile recente, elaborate de V. Tomuleţ2 şi V. Arapu3.
La începutul secolului al XIX-lea în Principatul Moldova nu exista o burghezie naţională
bine consolidată, atât din cauza consecinţelor generate de regimul suzeranităţii otomane, cât şi
ca urmare a intervenţiilor frecvente şi dezastruoase ale armatelor ţariste în timpul războaielor
ruso-austro-turce din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea.
Procesul de geneză şi evoluţie a elitelor sociale în Principate a fost generat de multipli factori
interni şi externi, atât de ordin economic, cât şi de ordin politic. Numeric redusă, lipsită de autonomie socială, într-o continuă fluctuaţie de efective şi eterogenă din punct de vedere etnic, elita economică din Principatul Moldova continua să fie reprezentată în mare parte de negustori străini – armeni, greci, evrei, etc. Armenii şi grecii umpleau, alături de alte grupuri ale burgheziei în formare –
români, erveii, germani sau maghiari, un gol în structura economico-socială a ţării, cea a păturii comercianţilor, care asigura circulaţia mărfurilor de la producători şi proprietari la consumatori. Alături de români, încă puţini la număr, se statornicesc în Principatul Moldova negustorii greci şi armeni, greci sub protecţia britanică şi franceză. Dintre negustorii armeni şi greci, se găsesc mulţi care,
dispunând de mijloace băneşti suficiente, se hotărăsc să-şi lege definitiv existenţa de comerţ. Cu
acest scop îşi construiesc locuinţe şi magazii, deschid prăvălii şi înfiinţează case de comerţ.
Documentele şi sursele cercetate ne permit să constatăm că armenii şi grecii au venit în spaţiul românesc nu numai din motivul căutării unor noi surse de existenţă sau din cauza expulzărilor, ci fiind atraşi de perspectiva privilegiilor ce li se acordau pentru practicarea comerţului şi a unor meserii. În secolul al XVIII-lea concomitent cu pătrunderea negoţul european în principate, are
loc şi conexiunea ţărilor române la marile rute comerciale europene4. Fapt ce a favorizat creşterea
I. N. Angelescu, Evoluţia economică a Ţărilor Româneşti, Vol. I, Economia familiară şi agrară. Economia orăşenească, Bucureşti, 1916; Vlad Bănăţeanu, Armenii în istoria şi în viaţa românească, Bucureşti, 1938; Влад Бэнэцяну, Армянские колонии на територии Румынии по данным румынской топонимии; H. Dj. Siruni, Armenii în România. (Cu prilejul unui
centenar), Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Mihail Kogălniceanu, 1940; H. Dj. Siruni, Armenii în viaţa economică a ţărilor române // Balcania. Revista Institutului de Studii şi Cercetări Balcanica, II-III, Bucureşti, 1939-1940; Căuş Bogdan, Figuri de armeni din România, Bucureşti, 1997; Gr. Goliav, Armenii ca întemeietori de oraşe în părţile de răsărit ale Europei,
S.1, 1909; N. Gazdovits, Istoria armenilor din Transilvania, Bucureşti, 1996.
2
V. Tomuleţ, Activitatea comercială a negustorilor armeni în Basarabia în prima treime a sec. XIX // Tyragetia, IV-V,
1997, p. 239-250.
3 V. Arapu, Comunitatea armenească şi arendăşia proprietăţilor funciare în Ţara Moldovei (a doua jumătate a sec.
XVIII – începutul sec. al XIX) // Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI] nr. 2, Chişinău, 2012, p. 109-120.
4 Costin Murgescu, Mersul ideilor economice la români. Epoca modernă, vol. I. Bucureşti, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1987, p. 131.
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pieţei interne, care a atras numeroşi negustori străini, printre care armenii şi grecii, care la rândul
lor, au contribuit la lărgirea şi diversificarea ei.
Comerţul extern moldovenesc se făcea de negustorii străini: greci, armeni, evrei, etc. Dacă
la început erau numai în trecere prin Principatul Moldova, apoi se aşează treptat la punctele
mărginaşe de comerţ, ca de exemplu Cetatea Albă, sau în centrul vamal Suceava. Primul leagăn
al armenilor aşazaţi în ţările române a fost Moldova, care era locul de întîlnire al negustorilor din
Occident şi Orient. În istoriografie se menţionează „cele şapte oraşe”, în care armenii erau aşezaţi în număr mare1. Dintre cele şapte oraşe, Suceava a reprezentat metropola armenilor din
Moldova şi primul lor centru cultural şi spiritual. Negustorii armeni şi greci erau atraşi nu numai
de bogăţiile ţării, de materiile prime şi produsele pământului şi diverse privilegii, ci şi de drumurile comerciale moldoveneşti, care rămâneau singurele artere comerciale între comerţul românesc şi cel occidental şi oriental. Iniţial armenii erau simpli intermediari de negoţ, însă ulterior
au constituit grupuri pernanente de negustori la Suceava, Galaţi, Hotin, Vaslui, Cetatea Albă,
Botoşani, etc. Conducători de caravane negustoreşti, armenii au fost în acelaş timp şi mari proprietari de hanuri, case şi loturi funciare.
Armenii s-au aşazat cu traiul pe teritoriul Ţării Moldovei mai ales în secolul al XVIII-lea, cu
toate că documentele de epocă atestă prezenţa lor mult mai devreme.
Al. Skalkovski menţionează că mulţi armeni, atunci când au părăsit Crimeea şi s-au stabilit
cu traiul pe râul Don, în gubernia Ekaterinoslav, formând colonia armenească Noul Nahicevan,
s-au transferat în sudul Basarabiei, în oraşele porturi Akkerman, Ismail, Chilia, dar şi la Hotin şi
Balta, pentru a se ocupa cu comerţul2. Unii armeni au venit în Moldova din Polonia, aşezându-se
cu traiul la Hotin şi Iaşi3. La începutul secolului al XIX-lea se întâlnesc armeni la Chişinău, Orhei
şi Teleneşti4. Majoritatea negustorilor armeni, care locuiau în Ţara Moldovei aveau viză de reşedinţă, în special în sudul Basarabiei sau în guberniile limitrofe ucrainene.
La începutul secolului al XIX-lea în Moldova au început să se strămute cu traiul mulţi negustori armeni, greci şi evrei din Imperiul Austriac. Negustorii străini se bucurau de un şir de
privilegii, printre care plata vămii de 3% la importul sau exportul mărfurilor, pe când negustorii
locali plăteau 10% din costul mărfii.
O statistică a Moldovei din 1798, indică dughenele din târgurile Chişinău, Orhei şi Teleneşti. La Chişinău sunt enumerate 6 dughene armeneşti, 4 la Orhei şi 5 la Teleneşti5. Din statistică
rezultă că la 1798 în târgul Chişinău erau 80 de armeni, între care: Manole Armanu, Bagdasaru
Armanu, Sarchiz Armanu cizmaru, etc. În dughenile din târgul Orhei îşi desfăşurau activitatea
negustorii: Mardarosu Armanu, David Armanu băcalu, iar în târgul Teleneşti: Mihai Armanu,
Petre Armanu, Cărste Armanu, Manole Armanu6. Dughenele armeneşti nu erau cu siguranţă
destinate exclusiv negustoriei, multe dintre acestea fiind şi ateliere meşteşugăreşti. Aria ocupaţiilor meşteşugăreşti se dovedeşte foarte largă, ei fiind arcari, ciubotari, cojocari, năsturari, papucari, şoronari sau sticlari. Specializarea meşteşugurilor a impus în timp organizarea meseriilor în
bresle, precum cele ale băibărăcarilor7 şi şoronarilor8.
Prezenţa negustorilor străini este confirmată şi prin faptul că în anul 1795, la Chişinău au
fost impuse impozitului circa 55 de prăvălii şi 30 de cârciumi9, iar proprietarii acestora au plătit
un impozit de 1696 lei, dintre care – 800 de lei au plătit moldovenii, 720 – evreii, 96 – sârbii şi
A. D. Xenopol, Istoria românilor, II, Iaşi, 1889, p. 25; B. P. Hajdeu, Etymologicum Magnum, III, p. 1697;
Papadopol-Calimachi, Notiţă istorică despre oraşul Botoşani, 1887, p. 10.
2 A. A. Скальковский, Опыт статистического описания Новороссийского края, ч. I, Одесса, 1850, c. 286.
3 Ibidem, c. 292.
4 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F. 5, inv. 2, d. 743, f. 35-35v.
5 N. Iorga, Studii şi Documente, vol. XXI, Bucureşti, 1911, p. 107-108.
6 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. XXI, Documente interne. Miscellanea. Bucureşti, 1911, p. 116.
7 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. III, Acte interne (1726-1740), editate de Ioan Caproşu, Iaşi, Edit.
Dosoftei, 2001, nr. 518.
8 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. IV, Acte interne (1726-1740), editate de Ioan Caproşu, Iaşi,
Editura „Dosoftei”, 2001, nr. 277, pag. 198-199.
9 М. П. Мунтян, Экономическое развитие дореформенной Бессарабии // Ученые записки Кишиневского унта, Кишинев, 1971, т. 117 (Ист.), с. 270.
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80 de lei – armenii. La începutul secolului al XIX-lea, având sprijinul autorităţilor imperiale,
mulţi armeni s-au transferat cu traiul la Chişinău. Conform decretului emis la 30 ianuarie 1802,
armenilor din Grigoriopol li se permitea stabilirea cu traiul în alte oraşe. Astfel, mulţi dintre ei au
decis să se transfere în Chişinău. Condica Liuzilor din 1803 indică în târgul Chişinău 133 birnici
moldoveni cu bir anual de 880 unităţi băneşti şi 44 birnici armeni cu 660 unităţi băneşti 1. În
anul 1809 în Iaşi locuiau 103 familii de armeni, la Roman – 145, în Botoşani – 328, în Focşanii
din partea Moldovei – 83, în Galaţi – 22, în Ocna – 29, Hotin – 16, Chişinău – 116, Orhei – 34,
Tighina – 6, Chilia - 4, în Ackerman – 116, Ismail – 32. Leonid C. Popovici menţionează că în
această perioadă în Moldova şi Muntenia, locuiau peste 5000 de armeni, dar majoritatea dintre
ei – în Moldova2.
Administraţia rusă din Principate depune eforturi considerabile în atragerea negustorilor
stră-ini pe piaţa moldovenească. Astfel, numai în ianuarie 1810 în Chişinău au primit cetăţenie
rusească patru armeni care s-au transferat aici cu traiul din Imperiul Austriac3.
Negustorii armeni din Moldova se ocupau intens cu comerţul interior, deţinând pârghii
importante ale comerţului, ei erau strâns legaţi şi de pieţele externe austriece şi ucrainene. Drept
exemplu, în anul 1810 armeanul Ovanes Mihailovici, negustor din oraşul Iaşi, împreună cu un
anga-jat a primit buletin de identitate pentru a trece liber în oraşul Odesa, unde avea să se ocupe
cu comerţul pe parcursul a 3 luni4. În anul următor au luat calea spre Odesa pentru a se ocupa
cu comerţul negustorii armeni S. Ovanes şi A. Carapet5. În acelaşi an, supusului moldovean armeanului T. Arutiunov i-a fost înmânat permis de trecere prin vama de la Movilău şi a se ocupa
cu comerţul pe parcursul a 3 luni în oraşul Berdicev6.
Cointeresarea negustorilor armeni în activitatea comercială pe pieţele din Moldova şi Rusia
se explică prin faptul că, până în 1811, mărfurile din Moldova erau admise pentru export în Rusia prin toate vămile existente şi anume prin Movilău, Dubăsari, Isakoveţ, Maiaki, beneficiind
totodată, alături de alţi negustori străini de privilegii considerabile. Conform ucazului Senatului
din 1 ianuarie 1807, negustorilor armeni li s-a permis să se ocupe cu comerţul pe tot teritoriul
Rusiei în decursul primelor şase luni, fără plata impozitelor, iar pentru următoarele şase luni
prestau un anumit impozit şi numai după expirarea unui an erau obligaţi „a intra în categoria
negustorilor străini”7.
Negustorii alogeni – greci, armeni, evrei, cauzau mari prejudicii nu numai negustorilor
moldoveni, puţin numeroşi, dar şi populaţiei săteşti şi orăşeneşti, de la care procurau diferite
mărfuri şi produse alimentare. Generalul rus Kozacikovski scria în raportul „Descriere succintă a
Basarabiei” că „...toate sferele comerţului au fost acaparate de greci şi evrei care i-au oprimat pe
moldovenii molatici şi ursuzi în speculaţii şi au devenit unicii negustori”8. Pe baza raportului lui
Kozacikovski observăm atitudinea evreilor, grecilor şi armenilor faţă de comerţ „...trebuie neapărat să fie evitate orice relaţii cu evreii care sunt avizi, lacomi şi foarte mult prigonesc poporul
amăgindu-l la cântar... şi, pe cât e posibil, şi cele cu arendaşii greci şi armeni, mari meşteri de a
transforma 500 de lei în 100 de mii, în zece ani”9.
În Moldova armenii făceau comerţ cu tot felul de mărfuri alimentare, de băcănie, de uz casnic, confecţii, cai şi vite. Armenii exportau în străinătate vite, cai, piei, ceară şi alte produse ale
ţării şi aduceau în schimb mărfuri manufacturiere, obiecte de lux, covoare, broderii, arme. Negoţul practicat de armeni era apreciat, deoarece prin intermediul lor se vindeau numai în Polonia,
anual, câte 20 000 cai, 5 000 boi, 6 000 vaci, 50 000 ocale de ceară şi 200 000 piei de iepure10.
N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. VI, Bucureşti, 1904, p. 366-367.
L. C. Popovici, O statistică a armenilor din Ţerile Române la 1809 // Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a
Moldovei dintre Prut şi Nistru. Sub conducerea d-lor T. G. Bulat şi C. N. Tomescu, Chişinău, 1930, p. 295-296.
3 ANRM, F. 1, inv. 1, d. 1906, f. 17-18.
4 Ibidem, d. 1318, f. 72.
5 Ibidem, d. 3263, f. 5, 12 verso.
6 Ibidem, f. 19.
7 ANRM, F. 75, inv. 1, d. 157, f. 47.
8 Arhiva Istorică Militară de Stat din Rusia (Moscova), (în continuare: AIMSR), F. AM, inv. 182a, cert. 7, f. 12.
9 Ibidem, f. 22-23.
10 Vl. Bănăţeanu, Armenii în istoria şi viaţa românească, Bucureşti, 1938, p. 23.
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Armenii vindeau cai moldoveneşti în Imperiul Austriac, pe care-i creşteau în mod special pe moşiile din nordul ţării. Ei sunt cei care exportă grâul şi vinul în Rusia şi în Polonia şi tot ei trimiteau piei, cergi, ceară, miere, pastramă de vită, unt şi legume la Constantinopol. Chiar şi vinul
grecesc care se aducea din Creta pentru a ajunge în Polonia şi în Germania trecea prin Moldova1.
În afară de comerţ, negustorii armeni şi greci practicau şi alte activităţi înrudite, printre care operaţiunile bancare, de credit sau camătă. Acest fapt este confirmat încă de la finele secolului
al XVIII-lea. La Suceava existau negustori care dădeau credit, fiind totodată şi proprietari funciari, arendaşi şi posesori de case. Drept exemplu, avem cazul negustorului armean Ioan Caprivi
din Suceava, care era arendaş în 3 sate şi proprietar a 6 case şi 4 locuri de casă, pentru care percepea o chirie de 2027 florini anual2.
Armenii şi grecii aveau pasiunea afacerilor, gustul fructificării capitalului şi spirit de iniţiativă. Din aceste considerente îi mai surprindem în ipostaze de creditori sau debitori. În rândurile
negustorilor armeni se distinge şi bancherul armean Chircor stabilit la Focşani şi grecul Adamachi, un bancher şi negustor foarte bogat, care graţie a o mie de ruble a devinit boier3. Armenii
combinau activităţile negustoreşti cu zărăfia, devenită foarte profitabilă. La începutul secolului
al XIX-lea se impun în activitatea cămătărească zarafii armeni: Bogos Sebastian, Hagi Măgărdici, Anuşoglu, Sarkis, Hugas, Ovanes Babic şi renumitul Manuc Bey. Zarafii şi negustorii armeni şi-au păstrează importanţa în sud-estul Europei şi la începutul secolului al XIX-lea. Negoţul şi zărăfia îi punea în contact strâns pe armeni şi greci cu numeroase persoane de diferite naţionalităţi şi ranguri sociale, care de multe ori deţineau funcţii importante, ceea ce-i antrena în
rândurile politice ale timpului printr-o participare activă.
Negustorii armeni au exercitat şi rolul de creditori ai domnilor Moldovei. Rămas dator cu
30 000 de galbeni bogatului negustor şi zaraf armean Bogos Apik Zade, Mihai Vodă Şuţu vinde
creditorului său, prin actul de la 1 octombrie 1801, biserica Sf. Gheorghe din Herţa, cu toate acareturile aferente. În anul 1804, Bogos l-a trimis în Moldova pe vărul său Apik Zade, care a scos la
mezat biserica4.
Ţinând cont de conjunctura epocii, mulţi negustori armeni aflaţi în principate au purtat, în
secret, o susţinută activitate diplomatică în favoarea politicii ruseşti. Cetăţeanul austriac Mangiuc Bogdan (considerat a fi de prin părţile Moldovei), mare angrosist de bumbac, safian, ceară
şi piei, îşi desfăşura afacerile pe o arie vastă care includea Istambulul, Adrianopol, Salonic, Varna, Belgrad, Vidin, Hotin, Moldova şi Ţara Românească. Avea cale liberă pentru transportarea
mărfurilor sale, fiind scutit de plata taxelor vamale suplimentare prin firmanul din aprilie 1799,
emis de sultanul Selim al III-lea.
În corespondenţa lui Manuc Bey se găsesc menţionaţi numele de zarafi armeni: Hagi Mangiuk, Hagi Arakel, Ohanes Babic, Artin, Hagop, Mardiros, Vartic, boierul Bogos „cel prietenos”,
boierul Mesrol „cel plin de dreptate”5. Negustorii armeni au alcătuit o reţea amplă şi eficientă de
la Istambul până în Crimeea, prin care se purtau în mare secret afacerile politice şi diplomatice,
pe lângă cele comerciale.
Armenii au adus cu ei o infuzie de capital în economia Moldovei. Cu banii obţinuţi din negoţ şi practicarea meşteşugurilor, armenii au cumpărat pământ, fie pentru creşterea cailor şi vitelor, fie pentru agricultură.
Dezvoltarea economică, înflorirea negoţului, înmulţirea şi diversificarea meşteşugurilor au
dus la apariţia noilor locuri de popos, hanuri, staţii de poştă, menite să-i servească pe călătorii de
toate neamurile şi de toate categoriile sociale. În asemenea condiţii, negustorii armeni şi greci
vor deveni proprietari sau arendaşi de hanuri. La 1816, negustorul armean Hariton Ovanes6
Călători străini despre Ţările Române, vol. IV, volum îngrijit de Maria Holban, Maria. M. Alexandrescu-Dersca
Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, p. 587.
2 Mihai-Ştefan Ceauşu, Emil Ioan Emandi, Aspecte din evoluţia economico-socială şi urbană a oraşului Suceava în
anii 1774-1786 // AIIAI, XXV/1, 1988, p. 78-80.
3 G. Zane, Economia de schimb în Principatele Române, Bucureşti, Ed. Casei Şcoalelor, 1930, p. 404.
4 Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, vol. IV, part. II, Iaşi, 1933, p. 189-190.
5 Anais Nessesian, op. cit., p. 203.
6 N. Iorga, Callimachi. Colecţia, vol. I, Bucureşti, 1902, p. 524.
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avea la Iaşi, lângă Podul Vechi, un han, despre care se aminteşte într-un proces din 30 mai. În
anii 1829-1830 slujerul Ilie Popovici Armeanul a construit pe Uliţa Mare, pe locul caselor
stăpânite mai înainte de hatmanul Iordache Ghica, un han, conform contractului încheiat la 26
octombrie 1829, iar în anul 1833, el arendează hanul lui Dumitru Dima şi Gheorghe Ioan1.
Abilităţile de antreprenoriat ale armenilor le-au permis să dezvolte o largă activitate economică în Ţara Moldovei. Înfiinţarea coloniilor armeneşti, care au devenit ulterior centre de dezvoltare a comerţului şi meşteşugurilor, a contribuit la dezvoltarea economică a principatului. Armenii au îndeplinit rolul de intermediari în cadrul comerţului inernaţional, datorită aptitudinilor şi cunoaşterii limbilor străine. Ei practicau în general negoţul de tranzit, comearcializând
mărfuri orientale în ţările din centrul şi sud-estul Europei. Armenii stabiliţi în ţările române au
devenit principalii purtători ai comerţului oriental. Diaspora armeană le asigura o protecţie juridică şi economică armenilor din Ţara Moldovei, mai ales că mulţi dintre ei au devenit cu timpul
sudiţi, supuşi ai unor mari puteri din spaţiul est şi sud-est european. Armenii din Ţara Moldovei
au avut un rol important în dezvoltarea comerţului, meseriilor şi antreprenoriatului, contribuid
la constituirea burgheziei naţionale în principalele române. Din relatările izvoarelor accesibile se
dovedeşte că târgurile cele mai populate de armeni erau: Suceava, Hotin, Botoşani, Dorohoi, Vaslui, Galaţi, Iaşi, Cetatea-Albă, Siret şi Roman.
Prin Moldova trecea drumul comercial care lega Apusul de Orient, iar armenii erau mijlocitori comerciali între aceste două lumi. Moldova prezenta din punct de vedere comercial avantajul că se găsea pe marele drum al negoţului, unde negustorii armeni îşi desfăceau mărfurile lor
şi întreţineau relaţii comerciale cu ţările învecinate. Armenii îndeplineau rolul de mijlocitori comerciali între Polonia şi Ţările Române. Negustorii armeni au jucat un rol important şi la stabilirea legăturilor comerciale între ţările române şi oraşele ardelene. Ca şi ceilalţi reprezentanţi ai
elitei economice din Moldova, armenii şi grecii erau organizaţi în bresle. Însă, mulţi negustori
armeni erau intineranţi, deplasându-se frecvent pentru a-şi deschide dughene temporare în diferite localităţi din ţară. Astfel, în anul 1820, la Bacău, aveau „magazii” vremelnice 21 de armeni,
dintre care 8 locuiau la Botoşani, iar 13 la Roman, iar 3 armeni din Botoşani aveau dughene
temporare şi la Fălticeni2. Exista breasla armenilor, care pun stăpânire pe o mare parte din comerţul Moldovei luptându-se în concurenţă cu alţi străini (turci, greci, evrei etc.), pe care îi dovedesc prin isteţimea lor, de unde s-a format în popor zicala: „un jidov înşală zece moldoveni, un
grec – zece jidovi şi un armean înşală zece greci”.
Negustorii armeni importau din Imperiul Austriac mărfuri industriale, butoaie, vin, piatră
de moară, sare, etc. În schimb exportau din Basarabia în Imperiul Austiac – vite şi produse animaliere, ceară, miere, peşte, icre de peşte şi porumb, iar în Moldova de peste Prut – exportau pe
cale de tranzit mărfuri manufacturiere şi industriale din Ucraina şi Rusia3. La începutul secolului al XIX-lea la Chişinău îşi desfăşura activitatea negustorul armean Ştefan Dzardzuki, care
avea în arendă o clădire şi o prăvălie, unde comercializa mărfuri manufacturiere turceşti4. În
această perioadă la Chişinău se ocupa cu comerţul temporar şi negustorul armean din Ackerman Şagovat Popov, care dispunea de o plantaţie de viţă-de-vie şi vindea vin. Cu comerţul se
ocupau şi armenii din Orhei: Baskan Bogosov, Berdos Bogosov şi Sarkiz Malbaş5. Mulţi negustori din Moldova de peste Prut şi din Imperiul Austriac se ocupau în Basarabia cu comerţul şi
mesteşugăritul, folosind pâna la adoptarea tarifului vamal din anul 1822, stepele Basarabiei
pentru păşunat, unde aveau „numeroase herghelii de cai şi vite cornute”6. Armenii câştigau bine,
ceea ce le permitea să achite biruri mari, dacă li se cereau.
Pentru mai multe informaţii despre vechile hanurile armeneşti din Moldova vezi: N. Iorga, Istoria comerţului
românesc, Bucureşti, 1925; Anais Nessesian, Armenii în istorie şi cultură, Ararat, 2003.
2 Ecaterina Negruţi, Despre migraţiile temporare în mediul urban din Moldova în prima jumătate a secolului al
XIX-lea //Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”, Iaşi, 1977, p. 304.
3 Arhiva Istorică de Stat din Rusia (Sankt Petersburg), (în continuare: AISR), F. 19, inv. 3, d. 89, f. 13-14.
4 Ibidem, F. 19, inv. 3, d. 89, f. 88-91 v.
5 Полное Собрание Законов Российской Империй (în continuare: ПСЗРИ), Собр. I, т. XXIX, 1806-1807,
№22334, CПб, 1830, c. 801.
6 ПСЗРИ, Собр. I, т. XXVIII, 1804-1805, №21384, CПб, 1830, c. 422-423.
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Negustorii armeni cumpărau produse agricole la târgurile şi iarmaroacele din Moldova
pentru a le exportau peste hotare. În anul 1824 armeanul Ariutiunov a procurat din judeţul Iaşi
1140 vedre de vin şi 7000 ocale de prune uscate, iar negustorul armean Guliusanov a cumpărat
din judeţul Orhei 380 mii de nuci şi 4940 ocale de prune uscate, pe care le-au exportat prin vămile de la Dubăsari şi Parcani în gubernia Herson1. Destul de puternice erau poziţiile negustorilor armeni şi greci în oraşele porturi Galaţi, Ismail şi Reni. Ei obţineau venituri considerabile
din exportul cerealelor.
Armenii şi grecii deţineau poziţii cheie în comerţul intern şi extern, numărul lor fiind destul de impunător în Ţara Moldovei. Trecând pe la Iaşi în 1808, clericul mechitaris Minas Băjăşkian menţionează aici 150 de case ale armenilor şi două biserici de piatră închinate „Sf. Grigore
Luminătorul” şi „Fecioarei Maria”2. Acest cleric apreciază populaţia armeană din alte oraşe moldoveneşti la 200 persoane la Tecuci, 110 case la Roman, 400 la Botoşani, 50 la Târgul Ocna şi 30
la Galaţi. Condica liuzilor din 1803 atestă la Botoşani breasla armenilor cu 62 liude şi un bir anual de 2300 taleri. Negustorii armeni din Botoşani se bucurau de privilegiul, întărit de domnul
Constantin Moruzi, la 27 noiembrie 1779, de a plăti câte 4 parale vechi de stup şi râmător, până
la 3000 de bucate, nefiind supăraţi pentru alte dări sau angarii, urmând să dea doar 30 de bani
într-un an, de casă3. Negustorii armeni, au format, până la privilegiul de autonomie parţială a
Botoşanilor din 1819, unul din grupurile naţionale ale comercianţilor oraşului, păstrănd dreptul
de a vinde bogaseria. La Botoşani, aproape toate prăvăliile aflate în centrul oraşului orânduite
sub bolţi în arcade după modelul oriental, aparţineau blănarilor, postăvarilor, cizmarilor, băcanilor armeni.
Un rol important l-au avut şi armenii din Roman. După ce domnii Moldovei şi-au dat seama că negoţul armenesc aduce folos visteriei domneşti şi facilitează locuitorilor ţării „alişverişurile”, hotărăsc să reînnoiască periodic breslei armeneşti din Roman privilegiile pe care le aveau.
Astfel, domnul Al. Constantin Moruzi întăreşte drepturile armenilor, urmat de Scarlat Calimachi
la 1814, de Mihai Grigore Şuţu la 1820 şi de Alexandru Sturza la 18274, privilegiul lor, ca breaslă
naţională, prin care li se fixa ca bir unic suma de 2.200 lei pe an, plus răsura de 15 parale pentru
fiecare leu. Ajutorniţa de iarnă consta din 15 lei de bogaserie, 10 de braşovenie, 10 de căvăfărie şi
8 de băcănie. Cârciumile armenilor dădeau ajutorniţa 3 lei de bute şi 60 de parale de poloboc.
Desegarii lor erau liberi să cutreiere satele, iarmaroacele şi târgurile, iar pentru cheltuielile târgului erau impuşi doar cu 60 de bani de casă. Desetina pentru stupi şi porci se ridica numai la 4
parale5. În anul 1803 armenii din Roman îşi lărgesc comerţul şi în alte ţinuturi, unde aveau bogaserii şi crâşme în număr de 7, dintre care 3 dughene la Târgul Frumos, 2 dughene la Neamţ şi
2 dughene la Bacău6. Negustorii armeni au avut un rol important şi la Suceava, unde s-au stabilit în număr mare, fiind favorizaţi de privilegiile acordate de domnii Moldovei. În cel mai atractiv
vad comercial al Sucevei se afla şi hanul de pa Uliţa Mare, cumpărat la începutul secolului al
XIX-lea de către armeanul Nicolae Capri, înnobilat de către austrieci cu titlul de baron, după
ocuparea Bucovinei la 17757. Negustorii armeni din Moldova erau binecunoscuţi prin produsele
exotice, pe care le comercializau: orezul, stafidele, roşcovele, uleiul, zeama de lămâie, halvaua de
Adrianopol, smochinele, curmalele şi cafeaua de Yemen. Element etnic dinamic, implicat în special în negustorie şi în gestionarea transporturilor de mărfuri în cadrul comerţului caravanei, pe
rutele care racordau pieţele otomane la cele din Polonia, armenii au primit dreptul de a se aşeza
în oraşele Moldovei. Până la stabilirea grecilor în Ţara Moldovei, armenii erau singurii mijlocitori de vază între orientul apropiat şi răsăritul european. Apoi se observă o perioadă de decădere,
odată cu apariţia grecilor şi evreilor în arena comercială, care încearcau prin toate mijloacele de
Л. Е. Шепелёв, Акционерные кампании в России, Ленинград, 1973, c. 23.
Minas Băjăşkian, Călătorie în Polonia şi în alte părţi locuite de armeni, trad. din limba armeană de H. Dj. Siruni,
Veneţia, 1930, p. 207.
3 N. Iorga, Studii şi documente, VII, p. 127-128.
4 Gh. Ghibănescu, Breasla armenilor din Roman, Iaşi, 1910, p. 12.
5 N. Iorga, op. cit., VI, p. 341.
6 Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 12-13.
7 Anais Nessesian, Armenii în istori şi cultură, Ararat, 2003, p. 193.
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concurenţă să acapareze terenul. Însă, cu toate acestea armenii îşi continuă activităţile lor comerciale, bucurându-se de privilegiile oferite de domnii Moldovei.
Alături de armeni, tot ca negustori, dar în număr mai mic, erau grecii. Prezenţa grecilor în
târgurile Moldovei este atestată de călătorii străini care au trecut prin ţară în perioada secolelor
XVII-XVIII. Negustorii greci au avut un rol precumpănitor în cadrul diasporei greceşti din Ţările
Române. În Moldova, grecii, alături de ceilalţi negustori străini, au pus în circulaţie o mare diversitate de monede şi, atunci când a apărut problema schimbului ei au fost primii zarafi sau
„schimbători”1. La Iaşi grecii erau grupaţi în apropierea pieţii, pe uliţa „schimbătorilor” sau „Uliţa Trapezănească”2. Negustorii greci erau cei care aduceau din Turcia europeană untdelemnul,
măslinele, icrele tescuite, caracatiţa, zeama de lămâie, năutul, orzul şi fideaua, şi altele de acest fel3.
Marii negustori greci au devenit indispensabili domniei pentru procurarea sumelor de bani
necesare cumpărării sau confirmări tronului, dar şi pentru plata la timp a haraciului şi a celorlalte obligaţii băneşti. Aceştia din urmă părăsesc adesea condiţia de negustori prin obţinerea unor
funcţii, în special cele de vameşi şi postelnici, pentru ca în acest fel să acceadă în rândurile boierimii. Inteligenţi şi abili, grecii vor fi folosiţi destul de des de către domnitorii români în misiuni
diplomatice. Favorizaţi de stăpânirea otomană şi de domnii fanarioţi, negustorii greci veneau de
la Constantinopol, cu preţuri oficiale, stabilite de guvernul Otoman şi cumpărau pe un preţ de
nimic în Moldova şi Muntenia câte 500.000 – 600.000 oi anual, pe care le revindeau în Constantinopol la un preţ dublu, realizând averi fabuloase4. Grecii veneau ca emisari ai turcilor pentru furniturile capanului sau ca creditori ai domnilor, care, pentru a-şi acoperi cheltuielile de investitură şi de instalare, luau bani cu dobândă mare de la negustorii greci, cărora le ipotecau veniturile viitoare. Deseori negustorii greci, ispitiţi de câştigul mare, se lăsau de comerţ şi se ocupau cu arenda vămilor, ocnelor şi diferitelor impozite indirecte, apoi, după ce stîngeau capital
suficient, cumpărau moşii5.
Negustorii greci au avut un rol precumpănitor în Moldova. Activitatea lor a dus la dinamizarea comerţului exterior al ţării, la consolidarea legăturilor dintre cele trei ţări române, având
totodată efecte favorabile în dezvoltarea unor centre din spaţiul grecesc, din care proveneau aceşti negustori. Presiunea economică a Imperiului Otoman i-a determinat pe domni să contracteze
numeroase împrumuturi de la negustorii greci. O parte a negustorilor greci au fost doar în trecere în Moldova, mulţi însă s-au aşezat aici pentru totdeauna, cumpărându-şi case, moşii şi prăvălii. Unii au intrat prin cămătărie în posesia unor importante bunuri imobiliare. Conform unei
statistici din anul 1837, la Galaţi existau 21 case comerciale, 34 în 1838 şi 41 în 1841. Una dintre
cele mai puternice era Casa Epaminoda Pana et Co. La fel de puternice erau şi casele comerciale
Venturas, Duca, Negroponte, Krauss, Pedemonte şi Peretti etc. În anul 1848, Zani Manolis Chrissoveloni a înfiinţat la Galaţi o firmă comercială şi bancară, cu filiale la Brăila şi Bucureşti6. Numărul mare al negustorilor veniţi la Galaţi din Kefalonia, Itaca, Attica, Pelopones, a făcut ca preţurile produselor pe care le aduceau să scadă şi a celor pe care le cumpărau să crească, în primul
rând al grâului.
Grecii exportau din Moldova grâu, porumb, sare, oi, lână, vin, brânză, in, tutun, unt, fasole,
piei de iepure, miere, cânepă, cai, vaci etc. Grecii exportau preponderent şi materii prime din
Moldova la Constantinopol. În schimb aduceau undelemn, smochine, stafide, măsline, lămâi,
portocale, icre, săpun, mirodenii. Negustorii greci au controlat aproape în totalitate exporturile
de ceară brută şi piei din Moldova şi Ţara Românească, mărfuri destinate Veneţiei, unde materia
primă era prelucrată şi apoi exportată ca produs finit pe pieţele întregii Peninsule Italice şi în Occident7. Negustorii armeni şi greci practicau comerţul de tutunuri indigene şi străine în ţările roPaula Scalcău, Grecii din România, Ed. Omonia, Bucureşti, 2005, p. 51.
Ibidem. Acest termen desemna masa la care zarafii schimbau banii clienţilor.
3 Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 59.
4 Vlad Bănăţeanu, Armenii în istoria şi viaţa românească, Bucureşti, 1938, p. 34.
5 Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria României, vol. XIX/1, p. 73.
6 Paula Scalcău, Grecii din România, Bucureşti, Editura Omonia, 2003, p. 164.
7 Cr. Luca, Ţările Române şi Veneţia în sec. XVII-lea. Din relaţiile politico-diplomatice, comerciale şi culturale ale
Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima, Bucureşti, 2007, p. 244-253.
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mâne, care le aducea venituri considerabile. Însă acest comerţ este oprit prin Legea din decembrie 1864, prin care statul a luat pe seama sa dreptul de a vinde tutunul, iar negustorii de tutun
fiind obligaţi ca în 6 luni să predea marfa administraţiei Regiei Tutunului. Grecul E. Lambrinidis, stabilit la Galaţi, a înfiinţat o moară, iar Panait Zamfyratos a înfiinţat o fabrică de paste făinoase1.
În Moldova şi Ţara Românească, legislaţia le permitea nu numai să aibă moşii, dar şi să
ocupe dregătorii. Acumulând proprietăţi şi asociindu-se în activităţi economice cu familiile româneşti, au intrat treptat în rândurile boierimii, ceea ce le permitea să se intergreze treptat în societatea românească. Pe lângă faptul că erau mânuitori pricepuţi ai finanţelor şi prin cunoaşterea limbilor europene, se bucurau de susţinere din partea Imperiului Otoman. Călătorul străin
care a ajuns prin Moldova în jurul anului 1785, Alexandre D’Hauterive, nota că negustorii greci
din Iaşi aveau o înfăţişare delicată, tonul dulceag şi un aer şmecher, trăsături care exprimau
foarte bine calităţile morale ale acestei oneste specii de corsari. Ei profitau de prostia semenilor
lor şi de nevoile străinilor, pentru a-i jupui în felul cel mai politicos din lume2.
Cu toate că negustorii grecii încercau să se întindă domeniul de activitate atât asupra comerţului, cât şi asupra vieţii social-politice, prezenţa şi activitatea lor în ţările române a avut şi
rol pozitiv. Deseori, în mod inevitabil, calităţile le-au fost ignorate, iar defectele exagerate. Astfel,
negustorii greci prin ideile şi valorile cu care au venit în contact şi pe care le-au răspândit, au
deschis calea intelectualilor. Prin activităţile lor comerciale au pătruns pe teritoriul principatelor
române şi primele cărţi şi manuscrise greceşti. Pe greci îi întîlnim În Ţara Moldovei nu doar ca
reprezentanţi ai elitei economice, ci şi a celei intelectuale. Grecii au dominat medicina românească până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În Moldova elementul preponderent grecesc
a rămas cel comercial, majoritatea locuitorilor din această etnie se ocupau preponderent cu negoţul intern şi extern, cu arendăşia şi zărăfia.
Pentru a beneficia de protecţia diplomatică a diferitelor puteri europene, unii armeni şi
greci au cerut protecţie consulară. Calitatea de „sudiţi” le oferea o serie de privilegii economice,
juridice şi personale. Suditul era scutit de impozit, plătea o taxă vamală de 3 % ad valorem şi se
bucura de libertatea de a face comerţ pe tot teritoriul ţării. Nu puteau fi arestaţi sau condamnaţi
la amenzi fără a fi înştiinţaţi. Persoana şi domiciliul lor erau inviolabile.
Dacă negustorii greci, implicaţi în comerţul Ţării Moldova erau în cvasitotalitate supuşi
otomani sau veneţieni, atunci negustorii armeni au căutat protecţia austriacă sau rusească, încercând să devină sudiţi. Astfel, Măgărdici şi Iacob Buiucliu din Iaşi obţin cetăţenia austriacă.
Prăvăliile lor din Iaşi scapă de jaful armatei turceşti în anul 1821, pentru că au expus pe uşa prăvăliei actul cu pajură nemţească ce atesta supuşenia lor austriacă. Din condica Iaşului de la
1830, aflăm că Ioan Balaşan, negustor armean, dar supus austriac, „face comerţ în boltă de piatră, cu felurite mărfuri turceşti”. Pentru armenii supuşi austrieci avem două documente – unul
din 20 februarie 1804, privind socotelile dintre Ioan Elefterie şi Nicolae Hristoforovici, supus
austriac, în celălalt document din 29 septembrie 1827, este vorba de adresa Departamentului
străinilor, pricini către Dimitrie Sturza biv vel logofăt, în pricina ce are cu Garabet Grigorof supus austriac, pentru nişte bani3.
Catagrafia din 1832, din vremea lui Ioniţă Sandu Sturza, consemnează mulţi negustori şi
meseriaşi, aflaţi sub protecţie străină. Sudiţii armeni deţin în oraşele Moldovei magazine cu
obiecte de lux. Negustorii Avedic din Iaşi, Garabet Vazar din Galaţi, Ovanes Hariton din Botoşani, Hagi Onig din Focşani, mergeau de două ori pe an, la marile târguri din Leipzig, Viena şi
Nurenberg. Uneori se deplasau până la Paris de unde aduceau mobilă luxoasă, articole de îmbrăcăminte, pălării şi bijuterii după ultima modă franţuzească4.
La începutul secolului al XIX-lea un număr mare de armeni obţin ranguri boiereşti. Amintim dintre aceştia pe: Serafim Babic – serdar, Solomon Trancu – serdar, Isaia Trancu – spătar,
1 Paula Scalcău, Grecii din România, Bucureşti, Editura Omonia, 2003, p. 165.
2

Călători străini despre Ţările Române, vol. X, partea I, volum îngrijit de Maria Holban, Maria. M. AlexandrescuDersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu (redactor responsabil), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2000, p. 691.
3 C. C. Giurescu, Contribuţiuni la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei române până la 1848, Bucureşti, 1972, p. 207.
4 Stela Mărieş, Supuşii străini în Moldova 1781-1861, Iaşi, 1985.
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Gr. Popovici – medelnicer, Cristea Caracaş – comis, Ohanes Pruncu din Iaşi – vornic, Gaspar
Goilav – spătar, M. Baronţi – căminar, P. Ciolac – serdar, Ovanes Cristu – căminar, Bogdan Simonovici din Focşani – clucer, Teodor Missir din Galaţi – medelnicer, G. Ţăranu din Botoşani –
paharnic, M. Ţăranu – serdar1.
Instaurarea în Principate a domniilor fanariote a dus la decăderea comerţului purtat de armeni. Venirea în mare număr a negustorilor greci, protejaţi de domnie, care au acaparat comerţul şi au cumpărat pământuri întinse, a afectat şi viaţa comunităţilor de armeni ce se aflau în ţările române. Armenii au început să piardă din privilegii. În unele oraşe nu le mai este permis să
deschidă prăvălii şi să facă negoţ cu amănuntul, dacă nu plătesc bir greu la visteria domnească
sau la compania negustorilor locali, alcătuită în majoritate de greci. Armenii sunt supuşi la restricţii şi taxe vamale sporite. Concurenţa aprigă a grecilor, care subminează şi preiau de la armeni rolul principal pe care aceştea îl avuseseră în comerţul exterior al Moldovei, îi determină pe
unii dintre ei să plece spre apus în Transivania sau în Bucovina, unde mulţi conaţionali de-ai lor
aveau afaceri înfloritoare din comerţ şi cămătărie.
Comunitatea armenilor din spaţiul românesc are o istorie multiseculară. Practicarea meseriilor şi comerţului de către armeni a contribuit la diversificarea activităţilor economice, la dezvoltarea negoţului intern şi extern, la progresul general al societăţii române. Experienţa şi cunoştinţele armenilor, acumulate în timpul tragicului exod din patria lor istorică, s-au dovedit a fi
benefice în noua lor patrie care le-a oferit azil şi protecţie. Armenii au manifestat respect faţă de
locuitorii ţărilor româneşti, au învăţat limba şi obiceiurile, erau evlavioşi şi toleranţi faţă de toţi
creştinii. Abilităţile armenilor în învăţarea limbilor străine erau cunoscute în toate ţările, fapt
pentru care şi erau atraşi în calitate de traducători/tălmaci la curţile suveranilor, în cadrul negocierilor diplomatice, la încheierea acordurilor comerciale etc. Armenii au adus totdeauna foloase
mari economiei ţărilor române. În primul rând prin faptul că cea mai mare parte din refugiaţii
armeni au venit cu capitaluri, unele chiar foarte importante, pe care le-au investit în întreprinderi comerciale şi industriale. Apoi, a fost de folos experienţa obţinută de ei în ţările de origine.
Datorită lor în ţară a fost cunoscută agricultura sistematică pe întinderi mari de pământ. Contribuţia comunităţii armenilor la dezvoltarea raporturilor economice ale Ţării Moldova cu statele
europene şi orientale a fost semnificativă, fapt explicat prin persecuţiile în patria lor istorică, aptitudinile lor antreprenoriale, politica statelor europene faţă de acest popor şi capacitatea armenilor de a contribui la prosperarea economică a ţărilor în care au primit azil. N. Iorga afima că
„coloniile armeneşti din Moldova au format prima burghezie a oraşelor moldovene”. Aceasta ne
face să ne gândim cât de mult datorăm armenilor, deoarece ştim cu toţii câte străduinţe au fost
depuse pentru crearea unei burghezii naţionale sau apropiate de tendinţele noastre naţionale şi
spirituale”.
Armenii şi grecii rămân şi la începutul sec. al XIX-lea reprezentanţi ai elitei comerciale din
Moldova, cu anumite trăsături ale unui capitalism în devenire. Din rândurile negustorilor armeni şi greci s-a desprins o pătură bogată, care a intrat în cea a elitelor, care ulterior va pătrunde
în sfera boierimii din Moldova. Printre aceştea remarcându-se membrii familiilor armeneşti:
Pruncul, Goilav, Cerchez, Kapri, Artin, Ohanes, etc.
Negustorii armeni şi greci prin dinamismul activităţii lor şi capitalurilor consistente angajate în tranzacţionarea mărfurilor au constituit factorii dinamici de impulsionare a dezvoltării
sud-estului european. Prin consistenţa capitalurilor investite de către ei în operaţiunile de import-export, s-au dovedit vectorul dezvoltării comerţului exterior al ţărilor române. Prin activitatea negustorilor armeni şi greci comerţul Ţării Moldova a fost antrenat pe orbita pieţei internaţionale, contribuind şi la revigorarea circulaţiei mărfurilor între târguri şi oraşe.
Prin natura activismului lor economic, negustorii armeni şi greci stabiliţi în Moldova, s-au
dovedit un factor cert de progres al economiei locale, de maturizare a burgheziei şi consolidare a
rolului categoriilor profesionale productive şi dinamice – meşteşugari şi mici meseriaşi. Ei au
constituit unul dintre elementele importante în procesul lent de formare a burgheziei în spaţiul
extracarpatic.
1

H. Dj. Siruni, Armenii în viaţa economică a ţărilor române, Bucureşti, 1944, p. 75.
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Summary
The Greek and Armenian Community has played an important role in contouring the
economic, social, political, cultura of Moldova. Armenians and Greeks remain in the early century nineteenth commercial elite representatives of Moldova, with some features of capitalism
in the making. From among the Armenian and Greek merchants came off a rich blanket, which came into the elites, which eventually enters the sphere of Moldovan boyars. Notable
among them are Armenian families: Pruncul, Goilav, Cerchez, Kapri, Artin, Ohanes, etc. Armenian and Greek merchants by the dynamism of their work and consistent capital employed
in trading goods were dynamic factors boost the development of southeastern Europe. By consistency of capital invested by them in import – export operations, proved vector Romanian
country's foreign trade development. Through the work of the Armenian and Greek merchants
trade Moldavia orbit is driven international market, contributing to the revival movement of
goods between towns and cities.
By the nature of their economic activism, Armenian and Greek merchants established in
Moldova, proved a sure factor for progress of the local economy, the maturation of the bourgeoisie and strengthen the role of productive and dynamic professional categories - craftsmen
and artisans.They were one of the important elements in the slow formation of the bourgeoisie
in the Carpathian area.
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Ion Xenofontov
CTITORI ŞI BINEFĂCĂTORI AI MĂNĂSTIRII JAPCA
(SECOLUL AL XIX-LEA)
Mănăstirea Japca, plasată pe o terasă de pe malul drept al fluviului Nistru, este singurul
complex monastic din spaţiul pruto-nistrean care funcţionează neîntrerupt de la înfiinţare. Lăcaşul monahal are o privelişte pitorească, fiind comparat cu un ,,cuib de vulturi pe înălţimea malului stâncos din dreapta Nistrului”1, configurat în formă de semicerc, la o distanţă de 2 km de
localitatea omonimă din raionul Floreşti. Aşezământul monahal este plasat la mijloc de înălţime
şi domină spaţiul în cauză. Nistru, „capricios”2, intersectează lăcaşul monahal în cursul său de
mijloc şi formează în această zonă câteva canioane. Aflată la periferie de aşezarea omenească,
mănăstirea creează impresia ieşirii din universul posibil al civilizaţiei şi deformează noţiunea de
timp şi spaţiu.
Lăcaşul monahal Japca face parte din grupul nordic de mănăstiri amplasate, alături de Rudi, Călărăşăuca, Saharna, Ţâpova [Horodişte], Noul Neamţ, de-a lungul fluviului Nistru3.
Din perimetrul stratificării temporale şi a contextului sociopolitic, toponimul Japca a fost
etichetat în mod diferit. Autorităţile eparhiale ţariste au denaturat numele mănăstirii, numind-o
adesea Шабский4, pronunţându-se Jeaba sau Jaba5. În perioada interbelică mănăstirea s-a numit Jabca, iar în anii 1941–1944 – Japca6, denumirea ei actuală. Alte denumiri documentaristorice: Jaba7, Sabca, Şabca8, Şapca9, Şaba10.
Prima istorie scrisă a complexului monastic de la Japca a fost elaborată de stareţul Teofil
(1818–1821). La 13 noiembrie 1820, arhimandritul Teofil, urmând Ordinul nr. 3754 al Dicasteriei duhovniceşti, a prezentat un raport sumar referitor la istoricul lăcaşului monahal11.
Istoria complexului monahal, chiar de la începuturi, este în contingenţă cu o serie de personalităţi care au adus o contribuţie substanţială la dezvoltarea complexului monahal. Într-un
document din 25 aprilie 1628, Iachim Bandur vinde lui Gorgan, fost pârcălab, jumătate din satul
Cobâlea, „şi astă tocmală s-a făcut dinaintea lui… Vasilie Japcăi (s.n.)”12. Într-o gramotă a domnului Vasile Lupu, din 1643, moşia (pământul) ce se afla la începutul sec. XIX în domeniul
Arhimandrit Visarion Puiu, Monăstirile din Basarabia // Revista Societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău, vol. XI, Chişinău, Tipografia de Editură Naţională „Luceafărul”,1919, p. 4.
2 А.И. Яцимирский, С камерой по Днестру (Из дорожного дневника). Фотографическое обозрение, кн. 12,
1901 г, p. 1.
3 P. Mihailovici, Mănăstirile din Basarabia // Cuvânt moldovenesc, 8 ianuarie, nr. 2, 1934, p. 1; Luminiţa Ilviţchi,
Mănăstirile şi schiturile din Basarabia. Aspect comparativ arhitectural, Chişinău, Museum, 1999, p. 10.
4 М. А. Ганицкий, Шабский Вознесенский Монастырь // Кишиневские Епархиальные Ведомости (în continuare – KEB), № 18, 1876, c. 645.
5 Zamfir Arbure, Basarabia în secolul XIX, Chişinău, Novitas, 2001, p. 301.
6 Viaţa economică din Bălţi şi Soroca după desrobire. Buletinul economic al Camerei de Comerţi şi Industrie Bălţi,
1941, anul I, nr. 1, p. 16; Gh. Bezviconi, Mănăstirea Japca din judeţul Soroca, Bucureşti, Tipografia „Fântâna Darurilor”, 1942, pp. 9-10.
7 Zamfir Arbore, Dicţionarul geografic al Basarabiei. Colecţia Testament, Chişinău, Museum, Fundaţia Culturală
Română, 2001, p. 129.
8 Gh. Bezviconi, Mănăstirea Japca din judeţul Soroca, Bucureşti, Tipografia „Fântâna Darurilor”, 1942, p. 9.
9 Arhimandrit Visarion Puiu, Monăstirile..., p. 72.
10 Н. Мазуревич, Сведения о некоторых православных монастырях в Епархии Кишиневской // Записки
Одесскаго общества истории древности, Том II, Одесса, 1848, c. 316; Ieром. Максимилиан, Синодик Шабскаго
монастыря // KEB, № 13-22, 1872. Această denumire aleatorie crea o confuzie cu localitatea Şaba, aflată la 4 km
de Akkerman, populată de colonişti elveţieni.
11 Arhimandrit Visarion Puiu, Însemnările despre monastirile şi schiturile eparhiei Hotinului, din 1820 // Arhivele
Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru, nr. 3, 1930, pp. 262-264.
12 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade (documente slavo-române), vol. IX. Basarabia, Iaşi, 1914, doc. XLIII, pp. 108-109; Documenta Romaniae Historic (în continuare: DRH), A. Moldova. Volumul XIX (1626–1628), Bucureşti, 1969, doc. 349, p. 488.
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mănăstiresc, situat în vecinătate cu pământul satului Sănătăuca, se numea „Japca”, iar cel numit
„Sănătăuca” se numea „Păduche”1. Antroponimul Japcăi şi localizarea proximă este un argument de început al toponimului Japca. La începutul sec. XVIII, denumirea localităţii Japca deja
era fixată în documentele timpului. Astfel, într-un izvor din 1 mai 1724 este menţionat Ghiorghi,
căpitan dila Japca (s.n.)2.
Primul diriguitor al schitului Japca este considerat Iezechiil, venit aici la sfârşitul sec. XVII
din Deleni3. După unii cercetători, Iezechiil a venit din Lemberg (Lvov)4. Mai verosimilă ni se
pare supoziţia venirii din Deleni, ţinutul Vaslui, fapt menţionat şi în Pomelnicul mănăstirii5. Se
consideră că la sfârşitul sec. XVII ieromonahul Iezechiil a edificat în stâncă biserica Înălţarea
Sfintei Cruci şi chiliile rupestre. Despre Iezechiil tradiţia spune următoarele: „sătenii din Japca,
care au avut de suferit în urma incursiunilor tătare, urmate de mari pustiire, nu aveau, şi nici nu
puteau avea, biserică pe loc deschis. Însă aceasta nu le slăbea spiritul, făcându-i în acei ani şi mai
puternici şi mai activi. În acei ani dificili pentru săteni, a intrat în Japca ieromonahul Iezechiil,
care era în pelerinaj prin Basarabia cu un monah. Văzându-i cu mult har, locuitorii aşezării s-au
deschis la suflet şi le-au expus dorinţa lor, cerându-le sfatul. Vizualizând împrejurimile şi
colinele Japcăi, care pe atunci erau acoperite cu păduri dese, Iezechiil a ales mijlocul colinei, în
apropierea satului, practic inaccesibilă însă destul de favorabilă pentru construcţia unei biserici
în stâncă, loc necesar pentru rugăciuni şi refugiu, în cazurile de ingerinţă a duşmanilor. Bucuroşi
de această ofertă, sătenii din Japca i-au rugat pe călugări să rămână la ei şi să construiască în colină o biserică, iar alături de aceasta şi chilii”6. Actul de constituire a aşezământului monahal,
transmis, comunicat şi reprodus prin intermediul memoriei colective, este astfel strâns legat de
personalitatea fondatorului, spaţialitate, credinţă, enoriaşi. Epicentrul „locului însemnat” o
constituie legenda întemeietorului, în care spaţiul este „locul epifaniei sale”7.
La mijlocul sec. XVIII este menţionat ieromonahul Nicodim, ca stareţ de Japca, în documente figurând şi ca proprietar de pământ8. Anume pe timpul lui a început construcţia bisericii
de lemn Înălţarea Domnului9.
În a doua jumătate a sec. XVIII are loc „coborârea” schitului la poalele falezei, fapt generat
de inundaţiile care au înnămolit încăperile rupestre, urme menţinute şi actualmente în stratul
gros de aluviuni din chilii10. Nu mai puţin importantă este şi relativa siguranţă social-politică,
care, la fel, a permis părăsirea zonei dosite şi plasarea comunităţii monahale într-o regiune vizibilă de la poalele dealului. Altă cauză de stabilire a călugărilor pe teritoriul actual al mănăstirii
rezidă în amplul spectacol de judecăţi domneşti, donaţii de pământ etc., care în final au configurat consolidarea şi stabilirea proprietăţii funciare a lăcaşului monahal. De menţionat faptul că
schitul Japca era „închinat la sfăntagură”11, adică Sfântului Munte sau Muntelui Athos.
Proprietatea imobiliară şi fondurile financiare ale aşezământului monahal s-au extins în
urma donaţiilor credincioşilor, activităţilor agricole şi a achiziţiilor efectuate de obştea monahală. De la mijlocul sec. XVIII, domeniul funciar din Japca devine tot mai vizibil în documente, iar
din ele se configurează, treptat, şi proprietăţile lăcaşului monahal. La 29 mai 1746, răzeşii din
Arhimandrit Visarion Puiu, Însemnările..., p. 263; DRH, A. Moldova. Volumul XXVII (1643–1644), Bucureşti, 2005,
doc. 1, p.1.
2 Aurel Sava, Documente privitoare la târgul şi ţinutul Orheiului, Bucureşti, 1944, doc. 193, p. 186.
3 Zamfir Arbore, Dicţionarul..., p. 129. Deleni a fost moşia domniţei Rusanda, fiica domnului Vasile Lupu (1634–
1653).
4 M. Ганицкий, Монастыри вь Бессарабiй // KEB, № 16, 15-31 августа, 1883, c. 536.
5 Ieром. Максимилиан, Синодик Шабскаго монастыря // KEB, № 16, 1872, c. 493.
6 Ibidem, c. 493-494.
7 Doru Radosav, Sentimentul religios la români, Cluj-Napoca, Dacia, 1997, p. 102; A. Manolescu, Locul călătorului.
Simbolica spaţiului în răsăritul creştin, Bucureşti, Padeia, 2002, pp. 102-103.
8 Ieром. Максимилиан, Синодик…, № 16, 1872, c. 496-497; Gh. Bezviconi, Mănăstirea..., doc. 34, pp. 80-81.
9 M. Ганицкий, Монастыри..., c. 536.
10 Sergius Ciocanu, Contribuţii privind istoricul şi arhitectura ctitoriei boierului Constantin Stati, biserica Înălţarea
Domnului de la mănăstirea Japca (judeţul Soroca) // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema,
Chişinău, 2001, p. 21.
11 C. N. Tomescu, Diferite ştiri din Arhiva Consiliului eparhial Chişinău // Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi
geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru, Chişinău, nr. 3, 1930, p. 336.
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Oprişani, ţinutul Soroca, au cedat, în baza unei împărţiri a moşiei, a opta parte din sat, inclusiv
„dinspre Japca”, urmaşilor Ilincăi, fiica lui Ioan vodă Movilă, soţia lui Miron Costin, fost mare
logofăt1. În 1770, Theodosie, cu învoirea proprietarului localităţii, împreună cu călugării s-au
aşezat cu traiul pe moşia satului2. Diriguitorul a construit o biserica de lemn cu hramul Înălţarea
Domnului3, construcţie finalizată în 17744 de egumenul Theodosie5. Pe uşa pridvorului era notată pisania: Cu blagoslovenia Preasfinţâtului Inochentie6, iară cu osârdie şi cu trudă a ieromonahului Theodosie s-au făcut mănăstirea aceasta7.
În evoluţia sa istorică lăcaşul monahal a beneficiat de un puternic sprijin din partea ctitorilor şi binefăcătorilor: domni, mari boieri, slujitori ai bisericii, funcţionari ş.a.
În documentele aşezământului monahal, ca ctitori şi binefăcători ai schitului Japca erau
trecuţi domnii Mihail I Şuţu (1793-1794), Alexandru Callimachi (1796), Constantin Ipsilanti
(1800-1801), Alexandru Şuţu (iulie 1801-septembrie 1802), Alexandru Moruzi (octombrie 1802august 1806)8.
Schitul Japca a beneficiat de sprijinul marilor boieri (în mare parte membri ai Divanului)
din Iaşi sau al ispravnicilor din Soroca. Aceştia, în litigiile privind proprietatea imobiliară, i-au
susţinut pe călugării de la Japca. Între 1793 şi 1812, lăcaşul monahal a fost susţinut de marele
ban Mihail (1793); vornicul de poartă Constantin Pagol (1794); postelnicul Ioan Roşca (1794);
căpitanii Gheorghe Ganea (1794), Ştefan Manoli (1796), Carp Prodan (1796); marii-logofeţi
Constantin Grecean (1805), Dumitru Sturza (1810, 1812); membrii Divanului Nicolae Hrisoverghi şi Andronic Donici (1810, 1812); marii-vornici Constantin Balş (1805), Lup Balân (1810,
1812), Vasile Ronşa (1810, 1812); marele-spătar Gheorghe (Iordachi) Catargiu (1810, 1812); ispravnicii de Soroca Constantin Varnavam, Constantin Harst (1794), Constantin Crupnenschi
(1797), Constantin Carp (1800), Matei Constantin Biv (1804), Dimitri Meleghii (1812) ş.a.
La 12 octombrie 1798 comunitatea monahală de la Japca a cumpărat o moară, „a doua de
la Nistru”, de la familia Axeniei Gheorghe Postoroancă9, iar în 1800 schitului i-au fost donate
două livezi10. În contextul în care monahii făceau faţă cu greutate activităţilor cotidiene s-a apelat la ajutorul domnului Alexandru Şuţu. La 15 decembrie 1801, lăcaşul monahal a obţinut o carte domnească potrivit căreia „putea lua pe tot anul din vama Gospod (domnească – n.n.) câte şasă ocă de untdelemn să fie spre luminare sfintelor icoane”11. O astfel de carte domnească schitul
a primit şi din partea lui Alexandru Vodă Moruzi12. La 25 aprilie 1806, acelaşi domn a poruncit
ispravnicilor din Soroca să delimiteze moşia Japca, a schitului de cea a mănăstirii Golia13. Nu
mai puţin importante au fost donaţiile din partea credincioşilor, care au consolidat substanţial
domeniului funciar al lăcaşului monahal14.
O contribuţie substanţială la extinderea domeniului funciar a Japcăi a avut-o neamul Budeci (Grigore, Sofroni, Antonii, Moisei, diaconul Ioan, Ioanachia, Natalia, Maria, Carp, Vasile,
Meletia, boierul Vasile, Tudor, Maria, Zamfira, Atanasia, Vasilii, Sava, Andronic, Tudor, Chirica,
Ştefan, Andronic, Elena, Condratia, Matei, Ştefan, Nestor, Marta, Irina); Furdui (boierii Constantin, Ştefan şi Vasile, boieroaica Sofia, slujitorii bisericii Andronic, Ioana, Eudochia, Irina,
Vasile, Ana, răzeşii Trofim, Auxentie, Petru, Dimitrie, Paraschevia, Apostol, Ioana [de două ori],
Moldova în Epoca Feudală, vol. VIII, Chişinău, 1998, doc. 155, p. 194.
Иоан Егоров, Пещерние храмы трех манастырей Кишиневской епархии: Жабскаго, Cахарнянскаго и Цыбавскаго // Труды Бессарабского церковно историко-археологического общества, вып. 10, часть 1-я, Древнeйшiе типичные православные церкви Бессарабий, 1918, c. 14.
3 M. Ганицкий, Монастыри..., c. 536.
4 Vizite canonice // Episcopia Hotinului, 1930, an. VII, p. 218.
5 KEB, № 15, 1872, c. 466-468; M. Ганицкий, Монастыри..., c. 536.
6 În anii 1752–1782, episcop de Huşi.
7 Sergius Ciocanu, op. cit., p. 21.
8 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 19, 1872, c. 586-587.
9 Gh. Bezviconi, op. cit., doc. 41, pp. 93-94.
10 Manuscris referitor la Episcopia Hotinului, p. 3. Arhiva curentă a Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove.
11 Gh. Bezviconi, op. cit., doc. 64, p. 122.
12 Ibidem, p. 20.
13 Ibidem, doc. 95, pp. 179-180.
14 Ibidem, doc. 109, p. 211; doc. 114, pp. 214-215.
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Mirona, Dimitrie, Irina, Maria, Agafia, Ştefan, David, Dimitrie) şi Malai-rău /Berghia
(Constantin, Marina, Serghei, Nicolae, Eudochia, Ioana, Maria, Andrei, Ana, Leonti, Argentina,
Ilaria, Metodii, Stefanida, Constanţa, Platon, Andrei, Irina [de două ori], Zaharia, Nestor, Andrei, Teodora, Nicolae, Ştefan, Grigorie, Ilie, Maria, Anastasia, Ieremia, Andrei, Vasile, Lupa [de
două ori], Efrosenia, Leontia, Nicolae, Zamfira, Chirica, Parascheva, Pavel, Elena, slujitorii bisericii Ioanachia, Procop, Dorotea, Vasilii, Flora, Irina, Anastasia, Elena).
Pe la 1800, Vasilii Mandrea, împreuna cu soţia Sofia, din neamul Furdui, au dăruit schitului pământ „pentru întreţinerea părintelui lor – călugăr, care locuia în schit, pentru amintirea
veşnică a sufletului lor”1. În 1802, preotul Andronic Furdui din satul Geamăna, împreună cu fratele Ioan şi surorile Eudochia şi Irina, răzeşi din Japca, au donat schitului Japca pământ pentru
„veşnica pomenire a bunicilor, strămoşilor şi a lor”2. Peste trei ani, Trofim Furdui şi nepoţii acestuia, Auxentii şi Petru, răzeşi din Japca, au donat schitului jumătate din domeniul lor „de sufletul părinţilor lor, a strămoşilor lor şi a lor”3.
În 1806, Sofronia, nepoata lui Grigore Budeci, împreună cu fiul şi ginerele, au donat 13
stânjeni de pământ „pentru pomenirea sufletului bunicilor, părinţilor şi a lor”4. Peste şase ani,
răzeşul din Japca, Platon Loghin, nepotul lui Grigorie Berghia, a donat schitului Japca 5 stânjeni
de pământ „întru pomenirea lui şi a părinţilor”5.
În 1843, fraţii Vasile şi Meletii Budeci, nepoţii lui Grigore Budeci, răzeşi din Japca, au dăruit mănăstirii 73 stânjeni de pământ. Pe la 1845, Vasile Budeci, fiind în etate, a trecut pe la mănăstirea Japca. Aici s-a îmbolnăvit şi a decedat6.
Schitul Japca a beneficiat şi de sprijinul unor personalităţi din domeniul religiei. Verişorii
ieromonahului Paisii şi monahul Ioanachii, preoţi la Dobruşa, au fost transferaţi la Japca. Aceştia erau originari din familii de răzeşi din localitatea Japca. Au dăruit, alături de alţi răzeşi de
neam (сăpitanul Constantin Scurtudenco, mazilul Ştefan Gorgost), schitului Japca pământ „întru pomenirea veşnică a strămoşilor, părinţilor, a lor şi a întregului neam”7. În 1797, egumenul
Ioachim, stareţul mănăstirii Dobruşa, şi episcopul Gherasim Guşschi, aflat în vizită la Dobruşa,
au fost martori la aceste acte de donaţie acordate Japcăi8. În 1808, mitropolitul Veniamin a susţinut activ schitul Japca în litigiile funciare9. Prin aceste acţiuni de binefacere s-a creat şi consolidat domeniul imobiliar al aşezământului monahal de la Japca, unul dintre cele mai puternice
din regiune.
În prima jumătate a sec. XIX, în acţiunile de susţinere materială şi spirituală a aşezământului monahal s-au evidenţiat următorii ctitori: mitropolitul Grigore Irinupoleos, boierul Constantin Andronovici Stati şi funcţionarul Mihail Lobov.
Mitropolitul grec Grigore Irinupoleos s-a născut la 23 ianuarie 1764 în Efes. A fost hirotonisit ca mitropolit al Irinupoleosului şi Vatepodului la 12 ianuarie 1802, la Sfântul Munte, de către fostul patriarh al Constantinopolului Grigore al V-lea (1797-1798). A fost egumenul, epitropul
mănăstirii Golia din Iaşi şi responsabilul tuturor metocurilor vatopedine din Moldova şi Basarabia. În 1821, în timpul revoluţiei eteriste, s-a refugiat în Basarabia, unde a locuit până la deces10.
În această funcţie, observând că mănăstirea Japca este lipsită de ajutor material, i-a donat la 11
Ieром. Максимилиан, op. cit., № 20, 1872, c. 612-613.
Ibidem, № 20, 1872, c. 613.
3 Ibidem, c. 613.
4 Ibidem, c. 615.
5 Ibidem, № 21, 1872, c. 651.
6 Ibidem, № 20, 1872, c. 616.
7 Ibidem, № 19, 1872, c. 593; Ibidem, № 20, 1872, c. 612.
8 Ibidem, № 19, 1872, c. 592.
9 Ibidem, c. 588-591.
10 C.N. Tomescu, În legătură cu întoarcerea în Moldova a mitropolitului Grigorie al Irinopolului şi Vatopedului,
//Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru, Chişinău, an. VI, nr. 1, 1934, p.
97-102; Florin Marinescu, Vlad Mischevca, Mitropilitul Grigore Irinupoleos // Raporturile moldo-grece în contextul
relaţiilor internaţionale: probleme şi perspective, Chişinău, 2002, pp. 106-107; Vlad Mischevca, Mitropilitul Grigore
Irinupoleos (240 de ani de la naştere: 1764–2004) // Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova.
Anuar istoric, Chişinău, nr. 5, 2004, pp. 34-37; Florin Marinescu, Vlad Mischevca, Mitropilitul Grigore Irinupoleos
(1764–1846), un egumen grec la Golia, Iaşi, Editura Doxologia, 2010, p. 15.
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octombrie 1821 un iaz şi o moară de pe pământul Goliei1, iar la 21 august 1825, întreaga parte a
moşiei Japca, din averea mănăstirii Golia, a dat „să le stăpânească cu bună pace în veci”2. Aceste
acţiuni de binefacere ale mitropolitului erau cu atât mai oportune cu cât în perioada indicată mai
multe aşezăminte monahale din Basarabia erau închise din considerentul că nu aveau proprietăţi funciare. În anii 1821–1825, arhimandritul Irinei şi protoiereul Petru Licicovschi, membri ai
Dicasteriei spirituale din Chişinău, au ajutat mănăstirea Japca cu legitimarea juridică a donaţiilor lui Grigore3. Mitropolitul Grigore a trecut la cele veşnice la 3 ianuarie 1846 la Chişinău, fiind înmormântat la Catedrala Naşterea Maicii Domnului din centrul Chişinăului4. După închiderea Catedralei, în 1961, piatra funerară a mitropolitului Grigore Irinupoleos, alături de a altor
mari ierarhi – Dimitrie Sulima (1821-1844) şi Antonie Şokotov (1858-1871), arhiepiscopii ai Chişinăului şi Hotinului – au fost scoase şi transportate în partea de est a bisericii Sfântul Teodor
Tiron (Ciuflea), care urma să aibă rol de catedrală mitropolitană5. Inscripţia de pe piatra de mormânt a mitropolitului Grigore Irinupoleos, în limbile greacă şi rusă, a fost publicată în greacă şi
tradusă în româneşte de Ştefan Gr. Berechet6. Varianta rusă a acestei inscripţii a fost publicată
de cercetătorul Igor Cereteu: ЗДЪСЬ ПОКОИТСЯ ТЪЛО ПРЕОСВЯЩЕННАГО ГРИГОРIЯ
МИТРОПОЛИТА ИРИНОПОЛССКАГО И ВАТОПЕДСКАГО, КОТОРЫЙ РОДИЛСЯ ВЪ
ЕФЕСЪ ГЕНВАРЯ 23 ДНЯ 1764 ГОДА А СКОНЧАЛСЯ ВЪ КИШИНЕВЪ ГЕНВАРЯ 3 ДНЯ
1846 ГОДА. (Traducerea în limba română: „Aici odihneşte trupul răposatului mitropolit al Irinupoleosului şi al Vatopedului Grigore, care s-a născut în Efes la 23 ianuarie 1764 şi a decedat la
Chişinău la 3 ianuarie 1846”)7.
Ca şi în cazul ctitoriilor boierilor moldoveni de la mănăstirile Dobruşa (Toma Cozma), Suruceni (boierii Suruceni) etc., mănăstirea Japca l-a avut drept susţinător pe proprietarul Constantin Andronovici Stati. Acesta a locuit în sfântul lăcaş de la Japca între 1820 şi 1842. Chilia
din lemn a boierului Stati era plasată în locul unde actualmente se află biserica de iarnă. La naştere avea numele de Teofan. În copilărie, având probleme de sănătate, maică-sa a considerat că
schimbarea prenumelui îl va ajuta la însănătoşire, de aceea l-a numit Constantin. Pe taică-său
unii îl numeau – Grigori, alţii – Andronic8. În anii 1820-1825 a zidit în mănăstire biserica de
piatră cu hramul Înălţarea Domnului9. Lăcaşul monahal a fost sfinţit de Dimitrie (Sulima), arhiepiscopul Chişinăului şi Hotinului, succesorul lui Gavriil Bănulescu-Bodoni. În 1829 au fost finalizate lucrările de zugrăvire şi executare a catapetesmei. În martie 1849, biserica a fost acoperită
cu metal şi podeaua cu lemn10. În 1885, arhitectul oraşului Chişinăul, Vladimir Ţiganco, estima
starea bisericii ca „foarte trainică”11. În 1886 a fost înlocuit şi sfinţit iconostasul12. Sub aspect arIeром. Максимилиан, op. cit., № 19, 1872, c. 591; Gh. Bezviconi, op. cit., doc. 115, pp. 216-217.
Ieром. Максимилиан, op. cit., № 21, 1872, c. 649; Gh. Bezviconi, op. cit., doc. 117, p. 218-220.
3 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 19, 1872, c. 592, 594.
4 P. Mihailovici, Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Chişinău, 1938, p. 36.
5 Dinu Poştarencu, Biserica Sf. Teodor Tiron din Chişinău // Identităţile Chişinăului. Materialele Conferinţei, 12-13
septembrie 2011, Chişinău, Pontos, 2012, p. 144; Vlad Mischevca, Cu privire la mormântul mitropolitului Grigore
Irinupoleos (23.I.1764–3.I.1846) // Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani: Biobibliografie, Chişinău, 2013, Tipografia
„Elan Poligraf ” SRL, pp. 136-139; Vlad Mischevca, Memoria unui mitropolit athonit la Chişinău: Grigore Irinupoleos, în Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept: Materialele sesiunii şt. anuale, 16 dec. 2011 / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei; col. red.: Gheorghe Cojocaru (coord.) [et al.], Chişinău, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, 2012 (Tipogr. „Elan
Poligraf”). pp. 105-115.
6 Ştefan Gr. Berechet, Diferite inscripţii şi însemnări // Comisiunea Monumentelor Istorice. Secţia din Basarabia,
Chişinău, 1928, p. 138.
7 Igor Cereteu, Mănăstirea Ciuflea //Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova: studii enciclopedice, Chişinău, Institutul de Studii Enciclopedice, 2013, p. 742.
8 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 21, 1872, c. 655.
9 В. Курдиновский, Список древнейших церквей Бессарабской губернии // Труды Бессарабского Церковного
Историко-Археологического общества, № 10, 1919, c. 92; Petcu Marcu, Nicolae Lihănceanu, Adrian Pintilie,
Ramona-Anca Creţu, Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele teologice din România. Aşezăminte monahale, Bucureşti, Editura Bibliotecii Naţionale a României, Editura Mitropolit Iacov Putneanu, 2011, p. 626.
10 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 14, 1872, c. 443.
11 Sergius Ciocanu, op. cit., p. 24.
12 Петр Бубуруз, Жабский Вознесенский женский монастырь // Журнал Московской Патриархии, Москва,
№ 7, 1981, c. 20.
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hitectural biserica se încadra seriei de edificii de cult în profilul tradiţiei moldoveneşti, iar în plastica
decorativă se sesizau influenţe clasiciste. Constantin Stati a cumpărat pentru mănăstire un lot de
pământ1, lăsând lăcaşului monahal o Evanghelie românească tipărită în 1723 la Bucureşti, un potir
de argint cu o inscripţie în limba română: „Pomeneşte-l, Doamne, pe robul tău, Constantin” şi altă
inscripţie în rusă – „Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, Gheorghe şi Manuil”. A decedat în 1842, la o
vârstă înaintată, şi a fost înmormântat în biserica pe care a zidit-o, în partea de nord a altarului2.
Portretul ctitorului, în ulei, cu inscripţia „Costachi Statiev ctitor 1825, zugrăvit în 1867 febr. 7” a fost
semnalat în 1912 de Gheorghe Ghibănescu, cu următoarea descriere: „privirea sa clară de sub işlicul
vechi, verde în cap, cu caţaveica de vulpe pe umeri şi cu mătănii în o mână şi biserica în cealaltă”3. În
1928, profesorul I. Simonescu avea să constate şi el portretul ctitorului în una din sălile stăreţiei,
„îmbrăcat în giubea până la glezne, cu mânecile largi, cu blăniţă de samur în lungul părţilor. Pe cap
poartă comănac cu blană surie de miel. În mâna stângă ţine chipul vechii mănăstiri, iar în cea dreaptă mătăniile de chihlimbar. Deoparte şi alta a capului stă scris: „Ctitorul Costache State, ziditorul mănăstirii şi cel care a făcut danie pământul, 1825”4. În perioada interbelică, un portret al boierului
Constantin State, din 1825, lucrat în pânză, cu mărimea de 87 x 58 cm, donat de mănăstirea Japca,
se păstra la Muzeul Societăţii Istorico-Arheolo-gice Bisericeşti Basarabene din Chişinău5. Alături de
Constantin Andronovici Stati în Pomelnic (1872) era menţionat şi neamul acestuia: Grigore, Ana,
Andrei, Ioana, Lupa, Andronic, Gheorghe, Manuil6.
Între 1847 şi 1849, Mihail Ivanovici Lobov, funcţionar de clasa a 9-a din Chişinău (o bună
cunoştinţă a arhimandritului Casian) împreună cu soţia sa Eudochia, fiica lui Mihail, a construit
biserica de iarnă cu hramul Arhanghelul Mihail. Faţada bisericii, cu un portic susţinut de coloane dorice, forma în ansamblu o lojă. Din păcate, în urma intervenţiei de reconstrucţie din anii
2012–2013, faţada bisericii a suferit schimbări radicale, comparativ cu planul original al construcţiei. În pridvorul bisericii, în partea dreaptă, sus, este inscripţionat în limba slavonă, cu litere vopsite în negru, în zece rânduri (transliterarea textului în limba română): „Această biserică
cu hramul Arhanghelul Mihail a fost ctitorită de Mihail Ioan Lobov, fost inspector al Seminarului Duhovnicesc din Chişinău, şi soţia lui, Eudochia”. În martie 1849, boierul Avraam Berezovschi a donat 70 de ruble de argint pentru acoperirea bisericii cu tablă şi instalarea unei podele
din lemn7. La 30 iunie 1849 a fost sfinţită de Irinarh (Popov), arhiepiscopul Chişinăului şi Hotinului, considerent semnalat de pisania în limba slavonă, cu litere vopsite în negru, în zece rânduri. Biserica era acoperită cu fier8şi avea anexat un corp de chilii cu acoperiş de şindrilă9. Mihail Lobov a construit şi un corp de casă cu chilii de piatră, pentru care a plătit circa 8 mii de ruble
de argint, a făcut donaţii băneşti pentru procurarea icoanelor şi pentru construcţia clopotniţei
bisericii Înălţarea Domnului10, a donat pentru renovarea bisericii din stâncă 471 ruble de argint,
iar în 1851 – încă 75 ruble11. Datorită lui clopotniţa a mai fost ridicată cu un etaj12. Alături de
Mihail Lobov în Pomelnic (1872) era menţionat şi neamul acestuia: boieroaica Eudochia, Ioana,
Maria, slujitorii bisericii Mihai, Marfa, Petru, Vasilii, Natalia, Parascheva, Petru, Cosima, Ana,
Ştefan, Maria, Alexandru13.
Lăcaşul monahal primea diverse donaţii de la credincioşi atât din zonele învecinate, cât şi
din cuprinsul Imperiului Rus, menţionate în Pomelnicul vechi şi cel din 1872. În Pomelnicul
Gh. Bezviconi, op. cit., doc. 118-122, pp. 220-226.
Ieром. Максимилиан, op. cit., № 21, 1872, c. 655-656.
3 Gheorghe Ghibănescu, op. cit., p. 53.
4 I. Simonescu, Mănăstirea Japca // Anuarul Episcopiei Hotinului, nr. 15-16, 1928, p. 132.
5 Opisul obiectelor ce se păstrează în Muzeul Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti Basarabene din Chişinău,
Chişinău, Tipografia Eparhială, 1923, p. 43.
6 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 21, 1872, c. 655.
7 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 22, 1872, c. 711.
8 ANRM, F. 208, inv. 3, d. 520, f. 165.
9 Ibidem, F. 211, inv. 161, f. 1.
10 Ştefan Gr. Berechet, op. cit., p. 140.
11 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 22, 1872, c. 703.
12 Gh. Bezviconi, op. cit., p. 29.
13 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 22, 1872, c. 707-708.
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vechi era menţionat boierul Pavel Fiodorov, guvernatorul Basarabiei (28 august 1834-29 mai
1854).
În registrele mănăstirii erau incluse neamuri de binefăcători: nobili (ale cneazului Grigorie
Petrovici Volkonski, ale cneazului Petru Hristianovici Vitghenştein, ale cneaghinei Olga Petrovna Dolgorukova), militari (ale colonelului Alexandru Ivanovici Runovski), boieri (Pavel
Fiodorov, Evgheni Alexandrovici Saharov, Nikon Ivanovici Iareţki, Avraam Berezovski, Alexandru Filipovici Rezov), comercianţi (Petru Maximovici Pâleav). Mănăstirea a beneficiat din partea
creştinilor de resurse financiare, pământ, construcţii, cărţi etc. Fraţii de sânge Iolim şi Constantin Tati au donat mănăstirii 3 000 de lei în 18221. În 1827, Gheorghe Paricsii Grec a donat mănăstirii o moară „pentru mântuirea sufletului său şi al părinţilor”2. De menţionat că binefăcătorul a
avut grijă de menţinerea acestei instalaţii, dăruind bani pentru reparaţie şi întreţinere. În iulie
1825, arhimandritul Chiril a donat mănăstirii Japca 100 de lei3. În anii 1840, egumenul Antoni,
stareţul mănăstirii Medvedovsk, Eparhia Kiev, fratele ieromonahului Marchian (Martin Varivoda) a donat mănăstirii bani pentru cumpărarea unui clopot4. În aprilie 1844, egumenul Antonii, stareţul mănăstirii Maloiaroslavsk din Eparhia Kaluga, a donat bani pentru edificii5. Ieroschimonahul Manasie de la mănăstirea Dobruşa, în ianuarie 1847, a donat mănăstirii Japca 34
de ruble şi 25 copeici6. În martie 1847, călugărul rus Ghenadii (Grigorii Moravski) a donat mănăstirii 60 de ruble pentru construcţia chiliilor în partea orientală a mănăstirii7. Boierul Avraam
Berezovschi este înscris în Pomelnic deoarece în 1849 a donat 70 de ruble pentru construcţiile
bisericii Înălţarea Domnului8. În 1851, locuitorii satului Japca, Orest Popa şi Ioan Danţuga, au
donat mănăstirii o Evanghelie ferecată cu argint „pentru veşnica lor pomenire şi a familiilor acestora”9. Locotenent-colonelul Runovski a dăruit lăcaşului un acoperământ de catifea albastră10.
În 1857, cneazul Piotr Trubeţkoi şi fiica acestuia, Maria Zinovieva, au dăruit bisericii din stâncă
Înălţarea Sfintei Cruci icoana Maicii Domnului cu inscripţia în limba rusă: „Această icoană a fost
închinată de roaba lui Dumnezeu Maria Zinovieva, fiica cneazului Petru Trubeţkoi, scris-am eu
singură cu mâna mea la 1857”11.
În 1864, Ioan I. Goroşenco, subchirurg din Camenca, a donat un chivot pentru icoană şi i-a
tratat, timp de 25 de ani, fără remunerare, pe monahii bolnavi12. Tot în acest an, consilierul Nicon Iareţchi a oferit în dar icoana Sfinţilor Nicon şi Ana, ferecată cu argint. Pe parcursul câtorva
ani, prin intermediul schimonahului Zosima, a dat bani pentru procurarea uleiului la candela de
la icoană. În timpul iernii, icoana era transferată în biserica de iarnă Arhanghelul Mihail şi plasată în partea dreaptă a altarului13. În anii 1864-1872, cneazul Grigori Petrovici Volkonski a donat mănăstirii 300 de ruble de argint14. În intervalul decembrie 1867-aprilie 1869, lăcaşul monahal a beneficiat de donaţii financiare de la preotul Pancratii Condraţchi, din regiunea Podolia
(30 de ruble), ieromonahul Teodosie de la mănăstirea Curchi (25 de ruble), moşiereasa Zinovia
Paladuţev din Răspopeni (50 de ruble) şi boierul Gheorghe Teodosiu din Teleneşti (50 ruble)15.
În octombrie 1869, egumenul Teofan de la mănăstirea Noul Neamţ a donat mănăstirii două desetine de pământ, care a fost vândut contra sumei de 100 de ruble16. La 1869, boierul Eugeniu
Ieром. Максимилиан, op. cit., № 22, 1872, c. 703-704.
Ibidem, c. 708.
3 Ibidem, № 19, 1872, c. 592.
4 Ibidem, № 16, 1872, c. 501; № 19, 1872, c. 592.
5 Ibidem, № 19, 1872, c. 593.
6 Ibidem.
7 Ibidem, № 17, 1872, c. 541.
8 Ibidem, № 22, 1872, c. 711; № 14, 1872, c. 443;
9 Ibidem, c. 441-442.
10 Ibidem, c. 441-442.
11 Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 52.
12 Gh. Bezviconi, op. cit., p. 43.
13 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 14, 1872, c. 443.
14 Ibidem, c. 440.
15 Ibidem, c. 444.
16 Ibidem, c. 446.
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Saharov, profesor la Seminarul din Chişinău, a dăruit mănăstirii un acoperământ alb lustruit1.
În acelaşi an, negustorul Petru Maximov Pâleav a donat o stofă brodată cu aur2.
Stareţii mănăstirii Japca au adus o contribuţie individuală la bunăstarea materială a lăcaşului monahal. Aceştia aveau o autoritate aparte în administrarea şi acţiunile de binefacere şi de
culturalizare nu doar a propriei mănăstirii, ci şi a celor din regiune. Astfel, stareţul Sinesie (Oliciovski), diriguitor între 31 august 1821 şi 1824 la Japca, „cunoscut prin experienţa în ceea ce priveşte bunăstarea bisericească”3, a fost numit inspector al mănăstirilor din Basarabia. Pe timpul
acestui stareţ a crescut numărul călugărilor şi a fost construită clopotniţa de piatră cu etaj, fiind
pusă temelia ogrăzii mănăstireşti.
Arhimandritul Onisifor, stareţ la Japca în perioada mai 1830-mai 1834, provenea dintr-o
familie de negustori din Podolia. A fost tuns în monahism la mănăstirea Cosăuţi (1801), ierodiacon (1801), preot (1803), egumen (1812), arhimandrit (1827). A alocat din propriile economii
suma de 198 ruble de argint pentru construirea unui corp de casă. Din cauza problemelor de sănătate a solicitat demisia din funcţie4. A murit la vârsta de 54 de ani şi este îngropat în interiorul
bisericii Înălţarea Domnului, în partea dreaptă, lângă uşă5.
Stareţul Nicodim (Nichita Koşiţ, mai 1834-noiembrie 1836) era fiu de preot, rus, născut în
1798. Absolvent al Seminarului Duhovnicesc din Volânia, a studiat la Academia Duhovnicească
din Kiev. Magistru în teologie. A fost călugărit în 1828, ierodiacon şi ieromonah (1828), egumen
(1833). Profesor la Seminarul Duhovnicesc din Volânia (1831-1832). Magistru (mai 1832), inspector (01.10.1832-22.04.1835) la Seminarul Duhovnicesc din Chişinău6. Între 1833 şi 1834 a
fost stareţ la mănăstirea Călărăşăuca. Egumenul Nicodim a luat în primire mănăstirea Japca în
prezenţa blagociului Ioanichie, ultimul urmând să anunţe autorităţile eparhiale despre eveniment7. În timpul stăreţiei lui, mănăstirea Japca a depus pentru prima dată bani la banca din
Odesa. A lăsat mănăstirii circa 6,5 mii de ruble, utilizate ulterior la construcţia unor edificii la
mănăstire8. A fost transferat în funcţia de rector al Seminarului Teologic din Orenburg.
Arhimandritul Casian (Aleksei Artiuhovski), stareţ – 29 aprilie 1836-1842, 1844-1853,
1856-1864 –, s-a născut în 1807. Rus, originar dintr-o familie de preoţi, din gubernia Harkov. A
studiat la Academia Duhovnicească din Kiev. A fost tuns în monahism la 9 decembrie 1834 de
către arhimandritul Inochentie, rectorul Academiei. Ierodiacon (13 decembrie 1834), ieromonah
(1835), egumen (1837), arhimandrit (1850). Profesor, bibliotecar (17 septembrie 1838-24 februarie 1840), director la Şcoala Spirituală din Chişinău (1840-1842)9. Protopop al mănăstirilor şi
schiturilor din Basarabia (1836-1856). Decorat cu Ordinul Crucea de Aur (13 aprilie 1836), Ordinul Sfânta Ana categoria a II-a, Crucea şi medalia de bronz consacrată războiului din 1853–
1856. Mănăstirea a primit mai multe ofrande de la el, printre care: a zidit o biserică nouă de piatră cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail (1847-1849), a renovat biserica din stâncă Înălţarea
Sfintei Cruci (1852)10. Pentru ultima activitate, la 2 iunie 1854 a primit mulţumiri din partea
arhiepiscopului. La 29 aprilie 1836 a fost numit stareţ la Japca de către Dimitrie, arhiepiscopul
Chişinăului şi Hotinului. La 30 august 1837 a fost numit egumen al mănăstirii cu dreptul de a
purta paliţă11. A lăsat mănăstirii o anaforniţă de argint pe care era inscripţionat: „Cu mila eguIeром. Максимилиан, op. cit., № 14, 1872, c. 443.
Ibidem, c. 445; № 22, 1872, c. 717.
3 Павел Чудецкий, Из монастырских документов // KEB, № 2, 15-31 января, 1882, c. 109; A. Cтaдницкий,
Гавриил Банулеско-Бодони. Экзарх Молдо-Валахииский (1808–1821 и Митрополит Кишиневскии 18131821), Кишинев, 1894, с. 317-319.
4 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 6830.
5 Gh. Bezviconi, op. cit., p. 28.
6 Anuarul Seminarului Teologic Superior „Mitrpolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni”. Note din istoricul Seminarului
/Publicat de rectorul Seminarului Constantin Popovici, Chişinău, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, 1926, p. 131.
7 Ioan Moşneguţu, Contribuţie la studiereea activităţii unui tipograf, architect şi slujitor al bisericii ortodixe
basarabene: arhimandritul Ioanichie (Şapovâi) // Basarabia ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813–2013).
Simpozion ştiinţific internaţional 14-15 octombrie 2013, Chişinău, Cuvântul ABC, 2013, p. 262.
8 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 15, 1872, c. 463-464, 470-471.
9 ANRM, F. 208, inv. 15, d. 2, f. 93; Ibidem, inv. 2, d. 3284, f. 41-42; Ibidem, inv. 3, d. 520, f. 165.
10Ibidem, f. 39.
11 Ibidem, f. 165.
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menului Casian, pentru liniştea Iereii Emilian, Ana, Vasile, Ştefan. Anul 1848”1. Perioada în care
în fruntea mănăstirii s-a aflat arhimandritul Casian, „stareţul gospodar”2, poate fi considerată
epoca de prosperitate a mănăstirii Japca. Părintele Casian a decedat la 26 septembrie 1864, la
vârsta de 56 de ani, fiind înmormântat în mănăstire, în partea de nord a bisericii Înălţarea Domnului. În semn de recunoştinţă pentru grija care a avut-o faţă de mănăstire călugării au instalat o
placă comemorativă din marmură, care se mai păstrează şi azi în partea exterioară a bisericii
Înălţarea Domnului, direcţia nord. Mulţi ani după decesul lui Casian, obştea monahală îl prăznuia în ziua decesului3. În anii 1870, mormântul lui Casian era inclus în ritualul de aducere a
icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăţ la Japca4.
Părintele Teoctist a diriguit mănăstirea de la 1843 până la deces, în 1844. A fost tuns în monahism la mănăstirea Cosăuţi, înainte de 1818. A călătorit prin Rusia, unde a primit titlul de egumen. Revine în Basarabia, locuind iniţial la mănăstirea Călărăşăuca, apoi a fost transferat la Japca. A oferit mănăstirii 50 de ruble din propriile economii pentru construcţii. Înainte de moarte l-a
chemat la sfat pe fostul stareţ Casian pentru a discuta despre inerentul lui sfârşit. Cu o zi înainte a
rugat călugării să-i oficieze întregul ritual al morţii şi înmormântării5.
Arhimandritul Serafim (Zamfir Chiperi), născut în 1818 într-o familie de credincioşi moldoveni, a fost stareţ la Japca în anii 1865–1868. A studiat la Seminarul din Chişinău. Din 1841 a
activat la mănăstirea Curchi, unde a fost tuns în monahism (1843), ierodiacon (1843), econom
(1844-1845). Econom al Casei Arhiereşti (1852-1853). Stareţ la mănăstirile Călărăşăuca (18481849), Hârjauca (1849-1859), Saharna (1853-1865), Japca (1865-1868), Dobruşa (1868-1871) şi
Hârbovăţ (1873-1875), la ultimul lăcaş monahal s-a stins din viaţă6. Ridicat la rangurile de egumen (1849) şi arhimandrit (1865). Membru al Comisiei de Averi Bisericeşti din Basarabia
(1858). Blagocin al mănăstirilor şi schiturilor (1862-1871). Decorat cu ordinele Crucea de Aur,
Sfânta Ana categoria III, Crucea şi medalia de bronz consacrată războiului din 1853–1856. În
anii de stăreţie a arhimandritului Serafim la Japca au fost extinse construcţiile din mănăstire şi
s-au majorat veniturile: de la 2000 la 4000 ruble7.
Ieronim (Iohann Heppner) a fost stareţ în perioada 10 iunie 1868–1873. S-a născut în 1813
într-o familie de nobili polonezi, de origine germană, a fost stareţ în perioada 1868-1872. Luteran convertit la ortodoxie. Tuns în monahism (7 aprilie 1843). A studiat la gimnaziu, apoi la Universitatea Aleksandrovskaia din Varşovia (1831) şi la Universitatea din Derpt (1831-1834), la
Academia Kieveană (1837-1839). Profesor la Harkov (1842-1847). Tuns în monahism (1843),
ierodiacon (1843), bibliotecar (1844-1847). La Kiev a convertit la creştinism şi a botezat doi
evrei. Profesor la Seminarul din Tambov (1847-1854), inspector (1851-1852), ajutor de inspector
(1852-1854). Profesor şi inspector în Astrahan (1854-1856) şi Chişinău (1856-1859). Egumen
(1856), arhimandrit (1859). Stareţ la mănăstirile Astrahan (1854-1856), Hârbovăţ (18 aprilie
1857-1863), Slobodka din Veatsk (1863-1868). Membru al Bibliotecii Publice din Veatsk (18641868), membru al Comitetului de Statistică din Veatsk (1866-1868). Membru al Comitetului
Duhovnicesc în Slobodka (1867-1868). La Chişinău a fost inspector la Seminarul Spiritual (19
octombrie1856-11 septembrie 1859)8, cenzor (1857-1859), directorul Comitetului de Penitenciare din Chişinău (1859-1863), membru al Consistoriului Spiritual şi al Consiliului de Studii
(1869-1871). A fost protopop-supraveghetor al mănăstirilor şi schiturilor din Basarabia (18591863, 1869-1871). În 1872 a fost stareţ la mănăstirea Dobruşa. A dus o corespondenţă activă cu
Ieром. Максимилиан, op. cit., № 22, 1872, c. 710.
Ion Xenofontov, Arhimandritul Casian, stareţul gospodar de la Mănăstirea Japca // Timpul, 3 februarie, 2012,
p. 26.
3 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 15, 1872, c. 464-465; Иоан Егоров, op. cit., c. 15; Arhimandrit Visarion Puiu, op.
cit., p. 75.
4 М. А. Ганицкий, Шабский..., № 23, 1876, c. 918.
5 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 15, 1872, c. 471-472.
6 Gh. Bezviconi, op. cit., p. 31.
7 Ieром. Максимилиан, op. cit., № 13, 1872, c. 395-396.
8 Anuarul Seminarului Teologic Superior „Mitrpolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni”. Note din istoricul Seminarului
/Publicat de rectorul Seminarului Constantin Popovici, Chişinău, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, 1926,
p. 131.
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mitropolitul Kievului Arsenie1, cu personalităţi din Germania (cu care discuta probleme ale
unirii bisericeşti)2.
Deţinea o colecţie bogată de carte, ce conţinea literatură din Antichitate, Evul Mediu, Perioada Modernă. Tematica volumelor era foarte diversă – de la literatură religioasă, filosofie, istorie, până la detective germane. Cărţile personale aveau următoarele semnături: „Ieronim din
Hârbovăţ”, „Ieronim, arhimandritul din Slobodka” sau „Ieronim din Japca”. În 1866 a donat Seminarului din Veatsk biblioteca personală, constituită din 1066 (13 lădiţe) de volume ştiinţifice,
în majoritate nemţeşti. Colecţia a fost estimată la un preţ modic, doar 3500 de ruble3. Un act de
donaţie din 1870, din arhiva Seminarului Spiritual din Veatsk, conţinea următoarea informaţie:
„Cărţile din biblioteca personală a lui Ieronim au fost donate şi primite după lista întocmită şi
semnată de însuşi Ieronim, iar cele care au fost transferate după 1867 de la Japca sunt oferite ca
donaţie Consiliului de Administrare al Seminarului. Aceste informaţii au fost comunicate Consiliului Pedagogic al Seminarului Spiritual din Veatsk din 18 noiembrie 1870, nr. 564. Inspector:
protoiereu Feodor Kibardin, bibliotecar Aleksandru Vereşciaghin, profesorul Vasili Perminov”4.
Ieronim a solicitat superiorilor transferarea la mănăstirea Japca, rugăminte susţinută de
ierarhii bisericii. În anul instalării în fruntea mănăstirii – 1868 – a donat 1,5 mii de ruble de argint pentru Şcoala Duhovnicească de Fete din Chişinău5. Ca stareţ la Japca a contribuit la restaurarea icoanei Maicii Domnului din biserica Înălţarea Domnului (1869), a adus icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăţ, după care s-au făcut două copii (1869–
1871). Pentru copia icoanei, în 1872, s-a lucrat la un acoperământ de valoare. La iniţiativa arhimandritului Ieronim a fost întocmit Pomelnicul mănăstirii şi înfiinţată o şcoală pentru săteni.
Uneori, Ieronim era înlocuit de ieromonahul Nichifor, absolvent şi el al Academiei Kievene. În
1872, Ieronim, fiind în funcţia de stareţ a mănăstirii Japca, a cumulat-o şi pe cea de diriguitor al
mănăstirii Dobruşa6. La această mănăstire a fondat şcoala pentru copii din localităţile învecinate. În iunie 1872, la şcoala de la Dobruşa învăţau 35 de elevi7. A fost transferat în Nejinsk
(1873), apoi Orenburg (1875).
A fost decorat cu ordinele Sfânta Ana categoria II, cu coroană imperială (1867), Sfântul
Vladimir categoria III; Crucea şi medalia de bronz consacrată războiului din 1853-1856. La 16
august 1868, pentru donaţia de 1500 de ruble pentru Şcoala de Fete din Chişinău a fost menţionat cu o diplomă8. A publicat Învăţături şi cuvântări pentru diferite ocazii, Sankt Petersburg,
1872. (Иероним (архимандрит Шабский) Поучения и речи на разные случаи [Текст],
СПб.: [б.и.], 1872. În lucrare autorul atenţiona că principala necesitate a poporului este învăţătura, ca singura cale de prosperitate. Se referea cu lux de amănunte la problemele sociale, de
sănătate publică etc.9. În 1876 a decedat în Orenburg10.
Între anii 1881 şi 1883, stareţ a fost arhimandritul Irineu (Ioan Cebotarenko), rus, provenit
dintr-o familie duhovnicească. Tuns în monahism la mănăstirea Hârbovăţ (1847). A fost stareţ la
mănăstirea Frumoasa (6 noiembrie-20 noiembrie 1856, 1869–1879), blagocinul mănăstirilor. A
Некролог архимандрита Iеронима // KEB, № 23, 1876, c. 944-948; А. Верещагин, Протоиерей Н. Кувшинский: некролог // Тр. ВУАК, вып. 4, 1907, c. 93-94.
2 Е. А. Малышева, Архимандрит Иероним Гепнер и его книжное собрание //
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number9&ELEMENT=gerzenka9_3_2 (accesat:
09.09.2012).
3 Е. Д. Петряев, Записки книголюба, Киров, 1978, c.122.
4 Е. А. Малышева, Архимандрит Иероним Гепнер и его книжное собрание, în
http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number9&ELEMENT=gerzenka9_3_2 (accesat:
09.09.2012).
5 Punerile la cale a stăpânirii de eparhie (text bilingv, în limbile rusă şi română, cu grafie chirilică) // KEB, № 1,
1868, p. 5.
6 Lovin Glicherie, Stareţii monăstirii Dobruşa // Arhivele Basarabiei, nr. 1, 1930, p. 117.
7 Церковная летопись // КЕВ, № 10, 1873, c. 440.
8 Распоряжения епархиального началства // КЕВ, № 5-6, 1868, c. 46.
9 Иероним (архимандрит Шабский), Поучения и речи на разные случаи [Текст], СПб.: [б.и.], 1872, c. 8-9.
10 Архиепископ Павел и деятельность его в Кишиневской епархии (23 июня 1871 г. – 16 июля 1882 г.) с портретом его и автографом. Издание Бессарабского Церковного Историко-Археологического Общества/
Составил Иосиф Пархомович, Кишинев, Епархиальная типография, 1912, c. 26.
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lăsat mănăstirii Japca 800 de ruble, 2 cruci de arhimandrit, o cruce de la Sfântul Sinod. A decedat la mănăstire.
Stareţul Benedict (Vasile Olaru, 1884-1887), moldovean, originar dintr-o familie de preoţi
din Moldova. A studiat la Seminarul Duhovnicesc din Chişinău (1851). A fost tuns în monahism
la mănăstirea Hârjauca (1856). Stareţ la mai multe mănăstiri din Basarabia. Decorat cu Medalia
de bronz cu panglica Sfântului Andrei în amintirea războiului ruso-turc din 1853-1856, decorat
cu paliţă (1862). Econom al Casei Arhiereşti din Chişinău (1862)1. Arhimandritul Benedict a împodobit bisericile cu noi veşminte. A încercat să extindă spaţiul bisericii Înălţarea Domnului, acţiune barată însă de Consistoriul din Chişinău2. A fost instalat un iconostas nou în biserica Înălţarea Domnului, sfinţit în 1886, a contribuit esenţial la susţinerea învăţământului religios3. A
decedat la mănăstire la 1 mai 18874.
Arhimandritul Sinesie (Gheorghe Bârcă, 27 iulie 1887-29 iulie 1904), moldovean, dintr-o
familie de clerici. S-a născut în 1837 în satul Bumbăta, judeţul Bălţi. În 1864 a absolvit Seminarul Teologic din Chişinău. La 4 martie 1864 a fost numit preot în satul Briceani, judeţul Soroca.
De aici, la 5 mai 1864 a fost transferat în localitatea Sângerei, ţinutul Iaşi. Devenind văduv, la 8
aprilie 1866 a fost inclus în comunitatea monahală de la Curchi, unde a fost tuns în monahism la
23 aprilie 1867. La 16 mai 1869 a fost transferat la Japca. În anii 1890 era membru al Societăţii
Misionare Ortodoxe5, al Consiliului Şcolilor Eparhiei Chişinău6. Stareţ la mai multe lăcaşuri din
Basarabia şi protopop al mănăstirilor (1887-1904). Făcea donaţii doar din propriile resurse financiare7. A fost gratificat cu nabederniţă (8 aprilie 1869), gratitudini arhiereşti (29 ianuarie
1870), decorat cu Crucea de Aur (15 aprilie 1878), gratitudini din partea ţarinei (1878), decorat
cu Crucea Roşie pentru ajutorarea răniţilor în războiul din 1853–1856 (20 februarie 1882), ordinul Sfânta Ana categoria III (27 martie 1882), a primit mulţumiri din partea administraţiei eparhiale (18 iunie 1882), decorat cu ordinul Sfânta Ana categoria II (5 aprilie 1887). La 18 martie
1872 a fost numit stareţ interimar la schitul Ţigăneşti, iar „pentru activitate rodnică şi folositoare
şi pentru purtare excelentă a fost confirmat stareţ la acelaşi schit, cu avansarea în rangul de egumen şi dreptul de a purta paliţă la 16 ianuarie 1873”8. La 13 iulie 1873 a fost transferat în calitate
de stareţ la Frumoasa. La 10 decembrie 1877 a fost numit blagocin al schiturilor. Ajutorul stareţului la mănăstirea Hârjauca (21 februarie 1879-2 ianuarie 1887), stareţ la Hârbovăţ (18851887). La 27 iulie 1887, conform Ordinului nr. 2424 al Sfântului Sinod, a fost numit stareţ la
Japca, cu avansarea în rangul de arhimandrit. La 29 august 1887 a fost numit blagocin al schiturilor şi mănăstirilor din Basarabia9. Stareţul Sinesie a decedat în iulie 1904 la Odesa şi este înmormântat la mănăstirea Japca. Pe peretele de nord al bisericii de vară se află o placă cu următoarea inscripţie, în limba rusă: „Arhimandritul Sinesie, fostul stareţ a mănăstirii Şabo, 17 ani, a
absolvit Seminarul Teologic din Chişinău, decedat la 29 iulie 1904, la 67 de ani. Pace tuturora”.
Ultimul stareţ al sfântului lăcaş monahal a fost Porfirie (Pavel Badei, 1904-1916), moldovean. S-a născut în 1843 în satul Hlinjeni, judeţul Bălţi. La 16 iunie 1876 i s-a permis să facă ascultare la mănăstirea Frumoasa. La 28 aprilie 1879 a fost transferat la mănăstirea Hârjauca. La
21 noiembrie 1881 a fost tuns în monahism. La 14 aprilie 1883 a fost numit ierodiacon, iar la 28
august 1887-ieromonah. A fost transferat la mănăstirea Frumoasa (14 octombrie 1889), iar de
aici la Japca (3 septembrie 1809). La 25 februarie 1891 a fost numit econom al mănăstirii Japca,
funcţie pe care a exercitat-o până la numirea sa în calitate de stareţ, în 190410. A învăţat singur să
Alexei Agachi, Istoria mănăstirii Hâncu (1677–2010), Chişinău, Pontos, 2010, p. 96.
Sergius Ciocanu, op. cit., p. 24.
3 KEB, № 4, 1885, c. 43.
4 Умершие исключены из списков // KEB, № 11, 1887, c. 396.
5 Ведомость поступлений в Кишиневский епархиальный училищный совет за январь и февраль месяцы
1894 // KEB, № 14-15, 1894, c. 235.
6 Объявление о пожертвованиях в пользу православного миссионерского общества // KEB, № 14-15, 1890, c. 626.
7 Ibidem, № 19, 1 сентября, 1894, c. 326.
8 ANRM, F. 211, inv. 161, f. 1.
9 Ibidem.
10 Ibidem; Монастыри // Иллюстративнный адрес-калиндарь Бессарабской губернии / Изд. Бессараб. Губерн. Стат. Ком., Кишинев, Tип. Бессараб. губерн. правления, 1914, c. 146.
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citească şi să scrie. Cânta în limba română. Era „un foarte cald şi primitor călugăr”1, a lărgit biserica Înălţarea Domnului (1915–1916), a donat peste 2 mii de ruble pentru zidirea unei trapeze
mănăstireşti, a cumpărat un clopot de 850 kg şi a lăsat mănăstirii un fond de 21 mii de ruble la
Banca din Odesa2. A murit în 1917, la mănăstirea Hârjauca.
Mănăstirea era frecventată de credincioşi atât din localităţile învecinate, cât şi din cele îndepărtate, inclusiv de peste Nistru. Arealul geografic al pelerinilor includea regiunile Podolia,
Herson, Harkov, Kiev. În a doua jumătate a sec. XIX, fluxul de pelerini s-a majorat, în mod special după dezlegarea ţăranilor de glie şi dezvoltarea infrastructurii fluviale. Pelerinii utilizau în
calitate de mijloc de transport vaporul „Pionier”3. Un alt factor care a contribuit la creşterea numărului de vizitatori la mănăstire a fost aducerea icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului
de Hârbovăţ. Pelerinajul începea de la mijlocul lunii aprilie şi se termina pe 14 septembrie, de
hramul bisericii rupestre – Înălţarea Sfintei Cruci. De obicei, aşezământul monahal era frecventat cel mai intens vara, înainte de strângerea roadei. Lunile cele mai solicitate erau mai, iunie şi
august. În acest interval mănăstirea era frecventată zilnic de 50-100 de creştini. În zilele de sărbătoare lăcaşul monahal era vizitat de 300-400 de oameni. Pentru a face faţă numărului mare
de credincioşi se oficia şi câte două liturghii. Mănăstirea avea ambarcaţiuni pentru traficul fluvial al credincioşilor pe Nistru4.
De menţionat faptul că mănăstirea Japca nu doar a beneficiat de ajutor, ci a şi oferit o serie
de ajutoare. A sprijinit financiar mai multe acţiuni culturale şi spirituale din regiune. Într-un raport al mănăstirii referitor la donaţii se menţiona: „mănăstirea Japca… nu este bogată în mijloace şi are mai multe necesităţi decât surplusuri, însă conştientizează despre importanţa activităţii
bisericeşti, ca bine suprem” 5. Mărinimia obştii monahale era înalt apreciată de ierarhii bisericii
şi prezentată ca exemplu pentru alte comunităţi monahale6.
Lăcaşul monahal susţinea financiar Gimnaziul Eparhial de Fete şi Universitatea din Noua
Rusie (10 ruble anual), Seminarul Spiritual (100 de ruble anual)7. În anul 1868 a donat 1500
ruble8, iar în 1872-1873 – 1344 de ruble de argint Şcolii de Fete a Eparhiei Chişinău9. Această
şcoală primea şi donaţii personale de-ale stareţului Ieronom, în 1868 – 1500 de ruble, în 1872 –
100 de ruble de argint10. De asemenea, mănăstirea întreţinea funcţionarii Consistoriului (25 de
ruble anual), vicarul (200 de ruble anual)11. Aloca 10 ruble anual pentru spitalizarea bolnavilor.
În afară de aceste contribuţii anuale, mănăstirea Japca efectua şi unele donaţii. Astfel, în
1855 a contribuit cu 109 ruble pentru armata de voluntari; în 1870 – 25 de ruble pentru spitalizare; 1872 – 1344 ruble pentru Şcoala Eparhială de Fete12. În 1875, plăţile stabilite pentru a fi
vărsate în vistieria mănăstirii din domeniile repartizate ţăranilor, în valoare de 1,3 mii de ruble,
au fost transferate pentru construirea Seminarului Duhovnicesc din Chişinău13. Drept urmare a
fondurilor din veniturile mănăstirilor, inclusiv de la Japca, au fost mărite edificiul Şcolii Eparhiale de Fete, al Şcolii Spirituale din Chişinău şi Bălţi (transferată, în 1875, la Edineţ)14. Mănăstirea
oferea donaţii Societăţii Misionare Ortodoxe. De exemplu, în 1894 a oferit 12 ruble15.
Mănăstirea Japca participa, de asemenea, la construcţia bisericilor, monumentelor, căilor
ferate etc. Călugării ajutau sătenii în perioadele de cataclisme naturale (secetă, inundaţii) şi so1

Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 51.

2ANRM, F. 142, inv. 2, d. 1407, f. 3; Gh. Bezviconi, op. cit., p. 32.

А.И. Яцимирский, op. cit., c. 2.
М. А. Ганицкий, Шабский..., № 20, 1876, c. 758-759.
5 Пожертвования в пользу епархиального женского училища // KEB, № 3, 1-15 февраля, 1872, c. 76.
6 Ibidem, c. 77-78.
7 Ведомость // KEB, № 4, 15-28 февраля, 1885, c. 43.
8 Распоряжения епархиального началства // КЕВ, № 5-6, 1868, c. 46.
9 Ibidem, c. 76; Совет Кишиневского епархиального женского училища представление Его Преосвященству о нуждах сего училища // KEB, № 13, 1873, c. 240.
10 Распоряжения епархильного начальства // KEB, № 1, 1868, c. 5; Пожертвования в пользу..., c. 77.
11 Высочаишия повеления // КЕВ, № 11, 1869, c. 73.
12 М. А. Ганицкий, Шабский..., № 18, 1876, c. 658-659.
13 Церковная летопись // КЕВ, № 3, 1875, c. 123.
14 P. Cazacu, Moldovenii dintre Prut şi Nistru (1812–1918), Iaşi, „Viaţa românească”, f.a.e., p. 132.
15 KEB, № 19, 1894, c. 326.
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ciale (ciumă). Comunitatea monahală susţinea sătenii în lupta contra bolilor epidemice grave. În
1872, în timpul holerei, trei fraţi de ascultare au ajutat locuitorii satelor Japca, Sănătăuca, Bursuc, Salcea, Poiana şi Cuhureşti cu medicamente.
La sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX, mănăstirea Japca era unul dintre cele mai prospere lăcaşuri sfinte din Basarabia. Astfel, în 1894, mănăstirea avea următoarea situaţie financiară: bani depuşi la bancă – 26,3 mii de ruble, bani lichizi – 314 ruble, din donaţii – 255 ruble,
din comercializarea lumânărilor – 1000 ruble, a vitelor, grâului ş.a. – 2500 ruble1. În 1895, lăcaşul monahal dispunea de 90 de chile de grâu şi sârjoacă, 270 de chile de porumb, 120 de chile de
ovăz şi orz, 5 chile de cartofi, 255 de vedre de vin, 68 de ştiubeie, 88 de bovine, 4 cabaline2. La
începutul sec. XX, mănăstirea deţinea 910 desetine de pământ3. Stăpânea vaste livezi fructifere,
avea prisacă, vii, două mori pe Nistru, comercializa producţie agricolă în Rusia4. La 3 iunie 1910,
mănăstirea a deschis un cont financiar în sumă de 20 600 ruble5. Zamfir Arbore numea mănăstirea Japca „întâia între mănăstirile de astăzi ale Basarabiei”6. Lăcaşul monahal era vizitat de
credincioşi (în mod special, în timpul Postului Mare), inclusiv din regiunea Podolia7, fapt ce contribuia substanţial la creşterea veniturilor mănăstireşti.
În sec. al XIX-lea, Mănăstirea Japca şi-a consolidat situaţia financiară, domeniul imobiliar,
şi-a edificat cele mai multe construcţii gospodăreşti în mare parte graţie bunei diriguiri a unor
stareţi, a ctitorilor şi binefăcătorilor, dar şi a tuturor credincioşilor în ansamblu.
Summary
Right from the beginning of its history, the Japca monastery was connected with a number of personalities who have made a substantial contribution to the development of the monastic complex. In the 19th century the monastery has consolidated its financial situation, the real
estate and has raised most of its buildings chiefly thanks to a good management of some abbots, founders and donors, but also all its believers.

ANRM, F. 208, inv. 8, d. 335, f. 33.
Ibidem, f. 28-32.
3 Бессарабский календарь ежегодник. 1-ый год издания. Eжегодное издание под редакцией Б. О. Лемперта и
Н. К. Могилянского, печатано в типографии «Бессарабская Жизнь», 1910, c. 183.
4 Zamfir Arbore, Dicţionarul..., p. 129.
5 ANRM, F. 142, inv. 2, d. 1407, f. 3.
6 Zamfir Arbore, Dicţionarul..., p. 129.
7 А. Литвиновский, Историко-статистическое описание села Хрустовой Ольгопольского уезда Подольской епархии // Подольские епархии ведомости, Каменец-Подосльк, № 16, 1862, c. 527.
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Maria Danilov
O ISTORIE A BASARABIEI DE ANGE BALLY.
INVENTARIEREA SURSELOR (PRIMELE TREI DECENII ALE SEC. XIX)
Printre acele puţine scrieri, care i-au în dezbatere problematica Basarabiei imediat, în urma raptului imperial al anului 1812, cu siguranţă poate fi atribuită şi lucrarea îngrijită de Nicolae
Iorga (publicată în 1940, după un manuscris pe care îl avea de la strănepoata autorului) – 0
lucrare de acum un secol despre Basarabia ca parte a Moldovei, de Ange Bally1. Deşi acest
nume i-a interesat pe mulţi, din păcate, până în prezent lipsesc studiile aprofundate, atât asupra
lucrării, cât şi asupra autorului. Deci, este firesc sa ne întrebăm cine a fost autorul acestei scrieri
istorice şi care este valoare acesteia în contextul istoriografic al problemei basarabene „sub
ruşi”? Din start ar trebui sa intervenim cu o precizare: încercarea noastră se înscrie, mai degrabă, în perspectiva de abordare critică a stadiului de cunoaştere în care se află problema
respectivă, fără însă a reuşi prea multe în această privinţă. Avem, de fapt, mai multe întrebări şi
mai puţine răspunsuri. Înainte însă de a încerca să găsim un răspuns la întrebările care ne frământă, să vedem mai întâi, care sunt consideraţiile istoricului Nicolae Iorga în legătură cu acestă
scriere şi cu autorul ei.
***
Studiul lui Ange Bally, publicat de Nicolae Iorga în 1940 – Un ouvrage d’il y a un siécle sur
la Bessarabie comme pays Moldave, este însoţit de o succintă prefaţă (la fel în limba franceză,
precum e şi textul originalului), în care istoricul, se vede, în graba în care a fost constrâns sa facă
acest lucru (publicarea manuscrisul)2, a lăsat posterităţii doar câteva ipoteze de lucru pentru cei
care, în scop de cercetare, se vor apleca ulterior asupra lucrării lui Ange Bally. Ce stăruie a ne
spune, mai întâi, istoricul Nicolae Iorga?
Mai întâi, Nicolae Iorga intervine cu o constatare demna de a fi relevată în mod special, în
contextul istoriografic al problemei basarabene „sub ruşi”: „Lucrarea pe care o publicăm este
una dintre contribuţiile cele mai importante pentru cunoaşterea trecutului moldav, în deosebi
pentru partea [de ţară] ce se chema după 1812, sub stăpânirea Ţarilor [regiune] basarabeană”3.
Din perspectiva acestei preţioase constatări putem lesne decodifica titlul lucrării care apare sub
forma tipărită: Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave (Văleniide-Munte, 1940). Or, această uşoară modificare şi/sau abatere de la titlul originalului – Nou
tablou istoric şi politic al Moldovei, N.Iorga a făcut-o din anumite motive dictate de contextul
politic al epocii – reocuparea Basarabiei în data de 28 iunie 1940 de către imperiul vecin de răsărit, de astă dată rebotezat în istorie şi cunoscut sub o altă titulatură de „Uniunea Sovietică”. Iată
cum argumentează istoricul acest lucru (spre finalul textului-prefaţă): „Ţinând cont de legăturile lui Bally cu Basarabia, pe care violenţa Sovietelor (s.n.–M.D.), devenite naţionaliste, războinice şi anexioniste o repune în dispută, m-am crezut obligat să înlocuiesc titlul pe
care el [autorul] şi-l dorise: Nouveau tableau historique et politique de la Moldovie”4.
Nicolae Iorga stăruie şi cu unele amănunte asupra manuscrisului pe care îl avea de la strănepoata autorului (Ange Bally), domnişoara Rupert. Textul era prins într-o primă versiune de

Ange Bally,(Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave), publié par N.Iorga, Vălenii-deMunte, 1940, 156 p.
2 Este vorba de anul 1940, când „Sovietele, devenite naţionaliste, războinice şi anexioniste”, – după cum susţine
N.Iorga, au repus din nou în disputa chestiunea basarabeană pentru români (vezi Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un
siécle sur la bessarabie comme pays Moldave), publié par N.Iorga, Vălenii-de- Munte, 1940, p. 2.
3 Nicolae Iorga, Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei (1914-1940). Selecţie şi argument editorial
Pavel Balmuş, Institutul cultural Român, Bucureşti, 2008, p. 255.
4 Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 5.
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lucru, – adică, o de ciornă1. Din păcate, susţine dânsul, – „o parte a manuscrisului s-a pierdut şi
legătura dintre capitolele despre vechiul regim in Moldova, despre instituţiile economice şi financiare, pe care noi le-am plasat la final, cât şi cele ce se referă în particular la Basarabia, nu
mai pot fi reconstruite”2. Tocmai ceea ce era mai valoros, mai important în contextul politic al
epocii amintite (în 1940), în manuscrisul lui Ange Bally, care zăcuse timp de un secol mai bine
necunoscut, fusese, intre timp, risipiti.
Ange Bally şi/sau Anghel Valli. Dar ce ne spune Nicolae Iorga despre autorul scrierii?
Trebuie să observăm că informaţiile asupra lui Ange Bally sunt în general destul de sumare, ca
să nu spunem confuze. N. Iorga susţine că „personajul [Ange Bally] este cunoscut. Domnul
George Bezviconi3 îl menţionează în revista sa, bogată în detalii despre acest teritoriu din care el
însuşi provenea. Cred că o carte din biblioteca părinţilor mei avea semnătura unui Ange Bally, şi
fiind vorba despre o scenetă a lui Octave Feuillet, ar putea aparţine mai degrabă fiului sau părintelui autorului nostru. Străin, probabil grec, Bally, cel despre care vorbim, s-a stabilit în mod sigur în Iaşi, optând apoi, din cauza pământurilor sale, pentru Moldova rusească”4 (amintim în context că, Gh. Bezviconi, la rândul său, cunoştea faptul, că Nicolae Iorga publicase manuscrisul lui
Ange Bally)5. Din cele consemnate de însuşi Ange Bally în cuprinsul lucrării, mai adăugăm unele
amănunte, precum că acesta s-a „născut în ţară” [în Moldova] şi a crescut printre locuitori ei6.
Pentru a lămuri, câtuşi de puţin acea stare de confuzie care continuă, de fapt, să acopere
numele enigmatic al lui Ange Bally, prezentăm în continuare alte amănunte relevante din cele
consemnate de Gh. Bezviconi: „poate el este consilierul titular Anghel Valli, judecător la Hotin la
1837-1840, identic cu căminarul Anghel Valli, posesorul moşiei Blăgeşti din ţinutul Bacău, acel
agent diplomatic despre care scrie şi prinţul N. Sutzo, prezentându-l ca pe o fire destul de fină,
ca să sesizeze unele trăsături şi caracterul boierilor contemporani ai Moldovei, pe care îi vizita”7.
Observăm, însă, că informaţiile lui Gh. Bezviconi sunt lansate doar la nivel de ipoteză de lucru,
acesta neavând, probabil, la îndemână alte mărturii certe. Apoi numele autorului este uşor
modificat: în loc de „Ange Bally” este vorba de un „Anghel Valli”. Ceea ce nu era, însă, cunoscut
nici pentru Nicolae Iorga, nici pentru Gheorghe Bezviconi, în contextul istoric al epocii amintite
(anul de pomină 1940), este că numele lui Ange Bally nu mai putea fi tratat drept un anonim
pentru istoria Basarabiei „sub ruşi”. Pentru o bună parte dintre cei mai apropiaţi de istoria culturală a basarabenilor „sub ruşi”, numele acestuia din urmă (a lui Ange Bally) era cunoscut cel
puţin cu un secol mai devreme.
În râvna sa de a face cunoscut şi altora (din Imperiul ţarilor) viaţa culturala a provinciei,
Alexandru Hâjdău (1811-1898) publicase la 1835, în revista moscovită Telescop, un articol
notoriu despre „literaţii basarabeni”8, în care ne comunica următoarele: „Literaţii din Basarabia
pot fi împărţiţi în două categorii: unii au învăţat în şcolile moldoveneşti şi valahe, sub nemijlocita influenţă a Patriei; alţii şi-au făcut studiile în străinătate. Cei dintâi se disting prin faptul că exprimă gând şi cuvânt în chip veridic caracterul populaţiei băştinaşe; cei din a doua categorie sau
întrupează în formă naţională idei străine sau redau în sunete străine gânduri scumpe inimii
[...]” Şi tot acolo: „Bally Anghel, moşier, doctor în jurisprudenţă şi cavaler; a învăţat în Italia şi în
Nicolae Iorga nota la subsolul paginii: „Manuscrisul ne-a fost transmis de către descendenta sa, încă proprietară a
pământului moştenit, domnişoara Rupert, această femeie înalt cultivată, căruia îi suntem sincer recunoscători.- N.I”;
vezi, Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 3.
2 Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 1.
3 Este vorba de revista Din trecutul nostru (1933-1939); vezi, de asemenea, Gh. Bezviconi, Vechi cărturari basarabeni // Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Universitas, Chişinău, 1992, p. 132-133.
4 Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p.1.
5 Vezi Gheorghe Bezviconi, Vechi cărturari basarabeni, p. 132; autorul face referintă la faptul că Nicolae Iorga a publicat manuscrisul lui Ange Bally, Un uovrage d’il y a un siecle sur la Bessarabie comme pays Moldavie // Revue historique du Sud-Est européen.
6 Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 4
7 Gheorghe Bezviconi, Vechi cărturari basarabeni…, 132-133.
8 Altceva este să constatăm că, informaţiile informaţiile istorice asupra operei lui Alexandru Hâjdău, parte risipite în
publicistica vremii, scrise în ruseşte, parte rămase în manuscris, au fost valorificate mult mai tarziu; vezi Alexandru
Hâjdău. Clipe de inspiraţie, ediţie alcătuită şi îngrijită de Pavel Balmuş [Centrul Naţional de Hasdeulogie], Litera,
Chişinău, 2004, p. 206.
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Franţa, cunoaşte greaca veche şi elina [neogreacă] latina, germana, franceza italiana şi moldoveneasca [româna]. Studiul lui a legiuirilor moldoveneşti şi [a sa] Privire asupra regiunii Basarabia, sub aspect politic, scrise în limba franceză, încă n-au fost editate”1. Astfel, constatăm că
Bally „Anghel”este aşezat printre primii „cei zece literaţi basarabeni” – Gheorghe Beldiman, Alexandru Donici, Iacob Hâncu. Ştefan Margella, Petru Kuniţki, Irineu (Nesterovici), Antonie Juminski, Ieremia Ianov, Constantin Stamati, Alexandru Sturdza, Constantin Filatov, Tadeu Hâjdău – la început de epocă rusească a Basarabiei. Să mai adăugăm că aceeaşi sursă preţioasa
conţine alte două detalii privind subiectul nostru:
primul ţine de faptul că, studiul cu Privire asupra regiunii Basarabia, sub aspect politic, a fost scris în limba franceză;
cel de-al doilea pune în evidenţă faptul, că manuscrisul la acea vreme încă nu era tipărit.
Fără îndoială, manuscrisul lui Ange Bally a fost cunoscut de visu de către Alexandru Hâjdău. Pentru că între acele elite culturale ale Basarabiei „sub ruşi” dintotdeauna a existat un anu
mit nivel de comunicare, în sensul de prietenii intelectuale, de întruniri de suflet la conacurile
boiereşti de altădată. Aceste fapte istorice, ne îndemnă să susţinem că manuscrisul recuperat de
Nicolae Iorga şi editat în volum în 1940, este cel despre care amintea la 1835 înaintaşul nostru,
Alexandru Hâjdeu.
Nu mai puţin relevante sunt şi informaţiile lansate de Alexandru Hâjdău, precum că acel
„Bally Anghel, moşier, doctor în jurisprudenţă şi cavaler; a învăţat în Italia şi în Franţa, cunoaşte
greaca veche şi elina [neogreacă] latina, germana [...]”2, ceea ce ne îndeamnă să constatăm că
acea aleasă pregătire de cunoaşterea a dreptului public din Principatele Române, în special, dar
şi a limbilor de circulaţie, l-a ajutat – după trecerea lui în Basarabia – să fie angajat în statele
ocârmuirii oblastei, fapt confirmat, de altfel, de mărturii autentice3. Pe 13 ianuarie 1817, rezidentul imperial A. Bahmetiev a dispus constituirea unei Comisii speciale care urma să sistematizeze toate legile în vigoare în cele două Principate Române4. Dintr-o atare comisie urma să facă
parte spătarul Ioan Başotă, banul Teodor Başotă. Aceştia din urmă, mai erau ajutaţi de către
„Angelo Bali, funcţionar în cancelaria lui Bahmetiev, şi avocatul Vasile Costici, pe post de translator din limba greacă în română5. Este de presupus că, este vorba de acelaşi Ange Bally, care se
stabilise către acea vreme cu traiul în Basarabia. Cu atât mai mult că, Ange Bally în scrierea sa
face referinţe directe privitor la sistemul legislaţiei existente în Basarabia în primii ani după
anexarea provinciei de către Imperiul Rus6. Să reţinem, de asemenea, că „Anghel Valli” este
considerat de Gh. Bezviconi, alături de Leonard Cantacuzino şi Iordache Gafencu unul dintre cei
care au luat parte, în 1817, la lucrările primei Comisii de lămurire a legislaţiei locale a Basarabiei
în componenţa Imperiului Rus7.
Alte mărturii în această privinţă (din arhivele locale) sunt materialele şedinţei Consiliului
Suprem al Basarabiei din 4 decembrie 1826. Din raportul prezentat Consiliului Suprem de către
funcţionarul Hudobaşev, se arată că moşia Lăpuşna în 1823 a fost dată în concesiune arendaşului Anghel Valli, inclusiv 14 pogoane de viţă-de-vie, pe o perioadă de patru ani, pentru care
arendaşul dădea anual stăpânului câte 300 vedre de vin, restul vinului urmând să-l însuşească
singur (moşierul Iordache Tomuleţ (pe moşia Lăpuşna avea două plantaţii de viţă-de-vie – una
cumpărată din banii proprii de la săteni, iar alta sădită de el)8.
Alexandru Hâjdău, Literaţi basarabeni, în „Alexandru Hâjdău. Clipe de inspiraţie”, ediţie alcătuită şi îngrijită de Pavel
Balmuş [Centrul Naţional de Hasdeulogie], Litera, Chişinău, 2004, p. 206 (revista Telescop, nr. 4, Moscova, p. 610-614).
2 Ibidem, p. 206.
3 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F. 4, inv. 1, d. 80, f. 3-6. Numele lui Ange Bally
este tranliterat în ruseşte (în documentul de arhivă) cu „Анжело Бальи»
4 ANRM, F. 4, inv. 1, d. 80, f. 1-3: Дело по предложению полномочего наместника Бессарабской области об
учереждении комиссии для проведения в порядок молдавских законов, 21 с.
5 ANRM, F. 4, inv. 1, d. 80, f. 3.
6 Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 101.
7 Gheorghe Bezviconi, Vechi cărturari basarabeni, p. 132.
8 Valentin Tomuleţ, Familia de nobili din Basarabia-Sandulache şi Iordache Tomuleţ // Nobilimea basarabeană în
epoca reformelor din Imperiul Rus, Chişinău, 2013, p. 122-123 (ANRM, F. 3, inv. 1, d. 763, p. III, f. 557, 583; d. 928,
p. II, f. 341).
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Înainte de a încheia şirul mărturiilor istorice privitor la autorul scrierii – Un ouvrage d’il y
a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave – ar mai trebui să punem în evidenţă un lucru: Ange Bally şi/sau „Angelo Bally”, după cum îl găsim consemnat în mărturiile de epocă, cu
siguranţă face parte din cohorta acelor mari proprietari, care – după cum susţinea şi N.Iorga în
1940 – au trecut din Principatul Moldovei în provincia din stânga Prutului „optând apoi, din cauza pământurilor sale, pentru Moldova rusească”1. În contextul amintit sunt binevenite şi unele
mărturii aduse în discuţie chiar de autorul scrierii: „Iată-mă în cele din urmă retrogradat
în Basarabia, într-o ţarǎ pe care nu o cunoşteam decât după nume până în ziua de
azi şi unde se pare că va trebui să-mi sfârşesc din puţinii ani care mi-au mai rămas
încă de trăit (s.n.–M.D.). Acest presentiment îmi dă stări de agitaţie pe care vi le pot descrie cu
greu. Starea mea de spirit, în mod normal sobră şi melancolică, se îngrozeşte de realitate din ce
în ce mai mult. Nu îmi mai găsesc bucuria decât în singurătate şi în bătrâneţe. Şi totuşi prevăd că
nu îmi va fi deloc uşor să duc până la capăt acest sejur. Mă găsesc aici fără prieteni, fără cunoştinţe, fără legături de nici un fel. Nu înţeleg deloc limbajul, legile şi formele noii guvernări, care
pare că vrea să se ocupe serios de organizarea noii sale cuceriri. Dar, pentru a ridica edificiul pe
care şi-l doreşte, îi trebuie un anumit număr de funcţionari abili, experimentaţi, care să-şi cedeze
o mare parte din timp serviciului şi nu ştiu dacă, cu materialele pe care le are sub braţ, va putea
să facă vreodată ceva bun. Basarabia, prin învecinarea cu tartarii şi cu garnizoanele turceşti cantonate în locuri puternic strategice precum Chilia, Akkerman, Bender, Brăila şi Sotini, este un fel
de loc al exilului pentru vechea ordine a lucrurilor şi nu în asemenea blocaje oamenii înstăriţi vin
să locuiască“2. Acest lung citat acoperit de misterul gândurilor răvăşite ale autorului (Ange Bally),
care, pe deasupra, în momentul în care s-a stabilit în Basarabia avea o anumită vârstă măcinată de
„singurătate şi bătrâneţe”, ne dezvăluie, de fapt, caracterul plin de melancolie şi copleşit de
înstrîinare în perioada lui basarabeană („mă găsesc aici fără prieteni, fără cunoştinţe, fără legături
de nici un fel”). Exact ca într-un „loc al exilului” pe care şi-l rezervase către apusul vieţii.
Problema surselor.
Dincolo de faptul că este vorba despre una dintre primele scrieri is-torice cu incursiune
imediată asupra Basarabiei anexate de Imperiul Rus, problema surselor, în contextul epocii
amintite, este o sarcina defel uşoara. Nicolae Iorga, spre exemplu, considera că informaţiile
istorice în opera lui Ange Bally nu sunt autentice, dar tot ce priveşte „prezentul este datorat
cercetărilor continue făcute de-a lungul anilor, iar critica, destul de dură care le însoţeşte, este
încă o dată justificată”3. De altfel, vom observa că Ange Bally este suficient de con-ştient de
importanta surselor ce-i stau la îndemâna în scrierea operei sale, de acea, poate, a stă-ruit să lase
posterităţii unele referinţe în această privinţă. Deşi, înainte de a face acest lucru a găsit de
cuviinţă sa ne preîntâmpine într-un fel sau altul (în judecăţile noastre), iar titlul ales pentru
prefaţa lucrării – Avertisment – ne spune destul de clar acest lucru: „Această lucrare nu a fost
niciodată destinată să vadă lumina zilei. Eu nu scriu decât pentru mine. Nu aspir la sufragii, şi
nici la aprobarea nimănui. Nu vreau decât să-mi păstrez în această scriitură amintirea activităţilor mele din tinereţe, şi, într-o muncă pe care n-am întreprins-o deci decât pentru mine, cred
că nu trebuie să mă ataşez nici unei reguli. Anuarele, vechile cronici şi alte materiale, care sunt
consultate de obicei în activităţi asemănătoare şi cu ajutorul cărora aş putea să ofer mai multă
claritate, mai multă ordine şi precizie lucrării mele, nu ar servi decât să-mi diminueze plăcerea
amintirilor. Nu scriu decât din memoria mea, care slăbită, devenită haotică cu vârsta, nu este în
mod sigur un ghid în care ne putem încrede prea tare. Eu prefer însă erorile care pot rezulta decât dezgustul de a mă înconjura de acumularea dezordonată de idei în care nu am nici timpul,
nici răbdarea să răsfoiesc. Sunt însă şi mai mult în dificultate în ce priveşte justeţea mai mică sau
mai mare a observaţiilor dispersate în acest tablou. Nu vreau decât să repet, ca să zic aşa, punctele de vedere pe care mi le-am proiectat odată, bune sau rele, puţin îmi pasă; nu e acum momentul să revin asupra greşelilor mele, şi nici să-mi rectific maniera de a vedea lucrurile”4.
Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 1
Ibidem, p. 156.
3 Ibidem, p.,1.
4 Ibidem, p. 3.
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Şi, totuşi, după cum observă şi spiritul critic al lui Nicolae Iorga, acesta s-a ataşat unor concepte dominante în epocă: „Bally nu ratează, în rest, să recunoască ceea ce este onorabil în vechile
obiceiuri şi în inovaţiile fanariote […], şi este surprinzător curajul cu care el le preferă, în anumite
proporţii, chiar şi din cauza intereselor sale de proprietar, inovaţiilor „filozofice” şi filantropice ale lui
Alexandru I. Putem să comparăm opiniile exprimate de Bally cu impresiile Ecaterinei a II-a despre
Moldova dinaintea celui de-al Doilea război, pe care le găsim în memoriile contelui d’Hauterive. Numai că, aici munca este mai sistematică şi conţine o largă prezentare a domeniilor de activitate ale
guvernului în vechea patrie, aproape integrală, mai puţin Bucovina, studiată pe alocuri şi ea de
autor. Cu toate acestea, el regretă că nu a putut avea toată statisticile pe care le căutase1. Ange Bally
regreta şi faptul ca nu „avea informaţii despre comerţul din această ţară”. Toate sursele care le avea
la îndemână erau „seci”: „Nu se păstrează aici nicio arhiva. Depozitele de acte publice nu
prezintă decât dezordine şi confuzie. Registrele vămilor, defectuoase şi inexacte,
ajută prea puţin ca ghid în această operaţiune (s.n.–M.D.)”2.
La fel este important să observăm că Ange Bally era versat în ceeea ce s-a scris de alţi autori
despre Principatau Moldovei. De acea la rândul său, intervine cu apreieri critice asupra acestora:
„Relatările pe care le avem până acum, adunate din surse ineficiente de persoane cărora le lipseau mijloacele pentru a se consacra cercetărilor necesare, nu ne oferă decât noţiuni superficiale, incoerente şi adesea eronate (s.n.–M.D.). Pentru că nu au apreciat prea mult importanţa acestei provincii, scriitorii datorită cărora avem acele relatări, nu s-au
deranjat să o cunoască mai bine şi au umplut foile doar cu anecdote trunchiate, tradiţii mutilate,
descrieri care poartă amprenta prejudecăţilor care i-au influenţat în cercetările lor. Nu pretind
că am trecut mult mai uşor peste dificultăţile întâmpinate în studiul caracterului, legilor, cutumelor şi studiul administraţiei publice al unei naţiuni despre care nu ştim încă decât prea puţin.
Dar, născut în ţară, crescut printre locuitori, putând oricând să consult eu însumi anuarele, documentele lor şi să întreţin legături cu toate ordinele [şters: clasele,–N.Iorga]3 din care se compune, cred că am avut măcar mai multe mijloace să examinez îndeaproape, să-mi modific din
când în când propriile observaţii, să le amplific, să le prelungesc şi să sondez mai bine, ca să
spun aşa, în caracterul unei naţiuni care ne-a fost descrisă în cele mai sumbre culori clasele, –
[şters: devenite mai dure în viciile instaurate ale corupţiei otomane.–N. Iorga] 4. Lămuririle de
care am avut nevoie pentru a nu mă înşela în cercetările mele, aparţin toate unor surse dintre cele
mai autentice: ruinele arhivelor din provincie, îndrumarea celor mai versaţi ofiţeri în mate-rie de
administraţie şi a unur nobili îmbătrâniţi în magistratură şi în alte părţi remarcabile ale statului”5.
Dincolo de toate aceste argumente putem lesne observa că, tentaţia constantă a lui Ange
Bally a fost aceea de a nu se „înşela” în cercetările care le iniţiase. În plus, mai avea convingerea
că informaţiile lansate aparţineau „toate unor surse dintre cele mai autentice”. Deşi, tot el, ceva
mai înainte afirmase că nu se păstrează aici „nici o arhiva”; că „depozitele de acte publice nu
prezintă decât dezordine şi confuzie”, că „registrele vămilor, defectuoase şi inexacte, ajută prea
puţin ca ghid în această operaţiune!”.
De altfel, Gh. Bezviconi considera că, istoricul A. Zasciuk foloseşte „în lucrarea sa materialul
ştiinţific al lui Anghel Valli”. Deşi A. Zasciuk întreprinde o incursiune istoriografică solidă asupra literaturii publicate despre Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea (lucrarea lui A.
Zasciuk apare în 1862), nu indică expres daca a utilizat si alte lucrări cunoscute în epocă doar în
versiunea de în manuscris. Spre exemplu, lucrările lui I.P.Liprandi (И. П. Липранди, Опыт изложения древней и новой истории Бессарабии), V.F. Raevski (В. Ф. Раевский, Замечания о
Бессарабии), F.F. Vighel (Ф. Ф. Вигель, Замечания на нынешнее состояние Бессарабии)6. O
analiza temeinică asupra surselor istoriografice utilizate de A. Zasciuc, fără îndoială se impune.
Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 2.
Ibidem, p. 68.
3 Ibidem, p. 4.
4 Ibidem, p. 5.
5 Ibidem, p. 4-5.
6 А.Защук, Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба.
Бессарабская область. Часть 2., Spb 1862. c. 7-13.
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Noul tablou istoric şi politic al Moldovei1.
Raportată la istoriografia epocii lucrarea lui Ange Bally se înscrie perfect în „noul tablou
istoric şi politic” al Principatului Moldovei la intersecţia celor două secole: sfârşitul secolului al
XVIII-lea şi începutul celui de al XIX-lea. Structura lucrării, aşa după cum fusese concepută de
autor (deşi, o bună parte din manuscrisul lucrării a fost pierdut), este bine închegată. Textul de
bază este însoţit de o Introducere selectă şi sintetică asupra muncii sale de cercetare, care nu
era altceva decât „rezultatul tuturor acestor lămuriri şi al căutărilor personale” într-o lucrare pe
care a divizat-o în trei părţi sub titlul: Noul tablou istoric şi politic al al Moldovei.
Principatul Moldovei, în opinia lui Ange Bally, era marcat de sistemul politic al „Puterilor
din care se compune”, de poziţia sa geografică între cele trei mari imperii. De aici şi motivele invocate de autor, precum că „merită să fie mai bine cunoscută” istoria acestei provincii româneşti
în timpurile actuale (începutul sec. al XIX-lea). Ceea ce merită să fie scos în evidenţă în legătură
cu particularităţile şi/ sau stilul scrierii lui Ange Bally, este spiritul său critic vis a vis de conceptele enunţate în epocă. Acest spirit critic poate fi sesizat imediat de la lectura primelor pagini ale
textului introductiv; „Lipsit de interes arid în evenimente, acest rezumat nu oferă de fapt nimic
remarcabil, nici una dintre particularităţile picante, din actele de grandoare şi eroism care stau
la originea a numeroase alte popoare”2.
Prima dintre cele trei părţi ale lucrării, conţine o relatare succintă a „originii naţiunii moldoveneşti”, începând de la descălecatul lui Dragoş până spre începutul secolului al XIX-ea.. Cu
sarcasmul său specific, Ange Bally susţine: „nici una dintre particularităţile picante, din actele
de grandoare şi eroism care stau la originea a numeroase alte popoare. O nomenclatură seacă şi
plictisitoare; o suveranitate mereu instabilă, mereu împărţită între voievozi şi o agitată oligarhie;
angoase, revolte, intrigi dureroase şi silenţioase acoperă aproape toate paginile. Delicata splendoare a câtorva operaţiuni militare fericite în Polonia, Ungaria şi în Transilvania; strălucirea momentană a câtorva succese ale lui Ştefan cel Mare (şters: şi aşa câţiva voievozi., – N. Iorga) ,se
naşte şi se stinge înainte să se răspândească cea mai mică certitudine asupra lor. Totuşi, în intervalul de aproximativ 500 de ani care s-au scurs de la descălecatul lui Dragoş, vedem cel puţin un
exemplu aproape unic în istorie (şters: cel al unei fluctuaţii continue în tot ce face parte din autoritatea publică. – N. Iorga), – cel al unei lungi serii de prinţi suverani care au plătit cu preţul vieţii tristul privilegiu al voievodatului”3. La acest fenomen se adaugă scurta durată în care se formează voievodatul şi în care aceasta este suveran. În mai puţin de un secol, acesta se formează,
se constituie şi „se aşează în rândul puterilor independente ale Europei, ajunge la cel mai înalt
grad de dezvoltare şi se pierde printre membrele unui colos care strivea atunci două parţi ale
lumii sub greutatea sa”. Primă parte se încheie cu unele observaţii ale lui Ange Bally privitor la
epoca fanariotă, aică despre principii greci, a căror cârmuire nu i se părea „că merită toate lucrurile urâte” care au fost spuse despre ei. Pentru că aceştea din urmă, în opina sa aveau o „înzestrare superioară celor mai mulţi voievozi moldoveni, cu mai multe cunoştinţe, mai multă abilitate, mai multă inteligenţă şi mai mult tact în afaceri”. Drpet urmarre, ei „au eliminat cu ingeniozitate războaiele civile de care Moldova era mereu afectată”4. Observaţia lui Nicolae Iorga
ţine de faptul că, autorul „nu ratează, în rest, să recunoască ceea ce este onorabil în vechile obiceiuri şi în inovaţiile fanariote”5.
În cea de a doua parte a scrierii se regăsesc informaţii preţioase asupra teritoriului şi climei
provinciei, privitor la starea comerţului (importul şi exportul). Apoi sunt urmate de o imagine de
ansamblu a populaţiei ţării, a structurilor sociale din care aceasta se compune, a dreptului public
dar şi a categoriilor sociale privilegiate, care împart, de fapt populaţia în doua mari clase, dintre
care una poartă singură greutatea cheltuielilor publice şi alimentează prin sudoarea sa luxul şi
indolenţa celeilalte.
Sub acest titlu, Ange Bally îşi concepuse opera rămasă în manuscris; vezi Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle
sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 5-6.
2 Ibidem, p. 5.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 6.
5 Ibidem, p. 1-2.
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Acestor subiecte li se succede o scurtă expunere despre starea clerului în Moldova, despre
privilegiile pe care le deţine, despre fundamentele religioase consacrate uzului lor şi despre
imensitatea dărilor, care absorb două treimi din rentele funciare ale provinciei. Acest tablou este
completat de câteva crâmpeie privitor la independenţa Bisericii moldoveneşti de Scaunul patriarhal de la Constantinopol.
Alte informaţii se referă la casta instituţii nobiliare, a boierimii locale, care a trecut prin
multe încercări şi/sau provocări ale istoriei. La aceste detalii se adaugă altele privitor la populaţia ţării, la caracterul naţiunii sau despre nuanţele care disting clasele superioare de cele inferioare. Dar şi despre cauzele care alimentează acea demoralizare, acel eşec general al moravurilor, pe care li-l reproşăm1.
A treia parte a cărţii cu referire la administrarea Principatului i-a dat cele mai multe bătăi
de cap autorului. În opinia lui Ange Bally tocmai acest segment al vieţii sociale a fost supus cel
mai mult unor mistificări şi/sau eronări de interpretare. Divanul, „acest antic teatru satiric al
justiţiei în Moldova” este un organism social viabil de-a lungul mai multor secole de istorie locală, este unul „respectabil prin vechime, prin legile prin care acţionează, prin înaltele funcţii care
îi dau drept de acces şi aprobare”2. Se încheie această parte a lucrării cu unele referinte critice şi
părtinitoare, totodată, privitor la reformele succesive ale principilor greci în legislaţia civilă şi penală a provinciei: „Eu nu mai sunt atât de influenţabil. Vârsta şi experienţa mi-au tocit acele predilecţii care mă induceau în eroare, însă cu toate acestea îi văd cu alţi ochi pe voievozii greci”,
suţine prompt Ange Bally3.
Ştiri despre Basarabia.
În continuare vom prezenta, rând pe rând, fragmente/ bucăţi de text din lucrarea lui Ange
Bally, privitoare la provincia anexată de Imperiul Rus (Basarabia), care, spre norocul nostru, al
tuturor, a reuşit să le salveze N. Iorga, în 1940, publicându-le in volumul apărut la Vălenii de
Munte în tipografia care o avea acolo4. Dar mai întâi, să lămurim ce ne spune istoricul Nicolae
Iorga în această privinţă: „Aşadar, dacă există părţi pierdute, am conservat-o din fericire, deşi
mutilată, pe cea despre administraţie şi demnitari […].O nouă ediţie ar putea să o plaseze înaintea consideraţiilor despre Basarabia sub stăpânire rusească”5.
Vom observa că în cuprinsul lucrării se regasesc şi alte câteva fragmente privitor la relaţiile
de proprietate dintre marii proprietari şi ţărănime, despre „noul regulament asupra drepturilor
şi obligaţiunilor ţăranilorintrat în vigoare în Basarabia şi, care, în opinia acestuia acordă mai
multe facilităţi ţărănilor în îrelaţiile de proprietate faţă de „reglementările prinţului Grigore
Ghica”6. Astfel, proprietarii basarabeni privesc noul regulament ca pe „o armă de distrugere,
care submineaza bazele întregului confort şi ale prosperităţii publice”. În Basarabia, ca peste tot,
masa locuitorilor se compune în mare parte din ţărani şi proprietari. De aceea raporturile dintre
aceste două mari categorii sociale în provincie sunt cele mai importante laturi ale administraţiei,
susţine Ange Bally7.
Alte aspecte ale vieţii provinciei care şi-au găsit o anumită reflcatare în lucrarea lui Ange
Bally sunt cele legate de noul sistem legislativ. Fiind martor ocular al acelor noi schimbăti ce derulau în Basarabia, acesta a căutat să le găsească o anumită raportare la cele petrecute în
Ange Bally, (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p.7, 55, 65-69, 70-75.
Ibidem, p.8.
3 Ibidem, p. 52-53.
4 Editarea volumului Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave (Vălenii-de-Munte,
1940), în contextul răpirii Basarabiei de către imperiul Sovietic, de către Nicolae Iorga, este, credem, cel mai important lucru pe care ar trebui sa-l însuşim de la înaintaşul nostru: a lucrat întotdeauna–cu conştiinţa trează–la împlinirea Destinului românesc al neamului înstrăinat de Ţară.
5 Ange Bally. (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p.2.
6 Ibidem, p. 85; probail că se face referinţă la Aşezământul obrazovaniei oblastei Bassarabiei din 29 aprilie 1818,
vezi Paul Mihail, Zamfira Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia. I. 1812-1830, Editura Academiei Române, 1993, p. 6, 27- 112.
7 Ange Bally. (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 85-101; vezi compartimentul
„Observaţii care servesc de material pentru un memoriu asupra noii stări de lucruri în problema proprietarilor şi a ţăranilor”.
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Principatul Moldovei. Iată ce ne mărturiseşte Ange Bally în această privinţă: „Ca martor ocular
la munca desfăşurată de unul dintre şefii administrativi în această provinci, sunt primul care să
omagieze inteligenţa lor extinsă şi puritatea vederilor lor, primul care recunoaşte drepturile ce
au obţinut renunoştinţa locuitorilor, primul care este de acord cu enormitatea dificultăţilor care
trebuie depăşite într-o ţară unde este vorba de un popor obişnuit cu rigorile unei guvernări arbitrare, într-o ţară unde sunt multe de reformat şi perfecţionat, şi unde ar trebui luptat fără odihnă
împotriva abuzurilor ale căror rădăcini profunde trebuie smulse pentru a nu-i împiedica la fiecare pas în munca lor […]”. Pentru el „căutarea adevărului nu este nicidecum o crima, când ea
nu are loc decât în vederea binelui public şi când ea nu este condusă de avantaje sau de interese
personale. În exprimarea părerilor mele despre acest subiect, sunt departe de a mă apăra de o
anumită părtinire faţă de locuitorii acestei ţări. Prejudecăţile în favoarea lor pot să mă induca în
eroare, dar a respinge, numai pe baza caracterului lor, vina dezordinilor ce se încăpăţânează împotriva soluţiilor ce au fost utilizate, este prea uşor să fiu influenţat de dezgustul şi descurajarea
pe care perseverenţa dificultăţilor ne-o inspiră […]. În această ţară, ca de altfel peste tot, justiţia
este un pivot al prosperităţii publice. Fără ea regimul politic, oricât de perfect ar putea să fie el în
orice direcţie, n-ar putea realiza niciodată fericirea unui Stat; fără ea drepturile respective persoanelor din care se compune acel Stat ar fi mereu incerte şi nehotărâte […]. Dacă administrarea
justiţiei este peste tot cea mai importantă, ea este sub toate aspectele mult mai importantă în
această provincie, care desprinsă pe neasteptate dintr-un întreg din care a facut parte timp de
secole, este în mod obligatoriu infectată de toate neorânduielile ataşate acestei separări bruşte;
în această provincie, unde confuzia produsă de această separaţie în drepturile de orice tip, deschide un vast câmp spiritului şicanator şi unde o mulţime de oameni, fără avere, fără talent sunt
veniţi să se confrunte cu cei care au obţinut dreptul la stimă şi încredere publică”1.
În contextul amintit acesta nu ezită să afirme – deşi, este conştient de faptul că ar trebui să
recunoască unui stat în care se bucură de o existenţă liniştită şi paşnică - , că neregularităţile
produse de viciile de legislaţie sunt mult mai mari în Basarabia decât în provinciile de pe partea
dreaptă a râului Prut. Represiunea abuzurilor în tribunale era adesea făcută de către oameni cu
o probitate demodată şi învechită în magistratură; şi tot aici, dinpotrivă, numărul de magistraţi
luminaţi, de persoane care au unele cunoştinţe de drept public, de cutume, de legile şi limbile în
care acestea sunt scrise, este mult mai mic. De aici rezultă o acumulare de procese în tribunalele
de tot felul; de aici acele plângeri generale ale tuturor claselor în legatură cu lentoarea şi complicarea procedurilor; de aici acele încurcături mereu încrucişându-se cu formele de care se ajutau
judecătorii şi pretendenţii de a găsi adesea mijloace de a prelungi în mod continuu procesele după propriul interes. Pentru că acele legi, „unele având ca sursă dreptul roman, au fost mereu incerte, contradictorii, amestecate în mod confuz cu obiceiuri vicioase, stabilite în baza unor nevoi
trecătoare şi susceptibile de diferite interpretări”, susţine Ange Bally. Totodată, acesta nu întârzie să aducă şi laude catre ţarul-împărat: în Basarabia „conservarea legilor şi a obiceiurilor prin
care ea se reglementa înainte de unirea cu Rusia, este una din cele mai vii dovezi de indulgenţă şi
înţelepciune a Monarhului […]. Această concesie făcută de ţar a fost un mare bine pentru
provincie”2.
Cât priveşte „planul de carte despre Basarabia”3, apoi acesta s-a conservat doar în câteva
bucăţi/fragmente de text. Primul cuprinde „scurt tablou al avantajelor Basarabiei”, date despre
fertilitatea solului, despre abundenţa produselor agricole, despre relaţiile comerciale cu ţările învecinate, dar şi despre „predilecţia suveranului şi grija părintească în tot ceea ce o priveşte”. Cel
de al doilea fragment cuprinde propriu-zis începutul primului capitol al „cărţii despre Basarabia”. Acesta prevedea „prezentarea cauzelor care timp îndelungat au împiedicat introducerea
unei ordini de lucruri mai bune în provincie; greşelile funcţionarilor care realizau reformele şi
care „aveau grijă să le descrie în culorile cele mai avantajoase pentru a nu atenta în niciun fel la
drepturile sacre ale autorităţii […]. Prezentarea întregii provincii plonjând în haos, într-o conAnge Bally. (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 99-101.
Ibidem, p. 101.
3 Ibidem, p. 108.
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fuzie generală, şi populaţia ce îndura abuzurile cu toate viciile contractate la şcoala coruptiei
otomane […]”1.
În finalul acestui sucint excurs istoriografic asupra lucrării lui Ange Bally. (Un ouvrage d’il
y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave, Vălenii-de-Munte, 1940), ar trebui să punem în evidenţă un lucru: autorul scrierii, deşi afirmase în repetate randuri, precum că opera sa
de gandire nu era „destinată publicării”, acesta era suficient de conştient de valoarea scrierii
sale, dar şi de responsabilităţile care trebuia să şi li asume în posterietate. De atfel, Ange Bally,
susţine tranşant: „Eu ştiu că această schiţă a istoriei moldovene mă face să merit numele de calomniator al unei naţiuni întregi. Prevăd vacarmul, ţipetele indignate ale unora, care nu vor lipsi
să se ridice împotriva mea. Aceşti entuziaşti, oamenii cu prejudecăţi, vor ţipa că e calomnie, impostură, minciună, dar repet, această operă nu este destinată publicării, şi în socoteala pe care
mi-o fac mie însumi, ale observaţiilor mele, nu mă cred obligat să-mi ascund adevărul, nici să
vorbesc despre lucruri în mod diferit faţă de cum le văd […]” 2. Continuarea frazei neterminate
(mai exact ilizibilă în textul originalului), ne-a fost restituită de N. Iorga prin nota de la subsolul
paginii: „Istoria Moldovei, schiţată cu imparţialitatea pe care am introdus-o aici, poate fi folosită
ca dovadă a faptelor pe care le-am enunţat”3.
În concluzii.
Pornind de la ipotezele de lucru lansate în circuitul ştiinţific de Nicolae Iorga, în 1940 (contextul istoric al problemei basarabene l-a îndemnat să publice manuscrisul lucrării lui Ange
Bally), constatăm că lucrarea lui Ange Bally, Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie
comme pays Moldave, cât n-ar părea de paradoxal, timp de peste şase decenii a rămas periferică
spectrului istoriografic de cunoaştere al genezei problemei basarabene (1812). Raportată la contextul istoriografic al epocii, aceasta se înscrie perfect în „noul tablou istoric şi politic” al Principatului Moldovei la intersecţia celor două secole (XVIII-XIX)., dar şi a acelei părţi ţară trunchiată/răşăluită, apoi anexată de imperiali, în 1812, şi redenumită – pe intreaga întindere – cu
numele fals de „Basarabia”.
Cât priveşte autorul scrierii, Ange Bally şi/sau Angelo Bally (după cum îl atestă sursele ruseşti de epocă), cu siguranţă face parte din cohorta acelor mari proprietari, care, pentru a-şi salva
moşiile, după anul de graţie 1812, s-au retras cu traiul din Principatul Moldovei în provincia anexată de Imperiul Rus. Noua reşedinţă a lui Ange Bally nu este altceva, decât „un loc al exilului
pentru vechea ordine a lucrurilor şi nu în asemenea blocaje oamenii înstăriţi vin să locuiască”.
Din cele consemnate de autor în lucrare, putem lesne constata că „această scriitură” îi amintea
de activităţile lui din tinereţe, adică o muncă pe care a întreprins-o „mai mult pentru sine”. Dincolo de faptul că lucrarea lui Ange Bally (manuscrisul ajuns în posesia lui Nicolae Iorga), avea
părţi pierdute, în special cele ce reflectau istoria Basarabiei din primele trei decenii ale secolului
al XIX-lea, ea merită să fie aşezată printre acele puţine scrieri care i-au în dezbatere problematica Basarabiei imediat, in urma raptului imperial al anului 1812. Mai mult, aceasta este o sursă
nespus de preţioasa pentru cunoaşterea istoriei Basarabiei din primele trei decenii ale secolului
al XIX-lea. O nouă ediţie (însoţită şi de o traducere în limba română), ar putea să o plaseze
„înaintea consideraţiilor despre Basarabia sub stăpânire rusească”, după cum constata, în 1940,
Nicolae Iorga.
Summary
Historical context determined the publication in 1940 of the manuscript of Ange Bally’s
work Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave / A century-old work
about Besssarabia as part of Moldova, by historian Nicolae Iorga, who had it form the
granddaughter of the author. Nicolae Iorga succeeded to reconstitute a big part of the original
that refers to administration and tsarist functionaries, though the manuscript had pages lost,
especially the ones reflecting the history of Bessarabia (the first three decades of XIXth century).
Ange Bally. (Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave)…, p. 108.
Ibidem, p. 9.
3 Ibidem, p. 9; vezi nota de subsol.
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Though many were interested by the name of Ange Bally, we still do not have in-depth
studies neither about the author nor about the book.
Starting form scientific hypothesis launched by Nicolae Iorga, we can affirm that Ange
Bally’s work Un ouvrage d’il y a un siécle sur la Bessarabie comme pays Moldave, surely can
be considered one of the most important contributions to the knowledge of Bessarabia history
„under Russians”. Related to historiographical context of the époque, it merges perfectly into
the „new historical and political picture” of Moldavian Principate at the intersection of two
centuries (XVIII- XIX) , including that part of the state that was annexed by the imperials and
re-named, in 1812, Bessarabia.
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Artur Leşcu
LUPTA ŢARISMULUI CONTRA IDEILOR REVOLUŢIONARE
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
Reformele efectuate de către P. Stolâpin, tentativele timide de a introduce elementele monarhiei constituţionale au stabilizat situaţia politică din Imperiu. Lupta politică de pe străzi şi pieţe s-a
mutat în sălile Dumei de Stat. Nici începutul Primului război mondial nu a schimbat radical situaţia.
Se pare că din toate guberniile şi regiunile Imperiului rus, Basarabia era un ţinut patriarhal, cu elemente incipiente şi sporadice a activităţii politice şi sociale. Despre intensitatea joasă a activităţii politice în regiune ne vorbeşte şi numărul destul de mic a persoanelor arestate pentru activitatea politică. Cote maxime numărul celor arestaţi pentru activitatea politică au fost atinse în aprilie 1916,
când pe acest articol au fost reţinute 59 de persoane, din cele 350 de persoane ţinute sub arest la
momentul respectiv în Basarabia. Tradiţional, şi în perioada crizei acute a ţarismului în Basarabia
predominau crimele cu caracter penal – 291 de deţinuţi. Din numărul acesta de deţinuţi 133 erau de
drept penal comun, 85 – condamnaţi la ocnă, 47 – condamnaţi la ispăşirea pedepsei în închisoare,
23 – cu ispăşirea pedepsei în cadrul grupei de corecţie, 2 – cu ispăşirea pedepsei în cetate şi unul cu
transferarea sa în închisorile din interiorul imperiului1.
Majoritatea deţinuţilor politici era reprezentată de către populaţia alolingvă. Din acest
punct de vedere este elocventă lista a deţinuţilor politici din închisorile Basarabie alcătuită la 1
martie 1915. În închisoarea din Chişinău erau ţinuţi sub arest pentru activitatea politică următoarele persoane:
- Alexandr Nepartovici-Uranovici, arestat la 20 iunie 1914;
- Gheorghe Mihai Constantinescu, cetăţean român , reţinut la 24 august 1914;
- Ion Vasile Guţul, cetăţean austro-ungar, arestat la 2 noiembrie 1914;
- Nicolai Nikifor Popovici, ţinut sub arest din 16 noiembrie 1914;
- Gherş Fraim Ianko, arestat la 26 ianuarie 1914;
- Uşert Zeliman Uliman, arestat la 26 ianuarie 1914;
- Iosif Dimitrii Vuşnov, arestat la 2 februarie 1915;
- Meier Volko Pincevskii, arestat la 18 octombrie 19142;
- Gherş Iacob Pincevskii, arestat la 18 octombrie 1914;
- Leiba Abram Dreinberg, arestat la 22 decembrie 1914;
- Anton Vasile Coteţ, reţinut în închisoare 31 august 1914;
- Iacob Carl Vildermut, reţinut din 17 decembrie 1914;
- Domentii Ivan Hristoforov, arestat la 18 februarie 1915;
- Ion Ştefan Brânză, arestat la 17 decembrie 1914;
- Gheorghii Kleadt;
- Auxentii Iova Antonaşciuc, arestat la 17 decembrie 1914;
- Cozma Lukian Romanenko, reţinut din 23 februarie 1915;
- Mihail Artiom Ioniseanţ, arestat la 7 martie 1915;
- Mendel Duhovnii, aflat sub arest din 9 martie 1915;
- Piotr Evnevskii, aflat sub arest din 24 martie 19153;
- Fişel Leizer Bălţi, arestat la 28 martie 1915;
- Gherman Iuzea Şvarţ, arestat la 30 martie 1915.
La închisoarea din Ismail erau reţinuţi Ciprian, Pavel, Grigorie şi Stepan Valliantes. La Bălţi
erau ţinuţi sub arest Iankeli Sruli Kon, din 17 decembrie 1914; Haim Abram Cerneak, arestat la 29
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F 2, inv. 1, dos. 9734, f. 21.
ANRM, F 2 , inv. 1, dos. 9578, f. 18.
3 Ibidem, f. 18 v.
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decembrie 1914; Şlem Sruli Perelimuter, arestat la 19 decembrie 1914; Grigorii Goncearov, reţinut
la 21 februarie 19151; Vasile Ion Carp, reţinut din 23 martie 1915 şi Efim Grigorie Coban, reţinut
din 24 martie 1915. La Orhei erau ţinuţi sub arest deţinuţii politici Aron Inclis, din 15 martie 1915;
Meier Kiro, arestat la 14 martie 1915 şi Lean Augustovici, reţinut la 14 martie 19152.
Studierea dosarelor existente, de altfel puţine la număr a aşa-zişilor deţinuţilor politici de
demonstrează faptul că o bună parte din aceste persoane în realitate nu aveau nimic comun cu
activitatea politică îndreptată împotriva statului. Este elocvent din acest punct de vedere cazul a
unei oarecare Maria Rujanskaia, arestată în iunie 1915 în localitatea Noua Suliţă şi reţinută în calitatea de deţinut politic. Analiza documentelor pune în evidenţă persoana unei domnişoare de
18 ani, care deloc nu era pasionată de idei revoluţionare. Fiica felcerului veterinar din Otaci Matvei Korbanov, la numai 17 ani împliniţi se căsătoreşte cu impiegatul căilor ferate din localitate
Nicolai Rujanskii, pe care, după 3 luni de căsnicie îl părăseşte şi fuge în oraşul Jmerinka. Ajunsă
în oraş, face cunoştinţă cu medicul militar Evghenii Rekanovskii-Romanciuk, cu care pleacă pe
front în Galiţia. Fire impulsivă şi agitată, peste două luni de zile îl abandonează pe amant şi se
întoarce la soţ, transferat cu serviciul în localitatea Proskurov. Idila familială nu a durat însă
mult timp, deoarece, îl părăseşte a doua oară pe soţ şi fuge la Noua Suliţă, unde face cunoştinţă
cu rotmistrul Vladimir Magi, comandantul pichetului de grăniceri din localitate3. În luna mai
1915 ofiţerul a fost arestat de către autorităţile militare, sub arest nimerind şi concubina sa. Aşadar, întâmplător, Maria Rujanskaia dintr-o persoană vânturatică, care înainte de declanşarea şi
în timpul Marelui Război, care conform anchetei presta servicii sexuale, devine deţinut politic4.
Nu mai puţin amuzant era şi cazul altui „deţinut politic” Adolf Kozlovskii. În seara zile de
17 noiembrie 1915 în localitatea Cuhoneştii Vechi, situată pe râul Prut, de către vagmistrul de
grăniceri Anton Kapitonenko a fost reţinut locuitorul târgului Secureni, ţinutul Hotin Adolf Kozlovskii5. Ancheta desfăşurată de către comandantul pichetului de grăniceri din localitatea Carpaci, rotmistrul Karpov a stabilit că cetăţeanul A. Kozlovskii în jurul orei 19.00 a sosit în satul
Cuhoneştii Vechi în căruţa localnicului Martian Finaşkin şi s-a oprit la hanul lui Eugen Bortă din
sat. Discutând cu hangiul, individul i-a comunicat că este venit din Edineţ şi are oarecare afaceri
personale în România, interesându-se totodată de denumirea satelor vecine, familia şi numele
comandantului pichetului de grăniceri din apropiere. Părându-se un tip suspect, E. Borta i-a comunicat despre comportamentul straniu a oaspetelui său rotmistrului Karpov, care a şi ordonat
arestarea lui6. În timpul percheziţiei asupra lui A. Kozlovskii au fost găsite 3825 de ruble şi libret
de economii în sumă de 23 de mii de ruble7. În acelaşi timp, în căruţa vizitiului a fost descoperit
şi un pistol, care aparţinea individului. Toate circumstanţele indicau că în faţa grănicerilor se
afla un spion german sau austriac, aflat în spatele frontului.
Adolf Kozlovskii a fost arestat şi închis în închisoarea din Bălţi pledând nevinovăţia sa. La
elucidarea tuturor particularităţilor cazului dat s-a implicat şi şeful departamentului de jandarmi
din Basarabia temutul colonel Nordberg. Cercetările aprofundate au arătat că în cazul dat nu
poate fi vorba de un act de spionaj pe timp de război, deoarece persoana în cauză suferea de dereglări psihice ce se manifestau în mania persecuţiei. Adolf Kozlovskii, persoana stabilă, care de
30 de ani îndeplinea funcţia de administrator principal a moşiilor urmaşilor generalului Lişin,
de un timp oarecare a devenit foarte suspect, învinuind pe toţi din jur că vor sa-l ucidă cu ajutorul unor raze misterioase. În urma unor plângeri a rudelor sale apropiate a fost luat la evidenţa
psihiatrică, fapt confirmat şi de medicul din Hotin, Tiunik, nobilul Slobonevskii şi de Natalia
Lişin, nepoata generalului-locotenent Lişin. În urma unui acces de manie, A. Kozlovskii a hotărât să-şi continue tratamentul în România, unde, după părerea sa, sunt babe bătrâne cunoscătoare a unor descântece puternice care pot anihila influenţa „razelor ucigătoare”. Ca rezultat
ANRM, F 2 , inv. 1, dos. 9578, f. 19.
Ibidem, f. 19v.
3 Ibidem, f. 33.
4 Ibidem, f. 33v.
5 ANRM, F 2, inv 1, dos. 9565, f. 16.
6 Ibidem, f. 14v.
7 Ibidem, f. 10v.
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Adolf Kozlovskii este eliberat în ianuarie 1916 din închisoarea din Bălţi şi întors acasă la Secureni. Exemplele respective sunt destul de convingătoare pentru a concluziona că o mare parte
din aşa-zişi deţinuţi politici în realitate nu făceau parte din această categorie, fiind persoane ordinare şi ocazional nimerite la arest.
Pe parcursul activităţilor de cercetare penală colaboratorii organelor de poliţie şi sistemului
penitenciar săvârşeau diferite abuzuri. Ancheta internă a elucidat cele mai răspândite abuzuri:
- întocmirea proceselor-verbale fără indicarea exactă a cauzei arestului şi învinuirilor aduse
- lipsa declaraţiilor a martorilor;
- lipsa dovezilor concludente despre activitatea revoluţionară a celor arestaţi;
- ţinerea ilegală sub arest1.
Abuzurile menţionate se datorau în mare parte fluxului permanent de cadre în sistemul
penitenciar. În urma valului revoluţionar din anii 1905-1907 o parte din cadre a părăsit sistemul
lăsând în urma sa un gol în cadrul Inspecţiei Închisorilor din Basarabia, care către anul 1912 s-a
ciocnit cu o criză acută de cadre. Anul respectiv a fost ultimul când s-au efectuat angajări masive
în cadrul închisorilor din gubernie. Majoritatea candidaţilor la ocuparea posturilor vacante erau
foşti militari de carieră, care au exprimat dorinţa de a trece cu serviciul în cadrul Inspectoratului
Închisorilor. Cariera militară din trecut nu garanta însă angajarea automată în serviciu, candidaţii fiind supravegheaţi iar biografiile lor atent studiate de către organele secrete respective. Nu
toţi dintre candidaţi treceau verificarea secretă a organelor de poliţie, cum ar fi cazul porucicului
în rezervă Nicolai Akelin. În luna martie 1912, N. Akelin depune cerere pe numele şefului Inspecţiei Închisorilor din Basarabia de a fin angajat la serviciu în cadrul instituţiei respective. Controlul secret a constatat că porucicul (r) N. Akelin, 33 ani, fost ofiţeri a regimentului 53 Volân infanterie staţionat la Chişinău s-a eliberat la 3 decembrie 1911 din serviciul militar şi era caracterizat de către comandantul regimentului colonelul Komarov din punct de vedere pozitiv2. În
continuare organele de urmărire au constatat că N. Akelin avea un mod de viaţă indecent, trăind
în concubinaj deschis cu o oarecare Anastasia Gohvergh din Herson, nefiind divorţat de soţia sa.
Comportamentul respectiv provoca certe familiale în public ceea ce compromitea imaginea unui
reprezentant al statului3.
Spre deosebire de Nicolai Akelin, alţi candidaţi corespundeau cerinţelor înaintate faţă de
un angajat al sistemului penitenciar. În urma unor verificări aprofundate au trecut controlul de
loialitate monarhiei bicefale ştabs-capitanul (r) Alexei Levaşev4, notarul din Akkerman (Cetatea
Albă) Alexei Kovalevskii, 5 militarul prin contract în rezervă a regimentului 24 dragoni Dimitrie
Crudu6, subofiţerul (r) Luca Mironenko7, ostaş demobilizat Ivan Bogdanovskii8, Petru Moroz9 şi
inclusiv Abram Sirkis, care solicita funcţia de medic dentist în penitenciarul din Chişinău.
Summary
The shy attempts of the Russian governers to introduce some elements of the constitutional monarchy had stabilized a little political situation in the Empire. Political fights moved
from the streets into the rooms of the State Duma. The beginning of the Thirst World War also
didn’t change the situation. It seems that Bessarabia was one of the most patriarchal regions
with low level of political activity. About the low level of political activity tells us also a small
number of persons arrested for political activity. Majority of the political convicted were represented by the alolingual population.

ANRM, F 2, inv. 1, dos. 8926, f. 10.
ANRM, F 2, inv. 1, dos. 9138, f. 15.
3 Ibidem, f. 19v.
4 Ibidem, f. 20.
5 Ibidem, f. 23.
6 Ibidem, f. 26.
7 Ibidem, f. 39v.
8 Ibidem, f. 81.
9 Ibidem, f. 77.
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GENEALOGIE ŞI ASPECTE ETNOSOCIALE
Dinu Poştarencu
NEAMUL DE NOBILI DEMI DIN BASARABIA
Acest neam este de origine greacă şi, după cum se menţionează într-un certificat din 8 decembrie 1821, îşi trage obârşia din târgul Delvinaki al Greciei, unde s-au născut Ioan Demi şi fiii
acestuia, Hriste (ortografiat şi Hristofor), în 1787, şi Nicolae, în 1789. Din asupririi de către turci,
Ioan Demi părăseşte târgul natal şi, împreună cu familia, se stabileşte în Principatul Moldovei,
unde i se acordă rangul de căminar. Un timp, familia Demi a locuit în oraşul Iaşi, iar din 1810 –
în ţinutul Lăpuşna1. Într-o cerere din 1836, adresată Tribunalului Civil Regional al Basarabiei,
Nicolae Demi a specificat că în anii 1809-1812, tatăl său, Ioan Demi, a arendat satul Cărpineni
din ţinutul Orhei, unde a decedat şi este înmormântat2.
La 12 august 1819, Hriste Demi a înaintat autorităţilor basarabene o cerere scrisă în limba
română, precizând în ea că el este arendaş al moşiei Bravicea din ţinutul Orhei3. Tot în acest an,
fraţii Hriste şi Nicolae Demi, împreună cu verii lor primari, Eustate şi Nicolae Ducantonie, au
cumpărat de la doctorul Firih, cu suma de 8 000 de ducaţi olandezi, moşia Pecişte din ţinutul
Orhei, inclusiv 200 de vite cornute, 300 de oi şi alte bunuri4.
Prin actul de vânzare-cumpărare din 20 aprilie 1822, fraţii Hriste şi Nicolae Demi la un loc
cu fraţii Ianachi şi Eustate Coti au cumpărat de la spătarul Ioan Sturza moşia Crăsnăşeni împreună Fundătura şi Crivăţul şi părţi din trupurile moşiilor Singureni, Valea Popii şi Bogzeşti, situate lângă pârâul Bahul din ţinutul Orhei, cu preţul de 110 mii de lei5. Într-un act ulterior se menţionează că moşia Singureni se numea şi Budei6.
La 18 ianuarie 1824, Hriste şi Nicolae Demi au înaintat Adunării Deputaţilor Nobilimii din
Basarabia o petiţie cu rugămintea să fie înscrişi în tagma nobilimii basarabene, anexând la ea,
drept dovezi ce confirmau provenienţa lor nobilă, două documente: 1. Hrisov emis la 25 ianuarie
1818 de către domnul Moldovei Scarlat Callimachi, în care se menţiona că Ioan Demi şi fiii acestuia, Hriste şi Nicolae, greci de viţă, stabilindu-se în Moldova, au practicat comerţul. 2. Certificat
din 8 decembrie 1821, semnat de doi mitropoliţi greci, episcopul Constantin al Buzăului şi maiorul Patarachi, despre faptul că Hriste şi Nicolae Demi sunt originari din târgul grecesc Delvinaki7. Deoarece aceste două documente nu conţin dovada că cineva din reprezentanţii neamului
Demi ar fi deţinut rang boieresc din Moldova, ceea ce constituia o condiţie necesară pentru a fi
inclus în rândul nobilimii basarabene, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, în cadrul
şedinţei din 15 aprilie 1825, le-a respins cererea8.
La 30 iunie 1826, printr-o cerere scrisă în limba română, fraţii Hriste şi Nicolae Demi din
nou au solicitat Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia (după cum au scris ei: Către Deputăţască Adunare a Dvorenilor oblastii Basarabia) să le acorde calitatea de nobil9. Pe lângă
cele două acte anexate la cererea din 18 ianuarie 1824, ei au mai prezentat încă două: 1. Certificat
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F. 88, inv. 1, d. 240, f. 82, 91; ANRM, F. 88, inv. 2,
d. 295, f. 28.
2 ANRM, F. 37, inv. 2, d. 1584, f. 18v.
3 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 2725, f. 1. Despre faptul că el, în 1819, era arendaş al moşiei Bravicea se menţionează şi
într-un alt dosar de arhivă (ANRM, F. 205, inv. 1, d. 2666).
4 ANRM, F. 22, inv. 1, d. 581, f. 1.
5 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 24, f. 52-54 (actul de vânzare-cumpărare în limbile română şi rusă).
6 ANRM, F. 37, inv. 2, d. 16, f. 6, 62; ANRM, F. 37, inv. 4, d. 279, f. 30, 34v (în această a doua sursă se menţionează că
moşia Crivăţul se numea şi Budei).
7 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 13, 82.
8 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 24, f. 48-49, 58-60 (filele 56-57 conţin hrisovul din 25 ianuarie 1818 al domnului Scarlat Callimachi tradus în limba rusă). Acest hrisov poate fi consultat şi în următoarea sursă: ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f.
11-12, 18-19, 77 (actul original), 78-80 (textul paralel al hrisovului în română şi tradus în ruseşte)
9 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 1.
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semnat de către 16 boieri din Principatul Moldovei şi Basarabia şi datat cu 4 iunie 1826, prin
care se adeverea că sub guvernarea Moldovei, fraţii Demi s-au bucurat de drepturile acordate
persoanelor cu reputaţie şi provin dintr-o familie de viţă1. 2. Paşaport eliberat la 25 februarie
1819 şi semnat de către rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei, A.N. Bahmetev, în care se menţionează că „nobilul moldovean Nicolae Demi şi soţia sa Catinca, însoţiţi de patru slujitori, pleacă
înapoi în Principatul Moldovei, călătorind într-o brişcă trasă de doi cai”2. Adunarea Deputaţilor
Nobilimii din Basarabia le-a satisfăcut rugămintea prin procesul-verbal din 7 iulie 18263. În
acest timp, ambii fraţi Demi erau căsătoriţi şi locuiau în Crăsnăşeni4.
Nicolae Demi era şi stăpânitor de ţigani. În 1831, el a cumpărat ţigani de la un cetăţean din
Grigoriopol, în 1840 – de la Lvov Gheorghe Cantacuzino, iar în 1841 – de la Mihail Alexandru
Cantacuzino5.
Dintr-un stat personal al lui Nicolae Demi, întocmit în 1831, aflăm că el avea 42 de ani şi
era căsătorit cu Ecaterina, fiica lui Constantin Iovce. Avea în proprietate bunuri părinteşti în
Grecia şi moşiile cumpărate Crăsnăşeni şi Budei, iar soţia sa era moştenitoare a moşiilor Căpreşti, Porcăreşti şi o parte din Domulgeni, situate în ţinutul Iaşi. Copiii lor: Ioan, de 14 ani, Constantin, de 13 ani, Leonid, de 11 ani, Elena, de 9 ani, Maria, de 7 ani, şi Dumitru, de 4 ani. La 17
iulie 1831, N. Demi a fost ales de nobilimea din judeţul Orhei în calitate de judecător în cadrul
Judecătoriei Judeţene Orhei6.
Prin procesul-verbal din 30 aprilie 1834, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia i-a
trecut în registrul genealogic al nobilimii basarabene pe trei fii ai nobilului Nicolae Demi: Constantin (născut la 13 septembrie 1819, în satul Pecişte, judeţul Orhei7), Ioan (născut în 1821) şi
Leonid (născut în 1824)8.
Potrivit unui document din 18319, în acest timp Ioan avea 14 ani, prin urmare s-a născut în
1817, iar Leonid – 11 ani, ceea ce înseamnă că s-a născut în 1821. Vârsta lor este consemnată şi
într-un act din 1833: Ioan avea 15 ani, Constantin – 14 ani, iar Leonid – 12 ani10.
Deoarece nu se ştia exact când şi unde s-au născut Ioan şi Leonid, Consistoriul Duhovnicesc din Chişinău, instituţia care elibera certificate de naştere, a efectuat cercetări pentru a
stabili data şi locul lor de naştere. Potrivit declaraţiei lui Nicolae Demi şi a fratelui său, Hriste
Demi, care a participat la botez în calitate de naş, Ioan şi Leonid au fost botezaţi la biserica din
satul Bravicea, judeţul Orhei, însă, verificând registrele parohiale de stare civilă ale acestei biserici din anii 1817-1819 şi 1821-1822, s-a constatat că ambii nu erau înscrişi în registrele respective. Dar ei figurau împreună cu tatăl, mama şi Constantin în lista enoriaşilor bisericii din satul
Pecişte care s-au spovedit în anii 1824-1830, în listă fiind indicată vârsta fiecărui enoriaş. Pe baza
acestor date, Consistoriul a decis: de a considera că Ioan s-a născut în 1818, iar Leonid – în 182111.
În 1835, autorităţile ţariste au desfăşurat un recensământ fiscal al populaţiei Basarabiei, în
vederea întocmirii listelor contribuabililor din fiece localitate. Lista locuitorilor din satul Vertiujeni, judeţul Iaşi, a fost întocmită pe data de 29 iulie 1835, pe foaia de titlu a listei fiind notat
că moşia satului aparţine nobilului Nicolae Ioan Demi12.
Pe data de 25 iulie 1836 a decedat Hriste I. Demi, care, prin testamentul întocmit la 10 mai
1833, a dăruit partea sa din moşia Crăsnăşeni soţiei sale Maria Demi13. Conform testamentului,
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 9 şi 20-21 (textul certificatului tradus din română în limba rusă).
Ibidem, f. 85.
3 Ibidem, f. 14-16; ANRM, F. 88, inv. 1, d. 2295, f. 83.
4 ANRM, F. 88, inv. 2, d. 295, f. 28.
5 ANRM, F. 134, inv. 2, d. 168, f. 57, 59, 61.
6 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 100-101, 114-115; ANRM, F. 6, inv. 2, d. 543, f. 292-293.
7 Ibidem, f. 26v; 28.
8 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 2295, f. 83.
9 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 101.
10 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 6, f. 5.
11 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 29-33, 34-37.
12 ANRM, F. 134, inv. 2, d. 115, f. 4-21.
13 Maria Demi era fiica lui Ioan Doca, fiind căsătorită a doua oară. Numele ei de familie după primul soţ a fost
Deftonicopulo.
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Maria Demi avea sarcina să-i poarte de grijă fiicei lor Elena, care, după moartea mamei sale, urma să intre în posesia întregii averi a lui Hriste Demi. Prin cererea din 6 noiembrie 1836, depusă
la Tribunalul Civil Regional al Basarabiei, Maria Demi a solicitat să fie legalizat testamentul lăsat
de către Hriste Demi. Nefiind de acord cu dispoziţia testamentară a fratelui său, Nicolae Demi a
făcut o contestaţie. În cererea din 28 decembrie 1836, înaintată Tribunalului Civil Regional al
Basarabiei, el a declarat că Hristofor Demi a întocmit testamentul având o judecată nesănătoasă,
de vreme ce Elena, singura sa fiică moştenitoare, este nedreptăţită şi înstrăinată de moştenire,
contrar legii. Fiind cu mintea limpede, a consemnat el în continuare, Hristofor nu putea să lase
un asemenea testament, prin care s-o declare moştenitoare doar pe Maria. „Eu am cumpărat satul Crăsnăşeni împreună cu Ioan şi Eustate Coti1, dar nu am stabilit care parte este a fratelui
meu decedat, care este a mea şi care este cea a paharnicului Ioan Coti şi a serdarului Eustate Coti. Fratele trebuia să testeze averea sa doar fiicei sale Elena, dar nu Mariei, care are din prima sa
căsătorie un fiu pe nume Ioan şi o fiică, numită Ecaterina. În casa fratelui sunt şi lucruri lăsate
de mine când am trecut în Chişinău, în legătură cu postul ce mi s-a acordat, unde mi-a decedat
soţia”. În încheiere, N. Demi a cerut ca testamentul fratelui său să nu fie aprobat, iar averea lui
să fie dată Elenei2. Însă, la 2 iunie 1838, Tribunalul s-a pronunţat astfel: testamentul este legal3.
Neacceptând această hotărâre judecătorească, Nicolae Demi s-a judecat în continuare cu Maria
Demi, devenită Harito după cel de-al treilea soţ4.
La 6 august 1839, Comisia de Revizuire a Acţiunilor Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, compusă din Constantin Botezatu, în calitate de preşedinte, Alexandru Deineka, Gheorghe Cazimir, Gheorghe Stamati şi Ioan Russo, în calitate de membri, a examinat dosarul cu privire la recunoaşterea apartenenţei la nobilime a fraţilor Nicolae şi Hriste Demi. Membrii comisiei au constatat că în 1826, aceşti doi fraţi au prezentat: 1. Hrisovul din 25 ianuarie 1818 al domnului Moldovei Scarlat Callimachi în care se menţiona că fraţii Nicolae şi Hriste Demi, stabilindu-se în Moldova, s-au îndeletnicit cu comerţul. 2. Certificat din 8 decembrie 1821, semnat de
doi mitropoliţi şi un episcop, în care se preciza că Nicolae şi Hriste Demi sunt originari din târgul
Delvinaki, aflat în provincia Epir a Greciei. Având în vedere aceste acte, Comisia a decis: Hriste
şi Nicolae Demi nu întrunesc cerinţele necesare de a fi înscrişi în rândul nobilimii nici după privilegiile ruse, nici în conformitate cu cele moldoveneşti, prin urmare Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia nu a avut dreptul să-i includă în lista nobilimii basarabene, întrucât aceştia
sunt străini5.
Prin cererea din 23 august 1841, înaintată mareşalului regional al nobilimii, Ioan Sturza,
nobilul Nicolae Demi l-a rugat să intervină pe lângă autorităţi, conform regulii existente, pentru
a-şi elibera paşaport fiului său, Leonid, pe care intenţiona să-l trimită la Kiev, să urmeze studiile
la liceul din acest oraş de pe malul Niprului6.
În cadrul şedinţei din 15 decembrie 1842, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a
examinat cererea depusă la 21 august 1842 de către moşierul din judeţul Orhei, Nicolae Ioan
Demi, la care erau anexate trei certificate de naştere referitoare la copiii acestuia şi a soţiei sale
Ecaterina. Prin certificatele prezentate se adeverea că fiica lor Maria s-a născut la 8 octombrie
1826, în satul Crăsnăşeni7, fiul Dumitru – la 3 ianuarie 1828 (naş i-a fost moşierul satului Căpreşti, Constantin Iovce)8, la fel în satul Crăsnăşeni, iar Petru – la 26 iunie 1832, în oraşul Chişinău (botezat la biserica Sf. Haralambie, naşi fiindu-i hatmanul Răducanu Ruset şi aga Lascarachi Bogdan, fiul lui Dumitru şi a Smarandei Bogdan)9. În baza certificatelor anexate la cerere,
În 1836, Ioan şi Eustate Coti locuiau în Crăsnăşeni.
ANRM, F. 37, inv. 2, d. 1584, f. 16-19.
3 Ibidem, f. 57.
4 Detalii despre procesele dintre Nicolae Demi şi Maria Harito conţin următoarele dosare de arhivă: ANRM, F. 40,
inv. 1, d. 719; ANRM, F. 40, inv. 1, d. 733; ANRM, F. 40, inv. 1, d. 742; ANRM, F. 40, inv. 1, d. 830.
5 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 957, f. 123.
6 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1052, f. 20.
7 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 42, 88.
8 Ibidem, f. 41, 86.
9 Ibidem, f. 41v, 87.
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Nicolae Demi a solicitat ca aceşti trei copii ai săi să fie înscrişi în registru genealogic al nobilimii
basarabene. Adunarea a dat aviz favorabil1.
Nicolae Ioan Demi, proprietar al moşiilor Căpreşti şi Vertiujeni din judeţul Soroca, locuia
la Crăsnăşeni, judeţul Orhei, şi în 18432.
În 1846, la tipografia lui A. Popov din Chişinău a fost imprimată în limbile română şi rusă
broşura cu titlul Contractul normal sau pravilile hotărătoare înbelor îndatoriri a stăpânitorilor moşiilor din Besarabia şi a ţaranilor ce lăcuesc pe dânsile, când între dânşi nu sau închiet
tocmeli de bună voie. Broşura a fost tipărită graţie efortului depus de Leonid Demi, care a semnat şi cuvântul introductiv din ea, intitulat Inainte cuvăntare3.
În ziua de 2 iunie 1846, în biserica Sf. Ilie din Chişinău a fost oficiată cununia căminarului
Ioan Eliat, fiul decedatului boier Constantin Eliat, de 50 de ani, la prima sa căsătorie, cu Maria,
fiica nobilului Nicolae I. Demi, de 20 de ani, de asemenea la prima sa căsătorie4.
La 4 octombrie 1846, Departamentul de Heraldică al Senatului Rusiei a înştiinţat Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia că neamului Demi nu i s-a confirmat apartenenţa la nobilime, documentele prezentate acestui for din capitala imperiului nefiind în concordanţă cu cerinţele regulamentare5.
La 29 aprilie 1849, Nicolae Demi şi-a scris testamentul, în limba greacă6. Mai întâi el a
menţionat că soţia sa Ecaterina, decedată în 1834, i-a adus pe lume patru fii şi două fiice, acestea
din urmă fiind căsătorite: Elena era în căsnicie cu moşierul satului Zahorna din judeţul Soroca,
Constantin Iani, iar Maria – cu căminarul Ioan Eliat. Elenei i-a dat drept zestre bunuri mobile,
întrucât anume aşa a dorit soţul ei, pe când Mariei i-a dat partea sa din moşia Crăsnăşeni. Amintind ce zestre le-a dat celor două fiice, Nicolae Demi a dat următoarele dispoziţii în privinţa celeilalte averi pe care o poseda. Moşiile Vârtejeni7 şi Căpreşti (ultima rămasă de la soţia sa) le lasă
celor patru fii ai săi (moşia Căpreşti – lui Ioan şi Petru, s-o împartă în jumătate, iar moşia Vârtejeni – lui Leonid şi Dimitrie, la fel s-o împartă în jumătate). Lui Leonid, care a învăţat dreptul,
i-a dat misiunea să-i apere drepturile în instanţele judecătoreşti şi pentru aceasta, în afară de
moşia Vârtejeni, i-a dăruit casa sa din oraşul Chişinău. Ţiganii pe care îi mai avea, cu excepţia
celor pe care i-a dăruit fiicelor, urma să-i împartă între ei cei patru fii ai săi. Însă, potrivit poruncii pe care a exprimat-o în partea finală a testamentului, partajul întregii sale averi urma să se
producă după trecerea sa în nefiinţă. Testamentul şi semnătura depusă de Nicolae Demi au confirmat-o, scriind în română: preotul din Vârtejeni Dumitru Bursacovschi şi V. Stroescu8.
La 25 ianuarie 1850, fraţii Ioan, Leonid, Dimitrie şi Petru Demi au înregistrat acest testament la Tribunalul Civil Regional al Basarabiei şi, drept urmare, au intrat în posesia averii pe
care au moştenit-o de la tatăl lor9.
Şi în 1850, moşia Crăsnăşeni era stăpânită de familiile Demi şi Coti10.
Deoarece încă în 1839, Comisia de Revizuire a Acţiunilor Adunării Deputaţilor Nobilimii
din Basarabia a relevat că dosarul cu privire la înrolarea în tagma nobilimii a fraţilor Hriste şi
Nicolae Demi conţine insuficiente documente doveditoare, la 15 decembrie 1850, toţi cei patru
fii ai lui Nicolae Demi au înaintat o petiţie11 Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, declarând în ea că, în urma demersului întreprins de către Leonid Demi prin intermediul Consulatului Rusiei de la Iaşi, Sfatul Administrativ al Principatului Moldovei i-a pus la dispoziţie o
notificare. Prin acest act se aducea la cunoştinţă că bunelul lor, căminarul Ioan Demi, a locuit,
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1060, f. 13.
ANRM, F. 211, inv. 6, d. 20, f. 20, 111v.
3 P. Mihailovici, Tipărituri româneşti în Basarabia de la 1812 până la 1918, Bucureşti, 1940, p. 80-81.
4 ANRM, F. 211, inv. 3, d. 64, f. 568v.
5 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1263, f. 229.
6 Textul din sursa consultată este în limba rusă, fiind notat că este tradus din limba greacă.
7 Denumirea satului este ortografiată conform sursei. Prin urmare, şi la mijlocul secolului al XIX-lea satul se numea
ca în vechime.
8 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 48-49, 89-90.
9 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 46.
10 ANRM, F. 134, inv. 2, d. 252, f. 671.
11 În petiţie figurează numele satului Vârtejeni, ortografiat tradiţional şi nu în varianta schimonosită.
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până în 1810, în oraşul Iaşi, apoi s-a stabilit împreună cu familia în ţinutul Lăpuşna. Prin acest
act se adeverea că bunelul lor, Ioan Demi, a avut rangul boieresc de căminar şi că la 1812, când
teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost anexat la Imperiul Rus, tatăl lor, Nicolae Demi, locuia anume pe acest teritoriu, condiţii prevăzute în regulamentul cu privire la acordarea titlului de nobil.
În petiţie este indicat că Leonid Demi locuieşte în Sankt Petersburg şi este angajat al Departamentului Ministerului Justiţiei, Dimitrie Demi este student al Liceului Richelieu din Odesa, iar
Petru este elev al Liceului Regional din Chişinău1.
Potrivit datelor din anii 1849-1851, aflate la dispoziţia Adunării Deputaţilor Nobilimii din
Basarabia, moşia Vertijeni2 a nobilului Nicolae Demi avea suprafaţa de 1 588 de desetine3.
Un timp, Ioan Nicolae Demi a activat în cadrul Tribunalului Civil Regional al Basarabiei,
iar în 1851, după cum se precizează în adresa din martie 1851 trimisă Poliţiei Judeţene Soroca de
către mareşalul provincial al nobilimii, el locuia în Vârtejeni4.
Dimitrie Demi îşi făcea studiile la liceul din Odesa şi în aprilie 1851, iar Petru, în acest timp,
învăţa în pensionul de pe lângă Liceului Regional din Chişinău5.
În 1851, Leonid Demi era domiciliat în capitala imperiului Sankt Petersburg6. Moşiile sale
Vertiujeni şi Rogojeni se mărgineau cu cele ale satelor Zăluceni, Vărăncău şi Temeleuţi7. Într-o
petiţie depusă la 18 iunie 1886, Leonid Demi a precizat că numele său de familie este Demis sau
Demi8.
La 22 mai 1853, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a expediat din nou Departamentului de Heraldică al Senatului Rusiei dosarul referitor la neamul Demi. Examinându-l,
această instituţie de la Sankt Petersburg a remarcat că, deşi în notificarea Sfatului Administrativ
al Principatului Moldovei se spune că Ioan Demi a avut rangul de căminar, reprezentanţii acestui neam nu au prezentat hrisovul prin care bunelului lor i s-a acordat rangul respectiv. În plus,
în paşaportul din 1819, eliberat de A.N. Bahmetev, Nicolae Demi este numit nobil al Moldovei.
Având în vedere aceste constatări, Departamentul de Heraldică iarăşi nu a confirmat apartenenţa la nobilime a neamului Demi din Basarabia. Decizia pronunţată i-a fost adusă Adunării
Deputaţilor Nobilimii din Basarabia prin decretul din 25 ianuarie 18549.
Actul 7 iunie 1856, eliberat lui Leonid Demi de către Sfatul Administrativ al Principatului
Moldovei, a fost prezentat Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia abia la 7 septembrie
1856 de către Dimitrie Demi10.
Într-o cerere din 3 august 1856, Dimitrie Demi a indicat că locuieşte în satul Vertiujeni, iar în
alta, din 7 septembrie 1856, a scris că este domiciliat în oraşul Chişinău, unde are casă proprie11.
În 1858, fraţii Ioan şi Petru Demi erau proprietari ai moşiilor Căpreşti, Porcăreşti şi a unei
părţi din moşia satului Domuljeni, pe care le-au moştenit de la tatăl lor, Nicolae Ioan Demi, prin
testamentul autentificat la 25 ianuarie 185012.
La 22 decembrie 1859, Elena Nicolae Iani13, născută Demi, a depus la Tribunalul Civil
Regional al Basarabiei o cerere prin care a intentat un proces împotriva fraţilor săi Leonid,
Dimitrie şi Petru Demi şi surorii sale Maria Eliat, născută Demi, succesorii decedatului Nicolae
Demi14.
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 46-47.
Numele satului este ortografiat conform sursei.
3 ANRM, F. 24, inv. l, d. 2, f. 21v. Desetină – unitate de măsură agrară rusească, egală cu 1,09 ha.
4 Ibidem, f. 54, 61. În adresă este scris Virtijeni.
5 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 55-56.
6 ANRM, F. 40, inv. 1, d. 742, f. 1.
7 ANRM, F. 37, inv. 4, d. 545, f. 4, 32.
8 ANRM, F. 260, inv. 1, d. 358, f. 21.
9 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 103.
10 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 94 (tot aici, la fila 95, se păstrează şi actul oferit de către Sfatul Administrativ al Principatului Moldovei); ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1452, f. 47.
11 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 94, 120-121.
12 ANRM, F. 37, inv. 4, d. 1296, f. 1.
13 În 1849, nobila Elena Iani, născută Demi, avea în proprietatea sa satul Zahorna din judeţul Soroca (ANRM, F. 134,
inv. 2, d. 168, f. 55).
14 Бессарабские областные ведомости, nr. 14, 1861.
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Departamentul de Heraldică al Senatului Rusiei a supus discuţiei a treia oară dosarul familiei Demi din Basarabia, dar şi de această dată verdictul a fost negativ, fiind adus la cunoştinţă
Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia prin decretul din 23 aprilie 18601.
La 3 octombrie 1890, Maria Demis (sau Demi, precum a notat ea), soţia lui Leonid Demi, a
depus o petiţie la Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia2.
Testamentul lui Dimitrie Demi. La 14 iulie 1879 s-a stins din viaţă moşierul Dimitrie
Demi, lăsând un testament datat cu 5 aprilie 1876.
Înainte de a-şi exprima dorinţele ce urmau a-i fi îndeplinite după moarte, Dimitrie Demi
şi-a început testamentul astfel: „Mâine voi pleca pe o cale lungă şi, cum se zice, nefiind sigur că
mă voi întoarce viu, am socotit de datoria mea să dau următoarele dispoziţii testamentare. Neavând copii, soţia mea, Maria Osipovna, născută Balen de Baliu, are drepturile sale succesorale
şi, pe lângă aceasta, dispune de un act, întocmit în iulie 1875 la Odesa, de aceea consider că situaţia ei este asigurată. Totodată, o rog pe soţie să nu o lipsească de protecţia sa pe fiica noastră
adoptivă Lina (Magdalena), căreia al nouălea an îi asigur întreţinerea deplină. Ei îi dau ca zestre
20 000 de ruble. Cu fratele meu Leonid am convenit prin partajul din 10 septembrie 1857”. Apoi
le pomeneşte pe surorile sale Elena şi decedata Maria. Casa sa din Vertiujeni, cu toate bunurile
imobiliare şi mobiliare, le-a lăsat pe viaţă soţiei sale Maria. A mai dispus ca „din venituri să fie
alocată anual suma de 100 de ruble pentru întreţinerea unui elev sărac înscris în una din şcolile
judeţului Soroca, acesta fiind dintre moldovenii băştinaşi, de preferinţă din satul Vertiujeni, apoi
din plasa Văscăuţi şi satul Crăsnăşeni, judeţul Orhei, iar după aceasta poate fi dintre ţăranii moldoveni din alte sate ale judeţului Soroca. Dreptul de a alege un asemenea elev îl are soţia mea,
căreia, de asemenea, îi pot propune şi fraţii mei”. În continuare şi-a exprimat dorinţa ca moşia
sa „să constituie un fond intangibil al neamului Demi şi veniturile provenite din acest fond să fie
stabilite în prealabil pentru întreţinerea şcolii cu două clase din Vertiujeni, în care să înveţe doar
copiii ţăranilor moldoveni băştinaşi, aceştia urmând să obţină cunoştinţe şi în domeniul viticulturii, vinificaţiei, culturii tutunului, pomiculturii, fierăriei, tâmplăriei şi cizmăriei. Rolul de
conducere să fie acordat unui comitet special, care să activeze pe lângă Comitetul Executiv
(Uprava) al Zemstvei Judeţene Soroca. În acest comitet au dreptul să participe soţia mea, a cărei
vot trebuie să aibă o putere egală cu cel al preşedintelui, fraţii mei şi alte rude. Cu excepţia acestor persoane, vor mai participa judecătorul de pace local (dacă acesta este moldovean de baştină, în caz contrar va participa judecătorul de pace din sectorul vecin), preşedintele Comitetului
Executiv al Zemstvei Judeţene Soroca şi trei membri ai Comitetului Executiv al Zemstvei Judeţene Soroca, aleşi de către Adunarea Zemstvei Judeţene Soroca pe un termen de trei ani, cu condiţia ca aceşti trei membri să fie băştinaşi şi ortodocşi, din rândul proprietarilor funciari locali. Fratele
meu Leonid, iar în lipsa acestuia – soţia mea Maria vor exercita funcţia de preşedinte al comitetului”3.
La 18 octombrie 1888, Comitetul Executiv al Zemstvei Judeţene Soroca a prezentat Adunării Zemstvei Judeţene Soroca un raport cu privire la împlinirea dorinţei lui Dimitrie Demi,
care a lăsat prin testament partea sa din moşia Vertiujeni pentru a întreţine în satul Vertiujeni o
şcoală pentru copiii ţăranilor băştinaşi. Având în vedere că testatorul a dispus ca gestiunea acestei şcoli să fie încredinţată unui comitet special, în a cărui componenţă să fie incluşi şi trei
membri din partea zemstvei, aceşti trei membri, se spune în raport, au fost aleşi la 15 octombrie
1887 de către Adunarea Zemstvei Judeţene Soroca, iar pe data de 19 mai 1888 au fost consultaţi
avocaţii din Chişinău privitor la modul de transpunere în viaţă a acestei dorinţe a lui D. Demi.
Avocaţii au ajuns la concluzia că dreptul de a intenta o acţiune în justiţie privind scoaterea moşiei testate din proprietatea nelegitimă a Magdalenei Demi, Fraje după soţ, îi aparţine acestui comitet special, împreună cu Comitetul Executiv al Zemstvei Judeţene Soroca. Curând, comitetul
instituit conform dorinţei lui D. Demi i-a propus avocatului chişinăuean Constantin D. Chiriac
să susţină procesul, însă acesta a refuzat, demonstrând că doar persoanele juridice, adică instituţiile statului, diferite asociaţii pot intenta o acţiune, pe când comitetul, despre care se menţionează în
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 240, f. 133.
Ibidem, f. 135.
3 ANRM, F. 68, inv. 1, d. 131, f. 1-2.
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testamentul lui Demi, nu poate fi considerată drept persoană juridică, deoarece nu este recunoscut
prin lege1.
La 19 octombrie 1890, Tribunalul Chişinău a judecat procesul intentat Mariei Osip Măcărescu
şi Mariei (Magdalenei) Fraje de către Adunarea Zemstvei Judeţene Soroca cu privire la recunoaşterea dreptului de dispoziţie a Zemstvei din judeţul Soroca asupra moşiei Vertiujeni a lui D. Demi,
cu scopul de a deschide o şcoală. Examinând dosarul, membrii Tribunalului au constatat că, deşi
prin dispoziţiile testamentare a lui D. Demi moşia Vertiujeni este destinată ca un fond pentru deschiderea unei şcoli, aceste dispoziţii nu conţin indicaţii referitoare la dreptul exclusiv al zemstvei
asupra şcolii respective. Totodată, conform testamentului, gestiunea şcolii este încredinţată unui oarecare comitet neinstituit şi neautorizat, în a cărui componenţă sunt incluse persoane care nu au
nimic comun cu zemstva. Deci, Tribunalul a concluzionat că Zemstva din judeţul Soroca nu are
dreptul legal să intenteze o acţiune în justiţie, din care motiv a respins-o2.
Zemstva din judeţul Soroca nu a fost de acord cu hotărârea Tribunalului Chişinău şi a atacat-o,
apelul la Curtea de Apel din Odesa fiind făcut de către împuternicitul acestei instituţii de zemstvă,
C.D. Chiriac3. În adresa din 6 septembrie 1891, expediată guvernatorului Basarabiei, Comitetul
Executiv al Zemstvei Judeţene Soroca a menţionat că la acea oră, acţiunea intentată de către Zemstva din judeţul Soroca împotriva Mariei Măcărescu şi Mariei Fraje era examinată de către Curtea
de Apel din Odesa4. În iulie 1892, Constantin Chiriac, în aceeaşi calitate de mandatar al zemstvei
sorocene, a intentat recurs la Senatul Rusiei5. Dosarul din care am extras aceste informaţii nu conţine hotărârea Curţii de Apel din Odesa şi nici cea a Senatului. După toate probabilităţile, şi aceste
instanţe judecătoreşti au respins acţiunile Zemstvei din judeţul Soroca.
Ioan Demi,
din oraşil Delvinaki

Hriste Demi,
n.1787
= Maria

Elena

Nicolae Demi,
n. 1789
= Catinca, fiica lui Constantin Iovce

Ioan Demi,
n. 1821

Leonid Demi,
n. 1824

Constantin Demi,
n. 1819

Maria,
n. 1826
= Ioan Eliat,
căminar

Elena
= Constantin Iani

Dumitru Demi,
n. 1828
= Maria, fiica lui
Iosif Balen de Baliu

Petru Demi

Magdalena

Spiţa genealogică a neamului Demi (Demis)
(sfârşitul sec. XVIII – mijlocul sec. XIX)
Summary
The study exposed information on the nation Bessarabian branch Demi, who is of Greek
origin. The first representative of this nation Ioan Demi settle down on the left side of the Prut
in the 1810. Its descendants, Hriste and Nicolae, buy here landed property and fall in nobility
caste. Interest social activity of this noble nation, as representatives of the local elite.

ANRM, F. 68, inv. 1, d. 131, f. 4.
Ibidem, f. 57.
3 Ibidem, f. 59-62.
4 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 8825, f. 10.
5 ANRM, F. 68, inv. 1, d. 131, f. 80-84. Senat – organul suprem de justiţie în Rusia.
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Cristina Gherasim
NEAMUL DE NOBILI BASARABENI MĂCĂRESCU
Nicolae Iorga afirma că ceea ce ne interesează e istoria „faptelor şi suferinţelor acestei fiinţe sălbatice, violente brutale, bune, nobile, liniştite, a acestei fiinţe pătate şi pure, care e noi înşine”1. În esenţa ei, concepţia lui Nicolae Iorga este idealistă; factorii materiali, deşi n-au fost
niciodată ignoraţi de istoricul român – dovadă nenumăratele sale studii şi sinteze închinate diverselor aspecte ale vieţii economice, – rămân totuşi la periferia scenei istorice, simple decoruri,
care nu participă decât pasiv, indirect şi, deci, fără nici un rol important la marea dramă care se
joacă pe scenă. Rolul principal îl deţin ideile, stările de spirit, mentalităţile colective2, căci „în
ciuda miopilor sau a interesaţilor care nu văd ori nu vor să vadă decât factorul material al acţiunilor sociale, stările de spirit sunt acelea care domină totul”3. Pornind de la această ideie, putem
afirma cu certitudine că este insuficient şi incorect a reconstrui o imagine reală şi completă a istoriei Basarabiei, fără a ţine seama de activitatea locuitorilor teriotriului dintre Prut şi Nistru, de
starea afectivă a personalităţilor, a oamenilor de rând sau a colectivelor, de starea sufletească, de
mentalul lor, de modul de gândire, care au influenţat şi au determinat diverse fenomene în viaţa în care au trăit şi le-a marcat existenţa.
Din acest considerent, în articolul de faţă vom analiza activitatea şi viaţa nobilimii din Basarabia pe parcursul secolului al XIX-lea, având drept studiu de caz o familie veche aristocratică
din Moldova – familia de nobili Măcărescu.
Ca izvor de bază în studierea acestei probleme ne-a servit „Dosarul familiei Măcărescu”,
depozitat în fondul „Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia”4. În plus, pornind de la ideea că reprezentanţii familiei de nobili Măcărescu, pe parcursul sec. al XIX-lea, au fost implicaţi
în diverse litigii funciare, documentele păstrate în Arhiva Naţională a Republicii Moldova referitoare la această problemă ne vor servi drept sursă suplimentară în studierea istoriei acestei familii nobiliare5.
Analizând dosarul sus-numit, constatăm că pe parcursul secolului al XIX-lea reprezentanţii familiei Măcărescu au optat pentru confirmarea şi reconfirmarea rangului nobiliar la Comisia pentru examinarea dosarelor familiilor nobiliare6 insituită în acest sens în Basarabia.
Prima cerere pentru confirmarea statului social de nobil a fost depusă de Teodor şi Pavel
Măcărescu. Titlul nobiliar al acestora a fost confirmat în baza adeverinţiei emise la 5 decembrie
1820 de către domnul Principatului Moldova, Mihail Suţu, prin care se confirmă că, în 1802, Pavel Măcărescu a primit rangul de al II-lea postelnic, iar Teodor – cel de sardar7, ceea ce le dădea
dreptul să deţină în continuare titlul de nobil. În baza documentelor prezentate, sardarul Teodor
Mă-cărescu, fiul său, Mihail şi postelnicul Pavel Măcărescu au fost confirmaţi în categoria nobilimii din Basarabia şi incluşi la 27 octombrie 18218 în Partea I a Cărţii Genealogice a neamurilor
nobile din Basarabia. Ulterior, Departamentul de Heraldică, prin decizia nr.14459 la 31 iunie
1845, a reconfirmat nobleţea acestora9.
Nicolae Iorga, Despre concepţia actuală a istoriei şi geneza ei // Generalităţi cu privire la studiile istorice, ediţia a
III-a, Bucureşti, 1944, p. 16.
2 Mircea Suciu, N. Iorga şi istoria mentalităţilor // Studii şi materiale de istorie medie, volumul XI, 1992, p. 147.
3 N. Iorga, Permanenţele istoriei // În Generalităţi cu privire la studiile istorice, ediţia a III-a, Bucureşti, 1940, p. 252.
4 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F. 88, inv. 1, d. 769.
5 ANRM, F. 8, inv. 1, d. 86.
6 Comisia pentru examinarea dovezilor prezentate de nobili din Basarabia în vederea acordării titlului de nobil – comisie
provizorie instituită în 1816 pentru cercetarea nobleţei familiilor boiereşti din Basarabia. A se vedea detaliat: Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă (1812-1918), (Instituţii, regulamente, termeni), vol. I, Chişinău, 2012, p. 304-307.
7 ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 2.
8 Ibidem, f. 15.
9 Ibidem, f. 15 verso.
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Documentele prezentate de familiile nobiliare pentru confirmarea titlului nobiliar servesc
drept sursă pentru studierea provenienţei lor. Astfel, Ion Măcărescu prezintă drept argument al
provenienţei sale nobiliare un document din care reiese că acesta are ca strămoşi „Mihail Măcărescu, vornic de poartă, Ştefan Măcărescu, mare comis, Vasilii Buhaescul (după mama Măcărescu), mare paharnic, Afanasie Măcărescu, camaraş de izvoade, Andrei Măcărescu, al doilea paharnic, Constantin Măcărescu, protoiereu”1. La fel, Ion Măcărescu argumentează că pe linie maternă este urmaşul căpitanului Nestor Cantemir, însă documentele domneşti doveditoare au fost
pierdute în urma companiilor de jaf ale tătarilor2. Veridicitatea documentului respectiv nu poate
fi pusă la îndoială, deoarece a fost semnat de persoane oficiale. Prezentul document fiind semnat de către Mitropolitul Iacob, Ghersim, episcop de Huşi şi de boierii: Constantin Balş, mare logofăt, Ştefăniţă Sturza, logofăt, Nicolae Roseti, logofăt, Iordachi Cantacuzino, logofăt, Iordachi
Balş, vistiernic, Sandulachi Sturdza, marele hatman, Grigorii Sturdza, vistiernic, Grigoraş Başotă, ban etc.3 Deci, acest document pus la dispoziţie de reprezentanţiei familiei Măcărescu confirmă că strămoşii lor au deţinut diferite funcţii boiereşti în Moldova ceea ce dovedeşte şi originea lor nobiliară.
Deşi Teodor şi Pavel Măcărescu au fost recunoscuţi în rang nobiliar, fiindu-le acordate toate privilegiile specifice acestei categorii sociale, urmaşii lor au fost nevoiţi pe parcursul secolului
al XIX-lea să opteze pentru confirmarea şi reconfirmarea nobleţei.
La 9 august 1868, în numele lui Nicanor Măcărescu, reprezentanţii Epitropiei Nobilimii4
(Дворянская опека), din judeţul Soroca, au depus o cerere pe numele Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia prin care roagă să i se confirme rangul nobiliar. Din cerere rezultă că la 20
iulie 1868 Nicanor Măcărescu a fost numit în calitate de funcţionar al cancelariei epitropiei, însă,
deoarece, nu este recunoscut ca nobil, acesta nu poate fi acceptat în funcţie respectivă. Pentru
confirmarea titlului nobiliar el a prezentat certificatul de naştere eliberat de Consistoriul Duhovnicesc din Chişinău, cu nr. 3531, din 31 iulie 18565. Din aceast certificat, constatăm că la 10 februarie 1843 în familia lui Mihail Teodor Măcărescu şi a soţiei sale Elena s-a născut fiul Nicanor6,
botezat în aceeaşi luna la data de 18, naşi de botez fiind Maria Ioanova, soţia proprietarului satului Văscăuţi, judeţul Soroca şi colonelul Eugeniu Truhanov7. Alt document anexat la dosar pentru confirmarea titlului nobiliar este extrasul din dosarul neamului Măcărescu, de unde rezultă
că la 27 octombrie 1821, conform deciziei Comisiei pentru studierea şi confirmarea nobleţei,
Teodor Măcărescu şi cu fiul său Mihail au fost confirmaţi în rangul nobiliar şi incluşi în Partea I
a Cărţii Genealogice a neamurilor nobile din Basarabia şi reconfirmaţi de Departamentul de Heraldică, la 31 iulie 1845. Cererea a fost examinata de Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia la 28 noiembrie 1868, iar în baza documentelor prezentate Nicanor Măcărescu este recunoscut ca nobil al regiunii Basarabiei8.
La 14 iunie 1879, Ion Teodor Măcărescu depune o nouă cerere pe numele Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, prin care cere ca fii săi, Nicolae şi Ion, să fie recunoscuţi în rândurile nobilimii din Basarabia. Acesta prezintă ca argumente certificatele de naştere ale copiilor
săi şi cele ce atestă că neamul Măcarescu face parte din nobilii eriditari ai Barasabiei9. Analizând certificatul de naştere emis de Consistoriul Duhovnicesc din Chişinău la 2 iulie 1869, constatăm că în registrul duhovnicesc (registrul metrical) pentru anul 1859, păstrat la Biserica Sfântul Nicolai, cu nr.5 este înscris actul care confirmă că, la 12 martie 1859, în familia lui Ion TeoANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 4.
Ibidem.
3 Ibidem, f. 4, 4 verso.
4 Epitropia Nobilimii – organ administrativ instituit, în baza Regulamentului privind administrarea Basarabiei din
29 februarie 1828, pe lângă Judecătoria de judeţ, care, sub preşedenţia mareşalului judeţean al nobilimii asista
asesorii din partea nobilimii din cadrul Judecătoriei judeţene. A se vedea detaliat: Valentin Tomuleţ, Basarabia în
epoca modernă..., vol. III, Chişinău, 2012, p. 81-83.
5 ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f.23, 23 verso.
6 Ibidem, f. 25.
7 Ibidem, f.76.
8 Ibidem, f.25 verso, 26.
9 Ibidem, f. 33.
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dor Măcărescu şi a soţiei sale Aristina, ambii creştini ortodoxşi, s-a născut fiul Nicolae, botezat la
19 aprilie acelaşi an de către preotul Gheorghii Popovici, naşi de botez fiind Teodor Constantin
Vârnav, proprietarul moşiei Pociumbeni şi căpitanul Petru Pocicaev1. În plus, a fost prezentat şi
certificatul de naştere (eliberat la 2 iulie 1869) al lui Ion Măcărescu, din care aflăm că acesta s-a
născut la 18 aprilie 1861 în familia lui Ion şi Aristina Măcărescu, botezat la 30 aprilie de către
preotul Gheorghii Popovici, iar ca naşi de botez au fost căpitanul Alexei Cromacovschi şi Elena
Macrevici2. La 18 iulie 1879, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a examinat cererea
nobilului Ion Măcărescu. În urma studierii dosarului, în special a adeverinţelor de naştere, precum şi a documentelor care confirmă că membrii familiei Măcărescu au deţinut cinuri (funcţii)
care le acordă dreptul la transmiterea titlului nobiliar prin eriditate3, a hotărât recunoaşterea lui
Nicolae şi a lui Ion Măcărescu în rândul nobilimii basarabene4.
La 12 mai 1880, Ion Mihail Măcărescu depune o nouă cerere Adunării Nobilimii din Basarabia, prin care solicită să-i fie confirmat titlul nobiliar, dat fiind faptul că provine din familia lui
Teodor Măcărescu, confirmat în această categorie în 1821 şi reconfirmat de Departamentul de
Heraldică în 1845. Acesta prezintă drept argument documentele care dovedesc apartenenţa sa,
la neamul Măcărescu: patru certificate de naştere; extras din registrul parohial, eliberat de către
Consistoriul Duhovnicesc din Chişinău, care dovedeşte că tatăl său (născut până la introducerea
certificatelor de naştere în Basarabia) este urmaşul lui Teodor Măcărescu; confirmarea dată de
către moşul său Ion Teodor Măcărescu şi alţi nobili din Basarabia şi chitanţa că a plătit 15 ruble
în vistiria Adunării Nobilimii. Mai constatăm că Ion Mihail Măcărescu locuieşte temporar în
Chişinău, iar domiciliul permanent este satul Cerniţa, ţinutul Soroca5. Analizând certificatele de
naştere eliberate de către Consistoriul Duhovnicesc din Chişinău stabilim următoarele:
- Conform certificatului nr.3532, eliberat la 31 iulie 1856, în baza registrului parohial de la
Biserica Trei Ierarhi din satul Coşerniţa, constatăm că la 10 iulie 1841 în familia lui Mihail Teodor Măcărescu6 şi a soţiei sale Elena s-a născut fiul Ion, botezat în aceeaşi lună la data de 22 de
către preotul Darii Marga, naşi de botez fiind nobilul Constanitn Pavel Leonard din satul Cotiujeni şi Maria Ioan, soţia lui Ioan Strejescu, proprietarul satului Lascauţi.
- Certificatul de naştere nr.6515 eliberat la 10 octombrie 1878, în baza registrului parohial de la
Biserca Sfântul Mihail din satul Cerniţa, din care stabilim că la 25 mai 1864 în familia lui Ion Mihail
Măcărescu şi a soţiei sale Elena s-a născut fiul Vladimir, botezat în aceeaşi lună de către preotul Constantin Cozin, naşi de botez fiind: Gheorghii Lazo, proprietar al moşiei Bordiuga, judeţul Hotin, şi
Olga Ioanova, soţia lui Teodor Russo, proprietarul satului Cuhureştii de Jos, judeţul Soroca 7.
- Certificatul de naştere nr.6516 eliberat la 10 octombrie 1878, în baza registrului parohial
de la Biserca Sfântul Mihail din satul Cerniţa, din care constatăm, că la 07 iunie 1868 în familia
lui Ion Mihail Măcărescu şi a soţiei sale Elena s-a născut fiul Arcadii, botezat în aceeaşi lună, la
data de 13, de către preotul Constantin Cozin, naş de botez fiind: Mihail Teodor Măcărescu, proprietarul satului Soloneţ8.
- Certificatul de naştere nr.6517 eliberat la 10 octombrie 1878, în baza registrului parohial
de la Biserca Sfântul Mihail din satul Cerniţa, potrivit căruia la 12 septembrie 1869 în familia lui
Ion Mihail Măcărescu şi a soţiei sale Elena s-a născut fiul Nicolae, botezat în aceeaşi lună, la data
de 21, de către preotul Constantin Cozin, naş de botez fiind Nicanor Teodor Măcărescu, proprietarul satului Soloneţ9.
ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 34, 34 verso.
Ibidem, f.35, 35 vero.
3 Acordau dreptul la nobleţe următoarele ranguri moldoveneşti: mare logofăt, mare vornic, vistiernic, hatman, postelnic, cămăraş, agă, spătar, ban, comis, căminar, paharnic, serdar, stolnic, armaş, medelnicer, clucer, sulger, pitar,
jitnicer, şătrar, logofătul al doilea, postelnicul al doilea şi logofătul al treilea. A se vedea detaliat: A.Krupenski, Краткий очерк бессарабского дворянского собрания, СПб., 1912, p. 17.
4 ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 36, 36 verso, 37, 37 verso.
5 Ibidem, f. 62, 62 verso.
6 Ibidem, f. 44.
7 Ibidem.
8 Ibidem, f. 45.
9 Ibidem, f. 45 verso, 46.
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Deci, în baza acestor certificate de naştere constatăm că persoanele nominalizate sunt reprezentanţi ai familiei Măcărescu ceea ce le acordă posibilitatea de a fi confirmaţi în rândurile nobilimii din Basarabia.
În scopul confirmării titlului nobiliar, Ion Mihail Măcărescu prezintă certificatul eliberat de
poliţia orăşenească din Bălţi, cu nr.82, din 31 mail 1880. Certificatul prezentat confirmă că atât
Mihail Măcărescu, cât şi fiul său Ion cu fii acestuia Vladimir, Arcadie şi Nicolae Măcărescu nu au
fost şi nu sunt sub urmărire penală sau supuşi judecăţii, că duc un mod de viaţa decent1.
Un alt document prezentat pentru confirmarea rangului nobiliar este certificatul, din 16 iunie 1880, eliberat de către Administraţia financiară, prin care se certifică că Mihail Măcărescu şi
urmaşii săi nu sunt incluşi în listele persoanelor impozabile din satele Ciorniţa, Soloneţ şi Coşerniţa.2 Deci, acest certificat confirmă faptul că reprezentanţii familiei Măcărescu sunt recunoscuţi
ca nobili ai regiunii Basarabia şi beneficiază de toate drepturile şi privilegiile acordate nobilimii
ruse prin Hrisovul din 1785, emis de Ecaterina a II-a3.
În acest dosar identificăm certificatul eliberat la 14 mai 1880 de către Ion Teodor Măcărescu, prin care se confirmă că Mihail Teodor Măcărescu este fratele său, ambii fiind fiii sardarului
Teodor Măcărescu. Acesta este semnat de către Ion Teodor Măcărecu şi de nobilii Alexandru
Cotruţă, Pavel Cotonovschi, Andrei Donici, Carl Cotruţă şi Mihail Sârbu4.
În urma analizei documetelor prezentate de către Ion Mihail Măcărescu, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a recunoscut la 4 noiembrie 1880, titulul nobiliar al petiţionarului, precum şi al fiilor săi Vladimir, Arcadie şi Nicolae, aceştia fiind incluşi în Partea I a Cărţii
Genealogice a neamurilor nobile din Basarabia5. Acest fapt a fost confirmat la 16 iunie 1881 de
către Departamentul de Heraldică6.
La 10 august 1887 cu o nouă cerere pentru a fi reconfirmat în titlul nobiliar vine Nicanor
Mihail Măcărescu7. Drept dovadă prezintă certificatul de naştere eliberat la 31 iulie 1856 de către
Consistoriul Duhovnicesc din Chişinău8. La fel este anexată şi confirmarea dată de Ion Măcărescu (confirmat în titlul nobiliar la 16 iunie 1881) la 8 iulie 1887, prin care acesta semnează că Nicanor este într-adevăr fratele său şi, respectiv, fiul lui Mihail Măcărescu şi nepotul sardarului
Teodor Măcărescu9. La 31 august 1887, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a examinat dosarul nobilului Măcărescu, reconfirmântu-i titlul şi introducându-l în Partea I a Cărţii Genealogice a neamurilor nobile din Basarabia10.
Ulterior, la 28 august 1899, a fost depusă o cerere de către ajutorul Comandantului închisorii militare din Moscova, căpitanul Ion Ion Măcărescu, care în baza faptului că este nobil din
Basarabia11 şi a celor patru certificatele de naştere ale copiilor săi – Iulia, Eugenia, Ioan şi Serghei roagă ca aceştia să fie confirmaţi în titlul nobiliar şi introduşi în Cărţile Genealogice ale neamurilor nobile din Basarabia12.
Documentele prezentate sunt certificatele de naştere eliberate în baza registrului parohial
al Bisericii Sf. Nicolai de pe lângă închisoarea militară din Moscova. Conform certificatelor de
ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 46.
Ibidem, f. 46 verso.
3 Hrisovul emis la 21 aprilie din 1785 de către Ecaterina a II-a («Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства») prin care se acordă nobilimii ruse un şir de privilegii: drepturi personale (apărarea
integrităţii corporale, dreptul la deţinirea blazoanelor proprii, serviciu de stat devine opţional); drepturi la proprietate
(dreptul la deţinerea proprietăţi funciare şi a ţăranilor şerbi, scutirea de toate taxele şi impozitele, dreptul de a se ocupa
cu activitatea industrială şi comercială, dreptul la crearea unui organ a nobilimii – Adunarea Nobilimii) etc.
4 ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 47, 47 verso.
5 Ibidem, f. 49, 49 verso.
6 Ibidem, f. 53, 53 verso.
7 Nicanor Măcărescu a fost confirmat în titlul nobiliar în baza deciziei Adunării Nobilimii din Basarabia din 28 noiembrie 1868, fiind introdus în Partea I a Cărţii genealogice a neamurilor nobile din Basarabia.
8 ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f.76.
9 Ibidem, f. 76 verso.
10 Ibidem, f. 81, 81 verso.
11 Ion Măcărescu a fost recunoscut ca nobil al regiunii Basarabiei la 24 iunie 1892. Prin ordinul nr. 340 al Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a fost confirmat titlul nobiliar al lui Ion Ion Măcărescu (ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 96).
12 ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 98, 98 verso.
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naştere nr.38 şi 39, eliberate la 10 martie 1898, constatăm că la 13 iulie 1897 în familia lui Ion Ion Măcărescu şi a soţiei sale Eugenia s-au născut gemenii Ioan şi Serghei, botezaţi în acelaşi an, la 28 august, de
către preotul Simeon Leanidevschi, având drept naşi de botez: nobilii Nicolai Davâdov şi Liubovi Măcărescu, căpitanul Nicolae Ostrauhov, văduva nobilului Sofia Oleneva1. Certificatul de naştere, eliberat la 9
februarie 1893 cu nr. 1027, confirmă că la 12 martie 1892 în familia lui Ion şi Elena Măcărescu s-a născut
fiica Eugenia. Această a fost botezată la 1 iunie 1892 de către preotul Ion Orlov, iar naşi de botez a fost nobilul Nicolai Davâdov şi Ecaterina Bednova, soţia colonelului Ion Bednov2. În baza acestor documente
copiilor lui Ion Ion Măcăre-scu le-a fost recunoscut rangul nobiliar.
O astfel de cerere de confirmare a titlului nobiliar depune şi Victoria Mihail Măcărescu. La
cerere anexează certificatul de naştere eliberat de Consitoriul Duhovnicesc din Chişinău la 31 iulie 1856. Conform acestuia, la 11 mai 1840 în familia lui Mihail şi Elena Măcărescu s-a născut fiica Vicotria. Aceasta a fost botezată la 22 mai de către preotul Darii Marga, având drept naş de
botez nobilul Ion Lamanschi3. Însă, din cauza că la acel moment Victoria purta familia Avgustovschi, ea a anexat certificatul de căsătorie. Acesta este eliberat de Consisotriul Duhovnicesc din
Chişinău la 7 decembrie 1899, în baza registurlui parohial al Bisericii Sfântului Dumitru din satul Vascauţi. Conform acestuia, la 10 iulie 1861 Apolon Avgustovschi din or. Chişinău (34 ani),
de religie catolică, s-a căsătorit cu Victoria, fiica lui Mihail Măcărescu, proprietarul satului Văscăuţi (21 ani), de religie ortodoxă. Ca naşi au fost: din partea mirelui – Nicolai Erjiu, proprietarul
satului Napadova şi din partea miresei – Ioan Kavacu4. Căsătoriile între reprezentanţei nobilimii
autohnone şi celei alogene sunt caracteristice pentru secolul al XIX-lea. Aceasta indirect contribuie la apropierea boierilor moldoveni de sistemul administrativ ţarist, precum şi contribuie la
schimbarea componenţei etnice a nobilimii din Basarabia.
Victoria Avgustovschi, născută Măcărescu, prezintă şi o confirmare eliberată de fratele său
Ion Măcărescu. Prin aceasta ultimul certifică că Victoria într-adevăr provine din neamul Măcărescu, care este confirmat în rândul nobililor din Basarabia încă în 1821, din care considerent şi
contrasemnează5. La 12 iulie 1900, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, iar la 25 iunie
1901 Departamentul de Heraldică confirmă titlul nobiliar al Victoriei Măcărescu6.
În 1902, cu cerere către Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia se adresează şi Arcadie Ion Măcărescu, care intervine cu rugămintea ca fii săi Gheorghe şi Leonid să fie confirmaţi
în rândul nobilimii basarabene. Drept argument, prezintă hotărârile precedente ale Adunării
Deputaţilor Nobilimii din Basarabia din 1821, 1845, 1880, 1881 prin care el şi alţi reprezentanţi
ai familiei Măcărescu au fost incluşi în Cartea Genealogică a neamurilor nobile din Basarabia
(1821, 1845, 1880, 1881). La fel prezintă şi certificatele de naştere eliberate la 23 decembrie
1902, şi la 18 noiembrie 1903, de Consistoriul Duhovnicesc din Xersones, conform cărora în familia nobilului Arcadii şi Cleopatra Măcărescu s-au născut: la 5 februarie 1898 – fiul Gheorghe,
iar la 14 iunie 1903 – fiul Leonid7. În baza documentelor prezentate Gheorghe şi Leonid Măcărescu sunt confirmaţi în rândul nobilimii din Basarabia.
Deci, analizând dosarul familiei de nobili Măcărescu putem constata că reprezentanţii
acesteia au optat pe parcursul secolului (1821-1902) pentru confirmarea şi reconfirmarea rangului nobiliar. Or, analiza izvoarelor de arhivă ne permit să concluzionăm că pe parcursul secolului
al XIX-lea nobilimea basarabeană a fost supusă unor grele încercări. După anexarea Basarabiei
la Imperiul Rus, boierii autohtoni au trebuit să se prezinte la Chişinău, cu toate documentele,
pentru a li se confirma apartenţa lor la rangul nobiliar, dreptul la proprietatea funciară, precum
şi toate privilegii care le deţine această categorie socială din Basarabia. Tendinţa de a confirma
titlurile nobiliare ale familiilor boiereşti din Basarabia se explică mai întâi prin încercarea de a
verifica această categorie socială şi a o încadra în componenţa nobilimii ruse.
ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f.99, 99 verso, 100, 100 verso.
Ibidem, f. 101, 101 verso.
3 Ibidem, f. 109.
4 Ibidem, f. 109 verso.
5 Ibidem, f. 109 verso, 110.
6 Ibidem, f. 113.
7 Ibidem, f. 119.
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Studierea dosarelor ne permite, totodată, să stabilim date cu referire la proprietăţile funciare deţinute de o anumită familie de nobili. Spre exemplu, la 17 ianuarie 1841 Mihail Măcărescu
depune o cerere pe numele Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, prin care informează
că în 1837, s-a căsătorit cu Elena, fiica comisului (boierului molodvean) Anton Cavaca, şi a primit în baza foii de zestre moşia Cerniţa şi jumătate din moşia Soloneţ, rugând ca soţiei sale să-i
fie confirmată nobleţea şi să fie introdusă în Cartea Genealogică a neamurilor nobile din Basarabia1. Date despre proprietăţile lui Mihail Măcărescu aflăm şi din Formularul de serviciu al acestuia, eliberat la 10 octombrie 1880, cu nr.4641, unde este indicat că acesta deţine în proprietate
2000 desetine2 de pământ în satele Soloneţ şi Cerniţa, judeţul Soroca. Pe lângă acestea stăpâneşte a treia parte din pământul a două moşii, care i-a fost cedată de tatăl său: Sgamboşeni şi Redenii Mari, judeţul Iaşi3. Alt reprezentant al familiei Măcărescu, Teodor, stăpâneşte în judeţul
Orhei, prin moştenire, moşia nelocuită Petricani şi moşia dobândită prin cumpărare Corneşti şi
jumătate din satul Trifeni, cu 40 de locuitori, în judeţul Hotin, moşia Cazaţcani, cu 125 de locuitori, Corpaci, cu 90 de locuitori, şi nelocuite jumătate din moşia Briceni şi întreagă moşie Boscaceni, cu 40 de locuitori; afară de aceasta, are 50 de ţigani şerbi de ambele sexe. Al doilea postelnic Pavel Măcărescu stăpâneşte la moşia Suslenii de Jos, judeţul Orhei, 1400 stânjeni4 de pământ luat zestre5 şi 250 stânjeni de pământ cumpărat, iar la moşia Suslenii de Sus 1106 stânjeni
de pământ cumpărat şi 250 stânjeni de pământ luat zestre. Sărdarul Pavel Măcărescu, stăpâneşte prin moştenire, în judeţul Iaşi, moşia Verejeni (400 fălci de pământ), pe care sunt 15 familii
de săteni, şi în ţinutul Orhei o parte din moşiile Oneşti, Şişcani şi Pituşca6. Datele sus-prezentate
ne permite să stabilim că reprezentanţii familiei Măcărescu deţineau proprietăţi funciare mari
pe teritoriul Basarabiei.
Faptul că membrii familiei Măcărescu erau destul de bogaţi ne dovedesc şi foile de zestre
acordate urmaşilor lor, publicate de L. Boga7. Conform foii de zestre din 13 octombrie 1822, Pavel
Măcărescu, vel postelnic, a dat izvod de zestre pentru vara sa, Ecaterina Măcărescu. Prin aceasta
Ecaterina primea: 1 icoană Maica Domnului prelucrată cu argint, 6 cuţite de argint îm-preună cu
furculiţele şi linguriţile lor tot din argint, 6 zarafuri argint, 4 linguri argint, 2 farfurii argint, 1 inel
de peruzea cu diamante împrejur, o pereche de cercei cu diamante; precum şi 3 ţigani: Toma, soţia
acestuia Palaghia şi fiica lor Maria, care de astăzi înainte şi în veci au să fie robii Ecaterinei şi ai urmaşilor ei, din neam în neam, 8 boi tineri, 8 vaci, 100 de oi, 1000 de lei bani în naht8.
O altă foaie de zestre este dată la 28 septembrie 1837 de sărdarul Teodor Măcărescu fiului
său Mihalache (Mihail Măcărescu). Teodor Măcărescu, fiind mulţumit de zestrea dată de Zoiţa Cavachina, din Iaşi, pentru fiica sa Elena, căsătorită cu fiul său, Mihalache, dăruieşte şi el tinerilor întreaga moşie Cazaicani, jumătate de moşie Băzdăgeni, jumătate de moşie Brânzăni din judeţul
Hotin şi încă două sălăşe de ţigani şi patru pogoane9 de vie în satul Boghiceni, judeţul Chişinău
ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 18, 18 verso.
Desetină – măsură a suprafeţei în Rusia, egală cu 2400 de stânjeni pătraţi (1,09 hectare) sau cu 240 de stâjeni în lungime
şi 10 în lăţime. Desetina ca măsură a suprafeţei a fost introdusă în Basarabia după lichidarea unităţilor de măsură româneşti – falcea, prăjina, pasul, palma etc. Potrivit Regulamentului despre ţărani sau agricultori liberi în Basarabia din 24 ianuarie 1834. A se vedea detaliat: Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă..., vol. II, Chişinău, 2012, p. 13-14.
3 Gheorghe Bezviconi, Boierimea dintre Prut şi Nistru, vol. I, Chişinău, 1943, p. 98.
4 Stânjen – una dintre cele mai vechi unităţi de măsură din Ţările Române, reprezentând aproximativ 2,23 mentri în Moldova
şi 1,9665 metri în Ţara Românească. Ca unitate de măsură, stânjenul s-a păstrat şi în Basarabia după anexarea ei în 1812 la
Imperiul Rus. Conform datelor Consiliului Suprem al Basarabiei din 26 februarie 1824, 480 de stânjeni pătraţi constituiau un
pogon. A se vedea detaliat: Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă..., vol. III, Chişinău, 2012, p. 146-147.
5 La zidirea bisericii din Susleni, pe la 1815, a contribuit al doilea postelnic Pavel Măcărescu. Se păstrează un potir cu
următoarea inscripţie: „Acest sf. Potir este făcut de vtori postelnic Pavel Măcărescu, stăpânul moşiei Suslenii de Jos şi
de Sus, fiul răposatului Vasilie Măcărescul şi a maică-sa Elinca, şi de soţia sa Elena Măcărescu, fiica răposatului sulgeiu Şărban Botescul şi maică-sa Fotini”.
6 Gheorghe Bezviconi, op.cit., vol. I, Chişinău, 1943, p. 98, 99.
7 L. T. Boga, Documente basarabene, vol. I, Foi de zestre (1734-1834), Chişinău, 1928.
8 Ibidem, p. 28-29.
9 Pogon – unitate de măsură a suprafeţei, egală cu ½ ha sau cu 5012 m. p. A desemnat, la început, suprafaţa de pământ
arată cu boii într-o zi. În Ţara Românească un pogon era egal cu 0,5 ha. În Moldova 1 pogon de viţă-de-vie constituia 400
de tufe. A se vedea detaliat: Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă..., vol. II, Chişinău, 2012, p. 245-246.
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Mihail Măcărescu,
vornic de poartă

Vasile Măcărescu

Constantin Măcărescu

Pavel Măcărescu,
al II-lea postelnic

Teodor Măcărescu,
sardari

Ion Măcărescu

Nicolae Măcărescu
12.03.1859

Iulia

Ion Măcărescu
n. 10.03.1898

Pavel Măcărescu,
sardari

Nicanor Măcărescu

Ion Măcărescu
n. 18.04.1861

Eugenia
n. 12.03.1892

Condurache Măcărescu

Victoria
n. 11.05.1840

Elizabeta

Serghei Măcărescu
n. 10.03.1898

Mihail Măcărescu

Vladimir Măcărescu
n. 25.05.1864

Ion Măcărescu
n. 10.07.1841

Arcadii Măcărescu
n. 07.06.1868

Gheorghii Măcărescu
n. 05.02.1898

Arborele genealogic al neamului Măcărescu
Sursa: ANRM, F. 88, inv.1, d. 769.
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Elena

Nicanor Măcărescu
n. 10.02.1843

Nicolai Măcărescu
n. 12.09.1869

Leonid Măcărescu
n. 14.06.1903

O problemă a nobilimii din Basarabia a fost legată de adoptarea Regulamentului din 1868,
care prevedea aplicarea reformei agrare, adică împorprietărirea ţăranilor cu pământ din contul
moşierilor pe ale căror proprietăţi aceştia trăiau. În această situaţia s-au aflat şi membrii familie
Măcărescu. Astfel, la 11 iunie 1870, Ion Măcărescu, proprietarul ocinei Corpaci, aduce la cunoştinţă organului de resort din ţinut înţelegerea prin care ţăranii de pe moşia sa îşi dau acordul să o
procure1. Întru susţinerea acestei idei, moşierul Măcărescu anexează adeverinţa ce fixează tratativele duse între el şi ţăranii din satul Corpaci, plasa Brânzeni, judeţul Iaşi. Aceasta este scrisă de
conţopistul Anton Nicolaivici şi semnată de către ţăranii: Dimitrie Zanoga, Ion Zanoga, Dimitrie
Beşliu, Agatii Beşliu, Ion Beşliu, Ion Stoica, Serghei Stoica, Vasile Stoica, Filip Stoica, Ion Moisa,
Alexandru Zanoga, Ion Zanaga, Iacob Zanoga, Ion Dolnician, Dimitrie Cebotari, Ion Cardaniuc,
Anton Cardaniuc, Agatii Cardaniuc, Gheorghe Rotari, Vasile Rotari, Gheorghe Rotari, Tudor Rotari2 etc.
Analizând dosarul, constatăm că pe proprietatea Corpaci a moşierului Ion Măcărescu, locuiau 41 de familii şi 9 burlaci3. Fiecare din ei trebuia să muncească în folosul proprietarului: să
cosească şi să strângă o falce de iarbă, să strângă o falce de grâu, să prelucreze şi să strângă 30
fălci de păpuşoi etc.4 În conformitate cu certificatul eliberat, la 2 august 1869, de către inginerul
cadastral Pavlovschi, proprietatea moşierului Măcărescu era alcătuită din 2386 desetine de pământ arabil, 17 din care erau puse ca gaj pentru un împrumut, şi 34 desetine de pâmânt nearabil5. Din acestă proprietate ţăranilor urma să le fie împărţite 2/3 din pământul arabil, adică 1567
de desetine, iar conform art. 11 al Regulamentului din 14 iunie 1868, fiecărui ţăran îi revenea câte 9
½ desetine6.
La 17 mai 1870 locuitorii s. Corpaci, au discutat în cadrul adunarii săteşti, prezidată de către starostele Gheorghe Rotari, problema răscumpărării pământului. Din cei 160 de locuitori, la
adunare au participat 127 de persoane, ceilalţi au lipsit din cauza bolii, fie erau plecaţi din sat în
alte părţi pentru câştig. În urma analizei situaţiei, membrii adunării au hotărât să procure proprietatea vândută de către Ion Măcărescu, însă, deoarece nu deţin suma necesară, roagă ca statul să-i susţină, acordându-le credit. Creditul urma să fie rambursat de către toţi locuitorii, după
principiul „unul pentru toţi şi toţi pentru unul”. Însă, pentru a duce tratative cu prorpietarul,
pentru a stabili condiţiile actului de vânzare-cumpărare, au ales din rândul lor câţiva reprezentanţi care urmau să le prezinte interesele7: Vasile Zanoga, Ion Bobu, Constantin Prica, Ibanu
Moşu, Vasile Gaitura şi Gheorghe Toloacă8. Hotărârea a fost semnată de toţi cei 127 de gospodari prezenţi la adunare9.
Însă a apărut o problemă. Potrivit informaţiei prezentate, în august 1870, de către notarul
Judecătoriei de district din Chişinău, cu nr.739 ca răspuns la cererea de a se cerceta dacă nu există o acţiune civilă sau litigiu cu referire la proprietatea lui Ion Măcărescu din satul Corpaci, plasa
Brânzeni, judeţul Iaşi10 – s-a constatat că moşia era sub sechestru. Acesta era stabilit pentru că în
1860 moşia a fost pusă ca gaj pentru sume de bani împrmutate. Astfel, în baza înţelegerii din 22
noiembrie 1860, încheiate la Judecătoria regională între Ion Măcărescu şi Vasile Anastasie Vranov, ultimul i-a împrumutat lui Măcărescu 16 mii de ruble, sumă în contul căreia au fost puse ca
gaj cele peste 2000 desetine cu toate clădirile de pe moşia Corpaci. Ion Măcărescu urme-ază să-i
întoarcă suma împrumutată în timp de trei ani, dobândă fiind 10% pentru 100 ruble pe an. Iar la
26 noiembrie 1860 a mai împrumutat, în aceleaşi condiţii 8 mii ruble de la Petru Şaht11. Însă, informaţia parvenită la 14 august 1870, de la Banca de Stat, cu nr. 1541, vine să confirme că la moANRM, Fondul 8, inv. 1, d.86, f. 2, 2 verso.
Ibidem, f. 4, 4 verso.
3 Ibidem, f. 8 verso.
4 Ibidem, f. 9.
5 Ibidem, f. 9 verso.
6 Ibidem, f. 10 verso.
7 Ibidem, f. 5.
8 Ibidem, f. 5 verso.
9 Ibidem, f. 5 verso, 6, 6 verso, 7, 7 verso.
10 Ibidem, f. 19-19 verso.
11 Ibidem, f. 20, 20 verso.
1

2

126

ment proprietatea Corpaci nu este depusă ca gaj de către Ion Măcăreascu, pentru nici o datorie1.
Or, Ion Măcărerescu achitase deja datoriile avute faţă de Petru Şaht şi Vasile Vranov.
Totodată, informaţia din 22 august 1870, de la Trezoreria judeţului Iaşi, informează că proprietarul Ion Măcărescu, nu a achitat impozitul pentru pământ pentru anul 1869 – 68 ruble 44
½ kop. şi pentru anul1870 – 68 ruble 44 ½ kop., în total urmează să achite 136 ruble 88 kop.2
Totuşi, la 10 februarie 1871 contractul încheiat între Ion Teodor Măcărescu şi ţaranii din
satul Corpaci este considerat valabil. Conform înţelegerii, aceştia urmau să achiziţioneze de la
proprietar 1520 desetine de pământ, la care se mai adaugă 28 desetine 997 stânjeni ce nu intră
în preţ: 12 desetine 100 stânjeni care constituie drumurile şi străzile din satul Corpaci; 11 desetine 1436 stânjeni – terenurile mlăştinoase, carierile de piatră, lut; 4 desetine 958 stânjeni – biserica şi proprietăţile ei3. Pentru aceasta urmau să achite anual timp de 49 ani 2736 ruble4. Deoarece ţăranii nu dispuneau de aşa sume enorme de bani, acestora le-a fost acordat un credit din partea statului, în valoare de 36480 ruble, pe care urmeau să-l achite timp de 49 ani, a câte 2188 ruble
80 kop., inclusiv dobânda de 6% anual. Suma urma să fie achitată astfel: 5% în bilete bancare –
5400 ruble, 30 ruble cheş şi restul 31050 ruble în adeverinţe (выкупныe свидетельства)5.
La fel anual ţăranii trebuiau să achite proprietarului timp de 10 ani încă 9120 rub., ceea ce
constituie 547 ruble 20 kop. anual. Suma respectivă fiind diferenţa dintre 2736 ruble pe care ei
urmează să achite propreitarului şi cele 2188 ruble 80 kop. achitate la bancă.
Deci, în baza documentelor prezente în dosare putem afirma cu certitudine că reprezentanţii familiei Măcărescu deţineau în Basarabia proprietăţi imobiliare destul de mari.
Rusificarea nobilimii din Basarabia a fost determinată de faptul că interesele economice,
sociale, politice au fost orientate spre Imperiu Rus. Astfel, ocuparea diferitelor funcţii în administraţia imperială şi îndeplinirea serviciului militar au dus la apropierea de sistemul administrativ
rus. Analizând dosarul familiei Măcărescu, constatăm că reprezentanţii ei au deţinut pe parcursul secolului al XIX-lea diferite funcţii administrative. Astfel, în baza deciziei Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, în 1825 Pavel Măcărescu a fost numit mebmru al Consiliului Suprem al Basarabiei6, iar pentru serviciu util şi devotament faţă de administraţia imperială a fost
decorat cu ordinul Sf. Vladimir de gradul 4, ceea ce-i dădea dreptul la nobleţea ereditară. Nicanor Măcărescu era funcţionar al cancelariei Epitropiei Nobilimii (Дворянская опека), din judeţul Soroca; Mihail Teodor Măcărescu a deţinut diverse funcţii în cadrul Judecătoriei Civile. La 31
decembrie 1827 acestuia i s-a acordat titlul de registrator de colegiu, iar în 1828 a fost numit de
către Adunarea Depuaţilor Nobilimii din Basarabia, ca persoană responsabilă de profilaxia/oprirea răspândirii ciumei în unele aşezări din Basarabia, funcţie pe care a îndeplinit-o până
la 28 februarie 1834. În perioada anilor 1834-1844 nu a ocupat nici o funcţie. Abia la 13 martie
1844 este numit în calitate de verificator al activitpţii persoanelor care deţin dreptul de a comercializa băuturi alcoolice în judeţul Soroca, iar la 17 februarie 1848 este numit în funcţia de secretar gubernial7. Alt reprezentant al familiei – Ion Ion Măcărescu – a deţinut gradul militar de căpitan, fiind ajutorul Comandantului închisorii militare din Moscova. Şi acest şir poate fi continuat. Totodată, trebuie să constatăm că aceştia au deţinut şi diferite funcţii în Moldova. Spre exemplu, documentul emis la 5 decembrie 1820 de către domnul Moldovei, Mihail Suţu confirmă că
Pavel Măcărescu a primit în 1802 rangul de al II-lea postelnic8. Teodor Măcărescu este numit
serdar etc.
Studiind dosarul familiei Măcărescu identificăm şi tendinţa reprezentanţilor acesteia de a
obţine moştenirea unor rude. De exemplu, Ion Teodor Măcărescu, locuitor al oraşului Chişinău
(str. Podoliscaia, casa nr.36), a depus o cerere pe numele Adunării Deputaţilor Nobilimii din BaANRM, Fondul 8, inv. 1, d.86 f. 21, 21 verso.
Ibidem, f. 22.
3 Ibidem, f. 45, 45 verso.
4 Ibidem, f. 46.
5 Ibidem, f. 32.
6 Valentin Tomuleţ, Basarabia în secolul XIX, vol. I, Chişinău, 2012, p. 373-374.
7 ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 49, 50 verso.
8 Ibidem, f. 2.
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sarabia prin care roagă să i se elibereze o adeverinţă care să certifice că el este rudă de rangul şase după tată cu Maria Pavel Măcărescu (după soţ Negruţi). Or, altfel spus, că au un strămoş comun. Drept argument Ion Teodor Măcărescu prezintă copia testamentului lui Emanuil Negruţă, unde se menţionează că soţia sa, Maria, este fiica lui Pavel Măcărescu. Certificatul era necesar
pentru al prezenta la Judecătoria regională, care trebuia să-i recunoască dreptul de a primi moştenirea Mariei Pavel Măcărescu1. În dosar este prezent şi testamentul lui Emanuil Negruţi, întocmit la 30 iunie 1848. În acesta Emanuil Negruţi menţionează că, în legătură cu faptul că în Basarabia bântuie holera şi nimeni nu ştie când va deceda, a hotărât să scrie testamentul. Din testament aflăm că Emanuil Negruţi, împreună cu soţia sa Maria, născută Măcărescu, nu au avut copii, iar părinţii lor sunt decedaţi. Sora acestuia, Ruxanda, şi copiii fraţilor săi Dinu, Gheorghe şi
Enache Negruţi locuiesc în Moldova, din care considerent lasă toată proprietatea mobiliară şi
imobiliară soţiei sale, Maria Negruţi (Măcărescu). Proprietatea imobiliară a nobilului Emanuil
Enache constă din moşia Târnova şi jumătate de moşia Briceva din judeţul Soroca. Pe lângă
aceasta, nobilul Negruţi deţine în proprietate şi 19 vite cornute, 690 de oi, precum şi case de locuit, numeroase alte obiecte şi lucruri. Emanuil Negruţi menţionează că deoarece la moment nu
dispune de bani cheş, în caz că va deceda Maria, soţia sa, urmează să vândă din proprietăţile pe
care le deţin pentru ca să aibă cu ce să-l îngroape şi să facă toate ritualurile conform tradiţiei2. În
al doilea rând, Emanuil Negruţi menţionează că în cazul decesului soţiei sale, rudele lui vor trebui să-i dea moştenitorului numit de ea 9000 ruble de argint – preţul zestrei stabilit de însuşi alcătuitor. În al treilea rând, Emanuil Negruţi lasă ca moştenire 100 fălci de pămâmnt din moşia
Târnova, bisericii din aceeiaşi localitate. La fel, Emanuil Negruţi stabileşte că după moartea sa
de la cei ce-i sunt datornici să nu mai fie luate procente, iar locuitorilor din satul Târnova să le fie
iertat jumătate din datorii; în acelaşi rând, ţăranii şerbi, de provenienţă rusă, Ecaterina Bucatariţa cu copiii Axinte şi Nastea, ţiganul Nicolai Herara, soţia acestuia Maria şi fiicele lor Elizabeta,
Ana şi Tudora să fie eliberaţi din şerbie. Testamentul era semnat de Emanuil Negruţă, de secretarul gubernial Emanuil Dahnovici şi de Alexandru Albet3.
Ion Teodor Măcărescu primeşte de la Adunarea Nobilimii Deputaţilor din Basarabia certificatul care confirmă legătura de rudenie cu Maria Negruţi (Măcărescu), căpătând astfel, dreptul la moştenirea acesteia.
Analiza dosarelor nobililor prezentate pentru confirmarea titlului nobiliar ne permite să realizăm arborele genealogic4 al familiei. Aceasta pentru că persoanele cu ranguri boiereşti sau
care erau urmaşi ai celor cu asemenea ranguri, confirmându-şi nobleţea, prezentau acte vechi,
semnate de persoane oficiale, acte ce conţineau informaţii interesante despre starea familială
(strămoşi, copii etc.) a nobililor ce au depus cereri pentru confirmarea nobleţei. Astfel, analiza
documentelor adunate în dosarul familiei Măcărescu ne permite să constatăm că istoria familiei
începe cu Mihail Măcărescu, vornic de poartă.
Analiza documentelor de arhivă ne permite să constatăm că familia Măcărescu era o familie veche aristocratică de boieri din Moldova de peste Prut, care s-a încadrat activ în viaţa Basarabiei de după anexare. Documentele prezentate Comisiei instituite în scopul verificării rangului
boieresc au demonstrat că reprezentanţii familiei Măcărescu într-adevăr aparţin categoriei sociale a boierilor, fiind urmaşii lui Mihail Măcărescu, vornic de poartă. Reprezentanţii acestei familii au optat permanent pe parcursul sec. al XIX-lea pentru confirmarea şi reconfirmarea titlului nobiliar. La fel constatăm că membrii familiei Măcărescu deţineau prorpeităţi funciare destul
de mari, dar şi diverse funcţii în administraţia imperială rusă. În plus, ei s-au încadrat activ în
viaţa socială a Basarabiei. Astfel, conform datelor prezentate de Aurel Sava în lucrarea sa cu referire la târgul Lăpşna, protopopul Constatin Măcărescu, împreună cu unchiul său, preotul Vlasie

ANRM, F. 88, inv.1, d. 769, f. 38, 38 verso.
Ibidem, f. 39.
3 Ibidem, f. 39 verso.
4 Arborele genealogic reprezintă una dintre formele de enumerare a membrilor unui neam, după spiţe de la strămoş
la urmaşi, ori de la un urmaş la strămoş, constituit în formă de arbore. A se vedea detaliat: Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă..., Chişinău, 2012, vol. I, p. 119.
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(călugărul Varlaam), a reînnoit în 1770 mănăstirea Vărzăreşti, zidită de boierii Vărzaru, din care
Măcărescu îşi are originea1.
În concluzie am putea afirma că familia Măcărescu a contribuit la făurirea istoriei Basarabiei în secolul al XIX-lea de rând cu alte familii boiereşti şi cu toată populaţia de pe teritoriul
dintre Prut şi Nistru.
Anexă
Nr. 1. 1801 aprilie 2. Certificatul eliberat nobilului din Basarabia Ion Măcărescu, de
Divanul Principatului Moldova, confirmat de consulul Imperiului Rus în Moldova, Valahia şi Basarabia la 20 mai 1801, despre provinienţa nobiliară a reprezentanţilor familiei
Măcărescu.
Российско-Императорский Г. Коллежский Асессор Иоан Макареску прося выдать ему от нас достоверное свидетельство о состоянии его породы, а как он сам был
один из сего княжества молдавского, то стал поведение и нашему памятованию
сколь и по уверением и документами что он нам показал о владении вотчин его породы в сей земле с 6997-го года января 9 дня, уверяет через сие, что имеет от происхождение сего поколении Макаресковы были чиновниками боярами сей земли, как
то Михаил Макареску, дворник де поарта, Стефан по прозванию Пан Великий Комис, Василии Бухаескул, по прозванию породы его матери великий пагарник, Афанасий Макареску камарат де извоаде, Андрей сын Янкула Макарескула второй Пагарник и Константин Макареску отец Господина асессора по церковному причему Прото Пресвитер митрополии сей земли, как и Господин асессор во время его обитание
здесь, был в боярских чинах, первое вторым Вистияром а после того, Великим сулдчером даже до 1792-го когда перешел на жительство под владением все Российской
Империи и сверх же того, по его матери, происхождение его породы происходит от
поколение Капитана Нестора Кантемира, на что имели и уверительные Господарский хрисову по случаю и известных грабленый учиненных татарами в сей земле попавши в плен и ныне из поколения его матери вместе с прочими документами вотчин пропали. B следствие чего дабы Господин Коллежский асессор признаваем был,
что его порода состоит из боярского состояния сей молдавской земли, уверено и
нами 2 дня апреля 1801-го года. Яссы. Подписаны духовные особы Якобы молдавский митрополит, Вениамин епископ романский, Герасим епископ Хушский, подписаны светские особы бояре, Константин Балш великий логофет, Стефаница Стурза
логофет, Николае Росеть Логофет, Иордакий Кантакузин логофет, Михаил Стурза
логофет, Федор Балш великий дворянин, Иордакий Балш вистияр, Константин Палади великий дворянин, Василии Костакий великий дворянин, Константин Балш
дворянин Сандулаке Стурза великий хатман, Григораш Стурза вистияр, Манолаки
Димакий спатарь, Василии Росеть дворянин, Григораш Башота бан, с молдавского
переводил молдавский Дарабанин Капитан, диванский переводчик.
Сие свидетельство на дворянство данное из Дивана Молдавского Княжества,
Господину Коллежскому асессору Ивану Макареску в Российско-Императорского Генерально-Консулиской Канцелярии явленно и в актную книгу под н.18 записано и
что оное действительно собственными означенных в нем Митрополита, двух архиереев и шестнадцати бояр руками подписано, в том при подписании Генерального
его Императорского Величества Консула в Молдавии, Валахии и Бессарабий с приложением казенной поста печати свидетельствует. Яссы, 20 мая 1801-го года, подписал Василий Малиновский, коллежский регистратор Евдоким Волков.
Sursa: ANRM, Fondul 88, inv. 1, d. 769, f. 4, 4 verso, 5.
1

A. Sava, Docuemnte privitoare la târgul şi ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, p. 10.
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Nr. 2. 1880 mai 12. Cererea adresată de către noblilul Ion Mihail Măcărescu către
Adunarea Nobilimii Deputaţilor din Basarabia pentru ca el şi fii săi: Vladimir, Arcadie şi
Nicolae să fie confirmaţi în titulul nobiliar şi să fie introduşi în Cartea Genealogică a neamurilor nobile din Basarabia pentru a beneficia de privilegiile specifice acestei categorii
sociale. Drept dovadă a nobleţei prezintă certificatele de naştere al său şi a fiilor săi şi
confirmarea de la unchiul său, Ion Teodor Măcărescu care certifică că provind de la un
strămoş comun, sardarul Teodor Măcărescu.
12 мая 1880 года

В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание.
Дворянина Ивана Михайлова Макареско
Прошение
Дед мой Сардар Федор Макареско признан в дворянстве Комиссию, бывшею в
Бессарабий в 1821 году и указом Герольдий Правительствующего Сената, от 31 июля
1845 г. за н. 14459, утвержден в этом достоинстве.
Желая быть сопричисленным к дворянскому роду деда моего, с сыновьями моими: Владимиром, Аркадием и Николаем и представляя при сем: а) четыре метрически об моем и сыновей моих рождении; б) удостоверение Кишиневской Духовной
Консистории, с выпиской из исповедных росписей, в доказательство того, что отец
мой Михаил Макареско, родившийся до ведения метрических книг в Бессарабской
(уже умерший) действительно был сын сардаря Федора Макареско, моего деда; в
подкрепление же этого мною будет представлено удостоверение родного дяди моего
Ивана Федорова Макареско, (также утверждённого с дворянстве) и Бессарабских
дворян старожилов; и в) 15 рублей в дворянскую кассу, – имею честь покорнейше
просить Депутатское Собрание сопричислить меня и сыновей моих к дворянскому
роду Макареско, дело представить правительствующий Сенате на ревизию а с определения имеющего быть по этому, предмету, выдать мне и на имена сыновьях моих
четыре засвидетельствовали копии с отметкой на них времени отсылки дела на ревизию в Сенате. При сем прилагаю и потребное число гербовых марок. Дворянин
Иван Михаилов Макареско.
Мая 10-го дня 1880 года
Временное место жительства имею 1 части г. Кишинева на углу Леовской и Мещанской улице, дом Бакала, и постоянное с. Чернице Сорокского уезда.
Sursa: ANRM, Fondul 88, inv. 1, d. 769, f.62, 62 verso.
Nr. 3. 1881 iunie 30. Ordinul emis de Departamentul de Heralică cu privire la recunoaşterea nobleţei lui Ion Măcărescu şi a fiilor săi: Vladimir, Arcadie şi Nicolae. Titlul
nobiliar al acestora a fost confirmat în baza certificatelor de naştere eliberate de Consistoriul Duhovnicesc din Chişinău, adeverinţa despre provinienţa unică, eliberată de Ion
Măcărescu, şi în baza datelor, constate din formularul de servicu prezentat Adunării
Deputaţilor Nobilimii din basarabia de către secretarul gubernial Mihail Teodor Măcărescu. Examinarea acestor documente şi în conformitate cu legislaţia existentă, Ion Măcărescu împreună cu fii săi: Vladimir, Arcadie şi Nicolae au fost confirmaţi în rândurile
nobilimii şi introduşi în Partea I a Cărţii Genealogice a neamurilor nobile din Basarabia.
30 июня 1881

Указ Его Императорского Величества
Самодержца Всероссийского из Правительствующего Сената
Бессарабскому Дворянскому Депутатскому Собранию
По указу Его Императорского Величества, Правительствующего Сената слушали: записку из дела по рапорту Бессарабскому Дворянского Депутатского Собрания,
от 20 ноября 1881 г., за н.288, о дворянском достоинстве рода Макареско.
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Приказали: Из дела видно, что указом Герольдий Правительствующего Сената,
от 31 июля 1845 г. за н. 14459, последовавший в Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, сардар Федор Макареску утвержден с потомственном дворянском
достоинств со внесением в первую часть дворянской родословной книги и что законное от означенного Федор Макареско происхождение сына, Губернского Секретаря
Михаила, внука, настоящего просителя Ивана, и трех правнуков, а сыновей просителя: Владимира, Аркадия и Николая доказывается свидетельствами Кишиневской
Духовной Консистории за н. 2799, 3532, 6515, 6516 и 6517, свидетельством о единородстве, выданным Иваном Макареско, а равно сведениями, заключающимся в доставленном в Депутатское Собрание Бессарабской Губернским Правлением формулярном списке Губернского Секретаря Михаила Федорова Макареско. Посему из сведений, доставленных Сорокско-Ясским Окружным Предводителем Дворянства, что
Михаил Федоров Макареско сын его, настоявший проситель Иван, сыновья последнего: Владимир, аркадий и Николай Макареско под следствием и судом не был, и не
подвергаются случаям влекущим прав состояния, Правительствующий Сенат руководствуясь ст. 39, 270 из IХ тома Св. Зак. из 1876 г. определяли: постановление Бессарабского Дворянского Депутатского Собрания, 4 ноября 1880 года состоявшая о внесении просителя Иван Михайлова сына, Фёдорова внука, Макареско и трех сыновей
означенного просителя: Владимира, Аркадия и Николая в первую часть дворянской
родословной книги, по Бессарабской Губерний, как правленое и с законами согласное, утвердил: о чем означенному Депутатскому Собранию и с возвращением подлинного дела, послать указ, предписав взыскать с просителя шестьдесят копеек гербовых отдать в казну. Подлинное дело присеем препровождается.
Июня 16 дня 1881 года.
Sursa: ANRM, fond 88, dosar 769, fila 53, 53 verso, 54, 54 verso.
Nr. 4. 1900 iunie 12. Ordinul emis de Departamentul de Heralică cu privire la recunoaşterea nobleţei Victoriei Avgustovschi (născută Măcărescu).
1900 года июня 12 дня по указу Его Императорского Величества, Бессарабское
Дворянское Депутатское Собрание слушали: прошения вдовы отставного капитана
Викторий Михайловне Августовской урожденной Макареско, о внесений ею в дворянскую родословную книгу рода Макареско и представлении дело о сем на утверждение в Правительствующий Сенат Справка: Определением Бессарабской дворянской Комиссий 27 октября 1821 г. Сардар Федор Макареско внесен в первую часть
дворянской родословной книги и утвержден в дворянстве указом Герольдий Правительствующего Сената, от 31 июля 1845 г. За н. 144459, а определением сего собрания
4 ноября 1880 года сопричислены внуки Федора, сын Михаила Федоровича Макареско – Иван, каковое определение также утверждено указом Департамента Герольдии
Правительствующего Сената от 16-го июня 1881 г. за н. 2964. В представленным просительницею документы значится: а. метриках Кишиневской Духовной Консистории
от 31 июля 1856 г. н. 3533 и от 7 декабря 1899 г. н.21003, - первом, что у коллежского
реггистратора, помещика Михаила Федоровича Макареско и законной жены его
Елены Антоновой родилась дочь Виктория 11 мая 1840 года, и втором что последняя
обвенчана с штаб капитаном Аполлоном Августовским 10 июля 1861 года; б) свидетельства Бессарабского Губернатора от 11 марта 1900 года н. 2432 – что вдова Капитана
Виктория Михайловна Августовской не лишена по суду прав состоянии силой законна; и в, свидетельстве потомственного дворянина Ивана Михайла Макареско, от 11
июня 1900 г., данном родной сестре его Викторий Михайловне Августовской что она,
как происходящей от одних с ним предков, отца Михаила и деда Сардаря Федор Ма131

кареско, утверждённого в дворянстве в 1845 году, имеет право на внесении в дворянскую родословную книгу.
Рассмотренными документами доказывается, что просительница есть законная
дочь Михаила, внука сардаря Федора Макареско и сестра Ивана Михаила Макареско
утверждавшего в дворянстве в 1881 году, почему и она должна пользоваться этим же
достоинством, коего по суду не лишена. В следу сего и руководствуясь 39 ст. IX, т. Св.
Зак. о сост. из 1879 г., Депутатское Собрание определяет: сопричислить вдову капитана Виктория Михайловну Августовскую к роду деда с сардаря Федора Макареско,
внести в туже первую части дворянской родословной книги и сем представит на утверждение в Департамента Герольдий Правительствующее Сената по получении
указу по сему делу выдать ей установленное свидетельства а за приписку к дворянству вычислять просительнице руб. которое записать на приход по косовой книге
собрания.
Sursa: ANRM, Fondul 88, inv.1, d. 769, f. 111, 111 verso.
Nr. 5. 1886 noeimbrie 19. Cererea depusă pe numele Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia de către nobilului Ion Măcărescu prin care roagă să i se elibereze un
certificat care să confirme legătură de rudinie cu Maria Pavel Măcărescu (după soţ Negruţi) pentru a putea moşteni proprietatea acesteia.
В Бессарабское Губернское Дворянское Депутатское Собрание.
Дворянина Ивана Фёдоровича Макареско, жительствующего в г. Кишинев 1-м
участке по Подольской улице в доме № 36
Прошение
Для представления в Кишиневский окружный суд к делу, о признании прав моих на наследственное движимое имущество умершей дворянки Марии Павловны
Макареско, по мужу Негруць, необходима мне, как доказательство родства моего с
наследницею, выписка из родословной дворянской книги Бессарабской губернии рода дворян Макареско, происходящего от ворник де Порты Михаила Макареско, из
которой Окружный суд мог бы убедиться, что я Иван Фёдорович Макареско наследник действительно по отношению к Марии Павловне Макареско наследницей происходя от общего родоначальника состою в шестой степени кровного по отцу родства. Для установления мне того положение, что умершая Мария Павловна Макареско в последствии вышла замуж за Емануила Негруць, какового сведения быть может в родословной книге нет, я, за невозможностью получит брачное метрическое
свидетельство, по незнанию где бракосочетание совершалось, представляю другой
формальный акт копию духовного завещание Эммануила Негруць, в котором объяснено, что жена его Мария есть дочь Павла Макареско.
На основании выше изложенного покорнейше прошу Губернское Дворянское
Депутатское Собрание выдать мне названую выпись из родословный дворянской
книги рода Макареско и Марии Павловна Макареско по мужу Негруць, происходят
от общего родоначальника Михаила Макареско ворник де Порты и состоим в шестой
степени кровного родства.
Дворянин Иван Макареско.
Sursa: ANRM, Fondul 88, inv.1, d. 769, f. 38, 38 verso.
Nr. 6. 1870 mai 10. Declaraţia dată.de Ion Teodor Măcărescu, proprietarul satului
Corpaci, plasa Brânzeni, judeţul Iaşi cu referire la înţelegerea mutuală cu ţăranii – locuitori ai satului respectiv despre transmiterea în prorpietate lor a moşiei. În declaraţie
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sunt indicate date despre suprafaţa pământului împroprietărit de ţărani, suma care urmează a fi achitată şi calea răscumpărării, precum şi date despre faptul că moşia Corpaci este depusă ca gaj pentru sume de bani împrmutate de la Vasile Vranov şi Petru
Şaht.
Господину Мировому Посреднику Ясского уезда 1 участка.
Владельца вотчин Корпачь дворянин Иван Федорова сына Макареску
Объявление
Войдя с поселянами – царанамь, водворёнными в имении моем Бессарабской
области, Ясского уезда, Бризенской волости сел. Корпачь, в добровольно соглашение
о приобретении ими в собственность посредством выкупа о содействием правительства, посредством полного надела земли, отведенного или по уставной грамоте в постоянная пользование и заключив о ними о том договор имею честь представить при
сем: а) поясненный договор, б) мирской приговор Корпаческого сельского схода, от
17 сего мая, о желании их приобрести в собственность по средстве выкупа с содействием Правительство, полный по Уставной Грамоте надел земли с круговым ручательство, всех поселян в исправно взносе выкупных платежей, которое будут с них
причитался, в) приговор того-же схода и от того-же числа об избирании дворянину
Антону Николаевичу во место неграмотных поселян подписан выкупной договор, 2)
засвидетельствования копии: уставной Грамоты селения Корпачь, представлявших
приговора и договора током и настоящего объявления, ч) плане отведенным Корпачским по селянам по Уставной Грамоте Земль, от 27 июня 1869 года и е) шесть
рублей шесть коп. сер. для припечатано объявлении о снятии запрещения по закладными и наложении такового по случаю выкупа; что-же касаяца несоблюдения циркуляра Главного Выкупного Учреждения, от 31 августа 1863 года, на которой указывает Бессарабское Областное по поселению делам присутствии в журнале своем, от
31 августа 1869 года, на который указывает Бессарабское Областное по поселению
делам присутствие журнале своем от 1 ноября 1869 года, то циркуляр этот относится
только до тех имений, где совершается обязательный выкуп крестьянами их надела;
при чем покорнейше честь имею просить Ваш Высокоблагородие заключённый много с поселянами – царанами договор о прибрести или в собственно от земли при надела, поверить установленным порядком и представить со всеми приложениями
настоящим делам присутствие на утверждение и исходатайствованные в пользу маю
причитающейся мне выкупной с суды. К этому присовокупляю, что вотчина Корпачь
состоит в залог по двум закладным, совершенным в Бессарабском Областном Гражданском суде: одна в 16 000 руб. сереб. Коллежскому Секретарю Василию Вранову, а
другая в 8 000 руб. сер. титулярному советнику Петру Шахту вследствие чего, но вотчину эту наложено запрещения и в прошлом 1869 г. учреждена над нею администрация; других же запрещений на вотчину Корпачь нет. Об означенных закладных производится в Бессарабском Областном правления уезде, из которого и прошу Областное присутствие забрать все нужные справки о том когда именно вотчина Корпачь
заложена и когда наведено на неё запрещения. Для удовлетворения же означенных
закладных вотчина Корпачь была, описана назначена в продажу, но Правительствующий Сенат по жалобе моей продажу эту и уничтожить и вслед Областному Правлению: по случаю того вотчине Корпачь стоит гораздо больше, чем числится долга по
означенным закладным; описать и назначить в продажу вотчину Корпачь по частям.
В таком положение и состоит в настоящее время в бессарабском Областном Правления дело об удовлетворении закладных Вpанова и Шахта. Таким образом при сущеествовании закона 73 ст. положение о выкупе 19 февраля 1861 г. Высочайшего повеления, от 15 февраля 1862 года и мнений Государственного совета от 4 марта и 9 декабря 1863 года, допускающих выкупные сделки в заложенных имениях и удовлетворение всяких долгов выкупного отведённой или земли, должны предупредить и назначении в продажу вотчины Корпачь по частями, так как причитающуюся мне вы133

купную ссуду, в сумме 36480 руб. серб., я представляю на удовлетворение долгов
моих по закладными Вранову и Шахту, о чем покорно прошу дать знать и Бессарабскому Областному правлению для приостановления предполагаемой описи и назначения в продажу по частями вотчины Корпачь по назначенным закладным. А так
как поселяне-цараны селения Корпачь до ведения уставной грамоты, отбывали повинность из дельную, то причитающуюся мне выкупную суду за выкупаемая ими
земли, я желаю получить на основании Высочайше утверждённых правил 27 июня
1862 года, с тем, чтобы в замене следуемых мне, согласно 3 пункта означенных правил и Высочайшему повелению от 6 июня 181 года, государственных банковых билетов на суму 7842 руб. серб., выдано мне были, в шестимесячный срок со дня утверждения выкупного договора, намеченные деньги по нармальной цене этих билетов,
а также свидетельства на получение непрерывного дохода без имения и некрупного
(дохода) достоинства (145 ст. полож. о выкупе 19 февраля 1861 г.) в следующих сумах;
четырнадцать в 2000 руб. сер. непрерывного дохода, а остальные 638 руб. ежегодного дохода. При этом прошу так же, чтобы все следуемые мне в выкупную суду наличными деньги и билеты, разрешении выдачи мне таковых, были отосланы Бесарабском Областным по Крестьянскими делами присутствующий в Бессарабское Областное Правление для выдач кредиторам моим по предварительном личном мною
с ними учете закладных, а также и испрашиваемых билетов и свидетельстве, так как
часть процентов по означенными закладным мною уплачена и кроме того необходимо будет определить с обоюдного согласия, цену билетами с свидетельством.
Помещик Иван Фёдоров Макареску
17 май 1870
Sursa: Arhiva Naţională a Republici Moldova, Fondul 8, inv. 1, d. 86, 2, 2 verso, 3, 3
verso.
Summary
The study of the archival documents allows us to establish the fact that Măcărescu
was an old aristocratic boyar family from the Moldavian territory over Prut, which actively fit into the life of Bessarabia after the annexation. Documents submitted to the Commission instituted to verify the boyar social rank had proved that indeed the reprezentatives of the Măcărescu belong to the social category of the nobles, being descendants of
Mihail Măcărescu, a royal clerc. During the nineteenth century the representatives of this
family fought for the confirmation and the reconfirmation of the title of nobility. We also
can conclude that the Măcărescu family members had pretty large properties, have held
various positions in the Russian imperial administration. In addition they were actively
involved in the social life of Bessarabia. In conclusion we can see that Măcărescu family
history contributed to the building of Bessarabia in the nineteenth century along with
other aristocratic families and the entire population of the territory between the Prut and
Dniester.
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Anatolie Leşcu
PRINCIPELE ALEXANDRU MURUZI
– REPREZENTANT AI ELITEI MILITARE DIN BASARABIA
Începutul secolului al XX-lea s-a marcat prin nişte evenimente furtunoase care au schimbat
soarta omenirii. Printre ele se numără Primul război mondial cu nesfârşite revoluţii şi războiul
civil din Rusia. În conflagraţii aceste au luat parte mii de compatrioţii noştri, activitatea cărora necesită o studiere atentă şi imparţială. Printre dânşii un loc de frunte îl ocupă generalul-maior, Principele Alexandru Muruzi (Moruzi), reprezentantul vechii familii domneşti din Moldova.
Spiţa neamului Moruzi a jucat un rol important în istoria Moldovei şi Munteniei. Primii
reprezentanţi ai acestui neam au apărut în Principatele Dunărene relativ recent, în a doua jumătate al secolului al XVIII-lea. Fiind originari din Trapezund şi posedând vaste bogăţii, Moruzeştii
după 1665, data cuceririi de către turci a Trapezundului, s-au mutat cu traiul în Constantinopol,
unde datorită bogăţiilor sale au capătat o influenţă pe lângă Curtea Sultanilor1. Cu instalarea în
Principate regimului fanariot, Moruzeştii, datorită legăturilor sale de la Curte, au obţinut numirea lor la diferite funcţii administrative în Moldova şi Muntenia. Creşterea influenţii acestui
neam s-a evidenţiat în mod special în timpul lui Constantin Moruzi, dragomanul Porţii. Datorită
influenţii sale asupra Sultanului, el a reuşit obţinerea numirii sale în 1777 pe scaunul Moldovei,
unde s-a recomandat ca un politician foarte abil, cu mare iscusinţă manevrând printre interesele
marilor puteri ai timpului în folosul Ţării. Pe timpul domniei sale (octombrie 1777-8 mai 1782) el
a obţinut o creştere considerabilă a economiei prin apărarea fermă faţă de Poartă intereselor
economice a Moldovei şi interdicţiei comercializării pe teritoriul naţional a băuturilor spirtoase
de provenienţă străină, mai cu seamă a votcii poloneze.
Un rol încă mai important în istoria Moldovei a jucat fiul lui Constantin Moruzi, Alexandru. Fire excepţională, el de trei ori a fost ales Domn al Moldovei (martie 1792-ianuarie 1793, 4
octombrie 1802-august 1806, 17 octombrie 1806-19 martie 1807) şi de două ori Domn al Munteniei (ianuarie 1793-august 1796, martie 1799-octombrie 1801). Bucurându-se de susţinerea totală a turcilor, el totodată îşi dădea bine seama că timpul dominaţiei otomane în Balcani s-a sfârşit. Urzind planuri de eliberarea Principatelor Dunărene de sub ocupaţia turcă, Alexandru Moruzi, ca şi majoritatea clasei politice de atunci, se orienta în acţiunile sale spre Rusia. În lupta sa
antiotomană el a fost ajutat de către fratele său Dumitru Moruzi, Dragomanul Porţii şi participant activ la tratativele ruso-turce din perioada războiului din 1806-1812, decapitat de către turci după încheierea Păcii de la Bucureşti. De pedeapsă capitală pe Alexandru Moruzi l-a salvat
numai faptul, că în 1812 el a fost detronat şi nu era implicat direct în afaceri politice. Necătând la
aceasta, el a fost arestat şi surghiunit la galere unde a şi murit în 1816.
În urma sa Alexandru Moruzi a lăsat un fiu Dumitru, care deţinea deferite funcţii în administraţia Moldovei. Acelaşi statut social îl avea şi fiul său Constantin, care în perioada Regulamentului Organic a acordat servicii mari trupelor ruseşti dislocate în Moldova. În 1845 el, cu
toată familia s-a, strămutat cu traiul definitiv în Basarabia, depunând pe 18 august 1845 jurământ credinţii Imperiului Rus2. Pentru servicii aduse Imperiului Rus el a fost decorat cu ordinul
Sfântul Stanislav gr. II cu acordarea titlului de camer-iunker Curţii Maiestăţii Sale Imperiale
Nicolae I. Pe 22 ianuarie 1869 lui Constantin Moruzi i se recunoscut originea princiară, el fiind
nominalizat ca Principe Constantin Dimitrie Muruzi. În curând, la fiul său Alexandru, pe 19
martie 1872, în edificiul Agenţiei Societăţii Ruse de navigaţiei din Galaţi s-a născut fiu Alexandru3. Copilăria Alexandru a petrecut-o în Basarabia. După finisarea studiilor primare el a hotăV. Mischevca, P. Zavitsanos, Principile Constantin Ypsilanti. 1760-1816, Civitas, Chişinău, 1999, p. 15.
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F.88, 1, 1500, f.42.
3 Ibidem, f.96
1

2
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rât se lege destinul vieţii sale cu cariera militară. În anul 1891 el se înscrie la clasele speciale a
Corpului de Paji, care îl absolveşte în 1893 cu prima categorie. În gradul militar de cornet el este
repartizat cu serviciul militar în regimentul Ulan de Gardă. Din păcate circumstanţele familiale
l-au determinat se lase serviciul militar şi pe 10 martie 1896 el a fost trecut în rezervă cavaleriei
de Gardă ţinutului Chişinău. Însă viaţa de moşier nu-i era de loc pe plac tânărului şi ambiţiosului Principe. Pe 24 iunie 1898 el se întoarce în trupe, fiind numit în regimentul Daghestan de cavalerie1. Cu începerea războiului ruso-japonez ştab-rotmistrul Alexandru Muruzi a plecat ca voluntar în Extremul Orient unde a participat în lupte împotriva japonezilor. Pentru eroismul arătat în aceste lupte el a fost decorat cu ordinele Sf. Ana gr. 2 cu spade şi Sf. Stanislav gr. 2 cu spade.
Experienţa acumulată pe câmpurile de bătălie i-a arătat tânărului ofiţer, că cu apariţia
noilor tipuri de armament şi în deosebi a mitralierei, arta militară necesită o schimbare radicală.
A devenit clar, că numai cu bravură şi curaj în războiul modern nu poţi obţine succese scontate.
Conducătorul militar, pe lângă îndrăzneală, trebuie se posedă şi cunoştinţe teoretice care le oferea numai Academia Statului Major General, unde a hotărât se intre esaului Alexandru Muruzi.
Către începutul secolului XX Academia Statului Major General reprezenta instituţie militară
care gătea pentru necesităţile armatei ofiţeri cu un înalt nivel de calificare2. În perioada întregii
sale existenţe, din 1832 până în 1918, Academia au absolvit numai 4532 ofiţeri. Din toţi candidaţi, după desfăşurarea examenelor cu mai multe trepte în cadrul Districtelor Militare, în Academie erau admişi în jur de 140-150 de persoane, unii dintre care ne rezistând la greutăţile cerinţelor de studii erau exmatriculaţi şi trimişi în trupe. În perioada 1881-1900 din Academie au fost
exmatriculaţi 913 ofiţeri, aşa că numărul anual de absolvenţi era de circă 100 oameni. Cei care
absolveau Academia în clasele speciale cu prima categorie ( numărul lor era foarte redus) erau
ataşaţi Marelui Stat General, restul erau trimişi în trupe3. În anul 1907 Alexandru Muruzi a absolvit Academia cu cea de a doua categorie fiind întărit la funcţia de adjutant secţie în brigada 1
de cavalerie. Necatând la studiile obţinute şi experienţa războiului ruso-japonez, în 1908 absolveşte şcoala de cavalerie pentru ofiţeri care pregătea comandanţi de escadroane pentru cavalerie
şi trupele de cazaci.
În timpul studiilor la şcoala de cavalerie A. Muruzi s-a îndrăgostit de avioane şi zbor. Pasiunea sa către cer l-a adus în 1911 la şcoala aeronautică de ofiţeri dislocată în or. Gatcina devenind pionerul aviaţiei ruse, învăţând împreună cu P. Nesterov, C. Arţeulov şi alţii, numele cărora
au fost înscrise în analele aviaţiei mondiale. După absolvirea în anul 1911 şcolii aeronautice şi
conferirea gradului militar de locotenent-colonel, A. Moruzi a fost transferat în Kiev cu numirea
în funcţie de Şef Depozit cetăţii Kiev, iar în 1912 numit la funcţie de Şef şcoala aeronautică Măriei Sale Imperiale Marelui Cneaz Alexandru Mihail din Sevastopol, care a condus-o până în anul
1915. Visând la zboruri el era nevoit să gătească cadrele de piloţi pentru aviaţia militară în spatele frontului, pe când camarazii săi se luptau pe câmpiile Marelui război. El ardea de dorinţă se
nimerească pe front şi în curând lui s-a evit o asemenea ocazie.
Reacţionând la cerinţele insistente guvernului francez comandamentul suprem rus în 1915
a început formarea unui Corp Expediţionar pentru Frontul de Vest cu un număr total de 50 mii
oameni. Nicolae II sub presiunea generalului Alekseev a consimţit formarea şi trimiterea în
Franţa a şase brigăzi speciale în schimbul livrărilor armamentului şi muniţiilor4. În total din Rusia au fost trimise patru brigăzi speciale, dintre care, brigăzile 1 şi 3 în Franţa, iar 2 şi 4 în Macedonia. Reieşind din înţelegerile obţinute, în iulie 1916 a început formarea brigăzii 3 speciale de
infanterie sub comanda generalului-maior V. Maruşevskii, şef stat major brigăzii fiind numit colonel Principe Alexandru Muruzi5. Sosind în Franţa şi după un scurt timp de acomodare şi reprofilare în lagărul din Magli ambele brigăzi au luat parte la bătălia de la Ena care a avut loc în
aprilie 1917. Acţionând în cadrul Armatei a 6-a franceză, regimentele brigăzii 3, compuse în linii
generale din cavalerii medaliei ostăşeşti Sf. Gheorghe, s-au comportat eroic, acoperindu-se cu
ANRM, F.88, 1, 1500, f. 97-rev.
А.А. Игнатьев, Пятьдесят лет в строю, М., Воениздат, 1986, c. 113.
3 А.И. Деникин, Путь русского офицера, М., Современник, 1991, c. 65.
4 М. Палеолог, Царская Россия накануне революции, М., Политиздат, 1991, c. 123.
5 Л. Санников, Россия спасла Францию // Правда Севера, 1 июня 2006.
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glorie şi respect în faţa aliaţilor francezi. O mare parte de succesele obţinute îi aparţine şi colonelului A. Muruzi care a participat activ în planificarea şi ducerea acţiunilor militare. Necătând la
originea sa aristocratică pentru el era caracteristic grija faţă de soldat, atitudinea binevoitoare
faţă de subalterni şi democratismul înnăscut.
Evenimentele revoluţionare l-au prins pe A. Muruzi în Franţa, ceea ce nu au salvat unităţile
de influenţa ei descompunătoare. Elementele anarhiei şi descompunerii au pătruns şi în aceste
unităţi de elită, care au ieşit de sub ascultarea ofiţerilor şi s-au răsculat. Neputând permite luxul
de a avea în spatele frontului unităţi răsculate, autorităţile franceze au înăbuşit aceasta răscoală,
Corpul fiind dizolvat. Efectivul Corpului a complectat rândurile Legiunii Străine, minerilor industriei de extragere a Franţei, restul după terminarea Marelui război au fost repatriaţi pe calea
maritimă acasă, în portul Arhanghelsk. Printre aceşti oameni era şi colonelul A. Muruzi.
Sosind în vara anului 1918 în Arhanghelsk, colonelul A. Muruzi, un monarhist înverşunat,
a găsit în oraş puterea sovietică instaurată pe 17 februarie 1918, care forma în regiune detaşamentele de gardă roşie şi avea stringentă nevoie de specialişti militar. Comisarul militar din gubernie A.G. Zenikovici, nefiind militar, a hotărât de atras către construcţia unităţilor militare pe
foştii ofiţeri aflaţi în oraş. Unul din ei era şi colonelul Statului Major General A. Muruzi care a
fost numit la funcţia de şef secţie operaţii. Şeful lui nemijlocit era colonelul N. Potapov, pripit
numit de către ignorantul Zenikovici la funcţia de şef Stat Major trupelor sovietice din Arhanghelsk. Consimţind colaborarea cu bolşevicii A. Muruzi a strâns legătura cu Uniunea Renaşterii
Rusiei sub conducerea căpitanului de rangul 2 G. Ciaplin, care pregătea o lovitură antisovietică
în regiune1. În urma răscoalei care a avut loc în noaptea de 1 spre 2 august 1918 puterea sovietică
în regiunea a fost răsturnată. În locul ei a fost format Guvernul Provizoriu Ţinutului de Nord în
frunte cu un remarcabil revoluţionar, reprezentantul partidului socialiştilor poporani N. Ciakovski. Simultan, pe lângă guvern a fost formată Direcţie Militară, care la rândul său în noiembrie
1918 a fost transformat în Statul major Comandantului trupelor Ţinutului de Nord2. Statul major a început procesul formării forţelor armate proprii, colonelul A. Muruzi participând în mod
cel mai activ la acest proces.
Cu sosirea în luna noiembrie 1918 în Arhanghelsk generalului V. Maruşevskii, fostul
comandant lui A. Muruzi din Franţa, şi numirea sa la funcţia de Comandant trupelor Ţinutului
de Nord, el a atras pe ultimul la comanda trupelor. Fiind un luptător viteaz până la absurditate,
posedând nişte abilităţi remarcabile în domeniul militar, Principele Moruzi, datorită caracterului său independent şi convingerilor monarhiste trezea sentimente de neîncredere din partea
guvernului lui Ciaikovski, luptătorului înverşunat cu absolutismul şi republican convins. Suma
acestor factori a determinat ţinerea îndelungată lui A. Muruzi la distanţă faţă de trupe şi neîncredinţarea nici unui post de răspundere în cadrul armatei3. În iunie 1919 prin ordinul amiralului
Kolciak generalul-locotenent E. Miller a fost numit ca general-guvernator Ţinutului de Nord şi
Comandant suprem frontului de Nord. Cu sosirea sa în Arhanghelsk generalul Miller a întreprins unele măsuri organizatorice menite se întărească forţele armate din regiune. Necesitatea
militară l-a impus pe Miller să-l numească pe colonelul A. Muruzi la funcţia de comandant trupe
regiunii Dvina, iar în septembrie 1919 la cea de comandant trupe regiunii Calea ferată, un ţinut
strategic care acoperea direcţia de-a lungul căii ferate Moscova-Arhanghelsk. Unde nu îşi apărea
A. Muruzi, el din start începea acţiuni de ofensivă. Toate operaţiunile sale s-au bucurat de succes. Toate victoriile mişcării albgardiste în Nord era legate cu numele său şi au fost întreprinse
sub conducerea sa. Deţinând resurse materiale limitate el a distrus detaşamente mult mai numeroase ai Armatei Roşii pe râul Dvina şi în ţinutul Căii ferate eliberând staţiile Emţî şi Pleseţk.
Fiind ofiţer activ el cu dispreţ se atârna faţă de acei ofiţeri care se ascundeau în spatele frontului
şi nu doreau se rişte pentru obţinerea victoriei mişcării albgardiste. Necîtând la monarhismul
său el îşi dădea bine seama, că în război rolul principal îi aparţine poporului şi de aceia, cine îi va
С.В. Волков, Трагедия русского офицерства, М., ЗАО Центрполиграф, 2002, c. 207.
С.В. Волков, Белое движение. Энциклопедия гражданской войны, СПб.: Издательский Дом «Нева», М., Издательство «Олма-Пресс», 2003, c. 503.
3 В.В. Марушевский, Белые в Архангельске // Гражданская война на Севере, М., АСТ; Транзиткнига; СПб.,
Terra Fantastica, 2004, c. 49.
1

2

137

câştiga simpatiile depinde soarta conflagraţiei militare. De aceia, în trupele subordonate el menţinea disciplina militară la un nivel înalt, sever pedepsind toate abuzurile asupra populaţiei civile, purtând grija asupra subalternilor săi chiar mai mult, decât asupra ofiţerilor. O grijă deosebită el avea asupra prizonierilor din cadrul Armatei Roşii luându-i sub protecţie personală. Toate
acestea au creat în jurul numelui lui o aureolă de veneraţie din partea ostaşilor, care erau gata
să-şi deie propria viaţa pentru el. Totodată, critica sa dură privind neregulile create în conducerea de vârf a mişcării şi în spatele frontului i-au creat mulţi inamici, care făceau tot posibilul ca
colonelul A. Muruzi să cadă în dizgraţiei generalului Miller1. Temându-se de popularitatea sa
cres-cândă, şi în pofida faptului că pe 21 octombrie 1919 el a fost înaintat la gradul de generalmaior iar pe 5 noiembrie 1919 a fost decorat cu ordinul Sf. Gheorghe gr. 4, sub pretextul apărării
de către el al adjutantului personal care la o serată în Clubul cavalerilor ordinului Sfântului Gheorghe şi-a permis nişte replici critice la adresa Marelui Stat Major, generalul Miller l-a expulzat
din Arhanghelsk. Părăsind Rusia generalul s-a înstrăinat de activitate politică şi a murit pe 2(3)
iulie 1954 în Paris.
Summary
One of the illustrious military originary from Bessarabia was General Alexander Muruzi.
His career was appreciated with superlative qualifiers either it evolved in military unites in time of paces or war. His name is tied to the creation Russian military aviation.
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Б. Соколов, Падение Северной Области // Архив Русской революции, Т. IX-X, M., 1991, c. 49.
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Sergiu Bacalov
ETNICII UCRAINENI ÎN MEDIUL ELITEI BASARABENE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA.
CAZUL LUI VLADIMIR DJUMINSCHI
În secolul al XIX-lea, etnicii ucraineni alcătuiau un procent semnificativ din populaţia Basarabia (cca 20%, după L.S. Berg1). Totodată, ucrainenii au fost prezenţi şi în mediul elitei basarabene, în calitate de dvoreni, funcţionari, moşieri sau negustori. În continuare vom examina cazul dvoreanului Vladimir Vasilevici Djuminschi, etnic ucrainean, originar din Podolia, şi stabilit
cu traiul în Basarabia, care a activat în calitate de funcţionar în Chişinău, apoi în ţinuturile Bender, Cahul şi Ackerman. Câteva documente de arhivă (vezi Anexa) scot în evidenţă anumite pagini din viaţa şi activitatea acestuia.
Din formularul de serviciu, ştim că, între 1819 şi 1824, Vladimir Djuminschi a lucrat ca funcţionar în Podolia, iniţial la Judecătoria ţinutului Olgopol, în calitate de cancelarist, apoi în cadrul Camerei Fiscale a Podoliei. A trecut în Basarabia în vara anului 1824, angajându-se ca funcţionar în cadrul Cârmuirii regiunii. În 1831 a actitivat temoprar în cadrul Judecătoriei ţinutului
Bender, apoi din nou în cadrul Cârmuirii Regiunii Basarabia. Între anii 1836-1839 a lucrat ca judecător în ţinutul Cahul (fost Leova), apoi a fost trasferat în cadrul Judecătoriei ţinutului Ackerman, în care a activat cel puţin până în anul 18452.
Vladimir Djuminschi s-a manifestat ca un foarte bun lucrător, fiind apreciat de către superiorii săi. În acest sens, remarcăm contribuţia sa (în 1831, în perioada aflării în ţinutul Bender),
la lupta cu epidemia de ciumă din anii 1829-1831, pentru care i-a fost conferită Vîsociaişee blagovolenie. În anul 1839, Pavel Fiodorov, guvernatorul militar al Basarabiei, i-a conferit Soverşennaia blagodarnosti, pentru activitate rodnică în cadrul Judecătoriei Cahul. În timpul unui
control, s-a constatat că Judecătoria Cahul nu avea restanţe la capitolul dosare în cercetare. Sub
Djuminschi Judecătoria Cahul s-a evidenţiat atât prin buna organizare a activităţii, cât şi prin
amenajarea şi curăţenia încăperilor ei. În anul 1843, Pavel Fiodorov din nou i-a conferit lui Vladimir Vasilevici Djuminschi Blagodarnosti, de această dată pentru activitate în cadrul Judecătoriei Ackerman3.
Probabil, în perioada aflării la Ackerman, Vladimir Djuminschi a făcut cunoştinţă cu familia Cornilovici (Kornilowicz, sau Bez-Kornilowicz4). Astfel a ajuns să se căsătorească cu Iulia, fiica general-maiorului Stepan Cornilovici, care era cu douăzeci de ani mai tânără decât el, iar în
anul 1840 în familia lor s-a născut fiica Leonida. Prezintă interes faptul că aceasta familie a fost
una interconfesională şi interetnică, Vladimir Djuminschi fiind ucrainean pravoslavnic, Iulia
Cornilovici – poloneză catolică, iar fiica lor, Leonida, a fost botezată după ritul ortodox5. Leonida
Djuminschi a fost căsătorită cu dvoreanul moldovan basarabean Ştefan Criste6. O altă fiică,
Luiza, căsătorită cu dvoreanul ucrainean basarabean Mitrofan Vasilevici Purişchevici, a fost mama controversatului om politic Vladimir Purişchevici7. Acesta a fost botezat în cinstea bunicului
său, Vladimir Djuminschi, iar mai târziu, deja în onoarea sa, un sat de pe moşia Suiunduc a fost
numit Vladimirovca.
În urma căsătoriei, Vladimir Djuminschi a decis să se stabilească definitiv în Basarabia, iar
în primăbara anului 1845 a solicitat Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei să fie transferat
Л. С. Берг, Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство, Кишинев, 1993, с. 95.
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM). Fond 88, inventar 1, dosar 1163, filele 2, 2 verso, 3,
3 verso, 4, 4 verso sau Anexa Nr. 2.
3 Ibidem.
4 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol. II, Bucureşti, 1943, p. 189.
5 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 1163, filele 2, 2 verso, 3, 3 verso, 4, 4 verso sau Anexa Nr. 2.
6 Gheorghe Bezviconi, op. cit, vol. II, p. 189.
7 Ibidem, p. 148-149.
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din rândul dvorenimii podoliene în mediul celei basarabene1. Cerearea lui Vladimir Djuminschi
a fost examinată, la 22 noiembrie 1845, de Adunarea Nobilimii, care a permis acest trasfer, înscriindu-l, împreună cu soţia sa, în a treia carte genealogică a nobilimii Basarabiei2.
Ivan
Cornilovici

Vasilii
Djuminschi

Vladimir
Djuminschi
(1800-după 1870)

Leonida
Djuminschi
n. 1840
= Ştefan Criste

Stepan
Cornilovici

Iulia-Elisaveta
Cornilovici
n. 1820

Luiza
Djuminschi

Franţ
Cornilovici

Iosif
Cornilovici

Alexandr
Cornilovici

Mitrofan Vasilevici
Purişchevici

Vladimir
Purişchevici
(1870-1919)

Deoarece Vladimir Djuminschi, urmând o veche tradiţie3, a devenit dvorean basarabean
graţie căsătoriei cu Iulia Cornilovici, este cazul să ne oprim, succint, şi asupra acestui neam. Cel
mai cunoscut reprezentat al familiei a fost generalul Stepan Ivanovici Cornilovici, activitatea căruia a lăsat o ampretă adâncă în istoria părţii meridionale a Basarabiei. Tot el a fost coordonatorul unei descrieri statistice a Bugeacului4. Recent, am publicat o descriere statistică a satelor
din partea nordică a ţinutului Ackerman, care, după toate probabilităţile, a fost elaborată, în
1827, sub supravegherea lui Cornilovici5. Stepan Cornilovici a avut doi copii: fiul Gubernskii
Sekretar Franţ Cornilovici şi fiica Iulia, căsătorită cu Kollejski Assesor Vladimir Djuminschi. Stepan Cornilovici a avut un frate, Iosif (Osip) Cornilovici, al cărui fiu a fost decembristul Alexandr
Osipovici Cornilovici. Acesta a făcut studii la Odesa, a avansat pe scara ierarhică militară până la
gradul de ştabs-capitan. În anul 1824 a editat almanahul „Русская Старина”. În timpul rebeliunii decembriştilor a fost arestat, ca membru a societăii secrete sudice, şi întemniţat în cetatea
Petropavlovsk. Peste cinci ani a fost eliberat şi trimis, ca soldat de rând, în Polcul de Infanterie
Şirvan, în oraşul Tiflis. Acolo a şi murit, în anul 18336.
Reprezentanţii familiei Cornilovici figurau printre cei mai mari moşieri ai ţinutului Ackerman, iar Vladimir Djuminschi a obţinut, de zestre, 3000 desetine din moşia Suiunduc7. Această
moşie, amplasată în Bugeac, spre obârşia râurilor Hagider şi Gealair, a aparţinut generalului
ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 1163, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 1.
Ibidem, filele 8, 8 verso, 9, 9 verso. «Внести его с женою Юлиею-Елисаветою в 3-ю часть родословной книги
бессарабскаго дворянства по Аккерманскому уезду».
3 Sergiu Bacalov, Activitatea militară a unor moldoveni în Rusia. Cazul neamului Abaza // Cohorta. Revistă de istorie militară, 2013, Nr. 2, p. 28-52. Este cazul lui Valerian A. Abaza.
4 Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой или Буджака, с приложением генерального плана его края, составленного при гражданской съемки Бессарабии, производившей по Высочайшему повелению размеживанию земель оной на участки с 1822 пр 1828 г., Аккерман, 1898.
5
Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos,. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 153-313.
6 Энциклопедический Словарь, том XVI, Санкт Петерсбург, 1895, издатели Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, с. 304.
7 Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1163, filele 2, 2 verso, 3, 3 verso, 4, 4 verso sau
Anexa Nr. 2.
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Stepan Cornilovici, ca danie din partea ţarului Aleksandr I. În secolul al XIX lea, în cadrul acestei moşii au fost descălecate şi aşezate mai multe sate, populate cu moldoveni (satul Stepanovca
(acum Ştefăneşti, în raionul Ştefan Vodă), botezat în cinstea lui Stepan Cornilovici, şi cătunul
Varatic, acum desfiinţat) şi cu ucraineni (Suiunduc (acum Cistovodnoe, în raionul BelgorodDnestrovsk), Marienfeld şi Djalair, care s-au comasat, numindu-se Stepanovca 2 (acum Dalniceni, în raionul Belgorod-Dnestrovsk) şi Vladimirovca, astăzi tot în componenţa raionului Belgorod-Dnestrovsk, regiunea Odesa). Remarcăm faptul, menţinut de tradiţia istorică locală, că, în
cadrul moşiei Suiunduc, moldovenii şi ucrainenii au trăit în bună pace şi înţelegere.
Lotul Nr. 10 sau moşia Suiunduc,
proprietatea generalului Stepan Cornilovici

Notă: Cu linii întrerupte este arătat hotarul dintre Republica Moldova şi Ucraina. Liniile
întrerupte punctat reprezintă hotarele actuale ale moşiilor. Între paranteze am indicat toponimia actuală. Precizăm că, actualmente, satele Marienfeld şi Djalair sunt comasate, iar cătunul
Varatic este desfiinţat.
Se ştie că împărţirea moşiilor şi fixarea hotarelor satelor din Bugeac s-a făcut între anii la
începutul anilor 20 ai secolului al XIX-lea, de către o Comisie specială, aflată sub conducerea
polcovnicului (ulterior generalului-maior) Stepan Cornilovici1. Evident, sarcina respectivă i-a
fost încredinţată lui Stepan Cornilovici deoarece el era, în primul rând, specialist bun în topografie; însă, la desemnarea în această funcţie, probabil, s-a ţinut cont şi de faptul că dânsul stăpânea
în Bugeac o moşie (Lotul Nr. 10), situată între satele Carahasani, Slobozia Hănesei, lotul grafului Karl-Robert Nesselrode (Nr. 3), numit mai târziu moşia Hăgilari, şi alte două loturi împărăteşti (Nr. 8 şi 9), atribuite volintirilor (actualmente, satul Volintiri). Ulterior, moşia generalului
Stepan Cornilovici a fost numită „Suiunduc”, după pârăul pe care a fost fondat satul omonim
(Suiunduc, actualmente, Cistovodnoie, în regiunea ucraineană Odesa). În anul 1848, pe moşia
Suiunduc a fost întemeiat încă un sat, populat de răileni moldoveni, veniţi din ţinutul Hotin2,
1
2

Vezi: Статистическое описание Бессарабии..., Аккерман, 1898.
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sat botezat, de către copii lui Stepan Cornilovici, Stepanovca (în varianta populară – Ştefăneuca)1, în cinstea părintelui lor (în vara anului 1888, A. A. Kociubinski, în timpul unei expediţii
în regiunea Nistrului de Jos a aflat că sătenii din satul Ştefăneşti erau numiţi de megieşi în două
feluri: raici (sau răileni, adică oameni veniţi din raiaua Hotinului) şi buţi, termen derivat,
probabil, din „guţ”, pe care autorul îl considera forma primară a etnonimului „huţul”. Actualmente, grupul etnografic al huţulilor locueşte în Carpaţii Păduroşi, în zonele montane ale regiunilor istorice Pocuţia, Maramureş şi Bucovina)2.
Astfel, cunoscutul general Stepan Cornilovici, responsabil (între 1819-1821), de elaborarea
hărţii cadastrale a Bugeacului, precum şi de realizarea descrierii statistice a Bugeacului (între
1822-1828), este prototipul lui Ştefan, fratele lui, Anton, legendarii fondatori ai satelor Antoneşti
şi Ştefăneşti, acum în raionul Ştefan Vodă. Dacă ţinem cont de informaţiile oferite de legendă,
reiese că satul Antoneşti a fost fondat de către un frate al lui Stepan Cornilovici, pe nume Anton.
Totodată, este cunoscut faptul că moşia Purcari, pe care a fost fondat satul Antoneşti, s-a aflat în
stăpânire mănăstirească, iar un personaj istoric cu numele Anton Cornilovici nu a fost identificat, deocamdată, printre posesori ei. Legenda referitoare la fraţii Anton şi Ştefan, ca fondatori ai
satelor Antoneşti şi Ştefăneşti, are o altă explicaţie, fiind în legătură cu două grupuri mari de
neamuri înrudite, venite în Bugeac din satul Târnova, ţinutul Hotin. Primul grup, în anul 1842 a
fondat, pe moşia Purcari, satul Antonovca (Antoneşti), iar al doilea grup, mai mic, în 1848 a pus
bazele satului Stepanovca (Ştefăneşti), pe moşia Suiunduc3.
* * *
Cele câteva documente de arhivă, coroborate cu alte genuri de izvoare, scot în evidenţă rolul important pe care l-a avut ucraineanul Vladimir Djuminschi, rudele şi urmaşii săi, în istoria
Basarabiei, în general, şi a unor sate, în particular.
Anexă
Nr. 1. 1845 aprilie 10. Solicitarea lui Vladimir Djuminschi de a fi înscris în rândul nobilimii basarabene.
Простит Коллежский Ассесор Владимир Васильев сын Джуминский, а в чем мое
прошение тому следуют пункты:
1-е) По состоянию имения жены моей Бессарабской области в Аккерманском уезде,
желая быть вписанным в дворянскую родословную книгу сдешней области на основание
тома 9 свода законов о состояниях издания 1842 года статею 1471, 1473 и 1479 в следствие
того представляя при сем формулярный список о службе моей, содержащей в себе все
сведения как о звании и семействе моем, равно и те кои необходимы для вписания в родословную книгу меня с семейством по форме приложения к статьи 1479 того же тома осмеливаюсь всеподданнейше просить
2-е), к сему прошению; Дабы повелено было о внесение меня по представленному
документу в третью часть родословной книги Бессарабской области учинить постановле1 Dicţionarul statistic al Basarabiei, Chişinău, 1923, p. 200.
2

А.А. Кочубинский, Тура (Тирас) – Белгород.Аккерман и его новая лапидарная надпись от 1454 года (с тремя
снимками) (Продолжение) // Записки Императорскаго Одесскаго Общества Истории и Древностей, т. XXIII,
Одесса, 1901, с. 115-116. «На лево виднелись Кара-Гасан, Стефанёвка и Суюндук… владетельница половины
Суюндука, Л.В. Пуришкевич, родная внучка указаннаго выше полковника Корниловича»; «мой возница,
молдованин Дёрдий (т.е. Георгий), по поводу Стефанёвки заметил, что там живут райки, а иначе их еще называют – буцы. На вопрас мой – почему так, возница объяснил, что они когда.то давно вышли из далекой
райи и здесь поселились. Далекая райя, это – нынешний хотинский уезд в эпоху турок: край управлялся
пашею из Хопина, почему был райей, а его население потому называлось райками, т.е. свободными от власти господаря в Яссах, в ведении коего была серединная, так назывшаяся, запрутская Молдавия»; «Имя
буцы мой Дёрдий объяснить не мог: „так зовут” и только… на мой взгляд, буцы это изминеное в местном
произношении гуцы… оно, там в Австрии, известно под именем гуцулов, имен. ед. ч. гуцул. Последний
слог ул есть определенный граммат. Член, попавший в имя из румынскаго языка, от соседей – румын; следовательно, настоящая русская форма – гуц, в мн. ч. – гуцы».
3 Sergiu Bacalov, op. cit, p. 62-149.
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ние; не имея же сведения сколько по силе 1480 статьи тома 9 свода законов издания 1842
года, определено Дворянским Собранием в Дворянскую Казну Суммы, за внесение каждаго рода в родословную книгу, я обязываюсь внести оную, тотчас по получении требования Бессарабскаго Дворянского Депутатского Собрание.
Апреля 10 дня 1845 года. К подаче надлежит в Бессарабское Дворянское Депутатского Собрание. Сие прошение писал, с сочинения просителя, канцелярист Федор Калинов
сын Марциосновский.
Коллежский Ассесор Владимир Васильев сын Джуминский руку приложил и сам
оное сочинил. Жительство имею в городе Акермане, Бессарабской области.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1163, filele 1, 1
verso.
Nr. 2. 1845 februarie 13. Formularul de serviciu al lui Vladimir Vasilevici Djuminschi.
Копия.
Формулярный список
О службе и достоинстве Аккерманскаго Уезднаго Судьи
Коллежскаго Ассесора Владимира Васильева сына Джуминскаго.
Учинен февраля 13 дня 1845 года.
Чин, имя, отчество, фамилия, должность им<...>, сколько от роду лет и какого вероисповедания: «Коллежский Ассесор Владимир Васильев сын Джуминский, Аккерманский Уездный Судья, 44 лет, исповедания православнаго, имеет знаки отличия безпорочной службы XV лет».
Из какого звания происходит: «Из дворян».
Есть ли имение за ним, за родителям его, или когда женат, за женою, недвижимое
имение:
1) у родителей и у самаго у него:
а) родовое: «Не имеет».
б) благоприобретенное: «Не имеет».
2) у жены, буде женат:
а) родовое: «3000 десятин земли в составе вотчины Суюндук, в Аккерманском уезде,
Бессарабской области».
б) благоприобретенное: «Не имеет».
В походах против неприятеля и в самих сражениях был или нет, и если был, то когда
именно: «Не был».
Не был в штрафских и под судом и если был то за что именно, когда и чем дело конечно: «Не был».
К продолжению статской службы способен и к повышению чина достоин иметь и
зачем: «Предоставляю Благоразсмотрению Начальству».
Не был ли в отпусках и если был то когда именно, на сколько времени и явился ли
на срок к должности: «Не был».
Не был ли в отставке с награждением чина или без онаго и когда: «Не был».
Женат ли, имеет детей, кого именно, каких лет, где они находятся и какого они вероисповедания: «Женат на дочери генерал-майора Степана Иванова сына Корниловича,
Юлие-Елисавете, 24 лет, римско-католическаго исповедания, имеет дочь Леониду 4-х
лет, исповедания православнаго».
Когда в службу вступил и в онной какие чинами и в каких должностях и где происходил, также не бы<...> каких отличных по службе деяний, не был ли особо кроме чинов
награждаем и в какое время: «В службу вступил Подольской Губернии в Ольгопольский
Земский Суд с званием канцеляриста – 1819 апреля 23;
Определен столаначальником – 1822 октября 9;
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Награжден чином Коллежского Регистратора – 1822 декабря 31;
Перемещен в штате Подольской Казенной Палаты – 1824 февраля 7.
По увольнении от толь поступил в временное отделение бывшее при Бессарабском
Правлении для окончания старых дел столоначалником – [1824] августа 11;
Награжден Губернским Секретарем – 1826 декабря 31;
Определен там же экспедитором – 1827 июня 28;
По закрытии того отделения остался в штате Областнаго Правления и определен по
Правлению экспедитором – 1828 июня 18;
Награжден Коллежким Секретарем – 1829 декабря 31;
По распоряжению начальства определен в Бендерский Земский Суд Заседателем –
[1831] сентября 18;
Из должности заседателя перемещен в Областное Правление экспедитором – 1831
октября 31;
Во все время состояния в должности заседателя оставлен был при Бессарабском
Гражданском Губернаторе и употреблен сперва для производства при нем дел и других
поручений по прекращению чумной заразы существовавшей в 1829 и 1831 годах Бессарабской Области, что исполнял до совершеннаго возстановления благополучения с особенным усердием и за это по положению Комитета Г.г. Министров в 31 день декабря 1840
года объявлено Высочайшее благоволение по прекращении чумной заразы, употреблен
был для производства дел по Бессарабскому Областному Правлению;
В областном Правлении определен к исправлении должности секретаря – 1832 генваря 4;
Секретарем утверждён – [1832] сентября 17;
Произведен в Титулярные Советники – [1832] декабря 31;
Правительствующим Сенатом определен судьею в Кагульский (бывший Леовекий)
уездный суд – 1836 февраля 13;
За усердие и деятельность в успешном решением дел по Леовскому Уездному Суду
объявлено благодарность от Господина Бессарабского Военнаго Губернатора чрез Бессарабское Областное Правление в цыркулярном указе оного состоявшемся 7 декабря 1837
года;
Из должности судьи Кагульскаго Уезднаго Суда Господином Бессарабским Военным
Губернатором и кавалером Павлом Ивановичем Феодоровым за 1839 год Его Превосходительство усмотрев наилучший успех в сем суде, в котом в день обозрения онаго ни
одного не было арестантскаго дела, да и во всех прочих отношениях суд этот найден отличнейшим и по убранству присутствия украшению онаго и содержанию в чистоте безпримерном, предложил Бессарабскому Областному Правлению, объявить совершенную
Его Превосходительность благодарность Аккерманскому уездному суду отличающемуся
от прочих решительно во всем, а в особенности достойнейшему судьи Джуминскому, этому по всей справедливости достойнейшему судьи, каковая благодарность объявлена в
цыркулярном указе Бессарабскго Областного Правления состоявшемся 17 февраля 1840
года;
Всемилостивейше пожалован знаком отличия безпорочной службы за XV лет по 19е февраля 1839 года – 1840 августа 22;
Произведен в Коллежский Ассесор – 1843 сентября 30;
За успешное решение дел Аккерманскому Уездному Суду найденное при ревизионного, за 1843 год Господином Бессарабским Военным Губернатором и кавалером Павлом
Ивановичем Федоровым объявлена благодарность в цыркулярном указе Бессарабскаго
Областного Правления последовавшем в Аккерманский Уездный Суд 9 января 1844
года».
Сия копия формулярнаго списка о службе уезднаго судьи Коллежскаго Ассесора
Джуминскаго с таковым подлинным от слово до слова верна, в том Аккерманский
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Уездный Суд подписом и с приложением казенной печати свидетельствует. Апреля 10
дня 1845 года. (М.П.)
Заседатель от короны Стояновский,
Заседатель от дворянства Курис<...>,
Заседатель от дворянства Добров.
Секретарь Ковалькевич.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1163, filele 2, 2
verso, 3, 3 verso, 4, 4 verso.
Nr. 3. 1870 mai 30. O mărturie privind nobleţea lui Vladimir Vasilevici Djuminschi.
Свидетельство
30 мая 1870 г.
Согласно ходатайству отставнаго Коллежскаго Ассесора Владимира Васильева сына
Джуминскаго, я подписом моим и приложением казенной печати поста моего, сим удостоверяю, что он Джуминский, как видно из дела о дворянстве его и представлению им
ко мне аттестацию о службе его, ныне имеет от роду семьдесят лет. Областной город Кишинев. Мая __ дня 1870 года.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1163, fila 14.
(cernovic).
Summary
Those few archival documents, in conjunction with other types of sources, highlight the
important role that had in the history of Bessarabia, the Ukrainian Vladimir Djuminski, in general, and his relatives (Kornilowicz, Kriste and Purishkevici families) as well as his descendants, and of some villages (Ştefaneşti in Ştefan Voda districts, Republic of Moldova); Cistovodnoe, Vladimirovka and Dalniceni, Belgorod-Dnestrovskiy district, Odessa region, Ukraine), in particular.
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Alexandru Furtună
RAMURA BASARABEANĂ A NEAMULUI DE NOBILI ORÂŞ
Neamul Orâş (ortografiat şi Oreş sau Oruş – n.n.) este un vechi neam de boieri care a deţinut pe parcursul secolelor XV-XVIII, anumite dregătorii, cum ar fi: mare vornic, pârcălab, hatman, şatrar etc. Despre acest lucru ne vorbeşte şi o carte domnească, de la 5 iunie 1796, dată şi
întărită de domnul Munteniei Alexandru Constantin Moruzi. Iată ce prevedea cartea respectivă
(traducere din limba rusă – n.n.): „Cu mila lui Dumnezeu, noi Alexandru Constantin Moruzi,
domnul Valahiei (Munteniei – n.n.). Domnia mea îi recunoaştem lui Ştefan, fiul şatrarului Teodor Oreş, rangul de postelnicel şi îi eliberăm un act domnesc prin care este scutit de dijmărit şi
văcărit”. Ştefan Oreş este numit, de către domn, „boierul domniei noastre”.
La 20 aprilie 1812, Divanul Ţării Moldovei îi recunoaşte lui Ştefan Orâş rangul de locotenent („porucic”) şi îl scuteşte de plata rusamăturii. În baza acestor documente (din 1796 şi 1812)
Adunarea Nobililor îi recunoaşte lui Ştefan Orâş, la 15 martie 1826, drepturile de nobil.
Informaţii mai detaliate, privind biografia lui Ştefan Orâş, găsim într-un formular completat pe data de 12 ianuarie 1824. La acea dată Ştefan Orâş era membru al judecătoriei ţinutului
Hotin. Avea 49 de ani. Provine din nobili moldoveni. Deţine părţi din satele Ruseni, Popiteni (zis
şi Terebna), Vertep şi Neporotova. Mai are 14 ţigani (11 bărbaţi şi 3 femei). Este căsătorit cu Maria – fiica pitarului Feodosiu, care era nobil. Copiii: Costache – 10 ani; Feodosie – 7 ani; Nastasia
– 13 ani; Ana – 8 ani; Elena – 4 ani; Prohiriţa – 2 ani şi Elisaveta – 6 luni1.
Teodor Orâş, şetrar
Ştefan Orâş, postelnicel
= Maria, fiica pitarilui Feodosiu

Costache Orâş,
n. 1814
= Maria, fiica lui
Matei Materno

Feodosie Orâş,
n. 1817

Nastasia,
n. 1811

Ana,
n. 1816
= Gafenco

Elena,
n. 1820
= Krivoşein

Prohiriţa,
n. 1822

Elisaveta,
n. 1823

În 1817, pitarul Feodosiu îşi face testamentul. Partea din Ruseni ce-i aparţinea, o lasă fiicei
sale Maria – căsătorită cu Ştefan Orâş. În aşa fel, Ştefan Orâş ajunge proprietar la Ruseni. Despre acest lucru ne vorbeşte şi un document de la 1 septembrie 1818. Vom cita doar fragmentul
care interesează: „…eu porucinicu Ştefan având schimburi şi cumpărături în moşiile acestea
(Ruseni şi Neporotova – n.n.) făcute de socru mieu dumilui pitariu Theodosâie având şi deosăbit
condract de la socru meu din anul trecut 1817 apr(ilie) cu asămine cuprindere că-mi vinde venitul moşiei Rusănii pe trei ani…”2. La începutul anilor 30 ai secolului al XIX-lea, răzeşii cer ca organele abilitate să stabilească, fie şi temporar, semne hotarnice între pământul răzăşesc şi pământul lui Orâş3. Întreaga moşie Ruseni cuprindea 2176 fălci 40 stânjeni pătraţi. 1090 fălci 1690
stânjeni pătraţi, din cele 2176 fălci 40 stânjeni pătraţi, aparţineau lui Ştefan Orâş4.
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), Fond 88, inventar 1, dosar 1017, fila 1, 31, 31 v, 32,
32 v, 33, 43 etc. Vezi şi: N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIVXVII, Bucureşti, 1971, p. 266, 322, 422; Alexandru I. Gonţa, Documente privind istoria României. A. Moldova.
Veacurile XIV-XVII (1384-1625). Indicele numelor de persoane, Bucureşti, 1925, p. 533.
2 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi. Pachet 187/68. Document transcris de dr. Valentin Constantinov .
3 ANRM, F. 37, inv. 2, d. 1047, f. 2, 2 v.
4 Ibidem, d. 1420, f. 60, 60 v ş.a.
1
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La 6 iunie 1832, nobilul Vasile Ion Calmuţchi îi vinde lui Ştefan Teodor Orâş a patra parte
din pământul moşiei Ruseni şi Neporotova. Pământul respectiv, Vasile Calmuţchi îl avea moştenit de la mama sa – Elena. Elena era fiica căpitanului Ioan Mitescu1. Însă, o mare parte din pământ, Ştefan Orâş şi socrul său Feodosiu, l-au cumpărat sau au făcut schimb cu reprezentanţii
neamului Rusanovschi2.
În 1855, Ştefan Orâş numai era în viaţă. Părţile de moşie din Ruseni şi Neporotova îi rămân, în virtutea dreptului succesoral, fiului mai mare – Constantin. Cu atât mai mult, că aceasta
a fost şi vrerea rudelor apropiate3.
Constantin Orâş s-a născut pe data de 24 iunie 1813, în localitatea Teleneşti, ţinutul Iaşi. A
fost botezat, de către preotul Ignat, în biserica ce purta hramul Sf. Ilie din Teleneşti. Naş de botez
a fost sardarul Grigorie4. A făcut studii militare la Sankt-Petersburg5. A deţinut gradul de locotenent („porucic”). Pentru slujba sârguincioasă, a fost decorat în mai multe rânduri6.
S-a căsătorit, conform unei mărturii, în 1878. Să-i dăm curs:
„Mărturie.
Prin care adeverim, cumcă Dumialui Constantin Stepanu, Nobilul de Orosiu proprietariu
mare din comuna Ruseni, ţinutul Sorocei, Guvernul Besarabiei, sau împreunat în legiuită căsătorie cu domnişoara Maria, fia consilierului de curte Mihail Materno, şi a maicei sale Isabelle,
născută în Tiflis, în Rosia, făcându-se mai nainte orănduitele trei vestiri, şi anume la 26, 28 şi 29
Optomvre 1878, la care neivindusă nici ua’mpiedecare canonică, sau împărtăşit dumilor sale
Constantin Orosiu şi Maria Materno sfânta taină a cununiei la 5/17 Noemvre 1868 în biserica sf.
Arhangheli Mihail şi Gavriil din Cernauca, în fiinţa poporului şi mai ales a nunilor Domnul Petru
de Petrino şi a soţiei sale Doamna Eufrosinea, proprietariu mare den Cernauca.
Actul acesta e introscris în metrica cununaţilor a parohiei Cernauca la pag. 44 şi 45 den care mărturia de faţa, e compusa şi întărită cu subscrierea şi pecetea parohiei.
Cernauca la 5/17 Noemvre 1878
L.Turturean paroh”7.
În 1861, Constantin Orâş stăpânea jumătate din moşia Ruseni8. În 1871, ca urmare a reformei agrare din 1868, ţăranii au primit în folosinţă, din moşia lui Constantin Orâş, 536 desetine
pământ cultivat („удобной”). Lui Constantin Orâş i-au rămas 750 desetine 419 stânjeni pământ
cultivat şi 20 desetine pământ necultivat („неудобной”)9. Cele 536 desetine au fost împărţite (în
1885), sub formă de loturi („nadel”), la 67 de familii. Fiecărei familii i-a revenit câte 8 desetine.Pămîntul primit urma să fie răscumpărat pe parcursul unui şir întreg de ani10.
În scurt timp după ce s-a hotărât ca ţăranii să fie împroprietăriţi, nobilul Constantin Orâş
pleacă în lumea celor drepţi. Constantin Orâş a decedat, în Chişinău, pe data de 22 decembrie
1885. Se pare că n-a avut copii. La 30 decembrie, acelaşi an, tutore al întregii averi a lui Constantin Orâş este numit nobilul Ilie Egor Feodosiu11. Moştenitoarele de drept ale lui Constantin Orâş,
au fost surorile lui Ana Gafenco, Elena Crivoşein şi Maria Malschi12.

ANRM, F. 37, inv. 3, d. 143, f. 1, 1 v, 2, 2 v, 16.
Ibidem, d. 183, f. 13 v,14, 14 v.
3 Ibidem, F. 37, inv. 4, d. 773, f. 1, 1 v, 2, 2 v, 6.
4 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 5697, f. 1, 1 v, 3.
5 ANRM, F. 89, inv. 1, d. 6, f.1.
6 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1017, f. 35, 35 v, 36, 36 v.
7 Ibidem, f. 62, 62 v, 63.
8 ANRM, F. 88, inv. 1, dos. 1583, f. 17 v, 18. Vezi şi: А.Н. Егунов, Записки Бессарабского областного статистического комитета. Том II. Кишинёв, 1867, c. 141.
9 ANRM, F. 68, inv. 1, d. 12, f. 15 v, 24 v.
10 ANRM, F. 8, inv. 1, d. 1706, f. 2, 3, 43, 43 v, 44, 44 v, 47 ş.a.
11 Ibidem, F. 88, inv. 1, d. 2078, f. 2, 2 v, 3, 5, 5 v, 6.
12 Ibidem, d. 1017, f. 59, 59 v, 60.
1
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Anexă
Nr. 1. 1796 iunie 5. Domnul Alexandru Constantin Moruzi scuteşte pe postelnicelul Ştefan, fiul lui şetrarului Toader Orâş de plata unor dări.
Перевод с Молдавскаго.
Божиею милостию мы Александр Константиновичь Морузи, Воевод Господар земли Валахской.
Господарство наше жалуем Стефана сына Шатраря Федора Ореша чином постельничела и вь том выдали ему сей Господарства нашею лист, дабы признаваем был в постельническом звании предоставля ему пользоваться обыкновеннми привилегиями относительно изьятия от платежа за собственный скот свой, дежмарита и вакарита по обряду
лежащему на прочих постельничелах. В подтверждение чего Господарство наше повелевает всем кому надлежит, признавать выше памянутаго бояра Господарства нашего в числе постельничелов. Июня 5-го дня 1796 года. На подлинной собственную рукою написано тако: Александр Константиновичь Моруз Воевод. ( М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fond 205, inventar 1, dosar 5697, fila 3.
Traducere din moldoveneşte
Cu mila lui Dumnezeu, noi Alexandru Constantin Moruzi, Voievod, Domn al ţării Valahiei.
Domnia noastră, îl miluim pe Ştefan, fiul şatrarului Toader Orâş, cu rangul de postelnicel şi
spre întărire i-am dat această carte domnească, prin care să-i fie recunoscut rangul de postelnicel, bucurându-se de privilegiile obişnuite privind scutirea de plata, pentru vitele proprii, a dijmăritului şi văcăritului.
Spre mai mare credinţă, Domnia noastră porunceşte celora în drept, să-i recunoască suspomenitului boier al Domniei noastre, intrarea în rândul postelniceilor.
Iunie, ziua a 5, anul 1796.
În original, cu propria mâină, este scris: Alexandru Constantin Moruz Voievod
/ locul ştampilei/
Nr. 2. 1827 septembrie 28. Extras din cărţile metricale a bisericii SF.Ilie din târgul Teleneşti, referitor la naşterea lui Constantin, fiul lui Ştefan Orâş.
По забратии справки с хранящимися в Архив Кишиневской Духовной Дикастерии
Метрическими Книгами, Оказалось: Что Акт о рождннии и крещении Константина, сына
помещика дворянина Стефана Оруша, Ясскаго цынута местечка Теленешть Ильинской
Церкви, по Метрическими Книгамь подь N. 8 написань такь: «1813-го года июня 24 дня.
Константин родися оть родителей православных, Стефана капитана и матери Марии, которого молитвоваль и крестиль, священникь Игнатий, тогоже июня 28 числь, при восприемник сардарь Григорий». Сентября 28 дня 1827 года.
Секретарь
Архивариусь канцеляристь Матковекий.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fond 88, inventar 1, dosar 1017, fila 31.
Traducere
Conform certificatului eliberat în baza condicelor metricale păstrate în Arhiva Dicasteriei
Bisericeşti din Chişinău, s-a constatat că în condicele metricale ale bisericii Sf. Ilie din târgul Teleneşti, ţinutul Iaşi, în actul cu nr. 8, este scris: „Constantin s-a născut pe data de 24 iunie 1813.
Părinţii: căpitanul Ştefan şi Maria. Ambii de credinţă ortodoxă. Taina botezului a fost săvârşită,
pe data de 28 iunie, de către preotul Ignat. Naş de botez a fost sardarul Grigore”.
148

28 septembrie 1827
Arhivar conţopist, Matcovschi.

Secretar /es/

Summary
Noble family Orâş is an old family of Moldavian landowners who during 4 centuries had
different high social positions. Representatives of Orâş landowners family were (mare vornic,
pârcălab, hatman, şatrar) and other status positions. The documentary support of this information, is the official document of Muntenia's Prince Alexandru Constantin Moruzi, dating the
5th june of 1796.
The most important representatives of Orâş family were Ştefan and Constantin Orâş. In
1812 Ştefan, was recognized by Moldavian Boyar Divan as a postelnicel and then as lieutenant. These privileges gave him nobles rights. Other information about Ştefan's biography, we
can found in one of the archive documents dating the 12th january of 1824. There is an other
document, dating 1st september of 1818, that point to the way of Stefan's becoming landlord of
Ruseni village.
Constantin Orâş was born on 24 June 1813 in Teleneşti, the Iaşi land. He was baptized by
Ignat priest in the Sf. Ilie Church. He studied military in St. Peterburg and became lieutenent.
During his military career he was often decorated. In 1861 Constantin Orâş was the own of
half of Ruseni village. He died at 22 of December 1885. Heiress were his sisters: Ana Gafenco,
Elena Crivoşein şi Maria Malaski.
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Elena Cojocari
FAMILIA CASSO – DREPTUL LA NOBLEŢE
Familia Casso a deţinut un rol important în istoria ţinutului dintre Prut şi Nistu în epoca
modernă. Documentele de arhivă1, memoriile contemporanilor2 acestei familii precum şi publicaţiile cercetătorilor3, evidenţiază un neam nobil, inteligent, bogat, altruist, vlăstarii căruia au rămas în istoria Basarabiei datorită faptelor pe care le-au realizat.
Date referitoare la genealogia familiei Casso le-am cules din fondul 88 a Arhivei Naţionale
a Republicii Moldova, inventar 1, dosar 231, care conţine actele lui Ştefan Casso, începând cu
anul 1826, adresate Adunarii Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, pentru a obţine titlul de nobil.
Familia Casso, a fost una dintre miile de familii de boieri moldoveni care, după anexarea Basarabiei la Imperiul Ţarist, a trebuit să-şi demonstreze titlul de boier prin documente confirmate de
către domnii Moldovei, să prezinte actele membrilor de familie şi actele care confirmă posesiunile funciare4. Aceste acţiuni erau impuse de către noua conducere a Basarabiei. A. N. Bahmetiev, după ce a devenit rezident plenipotenţial al Basarabiei, a dispus Guvernului Regional să
anunţe mazâlii, ruptaşii şi alte categorii sociale privilegiate care locuiau în provincie, să prezinte
Comitetului Provizoriu al Basarabiei, către data de 1 ianuarie 1817, documentele ce atestă starea
lor socială, pentru a fi analizate5. Comitetul provizoriu trebuia să le examineze şi să înainteze
concluzii spre aprobarea Consiliului Suprem al Basarabiei6.
Dosarul familiei Casso la fel este alcătuit dintr-o serie de cereri, confirmări, acte de stare civilă, date biografice, date cu referire la activitatea economică, dovezi, dar şi rapoarte, cercetări,
demersuri, refuzuri, contestări, mărturii ce alcătuiesc o adevărată sagă a familiei lui Ştefan Casso
şi a urmaşilor săi. Un capitol aparte în cadrul acestor acte îl ocupă rapoartele emise de către Egor
Leonard, fratele soţiei lui Ştefan Casso şi de către Dimitrie Zazo, asociat în afaceri comerciale a
lui Ştefan. Aceştia, din diverse motive, au contestat apartenenţa familiei Casso la tagma nobiliară
a ţinutului Basarabia, datele documentare şi investigaţiile ce au urmat, fiind demne de un adevărat roman poliţienesc.
Pagina de start a dosarului conţine cererea lui Ştefan Casso, scrisă în luna iunie a anului
1826, adresată Adunării Deputaţilor Nobilimii, în care a indicat venirea sa în Moldova şi intenţia de a rămâne aici, cerând, astfel să i se recunoască titlul de nobil pe care îl deţinea el în trecut,
precizând că are 32 de ani de la naştere7. Din următorul act, scris de către reprezentanţii Adunării Deputaţilor Nobilimii8, drept răspuns cererii lui Ştefan Casso, aflăm că sus numitul s-a stabilit cu traiul în orăşelul Făleşti a ţinutului Iaşi. În afară de actul ce dovedea rangul său de mare căminar9, acordat, la 17 februarie 1821, de către domnul Moldovei Ioan Mihail vodă Suţu, pentru
multe servicii aduse, Ştefan Casso a mai prezentat Adunării Deputaţilor Nobilimii al doilea paşaport obţinut de la Conducerea Bucovinei la 9 august 1823, cu confirmarea că, într-adevăr, Ştefan
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM). Fond 88, inventar 1, dosar 231.
Ion Pelivan, Nicolae Ştefan Casso // Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Chişinău, Universitas, 1992.
3 Gheorghe Bezviconi, Din alte vremi, Bucureşti, 1940; Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, Museum, Chişinău,
1997; Gheorghe Negru, Ţarismul şi mişcarea naţională a românilor din Basarabia, Prut-Internaţional, 2000.
4 Conform recensământului populaţiei efectuat în 1817, în cele 8 judeţe ale Basarabiei existau cca 1000 de boieri cu
latifundii funciare şi cca 2000 de mazâli (Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии, Кишинев, 1903, том. II, с. 27-30).
5 Dinu Poştarencu, Introducerea Instituţiei Nobiliare în Basarabia // Nobilimea Basarabeană în epoca reformelor
din Imperiul rus (volum dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă), Chişinău 2013, p. 66.
6 Ibidem.
7 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 1.
8 Ibidem, fila 4.
9 Căminar – slujitor însărcinat, în Evul Mediu, în Moldova şi apoi în Ţara Românească, cu perceperea unor dări (la
început numai pe vânzarea cerii. Cămană – dare anuală asupra băuturilor alcoolice.
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Casso a venit din Moldova în 1821 în Austria1. Acelaşi act ne dezvăluie informaţia că „supusul
moldovean” Ştefan Casso, celibatar, doreşte să locuiască în Basarabia în ţinutul Iaşi, orăşelul Făleşti şi să devină supus rus, fapt pentru care, mai depune o cerere la data de 2 iulie 1826, cu mărturiile semnate de către 19 moşieri şi nobili basarabeni2. Printre aceste persoane menţionăm pe:
Titulearnîi Sovetnic Alexandru Leonard, nobilul Gheorghe Cihureanu, vornicul Ioan Neculce,
Titulearnîi Sovetnic Anghe Vali, nobilul Vasile Cristi (vornicul Vasile Cristi), nobilul Constantin
Leonard, Titulearnîi Sovetnic Grigorie Cazimir, Titulearnîi Sovetnic Constantin Bodescu, nobilul Iordachie Dimitriu, nobilul Iordachie Tomuleţ, Titulearnîi Sovetnic Gheorghii Cazimir şi
nobilul Enachie Timuş3. Aceste mărturii au fost înregistrate în prezenţa ispravnicului4 ţinutului
Orhei. Astfel, pentru acordarea lui Ştefan Casso a „demnităţii” de nobil – „dvoreanin” basarabean, au depus mărturie şi au semnat recomandările viitorii săi cumnaţi (fraţii Alexandrei (Ruxandei) cu care Ştefan se va căsători) – Alexandru şi Constantin Leonard, alţi boieri care îl cunoşteau şi îl considerau demn de laudă şi „destoinic” de a face parte din nobilimea locală, datorită
comportamentului său respectabil şi capitalului care îi permitea să-şi procure averi imobiliare în
Basarabia5.
Unele detalii despre originea familiei Casso au fost evidenţiate de către Dimitrie Zazo (negustor din Iaşi), care a scris, începând cu anul 1838, o serie de contestări asupra dreptului nobiliar al lui Ştefan Casso6, precum şi din analiza lor detaliată de către Adunarea Deputaţilor Nobilimii7. Din aceste acte aflăm că Ştefan Casso ar fi fost ajutorul negustorului bucovinean la Iaşi,
Apostol Petrino, cu care a întemeiat în anul 1821 o asociaţie negustorească cu denumirea
„Casso şi Compania”. Sub pretextul revoluţiei de la 1821, Ştefan Casso şi-ar fi amăgit „companionii” şi ar fi fugit cu banii în Bucovina Austriacă, de unde s-a transferat mai târziu, în anul
1823, cu paşaport fals în Basarabia, unde, cu aceşti bani furaţi, ar fi cumpărat moşiile Ciutuleşti,
Bahrineşti, Ştefăneşti şi alte moşii din judeţul Soroca8. Drept urmare a acestor rapoarte, lui Ştefan Casso i s-a cerut să prezinte Adunării Deputaţilor Nobilimii acte doveditoare repetate. La 16
mai 1850, Ştefan Casso a scris o cerere repetată, cu rugămintea de a i se recunoaşte titlul de nobil9. În afară de actul cererii, în dosar atestăm genealogia familiei sale cu unele note explicative10.
Conform actelor pe care le-a depus – certificate de naştere şi documente ce confirmă rangul lui
de căminar şi al tatălui său, Constantin Casso, au fost menţionaţi copii săi: Constantin, Aristid şi
Nicolae Casso11. În acest document este specificat că, Constantin Casso „a venit în Moldova împreună cu numitul acolo domni Mihail al III-lea Zuţo (Suţo)12, pentru slujba faţă de domn şi ţară, acest domn, în anul 1793, i-a acordat rangul de mare căminar; şi că de la acest Constantin
Casso şi soţia sa legitimă, Acrivia, s-a născut fiul Ştefan Casso, prezentul petiţionar, căruia, domnul Mihail al IV-lea Suţţo (Suţo)13, pentru serviciul său patriei, i-a acord rangul de mare căminar”14. Astfel, constatăm că familia Casso a venit în Moldova către anul 1793 împreună cu domnul Mihail vodă Suţu, care i-a acordat lui Constantin Casso rangul de mare căminar şi că soţia lui
ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 4.
Ibidem, fila 4v.
3 Ibidem. Vezi şi Ion Pelivan, Nicolae Ştefan Casso // Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Chişinău, Universitas, 1992,
p. 252-253, (notă la subsol).
4 Ispravnic – dregător care aducea la îndeplinire o poruncă domnească sau (mai târziu) care conducea, ca reprezentant al domnului, un judeţ sau un ţinut.
5 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 5, 5v.
6 Ibidem, fila 12, 13, 13 v, 14, 14 v.
7 Ibidem, fila 17, 17v, 21, 21v, 22.
8 Ibidem; Ion Pelivan, Nicolae Ştefan Casso // Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Chişinău, Universitas, 1992, p.
252-253, (notă la subsol).
9 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 23, 23 v.
10 Ibidem, fila 28, 28v, 29, 29 v.
11 Ibidem.
12 Mihail „Draco” Suţu (Soutzo) domnitor al Moldovei între 30 decembrie 1792/10 ianuarie 1793 şi 25 aprilie/6 mai
1795.
13 Mihail Suţu (Soutzo) sau Mihail Suţu al II-lea, a fost domnitor în Moldova: 12/24 iunie1819 (data firmanului de
numire) – 29 martie/10 aprilie 1821, (era nepotul de fiu al lui Mihai „Draco” Suţu din familia de greci Soutzos).
14 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 29.
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Constantin, mama lui Ştefan Casso, purta numele Acrivia1. Un alt atestă faptul că Constantin
Casso a primit deţinut dregătoria de serdar2 sau mare serdar şi că avea 2 fii cu soţia sa legitima
Acrivia: Ioan – fiul mai mare, care s-a întors în Grecia şi Ştefan, fiul mai mic, care a rămas în
Moldova şi a primit, drept răsplată pentru serviciile sale aduse domnului Mihail vodă Suţo, rangul de mare căminar3.
Din aceste acte aflăm nu numai numele soţiei lui Ştefan – Alexandra (pe unele pagini notat Ruxanda), dar şi data naşterii copiilor lor. Astfel, precizăm că Constantin s-a născut la data
de 26 aprilie 1837, Aristid la 1 iunie 1838 iar Nicolae la 10 mai a anului 18394.
Conform actelor prezentate, am constatat că Ştefan Casso a fost inclus în rândurile nobilimii basarabene, fiind înregistrat în prima carte genealogică a nobilimii, după care, în urma rapoartelor cumnatului său Egor Leonard şi a negustorului Dimitrie Zazo, a fost lipsit de acest
drept. În baza actelor cuprinse în acest dosar, admit că Ştefan Casso a fost prevenit de faptul că
ar putea primi refuz şi a fost sfătuit de către unii membri ai Adunării Deputaţilor Nobilimii cum
să procedeze şi ce acte să prezinte repetat. Această ipoteză este confirmată de unele fraze din rapoartele lui Egor Leonard, care consideră că unii colegi ai săi nu sunt solidari şi că ei nu au avut
dreptul să-i spună lui Ştefan că el, Egor Leonard, a fost instigatorul raportului în urma căruia
Ştefan Casso a primit refuz.
Conform informaţiilor din „rapoartele” lui Egor Pavlovici Leonard reese că familia Casso
îşi trage obârşia din satul grecesc Negadis, iar Constantin nu era de viţă nobilă ci era un simplu
sătean, fiul său, Ştefan, în Moldova fiind un băiat de prăvălie5. Despre originea etnică a familiei
sale relatează câte ceva şi Leon Casso6, dar el nu menţionează nimic referitoor la originea lor socială. Într-un act din 24 martie 1833, Ştefan Casso la fel menţionează că provine din Grecia, din
regiunea Negadis, detalii preluate de Egor Leonard într-unul din cele 4 rapoarte ale sale7. Despre originea greacă a lui Ştefan Casso ne vorbeşte şi Ghorghe Bezviconi8.
În raport, Egor Leonard stăruie să demonstreze că documentele pe care le-a prezentat Ştefan Casso – cartea lui Miail vodă Suţo din 17 februarie 1821 – (în baza căruia i s-a oferit titlul de
nobil), a fost falsificat şi că cumnatul său pregăteşte şi alte documente false pentru a obţine recunoaşterea nobleţii9.
În apărarea sa, Ştefan Casso prezintă Adunării Deputaţilor Nobilimii un certificat oficial al
Consiliului Administrativ al Cnejiei Moldovei din 4 decembrie 1853 Nr. 3547, originalul căruia
este semnat de către marele logofăt Costache Sturdza, hatmanul Mavrocordat, vistierul Ghica, P.
Mavrogheni şi alţi mari demnitari ai Moldovei10. Acest certificat demonstrează că tatăl lui Ştefan Casso, Constantin Casso a venit în Moldova împreună cu Mihail al III-lea Suţo în 1793, numit atunci domn al Moldovei; Constantin Casso a primit de la acest domn rangul boieresc de
mare căminar şi că Ştefan Casso, pentru slujba lui în folosul domnului Mihail vodă Suţo (nepotul de la fiu a lui Mihail vodă Suţo al III-lea) a primit şi el rangul de mare căminar11.
După cum a notat şi Ion Pelivan, Adunarea Deputaţilor Nobilimii a lăsat toate rapoartele
lui Egor Leonard „fără nici o urmare”, considerându-le neîntemeiate. Chiar şi atunci când el se
adresează Cârmuirii Regionale a Basarabiei, Guvernatorului General din Odesa, Ministerului de
ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 29; (Numele Acrivia provine de la termenul grecesc acrivie, ce semnifică „exactitate” utilizat în Biserica ortodoxă în aplicarea stricta a canoanelor în cazuri în care doctrina şi tradiţia Bisericii trebuie să fie respectate cu rigoare).
2 Serdar – 1. (în sec. XVII-XVIII, în Ţara Românească şi Moldova) Comandant de oaste, mai ales de călărime. Marele serdar sau serdarul mare – comandant de oaste făcând parte dintre boierii de divan. Serdar de mazili – comandantul călărimii formate din boierii mazili. 2. (în sec. XVIII-XIX) Boier de rang mijlociu.
3 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 70, 70 v.
4 Ibidem, fila 29v.
5 Ibidem, fila 42, 42v, 43.
6 Leon A. Casso, Petre Manega, uitatul codificator al dreptului basarabean (în traducerea lui Ştefan Berechet), Bucureşti, 1923, p. 10.
7 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 76, 76 v, 77, 77 v, 78, 78 v, 79, 79 v.
8 Gheorghe Bezviconi, Din alte vremi, Bucureşti, 1940, p. 32.
9 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 76, 76 v, 77, 77 v, 78, 78 v, 79, 79 v.
10 Ibidem, fila 70, 70 v.
11 Ibidem.
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Interne, nu obţine nici un rezultat1. În adresarea lui Egor Alexandrovici Balş, conducătorul nobilimii Basarabiei, din 6 martie 1856 către Cârmuirea Regională a Basarabiei, nu numai că se constată nevinovăţia lui Ştefan Casso, dar şi se explică motivele care l-au determinat pe Egor Leonard să-l calomnieze pe cumnatul său2. Egor Alexandrovici Balş constată că Ştefan Casso a plecat în Ausria în anul 1821 pentru a-şi asigura propria securitate, trecând în Basarabia în anul
1823, cu intenţia de a se stabili cu traiul permanent în acest ţinut. Din anul 1824 baronul Petrino
cere extrădarea lui Casso în Austria pentru oarecare fraude financiare, dar, deşi corespondenţa
acestuia cu conducerea regiunii Basarabia a durat până în anul 1826, învinuirile lui Petrino au
fost considerate neîntemeiate, iar cererea lui Casso a fost primită şi acceptată de către Adunarea
Deputaţilor Nobilimii. Ştefan Casso a prezentat mărturiile moşierilor şi nobililor Alexandru Leonard, Gheorghe Cihureanu, Ioan Neculce, Anghe Vali, Vasile Cristi, Constantin Leonard, Grigorie Cazimir, Constantin Bodescu, Iordachie Dimitriu, Iordachie Tomuleţ, Gheorghii Cazimir şi
Enachie Timuş, care îl consideră demn de a purta titlul de „dvorean”, precum şi actele doveditoare a rangului său boieresc. Conducerea Basarabiei recomandă Poliţiei, prin circulara din 13
iulie 1826, să primească jurământul din partea lui Ştefan Casso. Conform răspunsului poliţiei
din Chişinău, din 14 iulie 1826, jurământul a fost depus, iar Ştefan Casso a fost recunoscut în
rangul de nobil de către Adunarea Deputaţilor Nobilimii la data de 15 iulie a aceluiaşi an. Rapoartele lui Dimitrie Zazo pe numele fostului guvernatoor militar al Basarabiei contra dreptului
la nobleţe a lui Ştefan Casso nu au fost luate în consideraţie. Adunarea Deputaţilor Nobilimii a
recunoscut titlul de nobil în baza actelor Consiliului Administrativ al Principatului Moldovei cu
semnătura şi ştampila voievodului, fapt pentru care Ştefan Casso a primit un certificat la data de
20 decembrie 1839, confirmat de către aceiaşi comisie la data de 12 decembrie 1840. În baza
acestor acte Ştefan Casso a participat la alegerile nobilimii în anii 1841, 1847, 1850 şi a fost înaintat în diferite funcţii, fiind ales administrator al rezervelor de pâine, iar din 1854 a participat la
alegerile nobilimii cu dreptul de vot, listele alegerilor acestor ani fiind semnate de către Egor
Leonard. Rapoartele lui Egor Leonard, referitoare la dreptul la nobleţe al lui Ştefan Casso, că
acesta are trecut dubios şi că a fost implicat în fraude financiare, au fost scrise după anul 1855,
până atunci însă, Egor Leonard a acceptat ca Ştefan Casso să o i-a de soţie pe sora sa Alexandra,
cu care era în căsătorie mai bine de 20 de ani şi cu care avea 4 copii (dintre care 3 erau studenţi
la Liceul „Rishelieu” din Odesa). Cauza reală care l-au determinat pe Egor Leonard să înainteze
aceste rapoarte rezidă într-o ceartă familiară: Egor Leonard a fost desemnat administrator asupra averii fratelui său, Vasile Leonard, care a murit fără moştenitori direcţi. Însărcinat să împartă
averea fraţilor şi surorilor în viaţă (fraţii Alexandru şi Constantin Leonard, surorile: Alexandra
(soţia lui Ştefan Casso), văduva Malinscaia şi văduva Străjescu), Egor Leonard a decis să-i înlăture de la clironimie şi să moştenească averea de unul singur3.
În final, Departamentul Heraldic al Senatului a recunoscut dreptul la nobleţe al lui Ştefan
Casso, şi, prin ordinul din 6 martie 1856, a confirmat decizia Adunării Deputaţilor Nobilimii din
18264.
Din actele dosarului vom încerca să restabilim arborele genealogic al familiei Casso:
1. Constantin Casso căsătorit cu Acrivia.
2. Ioan, fiul mai mare a lui Constantin, reîntors în Grecia şi Ştefan, fiul mai mic, care a
rămas în slujba domnului Moldovei şi s-a căsătorit cu Alexandra (Roxanda, fiica lui Pavel Leonard).
3. Constantin (26 aprilie 1837-18625), Aristid (1 iunie 1838-1920), căsătorit cu Alexandra
Biazi-Mavro 1839-19116 şi Nicolai (10 mai 1839-1904), căsătorit cu Smaranda Dimitrie Bantâş
Ion Pelivan, Nicolae Ştefan Casso // Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Chişinău, Universitas, 1992, p. 252-253,
(notă la subsol).
2 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 91, 91v, 92, 92v, 93, 93v, 94, 94v, 95, 95v, 96, 96v, 97, 97v, 98.
3 Ibidem.
4 Ibidem; Ion Pelivan, Nicolae Ştefan Casso // Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Chişinău, Universitas, 1992, p.
252-253, (notă la subsol).
5 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol. II, Bucureşti 1943, p. 96.
6 Ibidem, p. 96-97.
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1847-19131. Într-un act este menţionată existenţa unui al patrulea copil, al cărui nume a fost precizat de Gheorghe. Bezviconi, care o menţionează în acestă calitate pe Elena G. Donici2.
4. Copiii lui Aristid Casso şi a Alexandrei Biazi-Mavro au fost: Leon Casso (1865-1914) şi
Alexandra (1862-1915), căsătorită cu Alex N. Krupenski3.
O spiţa genealogică a neamului Casso
Constantin Casso,
căminar, originar din Negades, Epir
= Acrivia

Ioan Casso

Ştefan Casso,
Căminar
= Ruxanda,
fiica lui Pavel Leonard

Constantin Casso
Aristid Casso
26 aprilie 1837-1862 1 iunie 1838-1920
= Alexansra Biazi-Mavro

Leon Casso
1865-1914

Nicolai Casso
10 mai 1839-1904
= Smaranda,
fiica lui Dimitrie Bantâş

Elena
= Donici

Alexandra
1862-1915
= Alex N. Krupenski

Ţinem să menţionăm că a fost foarte semnificativă activitatea lui Nicolae Casso, supranumit „filosoful din Chişcăreni”, biografia căruia a fost cercetată de către Ion Pelivan4. Cercetătorul trecutului personalităţilor de onoare a Basarabiei l-a caracterizat pe Nicolaie Casso drept patriot naţionalist român, erudit, poporanist, filantrop, personalitate remarcabilă, conducător al
nobilimii din Bălţi a stat în fruntea zemstfei, contribuind la construcţia şcolii agricole şi a spitalului din Bălţi. A fost unul dintre moşierii basarabeni „ce simpatizau naţiunea moldovenească”
(„Casso, deşi locuieşte în Rusia, se uită peste Prut”), fapt pentru care erau în vizorul organelor de
forţă5. Nicolae Casso a fost înmormântat la cimitirul „Père Lachaise”din Paris6. Printre actele
dosarului, atestăm înştiinţarea Adunării Deputaţilor Nobilimii despre decesul în Egipt, la Cairo,
a soţiei lui Nicolae, a Smarandei Dimitrievna Casso, care a fost înmormântată la Paris alături de
soţul ei7.
Fratele lui Nicolae, Aristid, fire romantică, colecţionar de tablouri şi lucruri de preţ, posesor al unui minunat conac la Ciutuleşti, Soroca, a fost tatăl lui Leon Casso, unul dintre cei mai
remarcabili oameni iluştri ai Basarabiei. Urmând studiile secundare la liceul Condorcet, Paris,
apoi studiile superioare la universităţile din Paris şi Berlin, la facultatea de juridică, încheind cu
obţinerea titlului de magistru la universitatea de drept din Tartu, apoi titlul de docent în dreptul
bisericesc, Leon Casso a avut o strălucită carieră profesională, devenind unul dintre cei mai buni
miniştri ai ţarului Nicolai II-lea8. S-a stins din viaţă răpus de o boală cumplită la un sanatoriu
Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol. II, Bucureşti 1943, p. 97.
Ibidem.
3 Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, Museum, Chişinău, 1997, p. 36-37.
4 Ion Pelivan, Nicolae Ştefan Casso // Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Chişinău, Universitas, 1992, p. 251-299
5 Gheorghe Negru, Ţarismul şi mişcarea naţională a românilor din Basarabia, Chişinău, Prut Internaţional, 2000,
p. 14, 51, 74, 126, 127, 144.
6 Ion Pelivan, Nicolae Ştefan Casso // Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Chişinău, Universitas, 1992, p. 251-299.
7 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 170, 171, 171v.
8 Gheorghe Negru, op. cit., p. 20.
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din Sanct Petersburg, fiind apoi înmormântat la cimitirul bisericii din satul natal, Ciutuleşti1.
Autor a numeroase lucrări ştiinţifice de valoare, printre care şi „Россия на Дунае и образование Бессарабской области”, publicată în 1913, Leon Casso a ştiut şi nu a ascuns adevărul despre statutul Basarabiei în componenţa Imperiului Rus, de aceea a fost ignorat de istoriografia
sovietică2. În perioada recentă s-a trezit interesul pentru cercetarea trecutului Basarabiei şi evidenţierea figurilor importante, care au luptat pentru drepturi naţionale, sociale, politice, pentru
o economie proprie şi o cultură românească. Familia Casso se încadrează perfect în rândurile elitei social-politice a Moldovei, fiind un exemplu demn de urmat.
Istoria familiei Casso este remarcabilă nu numai prin faptul că membrii acesteia au jucat
un rol important în Basarabia în secolul al XIX-lea, dar şi pentru modelul de procedură civilă
prin care s-a înscris în rândurile nobilimii locale. Familia Casso (Constantin şi Acrivia cu doi fii –
Ioan şi Ştefan) a venit în Moldova din Grecia împreună cu domnitorul Mihail al III-lea Suţo în
anul 1793. Nepoţii săi, atât Aristid, cât mai ales Nicolae au participat în viaţa culturală, politică şi
social-economică a Basarabiei ca adevăraţi patrioţi, naţionalişti, filantropi, poporanişti, susţinând ţărănimea locală, colaborând cu intelectuali de valoare. Leon Casso, fiul lui Aristid, a devenit una dintre cele mai proieminente personalităţi a Imperiului Ţarist la începutul secolului XX.
Astfel, putem constata, că familia Casso se înscrie cu perfect în rândurile elitei social-politice a
Basarabiei ţariste.
Anexă
Nr. 1. 1826 iunie 17. Solicitarea lui Ştefan Casso adresată Adunării Deputaţilor Nobilimii pentru a fi înscris în rândul dvorenimii basarabene.
В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание.
Каминаря Стефана Константинова Кассо
Прошение.
Назад тому несколько лет, как я прибыл по своим интересам в Бессарабскую Область, где по встретившимся обстоятельствам намерен оставаться всегдашним жительством. Для того прилагаю о звании моем документ, покорнийшие прошу оного собранию
рассмотреть и после онаго причислить меня к сдешным Дворянам, каковым званием
пользовался я и в Молдавии. Лет от роду минуло 32.
Подпись. Июня 17-го дня 1826 года – 22 <...> 1826. Подпись.
Sursa: Arhiva Natională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 231, fila 1.
Nr. 2. 1826. Decizia Adunării Deputaţilor Nobilimii în privinţa dosarului lui Ştefan Casso.
1826.
В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание.
В Сем Правительств 1-е отношение онаго Депутатскаго Собрания полученное 22 июня сего года № 87. В коем прописывано прошение каминаря Степана Константинова
сына Кассо, что назад тому три года как он прибыл по делам своим в Бессарабскую область, и по стретившимся обстоятельствам намерен остатся на всегда здесь жительствовать, для чего представил о звании своем документы для рассмотрения оных, и причислить его к здешним дворянам каковым званием пользовался он и в Молдавии [....]
Ему от роду 32 (лет). Жительство имеет в местечке Фолештах Ясского цинута, в из
документов его зна(ч)ится: 1-е) повеление Молдавского Господаря Иоанна Михайловича Суца Воевода, 1821 года февраля 17 дня, к вистернику что он Стефан Кассо за ока1
2

Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, Museum, Chişinău, 1997, p. 38.
Gheorghe Negru, op. cit., p. 20.
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занные многие верные исполененые службы награжден чином вель каминарь; 2-го паспорта выданного ему от буковинского правительства 1823 года 9 августа, (ч)то он действительно прибыл из Молдавии в Австрию 1821 года, и надписи учиненной на паспорт в
Новоселицкой пограничной таможнею из Австрiи в Бессарабiю про <...> 1823 года, который как в присудствии онаго год рание объявил, что еще на верность подданства Российскому престолу приказу невыполнил, просил сего правительства учинить распоряжение
<...> седержащем уведомить оное собрание, заявляют в присудствие сего правительства
упомянутаго Кассо, объявил что он холост и желаит (остатся) с всегдашним жительством
Ясского цинута в местечке Фалештах и 2-е) прошение означеннаго молдавскаго бояра каминаря Стефана Кассо поданное /поданное/ 2 июля сего года в коем изеявляет желание
удостоится быть российско-подданным для того представляет свидетельство данное ему
от 19 помещиков и дворян Бессарабской области Ясского и Оргеевского цынутов на рассмотрение сего правительства, просит учинить расмотрение, из приложеннаго свидетельства даннаго заподписом помещиками и дворянами из области Титулярнаго Советника
Александра Лионарда, Дворянина Георгия Чухуряна, Ворника Иоанна Некульче, Титулярнаго Советника Ангела Вали, Дворянина Василия Кристи (Ворника Василия Кристи),
Дворянина Константина Леонарда, Титулярнаго Советника Григория Казимира, Титулярнаго Советника Константина Бодеска, Дворянина Iордакия Димитриу, Дворянина
Иордакия Томулеца, Титулярнаго Сов тника Георгия Казимира и Дворянина Енакия Тимуша, данное молдавскому бояру каминарю Степану Кассо засвидетельствованное Оргеевским земским исправничеством 2 июля сего года № 199 из коего значится именно:
предъявитель сего молдавский бояр вел каминарь Стефан Кассо жительствующий Ясскаго цынута в м. Фолештах назад тому уже три года находится между нами, и обращается за
всегда во обществе нашем, как <...> так и прежде чинно как благородному человеку надлежит, имеет добропорядочные примерные и похвалы достойныя поведения заслуживающия по справедливости особеннаго со стороны нашей внимания уважения и согласия
иметь его в всегдашнем обществе нашем; имееть собственный свой капитал достаточный
купить здесь недвижимое имение, для того по просьбе его мы ниже подписавшиеся Бессарабской области помещики и дворяни для удостоверения и самаго начальства даем ему
Г. Кассо сие свидетельство за собственноручными нашими подписами. Июня 28 дня 1826
года. Посправке оказалось: <...> Г. исправлявший должность полномочнаго Наместника
<...> области Генерал-лейтенант О<...>цов, предложением от 24 сентября 1821 года №
4802 (ему правительству для руководства дал знать, что <...> принимать в российское
подданство Молдавских помещиков сии благонадежныя личность и обладание недвижимого собственностию в Бессарабию, подадут сим неоспоримое право на учинение присяги. Определили: основываясь на упомянутом сообщении онаго собрания и свидетельства
данном из области помещиками и дворянами, что вышедший из заграницы молдавский
подданый каминарь Степан Кассо пожелал остатся в российском подданстве, имеет собственный капитал достаточный купить сдесь недвижимое имение и в поведении благонадежный, то по уважению сему по нахождению его в город Кишинев, предписать Кишиневской Градской полиции указом, за призывом в присудствие приведти его наверность
подданства всероссийскому престолу к присяге снабдить в том свидетельством, а в разсуждении того в каком классе доложен оставатся, сообщить в здешнее <...>того собрание
на разсмотрение, в котором как видно из настоящаго его отношения документы о звании
его каминаря Кассо находятся в том собрании по жительству же его в местечке Фолештах дать знать о сем указом и Ясскаму земскому исправничеству, а Казенную сего Правительства экипедицию уведомить.
Советник Лазо.
Секретарь Сювухова.
Начальник Стола <...>.
Губернский Регистратор Шапирсов.
Sursa: Arhiva Natională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 231, filele 4, 4
verso, 5, 5 verso.
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Nr. 3. 1855 noiembrie 3. A treia decize a Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei referitoare la dosarul Casso..
Родословная, с изложением документов о дворянстве рода Кассо, к рапорту бесарабскаго Дворянскаго Депутатскаго собрания от ноября 1855-го годя за № <...> Родословная и документы сл дующие:
1. Константин
2. Стефан
3. Константин
4. Аристид
5. Николай
Повеление Молдавскаго Господаря Михаила Суцу 17 февраля 1821 года (стр. 5). Подлинное повел ние Молдавскаго Господаря Михайла Григорьевича Сутца Воеводы от 17-го
февраля 1821-го года, коим предписывается великому вестиеру, пожалованнаго им Господарем за службу Стефана Кассо в чин великого каминаря, записать в книгу Господарской Вистерии.
Паспорт Буковинскаго Правительства 9 августа 1823 года (стр. 9). Копия с паспорта,
выданнаго Стефану Кассо от Буковинскаго Правительства 9-го августа 1823-го года №645
на свободное следование его в Бессарабию из Австрии, в которую он прибыл и(з) Молдавии в 1821-м году.
Свидетельство Кишиневской Градской Полиции 14 июня 1826-го года (стр. 10).
Подлинное Свидетельство Кишиневской Градской Полици, данное каминарю Степану
Константинову Кассу (2) 14 июля 1826-го года за №10877 о выполненной им Кассо того ж
числа присяге на верность подданства Российскому престолу.
Определение Дворянскаго Депутатскаго Собрания (стр. 2 и 3). Копия с Определения
Бессарабскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания 15-го июля 1826-го года состоявшагося, коим Собрание на основании выше помянутых документов положило: каминаря
Стефана Константинова Кассо (2) причислив к Бессарабскаму Дворянству, внести его в 1ю часть дворянской родословной книги.
Документ Правительственнаго Совета Молдавскаго княжества 20 декабря 1839 года
(стр. 19). Подлинный документ, заключающийся в свидетельстве Правительственнаго
Совета Молдавскаго княжества от 20 декабря 1839-го года за № 2462, утвержденный Российским в Молдавии Консульством, которым подтверждается действительность пожалования Стефана Константинова Кассо (2) чином Каминаря.
Определение Депутатскаго Собрания (стр. 16 и 17). Копия с Определения Бессарабскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания, 17-го майя 1850-го года состоявшаяся, коим
Собрание основываясь на помянутый документ и учиненной справке свидетельствующих что каминарь Стефан Константинов Кассо (2) внесен в 1-ю часть родословной книги,
положило: признать просьбу постановление указав должность правильным и пополнить
родословие Касса новопредставленным им документам. Справка: документы Касса вошедшие в составе определения Депутатскаго Собрания 15-го июля 1826-го и 17-го мая
1850 годов под расмотрением нибывшия.
Удостоверение Молдавскаго Административнаго Совета (стр. 27 и 30). Удостоверение Молдавскаго Административнаго Совета Молдавскаго Княжества от 7-го декабря
1853 года, заверенное Российским Консульством, в котором значится, что Константин
Кассо, прибыл в Молдавию вместе с назначенным туда Господарем Михаилом III Суцца,
за службу как тому Господарю, так равно и краю, награжден тем Господарем в 1793 году
чином вель-каминаря, и что от этого Константина Кассо и законной его жены Акривий
произошел сын Степан Кассо, настоящий проситель, который за свою службу отечеству
удo-стоен Господарем Михаилом IV Суцца чина вель каминаря, по получении коего
выехал в <........>. <.......> в Бессарабскай области.
Свидетельства Казенной Палаты и Окружнаго Предводителя Дворянства (стр.31 и
33). Два Ходотайства Бессарабской Казенной Палаты и Сорокско-Ясскаго Окружнаго
Предводителя Дворянства 25 и 26 Октябра 1855 года, которыми удостоверяется, что Сте157

пан Константинов Кассо не состоял и ныне не состоит в подушном окладе и никогда небыл. Лишаем дворянских прав силою закона <небыл>
Метрическия свид тельства (с. 39 и 31). Копию с Метрических свидетельств выданных из Кишиневской Консистории 19 ноября 1854 года, которые доказывают, что от кАминаря Стефана Константинова Кассо (2) и законной его жены Александры произошли
сыновья: Константин (3) 26 апреля 1837 (июня 1838), Аристид (4) 1-го июня 1838 и Николай (5) 10-го мая 1839 года.
În stânga documentului:
Определение Депутатскаго Собрания (стр. 26 и <...>). Копия с Определения Бессарабскаго Дворянскаго Депутатскаго собрания 3-го ноября 1855 года, составлявшагося,
коим собрание, на основании помянутых документов и учиненной справки, что Степан
Кассо (2) внесен в 1-ю часть дворянской родословной книги, положило: пополнить родословие Степана Кассо (2) навопредьставленными им документами с показанием при нем
сыновею <его>: Константина (3), Аристида (4) и Николая (5).
Справка. Из документов, вошедших в составе Определения Депутатскаго Собрания
15-го июня 1826 и 17-го мая 1850 годов – была <...> на ревизию в Департаменте Герольдии Правительствующего Сената – рапорт Собрания от 20-го мая 1850 года за № 600,
были представлены <...> на разсмотрение Департамента Герольдии Правительствующего Сената, который указом от 11-го сентября того же года за № 8225 дал знать Собранию что Степанну Кассу (2) в дворянстве отказал по причине получения им чина вель
каминаря после присоединения Бессарабии к России, в следствие чего им Степаном
Кассо (2) представлен в Депутатское Собрание дополнительные документы, каковые по
определению Собрания 3-го ноября 1855 года признаны пополняющими замеченные Сенатом недостатки по сему делу.
Sursa: Arhiva Natională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 231, filele 28,
28 verso, 29, 29 verso.
Nr. 4. 1856 martie 6. Adresarea Conducătorului nobilimii Basarabiei Egor Alexandrovici Balş către Cârmuirea Regiunii Basarabiei în privinţa dosarului Casso.
6 Марта 1856 г. № 262.
От Областнаго Предводителя №262, 6 марта 1856 года. В Бессарабское Областное
Правление.
Противу препровожденнаго при отзыве Областнаго Правления от 10 минувшаго
февраля № 936 прошения депутата Дворянскаго Депутатскаго Собрания дворянина Егора Леонарда, я по подробном разсмотрении дела о дворянстве Кассо, честь имею сообщить Областному Правлению следующие сведения: Во время бывшаго в 1821 году возмущения в Молдавии, молдавский бояр, каминарь Стефан Кассо, собственно для своего
спасения переехал из Молдавии в Австрию, откуда по паспорту Австрийскаго Правительства в 1823 году прибыл в Бессарабию в качестве молдавско-подданнаго. За сим в 1824
году Австрийский барон Петрино, предъявил к Кассо денежную претензию, просил чрез
находившуюся в то время в пределах Австрии, Австрийскую в Молдавии Агенцию о потребовании его Кассо, в Австрию, для расчетов с ним; и Австрийская Агенция, которая с
выездных из Молдавии хоть должна была прекратить всякия действия свои, однакож
приняла прошения Петрино и стала ходатайствовать у местнаго бессарабскаго Начальства о высылке Кассо в Австрию для расчетов с Петрино. Переписка об этом еще продолжалась, когда в 1826 г. Кассо при прошении от 17 июня представив документы о звании
своем в Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание, просил о признании его в Дворянстве .Депутатское Собрание по неимению в документах Кассо сведения о выполнении
им присяги на верность подданства России, отношением от 22 июня того 1826 года № 87
просило распоряжения Областнаго Правления о приведении Кассо к присяге. Вся пе158

реписка по претензиям Петрино к Кассо была, сосредоточена в Бессарабском Областном
Правлении и однакож Правление не только не нашло никакого основания к удовлетворению домагательства Петрино выслать Кассо в Австрию, но приняв прошение его, в которых он изъяснив желание вступить в подданство России, просил о приведении его к
присяге и по соображении с представленным при том прошении Свидетельством о благородном образе жизни Кассо, данным ему бессарабскими дворянами: Титулярным Советником Алекландром Леонардом, дворянином Константином Леонардом родными братьями жены Кассо и нынешняго депутата Депутатскаго Собрания Егора Леонарда, Георгием Чухуряном, ворником Иоанном Некульче, Титулярным Советником Ангелом Вали,
Василием Кристе, Григорием Казимиром и Янакием Тимушем, Областное Правление
предписало Кишиневской Полиции привести Кассо к присяге, о чем и сообщило Депутатскому Собранию отношением от 13 июля 1826 г № 16962. По представлении Свидетельства Кишиневской Полиции от 14 июля 1826 г № 1077 о выполнении присяги на верность подданства, Кассо признан в дворянском достоинстве по определению состоявшеемуся в Депутатском Собрании 15 июля того же года, т.е спустя м(еся)ц после подачи от
них в Депутатское Собрание прошения. Дело по претензиям Петрино к дворянину Кассо
решено, как мне достоверно известно, Сорокско-Ясским Окружным Судом в 1838 году, в
следствие мировых прошений обеих сторон, и в том же году проживавший в Молдавии
некто Димитрий Зазо при прошении на имя Г. бывшаго Бессарабскаго Военнаго Губернатора представил удостоверение Молдавской Вистерии от 4 сентября 1834 года, о
том, что из книг Вистерии вовсе не видно, чтобы Кассо был пожалован каким либо Молдавским чином. Извет Зазо и удовлетворении Вистерии при предложении Г. Военнаго
Губернатора от 5 февраля того же 1838 года препровождены для рассмотрения в Комисию, ревизовавшую тогда действия Бессарабскаго Дворянскаго Собрания, между тем при
предложении же Г. Военнаго Губернатора от 13 июня 1840 г в ту же Коммисию препровождена копия с отношения к нему Российскаго в Молдавии Консула от 4 июня 1840 года
№1686, из котораго значится, что в следствие поданнаго в Консульство прошения Кассо
о даче формальнаго хода делу касательно чина его каминаря, дело то было представлено
на разсмотрение Молдавскаго Правительственнаго Совета, который признал достоинство Кассо на основании декрета бывшаго Господаря Молдавии Михаила Суццо неподлежащим ни какому сомнению; самая же грамота Кассо на чин каминаря от 17 февраля
1821 года признана тем же Правительственным Советом Княжества Молдавии за действительною подписью и печатью бывшаго Князя Молдавии Михаила Суццо, о чем и
выдано ему Кассо особое удостоверение от того Совета 20 Декабря 1839 г № 2462. По разсмотрении в Коммисии, ревизовавшей действия Депутатскаго Собрания документов
Кассо, как вошедших в состав определения Собрания от 15 июля 1826 г, так и препровожденная при означенных выше предложениях Г. бывшаго Бессарабскаго Военнаго Губернатора, Кассо вторично признан в дворянском достоинстве по определению той
Коммисии от 12 Декабря 1840 года. Таким образом Кассо с 1826 года и по настоящее время всегда был признаваем дворянином, а на дворянских выборах 1841, 1847 и 1850 годов
был балатируем в разные должности и избран попечителем хлебных запасных магазинов, и в 1854 году и сам принимал уже участие в дворянских выборах с правом голоса и
выборныя списки тех годов все без исключения подписаны Егором Леонардом и прочими участвовавшими в тех выборах Дворянами. За тем депутат Дворянскаго Депутатскаго Собрания Егор Леонард взвел противу зятя своего, мужа родной сестры своей,
Кассо, извет о подложном будто-бы приобретении им чина каминаря; о чем донес Депутатскаму Собранию четырем рапортами от 18 июня, 28 июля, 9 сентября и 4 ноября
прошлаго 1855 года. Депутатское Собрание, в разрешение первых двух рапортов Леонарда, по журналу от 12 Августа того же 1855 года, выведя на справку все выше прописанныя
о дворянстве Кассо обстоятельства, заключило: «Как из доложеннаго видно, что прописанныя в донесениях депутата сего Собрания Дворянина Егора Леонарда обстоятельства,
относительно подложнаго будто бы приобретения Степаном Кассо документов на чин каминаря, еще в 1841 г были в разсмотрении Коммисии, ревизовавшей действия Де159

путатскаго Собрания, в следствие извета Молдавско-подданаго Димитрия Зазо о подложности якобы тех документов и по определению той Коммисии от 12 декабря 1840 года извет сей на основании сведений, сообщенных Российско-Императорским в Молдавии
Консульством, признан неправильным, а чин каминаря действительно ему Кассо пожалованным Молдавским Господарем Суццо 17 февраля 1821 года, то посему Бессарабское
Дворянское Депутатское Собранiе, не находя и в настоящее время ни каких оснований к
удовлетворению домагательстве депутата Егора Леонарда, постановил прописанныя
выше донесения дворянина Леонарда, как не сопровождающиеся никакими новыми доказательствами и заключающия в себе одни и теже донесения противу Кассо в подложном приобретении звания каминаря, признанныя Коммисиею неосновательными, оставить без всяких последствий, тем более, что Депутатское Собрание за силою 263 ст 11 т Св.
зак. Губ. учр. изд. 1842 г не вправе входить в разсмотрение и перевершать заключение
высшаго себе места». 3-й рапотр Леонарда от сентября разрешен Депутатским Собранием по журналу от 1-го ноября таким образом: «Как из приведенной справки выше, что
рапорты депутата сего Собрания дворянина Леонарда от 21 июня и 29 июля, которыми
он наводил на Кассо поступки в подложном будто бы приобретении чина каминаря, по
журналу состоявшемуся в сем Собрании 12 истекшаго августва оставлены без всяких последствий; последний же рапорт его, Леонарда от 9 сентября, как заключающий в себе те
же донесения противу Кассо, какие изложены были им в первых рапортах от 21 июня и 2
июля и сверх того извет о неправильном выполнении Кассо присяги на подданство в Кишиневской Полиции, и не в Областном Правлении, где состояли будто бы в производстве
дела о поступках Кассо, опровергаются отношением бывшаго Бессарабскаго Областнаго
Правительства от 13 июля 1826 г № 16962, из котораго видно, что Кассо выполнил присягу на верность подданства в Кишиневской Полиции не по собственному побуждению, а
по воспоследовавшему распоряжению Областнаго Правительства; А потому Депутатское
Собрание, не находя никаких оснований к отменению в противность 263 ст. 11 т., состоявшагося в 12 день августа постановления, постановило: объясненное постановление оставить в своей силе, о возбуждение же им Леонардом извет относительно неправильнаго
будто бы выполнения Кассо присяги, как опровергающемся упомянутым выше отношением Областнаго Правительства, суждения не имеет; 4-й же рапорт того же Леонарда от
4 ноября 1855 г, как заключающий в себе одни и теже обстоятельства, которыя уже были
разсмотрены Депутатским Собранием и потому несопровождающийся по содержанию
своему особою важностию, не требовал такого быстраго разрешения, как домагается Г.
Леонард. Итак противу вошедших в законную силу определений ревизионной Коммисии
и Депутатскаго Собрания, основанных на оффициальных положительно достоверных
актах не только высшаго в Молдавии Правительственнаго места но и Российско-Императорскаго там Консульства о действительной принадлежности Кассо молдавскаго чина каминаря, дворянин Леонард, в объясненных рапортах своих и прошении Его Высокопревосходительству Г. Министру В(нутренних) Дел навел на Кассо извет о подложном будто
бы присвоении им прав дворянских и чина каминаря, основывая оный на таких обстоятельствах, которыя были в виду Бессарабских Областных Правлений и Депутатскаго Собрания, но оставлены по бездоказательности таковых без всяких последствий; и хотя в
подкрепление своих донесений он Леонард делает свои собственные выводы предложения и ссылки на так-называемые им дипломатические акты Австрийскаго Правительства, находящиеся в делах Областнаго Правления; но неосновательность всех затеяниых
им выводов, может обнаружится из самых дел областнаго Правления, на которые он
ссылается; ибо неестественно, чтобы при столь тяжких обвинениях, если бы они оправдались, Областное Правительство оставило Кассо без законнаго взыскания, чего однакоже
не только над ним ни когда не было, но даже под следствием и судом как из дел дворянства видно, Кассо не состоял. К тому же акты Австрийскаго Правительства, если таковые
когда либо последовали, ни каким указательством о звании Кассо служить не могут потому, что таковые могли последовать не иначе как по жалобам Петрино – противника
Кассо; само же Правительство Австрийское изследовании о звании Кассо не про160

изводило, да и не могло произвесть, так как он заслужил чин каминаря в Молдавии, а не
в Астрии, состоял в подданств Молдавии, а не Австрии. При том если Кассо пользовался
правом дворянина по подложно приобретенным им документам, если он неизвестный Г.
Леонарду пришелец, то почему и на основании каких данных родные братья Г. Егора
Леонарда Александр, бывший областной Предводитель дворянсва, и Константин выдали
ему Кассо, как человеку им хорошо известному, приведенное выше свидетельство о благородном образом жизни и в отстранение всякаго сомнения о его звании. Они же, или
лучше настоящий депутат Депутатскаго Собрания Егор Леонард, который управляет
всем оставшимся после родителей имением и заменял в доме Леонардовых отца, решились даже выдать за него замуж родную сестру свою, с которою Кассо состоит в супружестве 20-й уже год и прижил 4 детей, из которых 3 уже студенты Ришельевскаго Лицея.
Обо всем этом сообщая Областному Правлению, согласно означенному выше отзыву
онаго, с препровождением как прошения Леонарда и копий рапорта его в Депутатское
Собрание от 4 ноября 1855 г., так и копий его первых трех его же Леонарда рапортов, долгом считаю присовокупить, что существенным поводом извета возбужденнаго Леонардом на мужа родной сестры своей Кассо в описанных им Леонардом поступках, послужила семейная вражда, возникшая из того, что к открывшемуся после смерти брата его
Василия Леонарда значительному наследству предъявили права свои родные же сестры
умершаго: вдова майорша Малинская, дети от другой сестры сироты Стрежескуловы и
третья сестра – жена самого Кассо, домагаясь все по местным законам участия в наследстве на равно с братом своим Егором Леонардом, силящимся усторонить от того участия
упомянутых сестер своих, единственным защитником коих есть один лишь Кассо, о чем
заведены дела в Сорокско-Ясском Окружном Суде, Дворянской Опеке, Гражданский Суд
и даже в областном Правлении. Это становится тем более справедливым потому еще, что
Василий Леонард умер в прошлом 1855 году, в прошлом же году возникло по домогательствам Егора Леонарда дело об открывшемся по брате наследстве и в тоже время
поданы им в Депутатское Собрание и рапорты о подложном будто бы приобретении
Кассо документов на дворянство, что же касается самаго Кассо, то и по благородному образу жизни и по самому состоянию своему вполне соответствует носимому им званию
дворянина.
Sursa: Arhiva Natională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 231, filele 91,
91 verso, 92, 92 verso, 93, 93 verso, 94, 94 verso, 95, 95 verso, 96, 96 verso, 97, 97 verso, 98.
Summary
The history of Casso family is remarkable not only because the members of this family
played an important role in Bessarabia in the 19th century,but as well as for the model for civil
procedure in which the local nobility is the part of. Casso Family (Constantin and Acrivia with
two sons - Ioan and Stefan) came to Bessarabia from Greece together with the ruler Mihail
Suţo III in 1793. During this year the head of the family, Constantin Casso, received the rank of
great caminar ( a debt collector of sorts) from the ruler for loyal service. His younger son, Stefan Casso, was awarded with this rank by Mihail IV Suţo, this gave him the possibility to e one
of the noblemen in Bessarabia. His request has been registered and accepted by the Assembly
of Bessarabia's Deputies in 1826. Because of some disagreements with the merchant Dimitrie
Zazo and his brother-in-law, Egor Leonard, respected deputy in the Assembly of Bessarabia's
Deputies, the nobility title has been drawn for Stefan Casso, the allegations were that he was
not of noblemen descend, that he falsified the documents and that he tricked his business partners. Still, the proof presented by Stefan Casso with the ruler's stamp and signature, testimonies of the land owners and nobility that knew him, the data offered by the police, the investigation made by the Marshal of Bessarabia province Egor Alexandovici Bals, took precedence
over reports that defamed the honor of Stephen Casso, thus confirming the nobility status of
Casso in 1856. Stefan Casso was married to Alexandra (Ruxanda) Pavlovna Leonard. He had
4 kids: Constantin, Aristid, Nicolai and Elena. His sons were students at Riselie from Odessa
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high school; they were very educated and knowledgeable. Constantin died at an early age.
Aristid was married to Alexandra Biazo-Mavro and had 2 children - Leonardo and Alexandra. Nicolae was married to Smaranda Dimitrie Bantis. Both Aristid, and especially Nicolae
participated in the cultural, political and socio-economical life of Bessarabia like true patriots,
nationalists, philanthropists, people-oriented, supporting the local peasants, and collaborating
with valuable intellectuals. Leon Casso, son of Aristid, became one of the most prominent personalities of the Tsarist Empire in the beginning of 20th century. Thereby, we can conclude,
that Casso family belongs to the lines of socio-political elite of Bessarabia during Tsarist period.
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Sergiu Demerji
CONTRIBUŢII DOCUMENTARE
LA ISTORIA NEAMULUI DE NOBILI BASARABENI COTRUŢĂ
Un capitol privilegiat al studiilor asupra căruia istoricii manifestă interes deosebit este trecutul naţional al românilor basarabeni, sub toate aspectele sale. Prioritar, în cadrul acestor investigaţii, se evidenţiază problema elitelor din Basarabia ţaristă. După anexarea Basarabiei, administraţia imperială a păstrat legile şi obiceiurile locale, intervenind ulterior în adaptarea categoriilor sociale în corespundere cu cele ale Imperiului Rus.
Categoria socială privelegiată în Principatul Moldovei o constituiau boierii, care, în noile
condiţii politice, pentru a-şi menţine statutul privelegiat, s-au manifestat destul de loial făţa de
administraţia ţaristă, fapt ce a determinat rusificarea parţială a elitei societăţii din Basarabia, cât
şi integrarea acestui teritoriu în sistemul administrativ al Imperiului Rus. Inventarul realizat de
Gheorghe Bezviconi pentru perioada 1812-1821 arată că majoritatea nobililor din Basarabia, în
primele decenii de stăpânire rusească, erau români1. Un lucru care merită evidenţiat cu privire la
primele două decenii după anexare este cel referitor la păstrarea caracterului românesc ale unor
familii de nobili, care, pe parcursul secolului al XIX-lea, vor cultiva pe ascuns sentimentele naţionale.
Din statistica elaborată de Alexandru Boldur reiese că, în 1818, peste 95% din totalul nobililor erau moldoveni. În schimb, peste aproape un secol, în 1912, erau 137 de moldoveni, 198 de
funcţionari străini şi încă 129 de ruşi şi patru de alte naţionalităţi. Realizând procentajele, rezultă
că în 1912 numai 30% dintre boieri mai erau români, iar restul nu erau de provenienţă autohtonă. Astfel putem constata că istoria secolului al XIX-lea în Basarabia este, în lini mari, o istorie a
boierimii băştinaşe moldoveneşti2.
Una dintre familiile boiereşti din Basarabia, aflată sub administraţia imperială rusă, a fost
cea a nobililor Cotruţă, reprezentanţii căreia au deţinut diverse funcţii în instituţiile de stat şi au
adus o contribuţie valoroasă la păstrarea identităţii naţionale a Basarabiei. Locul şi rolul descendenţilor acestei familii, în calitate de exponenţi ai categoriei sociale privelegiate în Basarabia
secolului al XIX-lea, au prezentat un interes de cercetare pentru istorici. Cercetătorii au reuşit
prin contribuţia lor să scoată în evidenţă însemnătatea unor membri ai acestei famili de nobili, şi
să evidenţieze prin rolul şi activitatea lor în spaţiul basarabean, pe parcursul secolului al XIX-lea.
Neamului Cotruţă i-au fost consacrate mai multe studii ştiinţifice, grupate în două culegeri
de articole. Prima, de limbă rusă, a fost publicată în 2008, la Sankt-Petersburg3, graţie efortului
depus de Veaceslav Cebotari, originar din satul Minceni, deci consătean al lui Alexanru Cotruţă.
Remarcăm studiile elaborate de Ludmila Coadă4, Dinu Poşarencu5, Evghenii Rumeanţev6 şi Nicolai Stefanov7. Al doilea volum, de asemenea dedicat memoriei lui Alexandu Matei Cotruţă
(1827-1905), apărut cu susţinerea lui Veaceslav Afanasiev, şi el originar din Minceni, include lucrările prezentate în cadrul celor două ediţii ale Simpozionului Naţional, organizat de Muzeul NaGheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol. II, Bucureşti, 1943.
Maria Danilov, Preliminarii // Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din Imperiul Rus. Volum dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă, coordonator Maria Danilov, Chişinău, 2013, p. 23.
3 Материалы научной конференции «Земское движение на юге России во второй половине XIX – начале
XX вв.», посвященной 180-летию А. М. Котруцэ (1828-1905), Санкт-Петерсбург, 15 ноября 2008 г., СПб.
2008, 62 p.
4 Л. Коадэ, Место и роль Александра Котруцэ в Бессарабском Земстве // Материалы научной конференции..., с. 17-32.
5 Д. Поштаренку, Труд Иоана Пеливана об Александре Котруцэ // Материалы научной конференции..., с. 33-39.
6 Е. Румянцев, История рода Котруцэ: документально-информационные перспективы исследования // Материалы научной конференции..., с. 40-52.
7 Н. Стефанов, Род Котруцэ и его деятельность в Бессарабии // Материалы научной конференции..., с. 53-62.
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ţional de Istorie a Moldovei, coordonate de cercetătoarea Maria Danilov1. Culegerea abordează
un spectru complex de probleme inedite cu privire la familia Cotruţă: genealogie; viaţa şi activitatea unor reprezentanţi de frunte ai neamului respectiv; implicarea lui Alexandru Cotruţă în
mişcarea cultural-naţională a Basarabiei din a doua jumătatea secolului al XIX-lea. Menţionăm
studiile semnate de Maria Danilov2, Dinu Poştarencu3 şi Evghenii Rumeanţev4.
Genealogia neamului Cotruţă a fost investigată detaliat de Dinu Poştarencu, care o începe
cu slugerul Onofrei Cotruţă, cel care a avut doi fii: Ioan şi Matei. În studiul său, Dinu Poştarencu
pune accentul pe ramura descinsă din Matei Cotruţă5.
Matei Cotruţă este atestat documentar la 1837, când a înaintat o cerere Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, pentru a fi înregistrat înpreună cu familia sa în cartea genealogică
a Basarabiei. La acea dată el avea 43 de ani, fiind căsătorit cu Smaranda, fiica pitarului Constantin Precu. A avut patru copii: Carp, Grigore, Alexandru şi Varvara. Din documentele înaintate
pentru demonstrarea nobleţii familiei sale acesta a anexat un certificat semnat de către autorităţile Principatului Moldovei, eliberat la 10 martie 1839, în oraşul Iaşi. În certificatul respectiv se
arată că Matei Cotruţă a fost fiul slugerului Onofrei Cotruţă. Acesta din urmă a avut doi fii, Ioan
şi Matei, petiţionarul din 18376.
Din fii lui Matei Cotruţă se remarcă mezinul, Alexandru (1827-1905), care a fost „o personalitate notorie a vieţii publice a Basarabiei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea”7, fiind în
fruntea Zemstvei Regionale a Basarabiei timp de cinci mandate (1875-1887), „timp în care această structură de autoadministrare locală a obţinut succese importante”8.
Ioan Cotruţă, fratele mai mare al lui Matei Cotruţă, a fost proprietar în satele Hârtopul
Mare şi Hârtopul Mic9. Câteva documente noi (vezi Anexa), identificate în Arhiva Naţională a
Republicii Moldova, completează şi detalizează relaţiile funciare ale fraţilor Cotruţă cu răzăşii
moşiilor Hârtopul Mare şi Hârtopul Mic, ţinutul Orhei10. În secolul al XIX-lea, relaţiile lui Matei
Cotruţă cu răzeşii săi au fost încordate, din cauza litigiilor funciare. La 21 decembrie 1851, Matei
Cotruţă, proprietarul unei părţi din moşia Hârtopul Mare şi Mic, a înaintat o jalbă cu privire la
distrugerea unui gard, de lângă casa care aparţinuse răposatului Ioan Cotruţă, şi tăierea pădurii
acestuia de către răzăşi11. Răzăşii învinuiţi, au înaintat o plângere de răspuns către Tribunalul Civil, prin care au solicitat să se intervină, deoarece a fost adoptată o decizii incorectă, şi să se înceteze acest conflict cu moşierul Cotruţă, care a adus explicaţii false în plângerea sa. Tribunalul Civil, în urma examinării acestui caz a luat hotărârea să pună capăt conflictului iar ambele părţi săşi retragă plângerile12.
Un alt set de documente (vezi Anexa) evidenţiază pagini din activitatea funciară a dvoreanului şi polcovnicului Ioan, fiul lui Ioan Cotruţă (în documente este ortografiat şi Chetriţ – n.n.),
în moşia Horodca, în care stăpânea parte obţinută de zestre, de la soţia sa, Maria, fiica lui Feodor
Suruceanu. Litigiul pentru partea de moşie disputată de către Ioan Cotruţă şi răzăşi de asemenea implică şi tăierea ilicită a unei părţi de pădure. Documentele respective aduc multe informaţii preţioare referitoare la hotarele, toponimia şi succesiunea stăpânirii moşiei Horodca, ceea ce
le sporeşte valoarea13.
Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din Imperiul Rus. Volum dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă, coordonator Maria Danilov, Chişinău, 2013, p. 276.
2 Maria Danilov, Alexandru Cotruţă şi nobilimea basarabeană. Probleme şi interpretări // Nobilimea basarabeană…, p. 171-194.
3 Dinu Postarencu, Neamul Cotruţă din Minceni. Matei Cotruţă // Nobilimea basarabeană…, p. 195-209.
4 Е. А. Румянцев, История рода Котруца: где похоронен Александр Котруца // Nobilimea basarabeană…, p. 221-230.
5 Dinu Postarencu, Neamul Cotruţă..., p. 195.
6 Ibidem, p. 195.
7 Ibidem, p. 202.
8 Ibidem, p. 205.
9 Ibidem, p. 197-198.
10 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM). Fond 37, inventar 2, dosar 291, filele 7-10 verso, 80-82.
11 Ibidem, fila 9.
12 Ibidem, fila 9 verso.
13 ANRM, Fond 40, inventar 1, dosar 715, filele 84-134.
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Anexă
Nr. 1. 1851 decembrie 21. Solicitarea lui Pavel Dromaşco, vechilul răzeşilor din Hârtopul Mare şi Mic, ca să fie revăzut dosarul privind litigiul dintre răzăşi şi Matei Cotruţă.
Под(анное) 21 дек. 1851 г.
Всепресветлейший Державнейший Великий Государь
Император Николай Павлович
Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший
Просит поверенный резешей Оргеевского уезда селения Гертоп Маре и Мик
Коллежский Секретарь Павел Ларионович Дромашко,
о чем тому следуют пункты
1) В 1849 году за несколькими приездами в селение Гертоп Маре заседателя Оргеевского Земского Суда Брежнева (уже умершего) совместно с помещиком Оргеевского уезда селения Минчены данного дворянином Матвеем Котруцею первый производил над
верителями моими какое-то следствие за разрушение будто бы ими плетня возле дому
принадлежащему умершему брату его Матвея дворянину Ивану Котруцы за взятие верителями моими некоторых продуктов и за порубку якобы леса из частей земли, якобы
принадлежащих ему, Матвею Котруцы по сему следственному делу верители мои усмотрели явное усилие его Брежнева к подтверждению неправильного притязания к ним
дворянина Котруцы, то в то же время, а именно 28 января 1850 года, верители мои опротестовали таковое действие Брежнева прошением, поданным в Оргеевский Земский Суд
просили таковое уничтожить и поручить произвести другому заседателю по Оргеевским
Земским Судом по оному никакого постановления не учинено и верителям моим не объявлено впоследствии времени верители мои, узнавши, что таковое дело передано на рассмотрение в Кишиневско-Оргеевский Окружной Суд, то в таком случае они занесли жалобу в тот Суд 16 мая 1850 года, коею довели до сведения беззаконные действия заседателя Брежнева и просили о переследовании вновь дела посредством другого чиновника
на месте в селении Гертоп Маре установленным порядком при бытности всех верителей
моих или их поверенного нам на сие верителей моих прошение Окружной Суд особаго
постановления не учинили.
2) к сему, Кишиневско-Оргеевский Окружной Суд законного воместо доставление
верителям моим законного удовлетворения имевши в виду опротестованное и незаконное следствие бывшего заседателя Брежнева так и равно и протест, поданный об этом в
Кишиневско-Оргеевский Окружной Суд заключением своим определил и объявил верителям моим чрез поселянскаго страпчаго и между прочаго постановил и отказал во всех
<...>нных причинах, изложенных в протестных прошениях, выше упомянутых, поданных Оргеевскому Земскому и Окружному Судам, ибо из дела в Окружном Суде весьма
ясно видно, что в сем деле если есть виновными то таковые в своих показаниях сами сознались и именно в истреблении плетня возле именуемого дома, принадлежащего Матвею Котруце, поданным отзывом своем 21 декабря 1849 года бывшему заседателю Брежневу, именующийся канцелярист Степан Грама, а в забратии одного стога пшеницы и
прочих продуктов и в вырубке леса прошением, поданным в Окружный Суд родным племянником Матвея Котруцы дворянином Михаилом Котруцею, в коих он сознался, что
таковые забрал по тому случаю, что ему принадлежали как оные, так равно и дом после
отца его оставшийся, которым будто бы его дядя Матвей Котруца, будучи в несовершенном возрасте, был над ним опекуном и таким случаем успел завладеть таковым имением после сих выведенных обстоятельств, которые имел в виду в деле Кишиневско-Оргеевский Окружной Суд заключением своим составил по сему делу выписку, требуя всех верителей моих к выслушанию таковой в то время, когда они к сему делу вовсе непричастны, а кроме именующагось Канцеляристом Степан Грама и дворянин Михаил Котруца,
от которых я не уполномочен на ходатайствах по их делам, а потому прилагая к сему в
подлинниках с копией доверенность, всеподданнейше прошу:
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Дабы повелено было вытребовать подлинное дело из Кишиневско-Оргеевского
Окружнаго Суда и по разсмотрению онаго заключение Кишиневскаго-Оргеевскаго
Окружнаго Суда как неправильное совершенно отменить и предоставить с изнова произвести формальное исследование и в то время откроется, кто именно виновен в причинении или же непричинении убытков дворянину Матвею Котруцы, а моих верителей совершенно к сему делу неприкосновенных оставить свободными подлинную же доверенность по миновании надобности мне возвратить. Декабря 21 дня 1851 года. К подаче надлежит в Бессарабский Областной Гражданский Суд. Сие прошение переписывал из представленного просителем чернового дворянин Михаил Васильев сын Койшу-Квитницкий.
Сам проситель сочинял Коллежский Секретарь Павел Ларионов Дромашко руку приложил.
Секретарь Кры<...>
Жительство имею в областном городе
Кишиневе в 1-й части
Коллежский Секретарь Дромашко.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 37, inventar 4, dosar 291, filele 9, 9
verso, 10, 10 verso.
Nr. 2. 1852 mai 13. Judecătoria Sectorului Chişinău-Orhei raportează în privinţa litigiului răzăşilor satului Hârtopul Mic cu dvoreanul Matei Cotruţă, pentru tăierea ilicită a pădurii.
Получ(енно) 20 мая 1852.
В Бессарабский Областной Гражданский Суд
Кишиневско-Оргеевского Окружного Суда
Рапорт
В сем Суде слушали указ оного Гражданского Суда, полученный 3-го истекшего
марта за № 1207, при котором препровождая прошение поверенного резешей селения
Гертоп Маре и Мик коллежского секретаря Павла Дромашко, поданное в оный 21 декабря прошлого 1851 года с жалобою на сей Окружной Суд за неправильное привлечение
сим Судом к ответственности верителей его по иску дворянина Матвея Котруцы из-за
взятия тем его верителями, некоторых продуктов и порубку леса на части земли Матвея
Котруцы произрастающего предписывает сему Суду доставить противу изложенных в
том прошении обстоятельств надлежащее объяснение с возвращением и самого прошения поверенного Дромашки и справку, по коей оказалось: 1) что в производстве сего Окружнаго Суда действительно было дело, начатое по жалобам дворянина Матвея Котруцы
на общество вотчины с. Гертоп за самоправное изъятие хлеба, истребление леса и разорение строений сделанном было Котруцею на земле ему принадлежащей; 2) Упомянутое
общество с. Гертоп доверенностью засвидетельствованнаго 20 истекшаго марта под № 44
уполномочило из среди себя поверенных Гаврила Кожушняна, Ивана Антохич, Парфения Бытка и Ивана Бытка как на прекращение или объяснению дела с Котруцою миром,
так равно и на уничтожении доверенности данной на ходатайство по настоящему делу
некоторыми из числа резешей с. Гертоп Коллежскаму Секретарю Павлу Дромашке. В
следствие чего Дворянин Матвей Котруца и упомянутые поверенные поданным 21 того
марта м(е)с(я)ца мировом прошением, подтвержденным того же числа ими особо данною в присутствии сего Суда при свидетелях сказкою просили дело по упомянутому
предлогу прекратить дальнейшим производством. Почему Окружной Суд на основании
журнала состоявшегося в 11 день прошлого апреля сходно домогательству изъясненных
лиц дальнейшим производством прекратил настоящее дело, заведенное по спору из них
Котруцею на верителей упомянутых поверенных; и 3) сим Окружным Судом по журналу
состоявшегося 17 того апреля вследствие прошения предсказанных поверенных, поданого 21 марта учинено распоряжение об уничтожении доверенности, данной некоторыми
из числа резешей с. Гертоп Коллежскому Секретарю Павлу Дромашке. Определение: Об
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оказавшем по справке Бессарабскому Областному Гражданскому Суду в оном иске доложеннаго указа оного донести рапортом с возвращением прошения поверенного резешей
Дромашки.
№ 509
Судья Ралли
13 мая 1852 г.
Заседатель <...>
За секретаря <...>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 37, inventar4, dosar 291, filele 7, 7
verso, 8, 8 verso.
Nr. 3. 1859 ianuarie 26. Decizia Senatului în privinţa litigiul dintre dvorenii Cotruţă şi
răzăşii din Hârtopul Mare şi Mic.
26 января 1859.
Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского,
из Правительствующего Сената,
Бессарабскому Областному Гражданскому Суду
По указу Его Императорского Величества, Правительствующий Сенат слушали: записку из частного производства по жалобам поверенных общества резешей селения Гертоп Мик сорезешей их Ивана Зафтона Сергея Грама и Николая Попа на Бессарабский
Гражданский Суд по делу о взыскании с них Коллежским Асессором Кириллом Котруцею по сделке 2700 р(ублей) серебром. Приказали: Поверенные общества резешей селения Гертоп Мик сорезеши их Иван Зафтон, Сергей Грама и Николай Попа присланным
Правительствующему Сенату прошением жалуются на Бессарабский Гражданский Суд за
оставление без последствия жалобы их, резешей, на Кишиневско-Оргеевский Окружной
Суд, привлекающий их вместе с резешами селения Гертоп-Маре, к ответственности в
удовлетворении помещика Кирилла Котруцы по мировому положению, тогда как это положение последовало между Котруцей и обществом резешей селения Гертоп Маре, без
участия резешей селения Гертоп Мик, которые никогда никакой тяжбы с Котруцей не
имели. Из вытребованных же от Бессарабского Гражданского Суда сведений Правительствующий Сенат усматривает, что Суд против поданной 6 февраля 1856 года резешами
сел Гертоп Мик, в числе 41 человека, жалобы на Кишиневско-Оргеевский Окружной Суд
по изъясненному предмету, хотя и затребовано было объяснение от Окружного Суда, но
получив вслед за тем /22 марта 1856 года/ просьбу от резешей селения Гертоп Мик, в
числе 24 человек, сознавших себя участниками в состоявшемся с Котруцей мировом положении и отрекшийся от подачи вышеозначенной Гражданскому Суду жалобы, будто
бы ими не подписанной, дал знать о таковой просьбе Окружному Суду и велел об открытии обнаруживаемого подлога в присылке жалобы от имени просителей и затем о поступлении с виновными по законам, учинить надлежащее постановление, заведенное же у
себя дело Гражданский Суд счел оконченным. Принимая в соображение, что из числа 41
человек резешей селения Гертоп Мик, не сознавших последовавшую между Котруцей и
резешами их вотчины мировую сделку, относящуюся к их обществу, признали впоследствии себя участниками в упомянутой сделке только 24 человека, – Правительствующий
Сенат определяет: объявить тем резешам селения Гертоп Мик, которые не участвовали в
подаче Бессарабскому Гражданскому Суду 22 марта 1856 г. прошения с сознанием прикосновенности к делу с помещиком Котруцей, что они со своей стороны независимо от
означенных сорезешей могут подать Гражданскому Суду новую просьбу об избавлении
их от ответственности по иску Котруцы; а Гражданскому Суду велеть войти в существенное рассмотрение таковой просьбы, если оная будет ему подана, и в разрешении ее поступить по законам. О чем, для исполнения и объявления коллежскому асессору Карлу Котруцы, приславшему и со своей стороны к делу саму просьбу, послав Бессарабскому Гражданскому Суду указ, вплоть взыскать как с поверенных резешей: Зафтона, Грамы и Попы,
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так и с Котруцы пополам, требуя пошлины за употребленную в Сенате по настоящему
производству простую, пятьдесят один лист, бумагу. Причем объявить тяжущимися, что
собственно на определение Сената употреблено бумаги сорок девять листов. Января 12
дня 1859 года.
Обер-Секретарь <...>
Помощник Секретаря <...>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 37, inventar 4, dosar 291, filele 80,
80 verso, 81, 81 verso, 82.
Nr. 4. 1859 ianuarie 30. Polcovnicul Ivan, fiul lui Ivan Cotruţă, şi soţia sa, Maria, fiica
lui Feodor Surucean, depun o plângere pe numele Judecătoriei Sectorului Chişinău-Orhei, în
legătură cu tăierea ilicită a pădurii lor de pe moşia satului Horodca.
Всепресветлейший, Державнейший Великий Государь Император Александр Николаевич, Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший!
Просит помещик отставной полковник Иван Иванов Кетриц
и жена его Мария, урожденная Суручан, о нижеследующих пунктах
1-й
По сему о порубке леса на принадлежащей нам вотчине Городки де Сус резешами
вотчин Коножен и Чучулен Указом Правительствующего Сената, данным Бессарабскому
Областному Уголовному Суду 18 мая 1830 года, предоставлено нам право предварительно определения с упомянутым резешем за порубку леса взыскание уголовным порядком
доказать гражданским порядком права наши на вырубленный лес.
2-й
Вследствие сего к отстранению всяких недоразумений относительно того, во всяком
виде соблюдалось в вотчине Хородки владение наше до действия бывшего землемера
Павловскаго Межевою Конторою впоследствии уничтоженного, долгом считаем представить при сем формальную копию плана вотчины Хородки, из которой положительно
уясняется, что владение наше до объясненного действия Павловского соблюдалось со
стороны владения резешей по границе, обозначенной на плане красной линиею и означенную на том же плане под буквами К и Л в замене первой, землемер Павловский провел другую линию и как за проведенным сей последней линии отошла к резешам часть
из собственного нашего, с давних времен сбереженного леса, окончательно ими истребленного, как это дознано на месте следственным производством, то посему естественное
справедливость требует, чтобы с восстановлением границы прежнего владения, соблюдавшегося до проведения землемером Павловским черты под буквами К и Л, означенный отошедший за тою чертою лес, был нам во всей целости возвращен, но как резеши
не только этот лес истребили, но вторглись в наш лес и даже за пределы той черты и самоправно истребили значительную часть оного, то посему всеподданнейше просим.
Дабы повелено было настоящее прошение вместе с копией плана вотчины Хородки
принять в соображение при постановлении надлежащаго по существу дела, решение о
правах наших на требование законного от резешей удовлетворения, на самоправно истребленный ими лес на части земли в споре с ними никогда не бывшей.
Январь 30 дня 1859 года. К подаче подлежит в Кишиневско-Оргеевский Окружной
Суд. Прошение сие с слов просителей сочинял и переписывал писец 3-го разряда Николай Лукьянов сын Караджи. Полковник Иван Иванов сын Кетриц руку приложил. Полковница Мария Федорова дочь Кетриц руку приложила.
Жительство имеет в 1-й части города Кишинева.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 40, inventar 1, dosar 715, filele 133 134 verso.
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Nr. 5. 1859 iuтie 16. Decizia Judecătoriei Sectorului Chişinău-Orhei în privinţa lotului
de pădurii, disputat de polcovnicul Ivan Cotruţă şi răzăşii de Horodca.
1859 года июня 16 дня. По указу Его Императорского Величества Кишиневско-Оргеевский Окружной Суд по выслушании записки и подлинного дела ОПРЕДЕЛИЛИ: Из
дела этого видно: 1-е что Правительствующий Сенат по 6-му Департаменту по рассмотрении дела о самовольной порубке резешами вотчины Городки леса, принадлежащего полковнику Кетрицу, указом от 18 мая 1850 года за № 2578 Бессарабскому Областному Уголовному Суду данным предоставил полковнику Кетрицу документ предварительно гражданским порядком права свои на вырубленный лес и затем уже искать на резешах ежели
по размежеванию владения тем лесом окажется что таковой действительно вырублен в
его части, до того же резешей оставить от суда и всякого взыскания свободными. 2.
Вследствие сего полковник Иоан Кетриц и жена его Мария, урожденная Суручан 21 октября 1851 года предъявили в сим суде иск, в котором объяснили, что уездный землемер
Павловский по возложенной на него обязанности в определении внутренних частей вотчины Городка де Сус, состоявшийся им по наследству от питаря Касияна Суручана,
проведенной линиею в 1839 г. отрезал в пользу их от участка резешей рода Пожоговых
109 саж. земли, а из участка Кетриц в пользу тех резешей до трех фалечь сбереженного
леса, который резеши изрубили тот час по отмежевании, вторгнулись и за ту линию в лес
Кетрицовых, и изрубили таковаго еще шесть фалчей, между тем это действие землемера
Павловскаго они резеши обжаловали Бессарабской Областной Межевой Конторе, которая 28 июня 1839 года предписала Кишиневскому Земскому Суду оградить владение резешей в таком виде, в каком оно было до означенного действия Павловского, просить
войти в рассмотрение этого иска. 3) Из представленных к иску Кетрицовыми в засвидетельствованных копиях определения Межевой Конторы 12 марта 1840 г. и плана вотчины Городки значится: 1-го) что Контора определила, дабы окружные границы вотчины
Городки соблюдались от пункта, означенного на плане литерой К прямою линею к кургану Гыоносу под литерой А, от туда через речку Городку по камню под литерою М и вперед к отвисности Волчинецкаго пригорка, где имеется граничный камень под литерой Н
от туда смежно с поляной Гринзою остающеюсь на стороны Волчинецкой горы, и в верх
этого горе по пунктам под № 2 и литерами Е и З, конец этой вотчины хребтом Быковца
по существующему владения через пункты под № 4, 5 до 6 оттуда вниз смежно с вотчиною Коноженами по существующему владению через литеру Ж и пункт под № 1 к пункту
под литерой К; и 2-й) т.е. плана вотчины Городки скопированнаго Кишиневским уездным землемером Павловским, что на оном под литерой А означены земли, принадлежащие наследникам Федора Суручана на коей находится и само поселение вотчины Городки, и под литерой В земли резешей рода Пожоги без населения на коем проведена трактированная линия К А, означающие границу, определяющую часть Кетруц от части резешей до разделения наследников Суручана между собою. 4) Против этого иска Кетрицовых поверенные резешей вотчины Городки Федора Карп и Иона Гросу в подлинным ответе и возражении 30 июня 1854 и 10 августа 1855 г. отозвались, что хотя Кишиневский
Уездный Землемер Павловский в 1829 г. отторгнул от них и верителей их значительную
часть земли из вотчины Городки, проведенного линиею, по жалобе их Областною Межевою Конторою в владение их земли оставлено в таком виде, как было до действия Павловского; относительно же принадлежности Кетрицовых по наследству от питаря Касияна Суручана части земли из вотчины Городки в батрин Пожоговых, они Котруцевы не
представили никаких доказательств, и по сим основаниям произведенное Кишиневским
Земским Судом следственным порядком дело по прошению Кетрицовых о порубке резешами верителями их леса и состоявшийся по сему решения Окружного и Областного
Уголовного Судов оприсуждении Кетрицовым за тот вырубленный лес вознаграждения
Правительствующий Сенат по 6-му Департаменту прописанным выше указом уничтожил; Вотчина же Городка с незапамятных лет, принадлежит резешам, без участия Кетрицовых или Суручановых, и право резешей на владение в вотчине Городке указывается
169

как бесспорной давностью владения, так и документами, находящимися в Бессарабском
Областной Гражданском Суде, при деле с Каприяновским монастырем. 5) Из означенного выше дела, произведенного следственным порядком, о порубке леса по коему
последовал прописанный указ 6-го Департамента Правительствующего Сената видно:
что вследствие указа Бессарабской Областной Межевой Конторы от 28 июня 1839 г. за №
556 , последовавшого по жалобе резешей вотчины Городки, проживающих в с. Чучулены
фамилии Пожоговых на действие землемера Павловскаго, по коему он проведенною линиею отрезал от них часть земли из вотчины Городки, Кишиневский Земский Суд через
заседателя своего Реймера в 1842 г. восстановил владение Кетрицовых и резешей по
открытым им границам через вспрос за присягою жителей селений Чучулен, Коножен и
Городки, каковым присяжным исследованием заседатель Реймер открыл, что спор полковника Кетрицы происходит там где есть могила, которое отделяет владение его от резешей и от этой могилы вверх, к западной стороне, имеет 42 сажени вовсе пространство
вотчины Городки, доставшись дому Суручановых переуступкою от некого Михалакия
Стихи, а сему покупкою от резеша Василия Тиговки, кого даже землемер Павловский про
линию чрез весь лес Кетрицовых и резешей, то с правой стороны протекающего там ручейка к западу отошедший от Кетрицовых к резешам, до трех фалечь сбереженного с давних времен хорошего строевого леса, который резеши тотчас вырубили, с левой же стороны от юго-востока тою же линиею отрезано от резешей в пользу Котруц 30 фалечь небольшаго леса, и за тем резеши произвольно вырубили линию по тому месту, до которого
простиралось их владения до действия Павловского, затем когда резеши вновь вторгнулись во владения Кетрицовых рубкою леса, то по жалобе об этом Кетрица Земский
Суд 14 ноября 1843 г. оградив владения Кетриц через заседателя своего Афанасьева произвел исследование и об этой порубки, по коему 15 человек жителей селений Коножен,
Драгушен и Чучулен 1 марта 1845 года, под присягою показали, что резеши Пожоговы
имели владение при границе строеваго леса принадлежащаго Кетрицовых, лес тот с давняго времени был сбережен фамилией Суручановых, так, что самая натура сбереженного
леса указывает владение Кетриц, ибо особых знаков разделения владения не видно, а
только одна лишь могила при дороге из Городки в Чучулены, от коей вверх к западной
стороне приобретена предшественниками Кетруцив 42 сажени в ширину вотчины и длину от некоего Михалакия Стихи, поэтому изрубленный резешами Пожоговыми лес в трех
местах должен принадлежать к сторону владению Кетриц, Кишиневско-Оргеевский Суд,
рассмотрев обстоятельства настоящего дела, находит, что спор резешей вотчины Городки
рода Пожогов, в том, что вотчина Городка с незапамятных лет принадлежит якобы
одним резешам без участия Кетрицы или Суручановых, опровергается во 1-х) самим
планом вотчины Городки, к делу представленным, на коем под лит. А значится земля,
принадлежащая наследникам Суручана, а под литерой Б земля резешей Пожогов, и на
сим же плане обозначена и линия, проведенная было землемером Павловским; во 2-х)
бесспорных и спокойным владением всего означенного на плане землею, как Суручановыми прежде так и в последствии до ныне Кетрицовых, в продолжении нескольких
земских давностей, что когда резеши Пожоговы вторгались рубкою леса во владение Кетрицовых, то по жалобе их Земский Суд определил владение леса в 1842 и 1843 г. с того же
времени по ныне Кетрицовы владеют опять спокойно, и не только резеши рубившие леса
Кетрицовых, но никакие другие, с правами на ту землю не объявились и иска не предъявляли, да и на предъявление такового за силою 213 и 1-го к ней примечание ст. X т. ч. 2,
потеряли уже всякое право без возврата, а Кетрицовы на владеемую ими землю из вотчины Городки, на основании св. зак., а также ч. 1-й ст. 533, 554, 558, 559, 565 и ч. 2-й ст. 2 и
213 с примечаниями к последней, изд. 1857 г., приобрели право полной собственности; и
наконец, в 3-х) двумя присяжными розысканиями, произведенными заседателями Реймером и Афанасьевым о порубке резешами Пожоговыми леса Кетрицовых в 1842 и 1843
г. открыто, что самая натура сбереженного леса, указывает владение Кетриц, и что срубленный резешами Пожоговыми лес в трех местах, принадлежит действительно им
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Кетрицовым. А потому Суд Окружной полагает, как владеемыя Кетрицовыми часть земли в вотчине Городки, на которой [...]
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 40, inventar 1, dosar 715, filele 126
verso-131.
Nr. 6. 1859 iulie 16. Extras din dosarul examinat în cadrul Judecătoriei Sectorului Chişinău-Orhei, referitor la litigiul dintre Ivan Contruţă şi soţia sa Maria, născută Surucean, cu răzăşii moşiei Conojeni şi Ciuciuleni, din neamul Pojoga, pentru o parte din pământul moşiei Horodca de Sus şi pentru pădurea de acolo care a fost tăiată de răzăşi.
Доложена присутствию июля 16 дня 1859 г.
Выписка
Составленная в Кишиневско-Оргеевском Окружном Суде из дела, начатого по иску
полковника Ивана и жены его Марии Котруцевых с резешами вотчины Коножен и Чучулен, происходящих из рода Пожоговых за часть земли из вотчины Городни де Сус и за
изрубленный последними на той земле лес.
Обстоятельства дела сего следующие:
Полковник Иван Котруца и жена его Мария, урожденная Суручан, исковым прошением, поданным в сей Суд 21 декабря 1851 года, в коем изъясни что 1839 году, уезднный
землемер Павловский, на коего возложено было учинить раздел внутренних частей вотчины Городски де Сус, доставшийся им по наследству от питаря Касияна Суручана проведенною линией отрезил в их пользу 109 саженей земли с лесом от участка резешей рода
Пожоговых, проживающих в вотчине Чучуленах и Коноженах на таковое действие Павловского резеши жаловались Бессарабской Областной Межевой Конторе, которая указом
28 июля 1839 года предписала Кишиневскому Земскому Суду распорядиться немедленно
об ограждении их владения в том виде, в каком оно было до действия Павловского,
вследствие чего эта земля и возвращена была резешам. Затем подали они в Кишиневский Земский Суд просьбу, в коей жаловались на то, что помянутые резеши перешли границы своей резешии, рубили в ихнем владении строевой лес, почему и произведено заседателем Кишиневского Земского Суда Реймером расследование, по коему оказалось, что
линию, проведенную уездным землемером Павловским в 1839 году через весь лес, принадлежащий и резешам, отошло от их владения к резешам до трех фалечь сбереженного
леса, который резеши тотчас после отмежевания вырубили и кроме того зашли далеко в
издавна принадлежавшую им и смежную часть земли вотчины их Городки и произвели и
на ней порубку леса более шести фалечь. Все это подтверждено при следствии присяжными показаниями 25 человек жителей селений Чучулены, Конжены и Городки и при
вторичном следствии в присутствии заседателя Афанасьева присяжными же показаниями других 18 человек жителей тех селений, удостоверивших и границы их владения.
Вследствие вышеозначенной жалобы на резешей за самовольную порубку на вотчине их
Городке леса, дело о том выходило к рассмотрению судебных мест и по решению Бессарабского Областного Уголовного Суда присуждено в пользу их удовлетворение с
резешей за порубку оными леса. Но Правительствующий Сенат по рассмотрению сего
дела указом данным Бессарабскому Областному Уголовному Суду 18 мая 1850 года, предоставил им доказать предварительно гражданским порядком право их на вырубленный
лес и искать на резешах ежели по размежеванию владения тем самым окажется, что
таковой действительно вырублен в части, им принадлежащей. А потому просили войти в
рассмотрение их иска по вознаграждении их, за неправильно захваченный и вырубленный лес резешами вотчины Коножен и Чучулен, происходящими из рода Пожоговых,
учинить надлежащее распоряжение. Претензия-жалоба их на означенных резешей простирается более 2000 руб. серебром. Приложения же, нужные к этой жалобе, вследствие
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поданного ими прошения, вслед за сим будут присланы из Бессарабской Областной
Межевой Конторы.
За сим полковник Иван и жена его Мария Кетрицы при прошении, поданном в сей
Суд 1-го февраля 1852 года, представили полученные ими из Бессарабской Областной
Межевой Конторы документы, как то: Копию определения Межевой Конторы, состоявшегося по делу о приведении в известные границы вотчины Городки.
Поверенные резешей той вотчины из рода Пожоговых Федор, Карпа и Ион Гросу,
против исковой жалобы, поданной Котруцевыми, отзывом своим от 30 июня 1854 года,
отозвались, что хотя в 1839 году землемер Павловский проведенною линиею отторгнул
от собственной ихней и верителей их вотчины Городки, значительную часть земли с
лесом, то по жалобе их на это действие Павловского, Бессарабская Областная Межевая
Контора, как и сами истцы во втором пункте сего листа пишут, уничтожив это действие
Павловского, предписала Кишиневскому Земскому Суду указом 29 июля 1839 года за №
556 оградить владение их в вотчине Городки точно так, как существовало таковое до проведенной неправильно Павловским линии; относительно же того, что, как истцы Кетрицовы пишут, что им досталась часть земли в вотчине Городки из участка рода Пожоговых
по наследству от питаря Касияна Суручана, то о том они ничего не знают и Кетрицовы
никаких доказательств на это не представили; На вторый: что они этот пункт подтверждают, что Межевая Контора, сказанные действия землемера Павловского по жалобе их
уничтожила. На третий: жалоба истцов, поданная в Кишиневский Земский Суд, что будь
то верители наши или мы рубили в их владении лес, была и есть несправедлива, так как
они называют своею землю, ту самую часть, которую в 1839 году отхватил от нас землемер Павловский, действие коего, как выше значит, Межевою Конторою уничтожена, а
также и произведенное по той жалобе истцов следствие было и есть неправильно и они
это следствие опротестовали поданными протестными прошениями в Кишиневский
Земский Суд 10 марта 1845 года, и в Кишиневско-Оргеевский Окружной Суд 19 марта
1848 года, и хотя эти протесты их не уважены и следственное то дело решения в Окружном и Бессарабском Областном Уголовном Суде в пользу Кетрицовых, чтобы они за порубленный ими лес и верители их удовлетворили Кетрицовых, но решения эти, как ниже
объяснится, уничтожены Правительствующим Сенатом; и на четвертый: что по делу,
произведенному, как выше в третьем пункте значится, - по жалобе Кетрицовых Правительствующий Сенат по 6 Департаменту 2-го Отделения, как из указов, последовавших от
18 мая 1850 года, в Бессарабский Областной Уголовный Суд за № 2578 и Правление за №
2579 видно, выводя, что о том, в какой степени справедлива претензия полковника Кетрица на резешей вотчины Городки, можно будет судить только тогда, когда определится
граница их владений, но как определение правильности границ зависит от гражданских
судебных мест, то посему Правительствующий Сенат определил, уничтожив по делу сему
все уголовное производство, согласно с мнением Бессарабского Военного Губернатора,
предоставить полковнику Кетрицу доказать предварительно гражданским порядком
права свои на вырубленный лес и затем искать уже на резешах, если по размежеванию
владения тем лесом окажется, что таковой действительно вырублен в его части, до того
же по настоящему делу оставить от Суда и всякого взыскания свободными с возвращением и описанного у резешей по сему делу имущества. Но Кетрицевы в противность сего
указа настоящим своим иском домогаются все одного и того же вознаграждения их,
якобы за неправильно захваченный и вырубленный лес резешами вотчины Коножен и
Чучулен из рода Пожоговых, говоря голословно в этих исках, что иск их на означенных
резешей простирается более 2000 руб. серебром, не представляя на это никаких доказательств, как только ссылаются на прежнее производство Земским Судом следствия о порубке леса, тогда как все это производство Правительствующим Сенатом уничтожено, и
как в делах о крепостных прав на недвижимое имущество на основании 2676 ст. Св. Зак.
гражд. тома X, не допускаются свидетели. Следовательно иск этот, как при оном в противность Св. Зак. гражд. т. X, изд. 1842 года, ст. 2267, 3698, 3700, 2065, 2665 и 2675, не
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приложены (как из копии его иска видно) 3 руб. сер. на случай потребности припечатания в ведомостях объявлений по делу и 1 руб. 80 коп. исковых пошлин не означена в
оном, определительно чего та земля стоит, которую они несправедливо домогаются от
них и верителей их, и какую с оной в год можно получить в доход, не приложены акты,
которые утверждали бы право их на ту землю и на право их искательства, надлежит на
основании тех же законов статей 2275 и 5 и 15, – 2319 и 3700 оставить без производства
возвратить истцам с надписью, а их и верителей их от Суда освободить. Ссылка же истцов
на линию, проведенную землемером Павловским, как уничтоженную Межевой Конторой, и как Межевое правительство по сим 2657 ст. тех же законов не вправе входить в
разсмотрение споров о самом праве на имущество, каковое право предоставляется только
гражданским судебным местам, к коим, как выше значится и Правительствующий Сенат
их направил, не может служить в пользу их доказательством, что лес, который рубили верители их, произрастает на их земле, ибо вотчина Городки еще Молдавским Правительством разделена на девять частей, из коих три с половиной части определены им и верителей их роду Пожоговых, четыре с половиной части роду Бродешты, а последнюю часть
Кеприяновскому монастырю и документы на это должны находиться в Бессарабском Областном Гражданском Суде при деле, заведенном родом Брадешты с Кеприяновским монастырем, из какого видно, что по присоедлинении Бессарабии к России в 1814 году, бывшая тогда Комиссия по старому документу выделила для Брадештов 4 ½ и для Пожоговых 3 ½ части, заключающие сии последние 1515 саж. и одну часть монастырю. А потому
как истцы Кетрицовы иск свой доказательствами законом требуемыми не подкрепили и
домогаются в оном в противность вышеизложенного решения Правительствующего
Сената того, что Сенатом уже уничтожено, т. е. требуют удовлетворить их за порубленный верителями лес, не доказав принадлежность их земли, на которой тот лес рублен.
Для чего просят на основании выше приведенных законов и решения Правительствующего Сената сказанный иск Кетрицовых уничтожить их, поверенных и верителей от суда
освободить, воспретив Кетрицовым делать, самоуправия, и помешательства во владении
верителями их в вотчине Городки в части Пожоговых. Но если Кетрицовы представили к
доказательству крепостные и другие какие акты, то сообщить таковые им для дачи и противу оных надлежащих возражений.
Полковник Иван и жена его Мария Кетрицовы против отзыва тех поверенных со
стороны резешей вотчины Городки, опровержением своим поданным сему Окружному
Суду от 4 января 1855 года, изложили, что хотя поверенные вотчины Городки, в означенном отзыве своем объясняют, что Правительствующий Сенат уничтожил все производство по прежнему их иску, и поэтому, а равно по непредставлению ими исковых денег,
иск их Кетрицовых подлежит отказу, но это их объяснение есть несправедливо, потому
что Правительствующий Сенат уничтожил только уголовное производство и представил
им Кетрицовым доискиваться удовлетворения за порубку резешами леса гражданским
порядком, что они и сделали поданным в Окружной Суд иском, при котором исковые, а
равно и прочие нужные приложения есть представлены.
Поверенные со стороны резешей селения Городки на опровержение Кетрицовых
своим опровержением, поданным сему Суду 10 августа прошлого 1855 года изъяснили,
что они выше прописанный отзыв свой, поданный 30 июня 1854 года, подтверждают в
точности с присовокупленным, что иск Кетрицовых есть бездоказательным, ибо не приложено при оном документов, требуемых 2665 ст. Св. Зак. гражд. тома X, следовательно в
иске этом на основании, как этой статьи закона, так 2277 ст. пун. 4 и 2319 ст. того же закона надлежит отказать Кетрицовым, и хотя они истцы, ссылаются на свидетелей, но
таковые по делам о крепостном праве на недвижимое имущество на основании 2665,
2675 и 2676 ст. того же X тома не составляют никакого доказательства и потому воспрещается основывать решения на показаниях свидетелей. Они только то знают, что вотчина Городки с незапамятных лет принадлежит всегда резешам ея разных потомков совершенно без участия Кетрицовых или Сорочановых и если Сорочановы и Кетрицовы приобрели от кого-либо из резешей какую-либо часть земли, то должны доказать это
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формальными документами и искать по оным от тех, кто им продал и тех только частей,
какие действительно принадлежали продавцам, а не касаться до части земли им и верителям их принадлежащей, и если Кетрицовы не докажут формальными актами, что они
купили и имеют на купленное законное право собственности, то и те части должны быть
отобраны от них и возвращены в род их резешей. Их же право владения в вотчине Городки доказывается, как бесспорной давностью владения, так и документами, находящимися в Бессарабском Областном Гражданском Суде при деле, заведенном сорезешами их из
рода Брадишти с Кеприяновским монастырем. Окончив сим настоящее их опровержение
и, подтверждая данный же ими сему Окружному Суду 30 июня 1854 года отзыв, покорнейше просят решить дело это поистине на основании законов.
Из определения состоявшегося в Бессарабской Областной Межевой Конторы от 12
марта 1840 года видно, что дело, произведенное Оргеевской Межевой Комиссией в обмежевании окружных границ вотчины Городка, возвращена ей при указе от 10 апреля
прошлого 1820 года за № 99 к новому рассмотрению для открытия действительной
дороги Воды и других признаков, упоминаемых в межевом акте на вотчины Маналешты,
Васиены, Поличены и Кумпанешты от 30 марта 7216 года, в то время по прошению резешей той вотчины Бродештского рода, другим указом от 23 июня прошлого 1838 г. предписано Комиссии, чтобы она вместе с исполнением означенного поручения и в отношении частей помянутых резешей прихваченных, по изъяснению их к частям, владеемым
помянутым монастырем в составе вотчины Городки, не стесняясь по доказательствам,
какие ей будут представлены, прежних своим определением, заключенным 20 октября
1819 года. Владелица вотчины Васиены и других составов вотчины, в числе коих и половина вотчины Кумпанешты, посредством поверенного своего молдавскоподданного
Ивана Элиати и резеши вотчины Городки, происходящие от Думитрашка Брада, посредством поверенных своих Георгия Емандакиева Брада и Танаса Хинкула, в поясненных существах дела и опровержениях подданных в Комиссию, прописывают, первый поверенный Элиотти, чтобы границу вотчины Городки со стороны Кумпанешты установить по
межевым признакам, упоминаемым в Межевом акте 30 мая 7216 г. – как то – по дороге
Воды, кургану Гыоносу и поляне Брынзы, которые подтверждаются и исследованиях
питаря Касияна Суручана от 1-го августа 1810 г. – а последние, поверенные резешей Бродештского рода, что признаки эти не могут быть в том месте, где поверенный Элиотти
изображает их в составе вотчины Городки, и просят, чтобы Киприяновскому монастырю
решение Молдавского Дивана 29 января 1801 г. – отделить только девятую часть, четыре
с половиной части отделить в их владение, а три части с половиною оставить во владении
резешей, происходящих от Коцаны, дочери предка их Дмитрия Брада и 13) Оргеевская
Межевая Комиссия, собрав надлежащим порядком все необходимые по настоящему делу
сведения 7 февраля 1839 г.: заключила определение, в котором, основывая мнение свое 1е) на древних постановлениях и обычаях, по которым вотчина Городки никогда не может
простираться за хребет, находящийся между речками Когильником и Ботною, 2-е) на
том, что речка Когильник, на которой Господарь Петр Воевода определяет пустопорожнее место, есть тоже значительная речка, имеющая свое положение и течение, на которой
по обоим сторонам расположены в особыя вотчины так, что вотчины находящиеся на
Когильнике не могут простираться на Ботне, а находящиеся на Ботне не могут простираться на Когильник; 3-е) на древней сербской грамоте от 1 августа 7142 года, на двух
межевых свидетельствах 15 сентября 7026 года 30 мая 7216 и на донесении питаря Касияна Суручана 1 августа 1810 года, оставляет пространство вотчины Кумпанешты между
границами, означенными ею на плане. Как то: внизу от литерых прямые линии к литере
В) вверху от литеры Г) прямою линиею через № 8 и 2 до № 1 и существование границ
вотчины Городки определять от пункта под № 2 вверх хребтом горы Волчинец, через
литеру Е до литеры З. откуда конец этой вотчины хребтом Быковца по владению, соблюдающемусь по пунктам, означенным на плане № 4, 5 до № 6 от этаго пункта вниз смежно с вотчиной Коноженами по существующему владению через литеру Ж; до № 1. В
отношении же участков земли, принадлежащих Брадештским резешам в составе
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вотчины Городки Комиссия основала свое мнение на содержание судебного акта Молдавского Дивана от 29 января 1801 г., на дарственности, данной Киприяновскому монастырю от Карпа, сына Ивана, внука Константина, правнука Димитрия Брада от 17 февраля 7255 г. и постановила, что Киприяновскому монастырю в составе вотчины Городки
надлежит владеть не более как только 70 фалчей 1920 квадратов вместо земли, владеемой теми резешами или другими, к которым отведена та земля в вотчинах Драгушаны и
Коноженах, а так же 202 фалчей 1797 квадр. саж., что составлять всего 273 фалчи 837
квадр. саж. которые и отделила на плане местоположения в том месте, где и ныне существует владение в верхней стороне проведенною на том плане линиею от литеры Е до
литеры Ж. Бессарабская Межевая Контора, обратив внимание свое на доказательства и
опровержения, поданные поверенными Элиати, Танасом Хинкулом и Георгием Брадом,
а также рассмотрев те основания, которыми Комиссия руководствовалась при заключении своего определения не только по предмету установления объясненных выше границ,
но и в отношении участков, принадлежащих Киприяновскому монастырю в составе вотчин Городки, Драгушаны и Коножены, и сообразив все это с действительными сведенииями, заимствуемыми из содержания документов, представленных по настоящему делу
тяжущимися с самим местоположением тех вотчин, изображенных на плане, по которому они получают свою величину и пространство, и с межевыми признаками, упоминаемыми в этих документах, которые и на поверхности земли имеют свое существование,
нашла первое: что пустопорожнее место, подаренное Господарем Петром Воеводою Ключеру и четверым сыновьям его, грамотою от 21 марта 7037 г. определения на Большом
Когильнике по ту сторону между обрывами, пропастями и капутою (капута, по истолкованию Конторы есть место или возвышенность, поверхность, с которой скатываются
воды); второе: с 7034 по 7160 г. минуло 63 года и из копии грамоты Господаря Александра Воеводы, содержание которой прописал, но в определении Комиссии 20 ноября 1820
г., от 15 апреля 7100 г., что упоминаемое в грамоте Петра Воеводы пустопорожнее место
разделено впоследствии на те частях сыновей Ключера под двумя названиями половины
Коножен и половины Городки третья упоминаемое в грамоте Петра Воеводы от 7037 г.,
слово Капута, если истолковать на молдавское наречие, местом по-над скатом вод, то по
сведениям, заимствованным из означенное копии грамоты Александра Воеводы от 7100
г., и из повелений Господаря Георгия Стефановича Воеводы, состоявшихся в 7162 по 7165
г., не остается никакого сомнения к предположению, что это пустопорожнее место, подаренное Господарем Петром, не находилось в том месте, где оно теперь владеется согласно
Грамоте этого Господаря от 7037, т. е. от речки Когильника до хребта горы Волчинец;
напротив того действительность этого доказывается не только изследованиями и решениями тою же Оргеевской Межевой Комиссией в 1819 г. (о вотчинах Коноженах и Драгушенах), уттвержденными Конторою по особому определению, заключенному 8 марта
1820 г. (после чего невозможно открывать этим делом, какой-либо новый ход и подвергать их особым мнениям), но и самим межевым свидетельствам на вотчине Манойлешт,
Васиен и Кумпанешт Могильды Браеска от 30 мая 7218 года, которым, – на отвращении
всякого сомнения в изменении местоположения пустопорожнего места, владеемаго под
именем Коножен и Городки, определяется, что край вотчины Городки граничиться
хребтом горы Волчинеца; четвертое: изображенное на плане местоположение подтверждается как речкою Хородка, что она начинается от верхнего конца рытвины этой речки
с северной стороны, так и Капутою или скатом воды (во время дождя) в ту речку с хребта
Когильника и с хребта горы Волчинец, следовательно приводимыя Комиссиею в определении ея 7 февраля 1839 г. доказательства, что пустопорожнее место упоминаемое в
грамоте Петра Воеводы 7037 будь то расположены только на одном рукаве речки Когильник и не простирается за хребет этой речки к другому рукаву с восточной стороны, не
заслуживает никакого уважения, потому что он опровергается самим существованием
речки, от которой вотчина Городки, при разделении пустопорожнего места на две части
получила таковое свое название с мельничными мостами на речке Городки, как доказывается копией грамоты Александра Воеводы от 7100 г. и повелениями Георгия Сте175

фановича Воеводы, начиная с 7162 по 7165 г.; и пятое: если слово Капута понимать месстом по над скатом воды, то признаком этим подтверждается истина, что вотчина Городки
на пространстве того места, где она и теперь владеется, начинается от начала речки Городки и простирается к тому месту, где гора Волчинец разделяется на отрасли по течению
речки Городки, Волсинца и Тернавки, владеющих (corect: впадающих – n.n.) в Ботну.
Межевая Контора приступила также к рассмотрению тех предметов, которыми Комиссия
руководствовалась в установлении границ вотчин Городки и Кумпанешты и имела в виду
следующее: что Грамота на сербском языке Господаря Василия Воеводы от 1 августа 7142
г., утверждается во владении Ильи сына Ончула, и родственников его села Кумпанешты с
полянами Флокою и Кирланами, затем спустя 74 года положение того села с полянами
Флоками и Кирланами определяется по обеим сторонам Ботны и вверх по Волчинецкой
долине до поляны Кырланилор. Это сведение заимствуется из самого содержания межевых свидетельств, составленных по повелениям владетельных князей Молдавии 15 октября 7206 и 30 мая 7216 г.: первое свидетельство сардаря Константина Паркалаба Гавриила Донича и бывшего Паркалаба Власа, а последнее Могильди Браеска; К тому же нижняя граница ее, – как видно из межевого свидетельства 20 декабря 1778 г. мазылов
Андрея Михалакия и Андрея Цапиша, открывается на речке Ботна ниже Кумпанештской
усадьбы, означенной на плане литерою Б) со стороны вотчины Поличены, на которой
устроено село Улма возле колодца Труша. А что Оргеевская Межевая Комиссия в помянутом определении своем относительно этой границы изъясняет направления и пространства села Кумпанешты, предоставляет этому селу землю под именем Кумпанештской вотчины, то Межевая Контора таковое мнение ее находит ничтожным по следующим причинам: А) пространство вотчины Городки определяется помянутыми выше ненарушимыми актами от начала речки Городки до того места, где Волчинецкая гора распускает
свои отрасли, которые вместе с речками Городкий, Волчинец и Тырнавкой впадают в
Ботну, следовательно этим доказывается, что упоминаемое в грамоте Василия Воеводы
7142 г. село Кумпанешты получило свое название от соединения набытка вод, которые
впадением своим из долин Городки, Волчинец и Тырнавка умножают (или по молдавски
Кумпаник, превышают, перевешивают) течение воды на долине Ботны. Б) так как
Кумпанештская усадьба, означенная на плане литерой Б), находится именно в том месте,
где речки, текущие из долин Городки, Волчинец и Тырнавка, от с<...> соединения их
между собой, впадают в Ботну, то этим уничтожается всякое сомнение и доказывается,
что вотчина под названием Кумпанешты не была подарена Илье сыну Ончула и родственникам его по означенной выше грамоте Господаря Василия Воеводы от 7142 г., а только
село Кумпанешты с полянами Флокой и полянами, которые по содержанию той грамоты,
были даны для пропитания жителей села Кумпанешты, должны находиться в окружности оного не отдельно, а отнюдь не могут образовать собою особых составов вотчин. В)
Если действительные владельцы этих полян, от которых половина земли, состоявшей в
их владении, досталась к нынешним наследникам жены молдавского бояра Иоридкия
Вырнова имели какие-либо документальныя доказательства в том, что Кумпанешты образовали особый состав вотчины, а одно только село, и что поляны Флока и Кирланы
были тоже отдельные составы, то тогда они не стеснялись бы межевыми свидетельствами
7206 и 7216 г., определяющими село Кумпанешты с полянами Флокою и Кырланами, а
наверно принесли бы жалобу с недовольствием на эти свидетельства; но этого со стороны
тех владельцев совершенно не сделано, а напротив, означенные свидетельства одобрены
или молчанием в течение 131 года, следовательно, невозможно в противность грамоты
Василия Воеводы определить состав вотчины под именем Кумпанешты, а Кумпанешты
по сим этих не оспоренных доказательств, должны составлять одно только село, или
усадьбу с присоединением к ней полян Флока и Кырланы. Г) На плане местоположения
означено пространство земли полян Флока и Кирлан между сторонами Ботны и между
сторонами долины Волчинец, следовательно, действительность этого скрыть невозможно, потому что она подтверждается не только помянутыми выше неоспоримыми Господарскими Грамотами, но и содержанием межевых свидетельств 7206 и 7216 г. Кроме того
176

присяжные свидетели по особому производству, учиненному об этих полянах из коих
одни жители села Улмы, а другие жители села Каприян удостоверили, что поляна Флока
есть та самая, которая обозначена на плане под именем Хришкова, а поляна Кирлана
находится при начале долины с речкой, называемой Волчинецем; По этому мнение
Комиссии, изложенное в ея определении 7 февраля 1839 года, в отношении установления
пространства земли под именем Кумпанешт от нижней границы, означенной литерою Г
№ 8, 2, 1 не заслуживает никакого внимания, а остается ничтожным. Контора соглашается, чтобы нижняя граница села Кумпанешт, подаренная по Грамоте Василия Воеводы
7142 Илье сыну Ончула с полянами Флока и Кырланами (именовалась) оставить ненарушимой таким образом, как Комиссия установила, согласно содержанию межевых свидетельств 7206 и 7216 годов, означенной на плане линией под литерой А и В, а в отношении
верхней границы, означенной на плане под № 1, 2, 8, литерою Г, мнение Комиссии (остается) оказывается ошибочным по следующим причинам. 1-е) пункты, обозначенные на
плане № 1, 2, 8 и литерою Б. как из прописанной выше переписки видно не открыты ни
документальными доказательствами, ни свидетельскими показаниями; 2-е) Между владельцами вотчины Городки и владельцем села половины Кумпанешт возникли споры и
несогласия за дорогу Воды; в этом случае не заслуживает уважения уведомления капитана Апостола Клучеряско, от 20 апреля 1810 года, ни уведомление питаря Касияна Суручана; потому что эти бумаги не только противуречат между собой, то даже не составлены по
существующим тогда в Молдавии формам, тем более, что и самая Сардария, не полагая
никакого основания на этом уведомлении питаря Касияна Суручана от 19 августа 1810 г.,
постановила, чтобы граница вотчины Городки со стороны половины села Кумпанешт
соблюдалась по признакам, поясненным в межевом свидетельстве 30 мая 7216 г.; 3)
Курган Гаунос доказан в натуре на поверхности земли присяжными показаниями свидетелей, вытребованных по настоящему производству Комиссии, а в межевом свидетельстве Могильды Браеска от 30 мая 7216 года, говорится, что дорога Воды имеет свое
направление от пункта означенного Комиссией на плане под № 1 вниз по хребту, а во все
от этого пункта не спускается к Ботне, доказательством этому служат не только присяжные свидетельские показания, но и Курган Гыоноса, у какого кургана по смыслу помянутого межевого свидетельства надлежит от хребта Когильника провести прямую линию,
не образуя его никакого выкопа (как на пример, Комиссией означено на плане от № 1 до
кургана Гыаноса), и 4) в помянутом межевом свидетельстве говорится, что граница вотчины Городки от кургана Гыаноса идет через речку Городку и проходит возле поляны
Брынзи, откуда берет направление горою вверх. Эти слова уничтожают всякое сомнение
и доказывают, что поляна Брынза есть та самая, которая написана на плане, а не та, которая означена Комиссией на плане литерою Д, если бы принять в основание поляну под
литерою Д, то это было бы противно самому местоположению, да и самые выводы Комиссии в этом отношении не заслуживают никакого внимания, потому что они не основаны
на каком-либо документальном доказательстве, а на одном показании свидетеля, проистекающим не из достоверного сведения, а из наслышек другого человека, который как
видно подшучивал над ним, что он ел брынзу в неделю брынзы (по-русски ел сыр в сырную неделю), как-же по определению Конторы 8 марта 1819 года, утвержден пункт, означенный на плане литерой К, определяющий угол вотчины Драгушены, Коножен и Городки, то в противность таковому заключению Контора, теперь по сим 258 ст. т. 2 Губ. Учреждений не вправе постановить об этом особого мнения и законным находит, чтобы
граница вотчины Городки со стороны усадьбы села Кумпанешт по доказательствам и изложенным выше открытиям, соблюдалась от пункта, означенною литерой К, прямою линиею к кургану Гыоносу, означенному на плане литерой А, оттуда через речку Городку по
камню под литерой М и впредь к Волчинецкому пригорку, где есть граничный камень
под литерой Н, оттуда смежно с поляной Брынзою остающеюсь на поверхности Волчинецкой горы вверх, хребтом этой горы по пунктам под № 2 и литерою Г, до литеры З. От
этого пункта под литерою З конец этой вотчины хребтом Быковца по существующему
владению через пункты, означенные на плане под № 4, 5 и до 6 от этого пункта вниз сме177

жно с вотчиной Коноженами по существующему владению через литеру Ж и пункт под
№ 1 к пункту под литерой К. А граница доходной половины села Кумпанешт с поляной
Кирланами, которая помянутым выше неоспоримым актом определяется во владении
предков жены молдавского бояра Иордакия Вырнова, соблюдалась в точности по содержанию межевых свидетельств 7206 и 7216 и именно: от показанного пункта под литерой
К, вниз хребтам горы к пункту под литерой А, оттуда на долину прямою линиею к речке
Ботна по ниже усадьбы села Кумпанешт, оттуда руслом речки Ботны вверх и впредь
через устье Волчинецкой долины до пункта под № 72 от этого пункта по существующему
владению через пункт под № 8 к пункту с цифрою 14, оттуда хребтом горы между долинами Волчинецкой и Тырнавкой, тоже по существующему владению и через поляну
Тобыра, называемую Топала, до пункта под № 7, где граничится в конце с землями Киприяновского монастыря, а оттуда Быковецким хребтом поляной Кирлан к пункту под
литерой З. Пояснил таким образом окружные границы вотчины Городки и села Кумпанешты с пространством земли под названием поляны Кирлан, Межевая Контора приступила к рассмотрению предмета относительно владения частей, принадлежащих в составе
вотчины Городки резешам, происходящим от Димитрия Брада и имела в виду, что права
Киприяновского монастыря на владение частями в составе вотчины Городки объясняяются в судебном акте Молдавского Дивана от 21 января 1806 года в дарственной записи,
данной этому монастырю 17 февраля 7255 г. от Карпа, сына Ивана, внука Константина и
правнука Димитрия Брада, а между тем Киприяновский монастырь в составе вотчины
Городки владеет гораздо большим пространством земли, чем определяется ему этими
документами, т. е.: кроме родовой части, принадлежавшей Карпу Браду по родословной
записи в вотчинах Драгушенах и Коножены он владеет еще девятою частью вотчины Городки только по одному межевому свидетельству Надворного Советника Иордакия Милло от 1815 г. Как же это свидетельство самим же Милло в 1827 году, когда он был избран
арбитром со стороны владельцев вотчины Городки, уничтожается собственно ею подписью на определении, заключенном Оргеевскою Межевою Комиссиею в 1819 г. о границах помянутой вотчины; к тому же оно противоречит содержанию сделки, данной игуменом Киприяновского монастыря 23 июня 1814 года резешам той вотчины, которыми
таковая представлена при апелляции в контору, то Контора находит, что мнение Комиссии по этому предмету согласуется с справедливостью, сущностью дела и с содержанием, как дарственной записи Карпа Брада 7255 г.; так решения Молдавского Дивана 29
января 1801 года; посему обстоятельства, изложенные в апелляционной жалобе игумена
Киприяновского монастыря иеромонахом Иларионом остаются без всякого уважения.
Как-же по настоящему определению нижняя граница вотчины Городки изменена в
своем направлении противу оного, как Комиссию оная была установлена, то к принадлежащей монастырю девятой части их целого состава вотчины Городки, заключающей в
себя 345 фалеч 700 квадр. саженей, присоединить еще тоже в состав той вотчины 70
фал(ечь) 1920 квадр. саж. соразмерна земле, владеемой Бродештскими и Погошештскими резешами (или теми, к которым она досталась); в вотчинах Драгушанах и Коноженах, что всего составляется 343 фалчей 700 квадр. саж., каковые количество и отделить в
верхнем конце вотчины Городки линиею означенною на плане от № 1 до пункта под №
2. Для того постановить следующее: первое, что окружныя границы вотчины Городки
соблюдались от пункта с литерой К, прямой линией к кургану Гыоносу под литерой А,
оттуда через речку Городку по камню под литерой М и впредь к отвыскоста Волчинецкаго пригорка, где имеется граничный камень под литерой Н, оттуда смежно с поляною
Брынзою, остающейся на стороне Волчинейкой горы и вверх этою горою по пунктам под
№ 2 и литерами Е и З. Конец этой вотчины хребтом Быковца по существующему владению через литеру Ж и пункт под № 1 к пункту под литерою К. Второе: Границы восточной половины села Кумпанешт с поляной Кирланы соблюдались бы от означенного пункта под литерою К, вниз хребтом горы до пункта под литерой А; от этого пункта на долину прямою линиею к речке Ботне и оттуда руслом речки Ботны вверх впредь через устье
Волчинецкой долины к пункту под № 72, от этого пункта по существующему владению
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через пункт под № 8 к пункту с цифрою 14, оттуда хребтом горы между долинами Волчинецкою и Тырнавкою все по существующему владению, через поляну Табору, называемую Топала, к пункту под № 7, где граница в конце с землей Киприяновского монастыря, оттуда хребтом Быковца поляной Кирлана к пункту под литерой З, а границы монастырских частей внутри вотчины Городки соблюдаться по линии под № 1 и 2 и вверх до
того места, где конец этой вотчины граничится с землей этого монастыря. Для установления по этим местам вечных межевых камней дать указ Оргеевской Межевой Комиссии.
Записи по делу сему приличные X тома свода законов гражданских издание 1842
года статьи 451, 475, 476, 477, 479 и 2232.
В противность сих указов Сената и в во<...> их нами в отзыве и о провождении наших законов не представили крепостных актов; за что и следует в этом их иске как бездоказательным относить на членов <...> окружнаго суда за зрению свою п<...>ем, если
только кто либо из них не состоит в родстве с Соручановыми и Кетрицановыми.
Викил Ион Тробу пен<...>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 40, inventar 1, dosar 715, filele 84121 verso.
Summary
A chapter of historian scientists which expressed a particular interest is the part of the
Romanians from Bessarabia, in all its aspects. Priority the framework of such investigations,
it highlights the issue of Bessarabia elites, as ,,under russians”. Researching of the history of
Bessarabian Nobility matters the rellating of the involvement of those social categories in the
National Movement of the Romanians of Bessarabia, during the course of over the one century
of foreign domination 1812-1918, as well as others aspects of socio-political life, economical
and cultural, and a large part of them still remains untapped. One of the leading Boyar families of Bessarabia, which was under the Russian Imperial Administration was.
he Cotruta Nobles familiy, whose representatives held various positions in the State institutions and have made a valuable contribuiton at the keeping of the National Identity. The place and role of the descendants of this family , as exponents of the social category privelegiated
in Bessarabia, during the 19-th century, they presented a research interest for historians. They
have managed throught their contribution to highlighted the importance of some members of
this Nobles family, who were able to highlight the role and their work in the Bessarabian space, during the 19-th century. During the 19-th century, Matthew and John Cotruţă relations
with the răzăş’s of his estate became straine, caused by various territorial disputes.
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Eugen-Tudor Sclifos
BOIERUL ALEXANDRU STURDZA ŞI BASARABIA
Născut la Iaşi în 1791, Alexandru Sturdza era moldovean dupa tată şi grec fanariot după
mamă1. Tată său Scarlat Sturdza (1750-1816) provenea dintr-o familie aristocratică2, cu studii la
Leipzig, şi-a început ascensiunea politică prin exercitarea funcţiilor de vornic, hatman în timpul
ocupaţiei ruseşti din perioada 1788-1791, cel care va deveni guvernator civil al Basarabiei în
18123. Mama sa Sultana Moruzzi (1762-1839), descendea dintr-o veche familie fanariotă, care
primise în urma căsătoriei cu Scarlat ca dotă târgul Soroca şi teritoriile din împrejurimile acestuia. Ea era fiica fostului domnitor al Moldovei Constantin Moruzi care a domnit între anii 17771782. De asemenea era verişor cu viitorul domn regulamentar al Moldovei, Mihail Sturdza. În
1792, după încheierea păcii de la Iaşi şi retragerea trupelor ruseşti de ocupaţie, Scarlat Sturdza a
decis să se mute cu familia în Imperiul Rus4. Acest fapt nu era o excepţie la acea vreme ţinând
cont de faptul că emigrarea nobilimii române spre Rusia s-a accentuat datorită războialeor rusoturce desfăşurate pe teritoriul principatelor române. Fără îndoială el a fost convins de reprezentanţi ai Rusiei, oferindui-se titlul de consilier de stat5. După câţiva ani petrecuţi la Sankt-Petersburg familia Sturdza a primit pământ în apropiere de Moghilev (azi în Belarus)6. În 1812, odată
cu anexarea Basarabiei7, Scarlat Sturdza, graţie atitutinei filoruse, dar şi pentru serviciile aduse
curţii imperiale ruse, a fost numit guvernator civil al Basarabiei. Între timp, în anul 1809, fiul
său, Alexandru, a intrat în serviciul diplomatic rus. El a fost angajat în cadrul Biroului de Afaceri
Externe (post cerut de tatăl său) la întoarcearea contelui Rumeanţev din Finlanda. Alexandru
Sturdza s-a specializat pe afacerile asiatice8, devenind în următorii trei ani o persoană importantă în corpul diplomatic rusesc. Amiralul Ciceagov i-a făcut următoarea caracterizate: „un jeune
homme d'un grand talent, qui, à une éducation distinguée, ajoutait le rare mérite de parler et
d'érire parfaitement cinq langues avec une élégante facilité”9. S-a format în mediul familial, oferindui-se o educaţie „occidentală”10. Tatăl său om instruit cum îl caracteriza N. Iorga, a studiat la
Leipzig în perioada 1771-177311.
Vorbind despre tinereţea sa, Alexandru Sturdza scrie: „fiu al prinţilor-emigranţi, eu nu cunosc deloc patria mea. Rusia este ţara mea; totul mă leagă de ea: religia, datoria, obişnuinţa inimii mele”12. „În emigrarea noastră predomina o oarecare poezie tristă – zice Alexandru Scarlat
Sturdza; era greu de a te obişnui cu poporul, moravurile şi limba străină. Scarlat Sturdza trebuia
să lucreze mult pentru restabilirea stării materiale: căci despărţindu-se de bună voie de vatra părintească şi averea strămoşilor, nu e uşor emigrantului de a aprinde iarăşi, în străinătate, focul în
azilul nou şi de a strânge – aşa zicând – sfărmăturile din naufragiul petrecut”13.
Stela Ghervas, Alexandre Stourdza (1791-1854). Un intellectuel orthodoxe face à l'Occident, Paris, 1999, p. 15.
Există o genealogie a familiei Sturdza realizată din ordinul domnitorului moldovean Mihail Sturdza,care a instituit o
comisei în 1842 având ca finalitate lucrarea: Genealogia familiei Sturdza, cu arborele spiţei şi cu stema ei, Iaşi, Institutul Albinei, 1842.
3 Cristian Popişteanu, Dorin Matei, Sturdzeştii. Din cronica unei familii istorice, Bucureşti, Fundaţia Culturală Magazin Istoric, 1995, p. 53.
4 Matei Cazacu, Familles de la noblesse roumaine au service de la Russie, XV-XIX siècles // Cahiers du monde russe
et soviétique, nr.1-2, 1993, p. 219.
5 Alexandru Boldur, Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1992, p. 319.
6 Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1991, p. 188.
7 George F. Jesbury, The Russian Anexation of Bessarabia, 1774-1828. A Study of Imperial Expansion, 1976, p. 57.
8 Stela Ghervas, Réinventer la tradition Alexandre Stourdza et l'Europe de la Sainte-Alliance, Paris, 2009, p. 39.
9 Mémoires de l'amiral Tchitchagov, publié par Charles Gr, lahovary, Paris-Bucharest, 1909, p. 361.
10 Gheorghe Bezviconi, Din vremea lui Alexandru Sturdza // Din trecutul nostru, vol. IV, 1936, p. 35.
11 N. Iorga, Istoria învăţământului românesc, Bucureşti, 1971, p. 49.
12 Gheorghe Bezviconi, op.cit., p.35.
13 Ibidem, p. 36.
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În 1812, la solicitarea amiralului Ciciagov, Alexandru Sturdza a fost trimis ca expert la Departamentul Oriental în chestiunea Principatelor Române, fiind un bun cunoscător al acestor regiuni1. Alexandru Sturdza trebuia să meargă la Bucureşti în calitate de traducător pentru a scrie
rapoarte şi memorii asupra stării de lucruri în cele două ţări româneşti. Pentru serviciile prestate
Imperiului Rus şi datorită respectului de care se bucura familia Sturdza în Rusia, s-a decis numirea lui Scarlat Sturdza în calitate de guvernator al Basarabiei. Iată cum aprecia Alexandru Sturdza momentul în care tatăl său a devinit guvernatorul Basarabiei: „tatăl meu primise instrucţiuni şi puteri extinse, fixând reşedinţa sa la Chişinău, un oraş insalubru şi prost construit. Această
alegere fu o necesitate, din cauza faptului că provincea oferea puţine resurse, şi niciuna din cele 5
locuri nu îndeplinea condiţiile necesare pentru a deveni reşedinţa administraţiei”2.
În pofida faptului că era la o vârstă fragedă, Alexandru Sturdza a fost însărcinat cu elaborarea unui proiect privind reorganizarea noii provincii anexate de Imperiul Rus3. Atunci când a redactat primul «statut de administrare provizorie a Basarabiei», el a dorit să păstreze şi să valorifice tradiţia istorică. Limba română îşi găsea în mod firesc locul în programa de studii în noua
provincie. Alexandru Sturdza se găsea ancorat între două realităţi politice, acea a originii sale româneşti şi atracţia pentru universalitatea întruchipată de Aleksandr I. Astfel, Sturdza a dorit
chiar şi alipirea Basarabiei la un posibil «stat moldo-valah» independent, iar, în anii 30 ai secolului al XIX-lea, s-a împotrivit încercărilor, din ce în ce mai intense, de rusificare a regiunii. Programul său politic prevedea deopotrivă emanciparea românilor şi grecilor printr-o modernizare
inspirată din Occident.
Perioada anilor 1818-1821 a dedicat-o studierii problemei Basarabiei, a noii provincii anexate de Imperiul Rus, de care se simţea ataşat. Tot în această perioadă Alexandru Sturdza a legat
o prietenie strânsă cu Constantin Stamati, cu care discuta despre problema Basarabiei. F.F. Vighel, cel care a ajuns colaborator cu Alexandru Sturdza între anii 1819 şi 1821, vedea în noua organizare a provinciei un model asemănător cu cel implimentat în Polonia sau Finlanda. Alexandru Sturdza a insista asupra păstrării limbii române la toate nivelurile de activitate, deşi utiliza la
acea vreme sintagma „limba moldovenească. El a militat pentru menţinerea tradiţiilor şi obiceiurilor din Basarabia. Peste mulţi ani, în perioda în care a întreprins o călătorie în Italia, împreună cu fiica sa Maria, avea să-i facă acesteia unele mărturisiri de ce utiliza sintagma „limba
moldovenească” în numeroasele rapoarte şi însemnări asupra Basarabiei şi Principatelor Române: „eu, din păcate, pomenesc uneori în lucrăile mele îmbinarea de cuvinte „limba moldovenească”. Aşa cere politica, cenzura. Denumirea corectă a limbii e „română”4. Ion Negrescu ne comunică altă relatare a lui Alexandru Strurdza cu referire la limba română: „În afară de limbile asiatice propriu-zise, în graniţele imperiului turcesc trăiesc viaţa lor şi domină pe un teritoriu întins
spaţiu limbile slabă şi română. De-a lungul ţărmului stâng al Dunării şi mai sus spre Apus până
la poalele munţilor Carpaţi este împrăştiat neamul deosebit românesc sau al valahilor şi moldovenilor”5. Alexandru Sturdza considera că autorităţile ţariste încearcă să-i învrăjbească pe românii din Basarabia împotriva confraţilor lor din principatele române şi lucrează să demonstreze că
moldovenii sunt un neam diferit de români.
În Memoriile sale vice-guvernatorul F.F. Vighel aprecia faptul că Alexandru Sturdza dorea
realipirea Basarabiei la Moldo-Valahia: „Circula un plan, ca în Basarabia drepturile şi obiceiurile
moldoveneşti nu numai să fie păstrate, dar să fie şi mai răspândite. El nu-şi ascundea dorinţa sa
de a vedea Moldo-Valahia ca o împărăţie deosebită, împreună cu Basarabia, Bucovina şi Transilvania”6. Alexandru Sturdza avea de ales între devotamentul pe care îl datora Rusiei şi dragostea
faţă de Basarabia7.
Alexandre Stourdza, Souvenirs du règne de l'empereur Alexandre // Oeuvres posthumes, Paris, 1859, p. 113.
Ibidem, p. 122.
3 Acest regulament a fost editat de Egunov în Zapiski Komiteta statistiki Bessarabscoi oblasti, Chişinău, 1868, t. III,
pp. 108-110.
4 Emil Vrabie, Soarta unui emigrant Alexandru S. Sturdza, Chişinău, Editura Pontos, 2009, p. 229.
5 Ion Negrescu, Alexandru Sturdza // Viaţa Basarabiei, nr.4, 1932, pp. 31-32.
6 F.F. Vighel, Zapiski, t. II, Moscva, p. 196.
7 Stela Ghervas, Reiventer la tradition, op.cit., p. 62.
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Alexandru Sturdza vorbea cu patos despre provincia Basarabia, rezervându-i un loc aparte
în scrierile sale. Iată cum descrie evenimentul din 1812, an tragic pentru istoria Moldovei: „În
1812 în urma tratatului de la Bucureşti, Rusia a preluat teritoriul dintre Marea Neagră, Nistru,
Prut şi Bucovina – teritoriul ocupat de austrieci mai demult. Imediat ţarul Alexandru dădu locuitorilor ţării o proclamaţie, prin intermediul amiralului Ciciagov, că legile, obiceiurile şi prerogativele ţării vor fi menţinute. În Basarabia vor fi introduse legile penale şi finaciare ale Imperiului, dar se vor păstra legile civile bazate pe dreptul roman şi cutumiar. Poporul moldovenesc îşi
păstra libertatea, iar fiecare clasă de locuitori – privilegiile de care dispunea. Conform clauzelor
tratatului încheiat la Bucureşti, contribuabilii, până în anul 1817, n-au plătit statului nici un impozit direct. Preoţimea îşi păstra proprietăţile. Totuşi, de ceva timp, guvernul pare să regrete
toate aceste concesiuni făcute Basarabiei, acum se doreşte rusificarea acestei porţiuni a Moldovei, prin măsuri legislative. Este o greşeală, o nerăbdare politică, care demonstrează faptul că
este o putere cuceritoare şi tutelară. Din 1801 Rusia nu a încetat să se mărească teritorial”1.
După moartea ţarului Aleksandr I situaţia în Basarabia s-a înrăutit. Acest lucru a fost sesizat şi de Alexandru Sturdza, care îşi vedea astfel năruit planul său referitor la autonomia ţinutului dintre Prut şi Nistru, ţinând cont de faptul că localnicii aflaţi la posturi de conducere erau înlocuiţi cu ruşi, avea loc rusificarea şcolii, bisericii şi a instituţiilor de stat.
După abolirea autonomiei Basarabiei, Alexandru Sturdza s-a exprimat tranşant asupra politicii de rusificare şi de asimilare promovate de Imperiul Rus. Alexandru Sturdza dorea să vadă
mereu solidaritate şi înţelegere între oameni, vorbea în lucrările sale despre libertate, lupta contra sclaviei şi a cotropirii statelor mici de marile imperii, aducând exemplul Imperiului Rus, care
ducea o politică de rusificăre şi deznaţionalizare. Iată ce scria el despre Basarabia, în anul 1835,
unde procesul de asimilare abia începuse: „A centraliza, a rusifica, a şterge din ce in ce mai mult
toate nuanţele locale – acestea astăzi sunt scopurile principale ce preocupă guvernul. Ruşii din
interiorul imperiului şi o mulţime de străini de toate naţiile curg puhoi in Basarabia; ei se stabilesc aici cu miile, fiindcă partea orientală a regiunii, numită Bugeac, e incă necultivată şi nepopulată, pe cand restul provinciei posedă un sol fertil, păduri virgine, susţine relaţii comerciale cu
Austria şi Turcia şi, plus la toate are nişte inceputuri ale meşteşugurilor proprii libertăţii poporului2.
La sfârşitul unui nou episod din problema orientală, războiul ruso-turc din 1828-1829,
Alexandru Sturdza s-a retras din serviciul ţarului pe motiv că ar avea probleme de sănătate. În
cererea sa de demisie nu era nimic scris de faptul că nu era un adept al politicii exapnsioniste a
Rusiei în Balcani. Noul ţar al Rusiei Nikolai I, înscăunat în 1825, i-a mulţumit lui Sturdza pentru
serviciile prestate şi i-a conferit gradul de locotenent în retragere, titlu de consilier tainic şi i-a
acordat o pensie bună3.
Diplomatul şi intelectualul Alexandru Sturdza concepea continentul european ca pe o familie pe care voia s-o reunească politic. El a fost redactorul noteler de mână ale autocratului
Aleksandr I privind crearea Sfintei Alianţe. În viziunea sa, populaţia românească dintre Prut şi
Nistru aparţinea evident familiei europene. În acea perioadă când a devenit publicist oficial al
Sfintei Alianţe, când era apreciat şi susţinut de Aleksandr I şi Ioan Kapodistria, când avea autoritate printre marii diplomaţi ai vremii, se simţea totuşi nemulţumit de faptul că în proiectul alianţei existau frazele despre necesitatea înăbuşirii oricăror feluri de revoluţii. Lupta pentru independenţa naţională el o considera o cauză nobilă, creştinească, şi nu o revoluţie contra monarhiilor. Referitor la retrasarea hărţii Europei după înfrângerea lui Napoleon, Alexandru Sturdza
avea o părere deosebită de cea oficială a autocraţiei ruse. În lucrarea Aviz pentru tinerii diplomaţi, el scria: „E sigur că guvernul rus luptându-se de atâta vreme cu două focare de anarhie,
Turcia şi Polonia, a comis poate o nedreptate distrugându-l pe unul, în loc să-l unească, pe când
ar fi îndeplinit un mare act de justiţie distrugându- l pe celălalt, în loc să-l limiteze în a-l slăbi.
Din această ultimă combinaţie a rezultat opinia care s-a format în Europa despre politica Rusiei.
Alexandre Stourdza, Système de la Russie aux rapport aux provinces conquises et variations à cet égard //
Oeuvres posthumes, Paris, 1858, pp. 133-135.
2 Alexandre Sturdza, Nottions sur la Russie // Oeuvres posthumes, Paris, 1859, pp. 134-135.
3 Emil Vrabie, op.cit., p. 139.
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Extinderile noastre înspre Polonia nu vor compensa niciodată pierderea autorităţii morale asupra Orientului”1.
Mihail Kogălniceanu l-a calificat pe Alexandru Sturdza, care îi fusese învăţător, drept
«Bossuet al ortodoxiei». Tocmai pentru faptul că nu a trădat spiritul creştin, pentru a „îmbrăţişa” mai deplin Occidentul, am putea spune astăzi că Alexandru Sturdza a fost un european în
sensul deplin al cuvântului.
Consilierul de stat Alexandru Sturdza a fost unul din promotorii revoluţiei greceşti2. El a
scris lucrări de o valoare inestimabilă dedicate ortodoxiei în care a combătut curentele revoluţionare3. Constantin Stamati îl descrie astfel: „tânăr autori român al multor oprere ruseşti tipărite
la Odesa de la 1848”. Deşi s-a aflat în Rusia, Alexandru Sturdza, este unul din autorii de vază
care au acordat Basarabiei un loc aparte în scrierile şi gandirea lor. Cum afirma şi fostul vice-guvernator al Basarabiei F. F. Vighel, Alexandru Sturdza era un om de o cultură superioară şi datorită lui „era în circulaţie un plan ca în provincia Basarabia drepturile şi obiceiurile moldoveneşti
să fie nu numai păstrate dar şi răspândite. Acest mare patriot român visa unirea tututot românilor într-o singură naţiune4. Apreciind rolul jucat de Alexandru Sturdza, Mihail Kogălnicenu remarcă următoarele: „Consilierul de stat Alexandru Sturdza, priveghea de aproape studiile noastre, ba devenea chiar profesorul nostru de religiune. Sub dictarea lui am scris în limba franceză
„Etudes historiques, chrétienne et morales”, pe care le-am tipărit apoi în Iaşi şi s-au tradus şi în
limba română, greacă şi rusă”5.
Apreciind valoarea scrierilor teologului Alexandru Sturdza Kogălniceanu afirma: „Dar pana şi talentul Dlui Sturdza, fiind cunoscute şi apreciate în Europa de tot ceia ce este mai distins
în litere şi ştiinţe, elogiile mele cu această ocazie nu ar fi de cât de prisos”6.
Iar Nicolae Iorga, vorbind despre boierii ale căror nume se întâlnesc „în cele dintâi chiar
din actele ce privesc Basarabia”, aminteşte şi despre Sturdza: „Cei trecuţi supt alt sceptru puteau
spera, de altfel, mult mai mult ca mazilii nobilaţi în Bucovina o situaţie politică într-o ţară care
câtva timp s-a bucurat de o largă autonomie şi chiar un rol în viaţa generală a Imperiului. Un
Alexandru de Sturdza putea să le servească întru aceasta ca model de imitat”7. Filorusismul, care
i se imputa de cele mai multe ori era doar o preferinţă între jugul exercitat de Imperiul Otoman,
de care poporul se săturase, şi stăpânirea creştină a Rusiei, o forţă în Europa pe atunci, care era
văzută ca un garant al protejării drepturilor românilor şi aspiraţiilor naţionale8. Totuşi Alexandru Sturdza, rămâne tipul reprezentativ al boierilor moldoveni din Basarabia, deoarece nu s-a
lăsat ademenit de prestigiul, de protector al creştinilor, de care se bucura ţarul în Balcani.
Alexandru Sturdza a văzut în puterea creştină a Imperiului Rus unica salvare de sub jugul
otoman, mizând pe forţa acesteia, însă doar până în momentul în care a văzut ca Rusia se foloseşte de pretextul necesităţii protejării creştinilor din Balcani pentru a subjuga naţiunile, iar Basarabia nu a constituit o excepţie de la regulă, fiind anexată pentru importanţa ei strategică. El era
un naţionalist convins, dorea să facă din teritoriul dintre Prut şi Nistru un mic stat model cu un
guvern reprezentativ, în acest sens vede perspectiva ce se deschidea asupra oraşului Chişinău,
vădind totodată sentimente puternice faţă de Moldova: „Acest colţişor al pământului al pământului meu natal este numai un mic exemplu de frumuseţile şi bogăţiile Moldovei, spre a le cunoaşte şi a le putea admira mai bine, trebuie să vizitezi mănăstirile de pe valea Orheiului, sau şi
mai bine să treci Prutul şi Siretul, ca să vezi munţii Neamţului şi ai Pietrei, împreunarea Bistriţei şi
a Siretului, într-un cuvânt să vizitezi locurile slăvite prin faptele glorioase ale lui Ştefan cel Mare”9.
Alexandru Sturdza, Aviz pentru tinerii diplomaţi, Chişinău, Editura Pontos, 2002, p.44.
Octav-George Lecca, Familiile Boiereşti Române. Istoric şi geanologie (după izvoare autentice), Bucureşti, 1899, p.466.
3 N. Iorga, Neamul românesc în Basarabia, ediţie îngrijită, note şi comentarii şi bibliografie de Iordan Datcu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 82. Idem, Continuitatea spiritului românesc în Basarabia, Iaşi,
Tipografia ziarului „Neamul Românesc”, 1918, p. 16.
4 Ştefan Ciobanu, Cultura românească din Basarabia sub stăpânire rusă, Chişinău, 1923, p. 316.
5 Ion Negrescu, Alexandru Sturdza // Viaţa Basarabiei, 1933, nr. 1, pp. 31-32.
6 Ibidem, p. 32.
7 N. Iorga, Basarabia noastră, Vălenii de munte, 1912, p. 34.
8 Gheorghe Andronache, Albumul Basarabiei în jurul Marelui Eveniment al Unirii, Chişinău, p. 55.
9 Ibidem, p.73.
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Fraţii Alexandru şi Ruxandra Sturdza au stăpânit moşiile Manzâr şi Sturdzeni.
Zamfir Arbore ne dă următoarea informaţie despre moşia Ruxandrei Sturdza: „Manzâr1,
ruseşte Grafinea, târguşor, în jud. Bender, aşezat pe şes. La S. înălţimea locului e de 91,5 stânj.
d'asupra n. m. Patru şosele unesc târguşorul cu Ancicrac, Bender, Hofnungsthal şi Acherman.
Face parte din volostea Iozefsdorf. Are 245 case, cu o populaţie de 2500 ţărani români, cari posedă 270 desetine pământ, împrejurul satului sunt vii şi grădini cu pomi”2. Ţarul Rusiei Aleksandr I ca semn de înaltă preţuire pentru domnişoara de onoare a ţarinei, care prin căsătoria cu
contele austriac Albert Edling devenise Ruxandra Sturdza-Edling, dăruia zece mii desetine din
pământurile imperiului în regiunea cea mai bogată din punct de vedere funciar a Basarabiei –
târgul Manzâr situat în ţinutul Bender, care a devit una din moşiile cele mai dezvoltate din sudul
Basarabiei. Ruzandra Sturdza-Edling a acordat o atenţie deosebită dezvoltării acestei regiuni,
construind un spital şi o şcoală pentru copii săraci (în Manzâr)3. Ea, împreună cu fratele Alexandru, a construit biserica din Manzâr. De asemnea a avut meritul de a fi insistat asupra construcţiei unui azil de bătrâni, dar şi strângerea de fonduri necesare pentru ctitorirea unei mănăstiri de maici4. O scrisoare din 1824, din arhiva genealogistului Sever Zotta, arată faptul că, de
multe ori, ţarul a apreciat pozitiv acţiunile unor reprezentanţi ai elitei autohtone din Basarabia,
în acest sens dăruindu-le anumite concesii dar şi moşii. Ruxandra a adresat o scrisoare de mulţumire ţarului Aleksandr I, prin care îl asigura de un „foarte respectuos ataşament.”5 În apropiere de moşia deţinută de Ruxandra se afla şi moşia Sturzeni, stăpânită de fratele său Alexandru,
cu o suprafaţa de 6000 desetine de pământ6.
În 1837, Ruxandra scria din Manzâr: „Sunt bucuroasă că am părăsit oraşul. Aici copacii,
animalele şi oamenii mei se bucură de prezenţa mea. Sufletul se linişteşte în singurătate, imaginaţia se înviorează la acest izvor al naturii”.
Tot în anul 1837 Alexandru Sturdza călătorind prin Basarabia descria astfel moşia surorii
sale: „Ne-am oprit în treacăt la conacul văduvit, numit Manzâri, clădit de sora mea, unde casa
modestă sub umbra deasă de copaci, biserica singuratecă, şcoala, iar pe culme chipul de marmură a lui Alexandru Blagoslovitul, ne-au dat un adăpost liniştit şi tăcut, ce mângâie pe călătorii
obosiţi de gândul trecerii vremelnice a tuturor turburărilor şi zbuciumărilor pământeşti”7.
În Basarabia Alexandru Sturdza a avut parte şi de unele neplăceri. Un asemenea moment a
fost cauzat de articolul lui Alexandru Hâjdău, intitulat Literaţii din Basarabia, publicat în revista „Teleskop” din Petersburg: „Sturdza Alexandru, moşier, tainic consilier, studiile şi le-a făcut în
Germania. Lucrea sa „Privire asupra universtităţilor germane” este dată uitării; cărţulia despre
pronunţarea limbii greceşti nu prezintă prea mare interes; alcătuirea „Despre ortodoxie” este
scrisă în spiritul secolului al XIX-lea.”8 Ca răspuns la aceste neadevăruri spuse la adresa sa el
scrie o scrisoare adresată redacţiei în care scrie: „vă aduc la cunoştinţă Dumneavoastră că subsemnatul a lucrat la Ministerul de Externe al Imperiului Rus, rezident al misiunilor diplomatice
ruse din Viena, Paris, Berlin, la Ministerul Cultelor şi Învăţământului, dar concomitent m-am
ocupat şi cu teologia, literatura şi istoria. Am lucrări înalt apreciate de patriarhii din Ierusalim şi
Constantinopol, de istoricul N. Karamzin, mitropolitul Moscovei Filaret, lucrări publicate la Paris, Leipzig, Berlin, Odesa9.
Cu aceste realizări semnificative pentru un basarabean, care şi-a petrecut majoritatea vieţii
în afara Basarabiei, Alexandru Sturdza trebuie să ocupe un loc de frunte printre figurile istorice
româneşti. Până nu demult acestei personalităţi marcante nu i s-a acordat prea multă atenţie, siAcest târg a fost redenumit de în timpul sovieticilor luând denumirea de Lesnoe, raionul Tarutino, regiunea Odesa.
Zamfir Arbore, Dicţionarul geografic al Basarabiei, Bucureşti, 1904, p. 77.
3 Alexandru Kidel, La curtea ţarilor Rusiei: Contesa Roxandra Edling-Sturdza // Viaţa Basarabiei, 1934, nr.3, p. 15.
4 Ibidem.
5 Cătălina Opanschi, Prinţesa Roxandra: o descendentă a Sturdzeştilor la curţile europene // Magazin Istoric, nr.10,
1999, p. 78.
6 Până în anul 1965 s-a numit Sturzeni sau Cărbuna, apoi i s-a schimbat denumirea în Ucrainca, deoarece se afla la
graniţa cu Ucraina. În prezent gimnaziul din sat poartă numele marelui teolog român Alexandru Sturdza.
7 Gheorghe Bezviconi, Profiluri de ieri şi de azi, Bucureşti, 1943, p. 47.
8 Alexandru Hâjdău, Clipe de inspiraţie, Bucureşti-Chişinău, Litera Internaţional, 2004, pp. 207-208.
9 Emil Vrabie, op.cit., p. 173.
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tuaţia schimbându-se recent, datorită implicării oamenilor de ştiinţă şi cultură, evidenţiind importanţa istorică a personalităţii lui Alexandru Sturdza: figură emblematică care a luptat pentru
pentru Basarabia şi drepturile ei istorice.
Summary
Alexandru Sturdza was a member of the Sturdza family, born in Jassy in 1791. Alexandru Sturdza was one of the prominent figures in the history of Bessarabia. He occupied important positions in the Ministry of Foreign Affairs of Russia, the advisor of Tsar Alexander I and
editor of the holy alliance. He made the first organizational status of Bessarabia and projects
of the reorganization of the Romanian Principalities. He struggled to preserve the Romanian
language in Bessarabia' s administration. He left the diplomatic service of the Tsar when he
saw that Russian policy was one of conquest and assimilation. Alexandru Sturdza was the
brother of Roxandra Edling-Sturdza. He was the cousin of Mihail Sturdza, prince of Moldavia
from 1834 to 1849. Alexandru Sturdza and his sister Ruxandra had properties in Bessarabia:
Sturdzeni and Manzâr. Alexandre Sturdza was Romanian patriot who dedicated her live dedicated to serve the Romanian interests.
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Ivan Duminica
UN MARE NEGUSTOR BULGAR DIN BASARABIA SECOLULUI AL XIX-LEA:
CHIRIL MINCOV
În istoria Basarabiei sunt multe personalităţi notorii, care contribuit la dezvoltarea ei. În
decursul a aproape 200 de ani, numele unora, cu regret, au fost uitate, din cauza frecventelor
schimbări a regimurilor politice, instaurate în spaţiul dintre Prut şi Nistru. Se ştie că fiecare regim îşi are eroii şi antieroii săi, astfel că multe nume care erau cunoscute fiecărui basarabean în
perioada ţaristă au fost date uitării în veacurile ulterioare. Actualmente, cu ajutorul izvoarelor de
arhivă putem evidenţia informaţii inedite despre aceste personalităţi. Printre ele figurează şi
Chiril Dmitrievici Mincov. Anterior am investigat familia bulgăreascăi Mincov în legătură cu fiul
lui Chiril Mincov – Dmitrii, acel care a deţinut funcţia de primar al Chişinăului în perioada 18501854 şi 1857-18661.
Principalele surse utilizate la studierea familiei Mincov sunt depozitate la Arhiva Naţională
a Republicii Moldova2, Arhiva din Ismail, Arhiva de Stat a oblastei Odesa, iar manuscrisul autobiografiei3 nepoatei lui Chiril Mincov – Anastasia (Nicolau), după soţ Golovina, pe care, în vara
anului 1930, fiind în etate, la vârsta de 80 de ani, a fost transmis arhivei bibliotecii „Sf. Chiril şi
Metodiu” din Sofia4.
Iniţial considerăm necesar să aducem la cunoştinţa cititorului date inedite referitoare la genealogia familiei Mincov. Din izvoare aflăm că, familia Mincov provine din oraşul bulgar Kalofer, oblastea Plovdiv5. Capul familiei, Dmitrii Mincov (n.1729)6, împreună cu soţia sa Nena
(n.1734), a avut trei fii: Constantin (n.1775), Nicola şi Kalcio (n.1785)7, şi o fiică, Stoiana (n.1773)8.
Primul fiu a fost Constantin, cel care, ulterior, a avut grijă de părinţii săi, căsătorit cu Rada (n.1783),
creştea сinci băieţi: Piotr (n.1814), Ivan (n.1816), Afanasii (n.1818), Chiril (n.1821), Alexei (n.1828) şi
trei fiice, Dico (n.1821), Maria (n.1824) şi Axenia (n.1831). Izvoarele atestă că fiul cel mare, Piotr, locuind în Basarabia, în colonia Bolgrad, iar la 13 noiembrie 1830 s-a căsătorit cu Stoina (Stoiana) Vasilievna Sidorenco (n.1810), care a născut două fete: Maria (n.1832) şi Parascovia (n.1834)9.
Al doilea fiu, Nicola, era căsătorit cu Ivana (n.1783) şi avea doi copii, Dimo (n.1805) şi
Ţona (n.1818). În Basarabia, Dimo s-a căsătorit cu Maria (n.1818), care în 1834 îi va naşte o fiică,
Parasceva10.
Materialul despre Dmitrii Mincov şi rolul său în dezvoltarea oraşului Chişinău a fost citit în cadrul celei de a doua
ediţii a conferinţei „Identităţile Chişinăului” (12-13.09.2013). Actualmente, se află în curs de publicare.
2 Aduc sincere mulţumiri domnilor cercetători: dr. în istorie Dinu Poştarencu, dr. în ştiinţe istorice prof. Kalcio K. Kalcev,
dr.hab. în istorie Valentin Tomuleţ şi dr.hab. în istorie Nicolai Cervencov, pentru consultări şi pentru faptul că mi-au atras
atenţia la unele dosare cu materiale arhivistice inedite, care sunt utilizate în lucrarea respectivă.
3 Български исторически архив при Национална библиотека «Св. св. Кирил и Методий» (în continuare −
НБКМ-БИА). II B 2710.
4 Istoricul bulgar Kalcio K. Kalcev a dedicat o monografie Anasasiei Golovina, descriind viaţa şi activitatea acestei
personalităţi, devenită în Bulgaria prima femeie medic (Калчио Калчев, Доктор Анастасия Головина. Една забравена балгарка, Велико Тарново, 1996, с. 255).
5 НБКМ-БИА. II B 2710, f. 1.
6 În unele documente numele lui este menţionat ca „Минько” (Minico) (Коммунальное учреждение „Измаильский архив” (în continuare − КУИА). F. 631, inv. 1, d. 4, f. 14v.). El continuă să apară în documente şi în 1826, deja
în cele din 1835 nu se mai întâlneşte, iar în dreptul numelui soţiei sale se menţionează că este văduvă.
7 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare − ANRM). Fond 134, inventar 2, dosar 53 , file 61v-62, 97v98, 101v-102; КУИА. F. 631, inv. 1, d. 4, f. 14v.
8 Despre Stoiana deocamdată nu se cunoaşte nimic, dar considerăm că ea era casătorită, pentru că în „Vedomostea
de spovedanie a bisericii din Bolgrad Schimbarea la Faţă a Domnului” din 1835, este menţionat că este văduvă. Iar în
Catagrafia coloniei Bolgrad din 1835 se menţionează că ea, împreună cu mama sa în etate Nena trăieşte în familia
fratelui său cel mare – Constantin.
9 ANRM. F. 134, inv. 2, d. 53, f. 101v-102; КУИА. F. 631, inv. 1, d. 4, f. 14v.; d. 9, f. 74v.
10 ANRM. F. 134, inv. 2, d. 53, f. 97v-98.
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Al treilea fiu, Kalcio (varianta rusificată a numelui − Chiril), era căsătorit cu Stefanida
(n.1790). Soţii aveau şapte copii: Nena (Natalia) (n.1813), Dmitrii (n.1815), Kolio (Nicolai)
(1819−1848), Bano (Boris) (1821−1849), Kuna (n.1826), Alexei (n.1828) şi Semion (1829−1846)1.
Fiul lor cel mai mare, Dmitrii, s-a căsătorit foarte devreme, în anul 1832, cu Parascovia (n.1817).
Ea era fiica negustorului de ghildă şi burgomistru al Dumei orăşeneşti Chişinău, Dmitrii Petrovici
Lovciischii (n.1768), un bulgar chişinăuean 2. Ulterior, la 2 martie 1839, Paraschovia a primit, ca
zestre, o casă în Chişinău, cu două nivele şi cu două anexe, aflată la intersecţia străzilor Gostinaia
(actuala str. Mitropolit Varlaam) şi Mihailovscaia (actuala str. Mihai Eminescu). Cu soţia sa, Dmitrii a avut zece copii: Chiril (n.1833), Stefanida (n.1839), Elena (a murit la naştere, în 1841), Mihail
(s-a născut la 7 noiembrie 1841)3, Grigorii (s-a născut la 18 noiembrie 1845 şi a murit în 1846)4,
Anastasia (s-a născut la 24 noiembrie 1846 şi a murit în 1846)5, Grigorii (n.1849), Dmitrii (26 octombrie 1850-25 noiembrie 1893), Alexandra (n.26 aprilie 1852), Elisaveta (n.15 aprilie 1859)6.
Constatăm că, din cauza ciumei, care a lovit Chişinăul în 1846, familia a pierdut doi copii.
Al doilea fiu al lui Chiril Mincov, − Nicolai, s-a căsătorit cu Costanda (n.1820), cu care a avut
trei copii − Chiril (n.1842), Nicolai (?) şi Glafiria (va muri la vârsta de 7 luni)7. Despre Boris se ştie
doar că în urma sa a lăsat un fiu, Chiril (?). La rândul său, Alexei era căsătorit cu Maria (n.1833).
Fiica Natalia s-a căsătorit cu negustorul de ghilda II din Ismail, bulgarul Ananii Nicolaevici Ţvetcov (n.1812). Ea a născut şapte copii: Andrei (n.1833), Chiril (n.1845), Feodosii (n.1852), Ana (n.1837)
şi Feodora (n. 1850)8. Fiica cea mică − Kuna, numele căreia este menţionat în documente în două
variante rusificate, Niculina sau Aculina, în 1846 s-a căsătorit cu bulgarul chişinăuean, viitorul primar9 al Chişinăului (1854-1857) − Anghelii Petrovoci Nicolau (1821-1863)10. În familia lor, la 17
ANRM. F. 134, inv. 2, d. 53, f. 61v-62; КУИА. F. 631, inv. 1, d. 4, f. 14v.
Împreună cu soţia sa, Nena Petrovna (n.1871), Dmitrii Lovciischii creştea şi un băiat Nicolai (n.1809), care ulterior
va deveni moştenitorul proprietăţilor lui (ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1307, ff. 38v-39).
3 ANRM. F. 211, inv. 3, d. 35, f. 70v. Menţionăm că, în documente este indicat, ca Mihail s-a născut la data de 8 noiembrie 1842 (ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1975, f. 2). Oricum, considerăm că datele menţionate mai sus sunt mai veridice,
pentru că se conţin în „Cărţile metricale ale Catadralei din Chişinău”, unde ca regulă, preotul menţiona naşterea şi
data botezului copilului. Acest izvor este sigur, mai mult, aflăm că naşul copilului era supusul Austriei, bulgarul Grigorii Ivanovici Kovalidji (ANRM. F. 211, inv. 3, d. 35, f. 70v.). Despre însuşi Mihail se ştie că, în perioada anilor
1854−1858, îşi făcea studiile la Liceul gubernial din Chişinău (ANRM. F. 1826, inv. 25, d. 81, f. 326).
4 Grigorii a fost botezat la Biserica „Sf. Harlampie” din Chişinău (ANRM. F. 211, inv. 3, d. 53, f. 569v.).
5 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1307, ff. 39v.-40. Anastasia a fost botezată la Biserica „Sf. Harlampie” din Chişinău (ANRM.
F. 211, inv. 3, d. 64, f. 437v.). Aici la fel găsim neconcordanţe cu alte documente, care atestă data de naştere a Anastasiei – 24 noiembrie 1847 (ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1975, f. 2).
6 Elisaveta a fost botezată la Biserica „Sf. Harlampie” din Chişinău (ANRM. F. 211, inv. 3, d. 134, f. 303v.).
7 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1245, f. 44v.; d. 1307, ff. 39v-40.
8 ANRM. F. 134, inv. 3, d. 1431, f. 46v-47.
9 Trebuie să menţionăm că, în documentele din perioada ce vizau conducerea Chişinăului, se utiliza cuvântul „gorodskoi glava”, considerăm că traducerea mai apropiată a acestui cuvânt în limba română ar fi „primar”. De aceea, în articol vom folosi acest termem.
10 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1307, ff. 39v-40. Anastasia a petrecut o viaţă plină de tragedii personale. În 1858 a murit
tatăl ei, pe când relaţiile cu mama sa erau încordate. Din cauza stării falimentare a familiei, este nevoită, la vârsta de
16 ani, să se căsătorească cu ofiţerul armatei ţariste Pavel Berladschi (1847−4 ianuarie 1879). Ea a lucrat ca stenagrafistă în Comitetul de prestaţii locale şi Judecătoria Civilă a oblastei Basarabia. În iunie 1872, Anastasia a fost admisă
la Universitatea de Medicină din Zürich (Калчо Калчев, Доктор Анастасия…, с. 21-22). Aici ea face cunoştinţă şi
participă la mişcarea emigranţilor ruşi „Narodnicismul”. Reprezentanţii mişcării fiind ataşaţi ideilor că principala
forţă revoluţionară este ţărănimea şi intelectualitatea, erau convinşi că personalităţile, eroii trebuie să aibă rolul de
creatori ai istoriei. După percheziţiile efectuate în casa ei de către poliţia locală, este nevoită să se întoarcă în Chişinău
(Константин Поглубко, К биографии А. Головиной – первой бессарабской болгарки-доктора // Асклепий.
Болгаро-советский ежегодник истории и теории медицины, Т. И, под ред. В. Павловой (Давидовой), Б. Петрова. София, 1970, с. 124-129). În perioada anilor 1874−1878 şi-a continuat studiile în domeniul medicinei, la Paris.
La 27 decembrie 1878, la Sorbona, a susţinut teza de doctor cu denumirea „Etude histologique sur la structure des
arteres”. Apoi s-a întoars în Bulgaria. După moartea soţului său, s-a căsătorit a două oară, cu funcţionarul rus Alexandr Fiodorovic Golovin (1852−18 februarie 1904). Împreună au adoptat un băiat din Kalofer − Gheorghii Velev Klankov, căruia i-au schimbat juridic numele în Iurii (n.1889−28 februarie 1851). El a devenit ofiţer de marină. Iurii s-a
căsătorit cu Nedealka Vasileva Kiustindilska (?), cu care a avut o fiică, Anastasia (n.27 ianuarie 1931) şi doi fii, Aleksandr şi Iurii. În Bulgaria Anastasia a lucrat în cadrul Direcţiei de sănătate a oraşului Veliko Târnovo, apoi la Şcoala de
fete № 1 din Sofia şi Spitalul Alexandrovschii. În perioada 1882-1883, împreună cu soţul său, a lucrat în cadrul can1
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octombrie 1850 s-a născut fiica Anastasia, care, ulterior, va deveni prima femeie medic de origine
bulgară şi va lăsa istoriei manuscrisul cu amintirile sale despre istoria propriei familii1.

Fig. 1. Anastasia Golovina (nepoata lui С. Mincov)
cu fiul Iurii, soţia lui Nedialka şi nepoţica sa Anastasia (1932)2
Trebuie să subliniem că, Chiril Mincov a acordat o atenţie deosebită educării copiilor săi. Din
dosarul personal al fiului cel mai mare, Dmitrii, depozitat în fondul „Dumei orăşeneşti din Chişinău”, aflăm că el „a primit şcolarizarea la domiciliu”3. Chiril a angajat un profesor, care preda lecţii
copiilor săi. Probabil, el dorea ca fiii, primind educaţia potrivită, să-l ajute în activitatea sa.
Am menţionat mai sus că familia Mincov provine din oraşul bulgar Kalofer, regiunea Plovdiv. Izvoarele arată că, la începutul secolului al XIX-lea, numeroasa familie Mincov a părăsit
pentru totdeauna oraşul natal Kalofer. Putem presupune că acest lucru s-a întâmplat între anii
1799−1812. La această ipoteză este susţinută de sursele istorice, referitoare la perioada răzmeriţelor cârjaliilor otomani4. Anume atunci oraşul Kalofer a fost jefuit şi ars de două ori, la 22 decembrie 17995 şi în 18046, de către cârjaliii otomani. La acestea trebuie să adăugăm şi războiul
ruso-turc din anii 1806−1812, în urma căruia, guvernul ţarist, care era interesat de dezvoltarea
regiunilor nord-pontice, acoperite de stepe imense, promiţându-le bulgarilor privilegii, i-a motivat să imigreze la nord de Dunăre7. Cauzele menţionate mai sus au determinat familia Mincov să
se transfere în Basarabia.
celariei cneazului bulgar Aleksandr I. A muncit şi în spitalele din Plovdiv, Loveci, iar în perioada 1889−1893, a fost şef
al secţiei de psihiatrie în oraşul Varna. A participat la fondarea Societăţii de luptă cu tuberculoza din Varna. A fost
medic pe fronturile Primului şi celui de-al Doilea Război Balcanic (1912−1913) şi în Primul Război Mondial
(1914−1918). Tot în Bulgaria ea a devenit prima femeie-redactor al unei reviste. Publicaţia periodică era promonarhistă şi se numea „Rabota” (Lucru). Anastasia s-a stins din viaţă la 5 martie 1933 şi a fost înmormântată în cimitirul
central al oraşului Varna (Калчо Калчев, Доктор Анастасия…, с. 9, 39, 113).
1 НБКМ-БИА. II B 2710, f. 1.
2
Arhiva personală a lui Kalcio Kalcev.
3 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1975, ff. 1-2.
4 Cârjaliu – hoţ, tâlhar care făcea parte dintr-o bandă (Despre fenomenul cârjaliilor pe pământurile bulgăreşti vezi
mai detaliat în: Вера Мутафчиева, Кърджалийско време. София, 1993, с. 416; Ivan Duminica, Violenţa în Bulgaria sub stăpânire otomană – factor al imigrării bulgarilor la nord de Dunăre (sf. sec. al XVIII-inc. Sec. al XIX-lea)
// Revista de etnologie şi culturologie, XI-XII, 2012, р. 119-126).
5 Бенио Цонев, Опис на славянските ракописи в Софийската народна библиотека, София, 1923, с. 344.
6 Константин Иречек, Княжество България, Т. 2, Пловдив, 1899, с. 375; Никола Начов, Калофер в миналото, 1707−1877, София, 1927, с. 17-25.
7 Владимир Конобеев, Русско-болгарские отношения в 1806−1812 гг. // Из истории русско-болгарских отношений, Москва, 1958, с. 201; Иван Думиника, Переселение болгар в Молдавское княжество в период русскотурецкой войны 1806−1812 гг. // Promemoria. Revista institutului de istorie social, № 4, 2012, с. 201-226.
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Iniţial, familia Mincov, împreună cu un grup de imigranţi, s-a stabilit în cătunul Gura Celighider, judeţul Ackerman1. De acolo, după anul 1821, s-a mutat în colonia Bolgrad, care în acea
perioadă devenise centrul administrativ al coloniilor bulgare din sudul Basarabiei. Credem că anume
după acest an, şi nicidecum mai devreme, mincoveştii s-au stabilit în Bolgrad, deoarece „Catagrafia populaţiei coloniei Bolgrad din 1 aprilie 1835” nu-i atestă înscrişi ca locuitori ai coloniei în perioada recensământului precedent, efectuat în anul 1821. În grafa unde trebuia indicată vârsta lor din 1821, este
menţionat că ei „au venit din cătunul Celighider”2. Oficial, „Vedomostea de spovedanie a bisericii din
Bolgrad Schimbarea la Faţă a Domnului”, familia Mincov este ates-tată în anul 18263.
De aici încolo ne vom opri asupra ramurii neamului Mincov, care descinde din Kalcio Mincov. Menţionăm că, anume în Basarabia prenumele lui Kalcio Mincov a fost rusificat şi ulterior,
în documentele oficiale, el apare ca „Chiril”4 sau „Chirilo”5. Uneori chiar şi numele lui şi al descendenţilor săi este greşit scris, ca „Minco”6 sau „Mincu”7. Constatăm că, şi în perioada actuală, în
unele lucrări se utilizează forma românizată a prenumelui, ceea ce în opinia noastră este incorect8.
În colonia Bolgrad, Chiril Mincov, având statut de colonist, a început să beneficieze pe deplin de privilegiile coloniştilor transdanubieni, garantate prin „Ucazul” împăratului Aleksandr I
din 29 decembrie 1819. Vom menţiona că din înlesnirile pe care le avea, cele mai însemnăte
erau: scutirea de orice dare către fisc, a vinderii vinului şi rachiului produse de ei şi dreptul de a
vinde aceste produse numai în coloniile lor; scutirea de impozitul vamal; dreptul de asociere şi
de a practica orice profesie, dar şi libertatea de a trece în alte clase sociale9. Aceste privilegii au
deter-minat familia Mincov să desfăşoare o amplă activitate comercială. Este cunoscut că, Chiril
Mincov a început să practice comerţul prin vânzarea vinului. În 1833, din cauza recoltei slabe de
cereale, el a cumpărat de peste hotare porumb, grâu şi orz şi le-a repartizat, la procente,
coloniştilor cointeresaţi10. Este interesant faptul că în toate actele de vânzare-cumpărare, începând cu anii 30 ai sec. al XIX-lea, figurează numele fiului său Dmitrii, care din cauza analfabetismului tatălui său, era reprezentantul lui oficial11.
Subliniem faptul că autorităţile ţariste îi susţineau pe bulgarii înstăriţi, ajutându-i să arendeze pământuri şi să crească oi. Din motive economice, funcţionarii îi încurajau pe moşierii bulgari să crească pe aceste pământuri anume oi de rasa Merinos, deoarece Rusia importa mai multă lână subţire (însă ea putea fi produsă şi în interiorul ţării, crescând această rasă de ovine). Astfel, cei care creşteau oi Merinos puteau să le vândă coloniştilor, iar ei, la rândul lor, să le încrucişeze cu oi de rasa Ţigae, care se întâlnea în majoritatea găspodăriilor bulgăreşti.
În acest mod, începând cu 1833, pentru suma de 440 de ruble pe an Сhiril Mincov a arendat, pe un termen nelimitat, 1.466 de desetine de pământ în colonia Dmitrievca, judeţul Ackerman, şi a crescut 3.500 de capete de oi de rasa Merinos12. Deja în 1838, în posesia lui erau înregistrate 6.050 de oi. Cu ajutorul tutorelui imigranţilor transdanubieni, M. Butcov, în anul 1834,
Dmitrii, fiul lui Chiril Mincov, a arendat pe un termen nelimitat 3.000 de desetine de pământ
din colonia Glavan, judeţul Ackerman. Pentru arendă el plătea 500 de ruble pe an13. Pe aceste
ANRM. F. 134, inv. 2, d. 53, f. 61v. Acest cătun fost format de ţărani moldoveni din Bucovina, în anul 1810. În perioada ţaristă era numit şi Satul Nou (История городов и сел Украинской ССР. Том: Одесская области. АН УССР.
Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронико (пред.) и др. Киев, 1978, с.734).
2 ANRM. F. 134, inv. 2, d. 53, f. 61v.
3 КУИА. F. 631, inv. 1, d. 4, f. 14v.
4 ANRM. F. 134, inv. 2, d. 53, f. 61v.;
5 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1575, ff. 8v-9.
6 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1033, ff. 22v-23.
7 Иван Халиппа, Город Кишинев времен жизни в нем Александра Сергеевича Пушкина 1820−1823 гг. Кишинев, 1899, с. 27-28; Gheorghe Bezviconi, Profiluri de ieri şi de azi. Articole, Bucureşti, 1943, с. 85, 90.
8 Iurie Сolesnic, Chişinău. Enciclopedie, Chişinău, 1997, p. 387; Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă
(1812−1918). Instituţii, Regulamente, Termeni, Vol. II, Chişinău, 2012, p. 40.
9 Ivan Duminica, Politica Imperiului Rus de acordare a privilegiilor coloniştilor bulgari din Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea // Tyragetia, VI [XXI], № 2, 2012, p. 182.
10 Государственный архив Одесской области (în continuare − ГАОО). F. 7, inv. 1, d. 3155, f. 3; d. 3749, f. 23.
11 ANRM. F. 37, inv. 3, d. 342, ff. 16v-17.
12 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 1326, ff. 113-117.
13 ГАОО. F. 6, inv. 1, d. 3093, f. 38.
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locuri întinse el creştea oi, numrul cărora, la mijlocul anilor 50 ai secolului al XIX-lea, a ajuns la
20.000 de capete, astfel că piaţa de desfacere era asigurată în special datorită producţiei lui.
Creşterea dinamică a vitelor cu metode semi-extensive (semi-tradiţionale) a mărit necesitatea de pământuri extinse de păşune şi fân1, ceea ce la rândul său, a impulsionat procesul de
cumpărare a pământurilor de către oameni înstăriţi. În acest timp, marii proprietari de pământ
− boieri moldoveni şi funcţionarii de stat, îşi vindeau moşiile aflate în Bugeac. Aşa, de exemplu,
în ziarul „Odeskii vestnic” din 1836 a fost plasat anunţul de vânzare a 17 moşii în judeţul Ackerman, şi câte una în judeţele Bender şi Leova. În total, se planifica să fie vândute 29.000 de desetine de pământ2. Statul nu punea piedici acestor achiziţii pentru că, de obicei, aceste moşii aproape nu erau populate. De această situaţie a profitat şi familia Mincov. Astfel, în februarie 1843,
Chiril Mincov, a cumpărat cu 20.600 de ruble, de la consilierul de stat, moşierul Egor Balş,
4.000 de desetine de pământ în moşia Aluat, judeţul Ackerman3. În document se menţionează
că această moşie făcea parte din moşia „Bisericuţa”, numită şi Gura malurilor. Moşia Aluat era
înconjurată de râul Ialpug, moşiile Cumai, Musait, Bisericuţa şi Carbagalia4. În luna martie
1844, de la acelaşi moşier, Mincov cumpără, cu 11.400 de ruble, 2. 000 de desetine de pământ
pe moşia „Bisericuţa”. Terenurile respective se învecinau cu moşiile „Kârba-oglu” a lui E. Balş şi
„Acbota”, a negustorului Ivan Faclier5. Deja în anul următor, ca zestre el dăruieşte 1.000 de
desetine de pământ din moşia „Bisericuţa”, în valoare de 5.700 ruble de argint, fiicei sale Natalia, care era căsătorită cu negustorul de ghildă Ananii Ţvetcov6. Până în 1851, în judeţul Cahul, în
proprietatea familiei Mincov erau 7.000 de desetine de pământ, din care 3.600 de desetine −
păşuni, 2.200 − fâneţe, 1.100 – teren arabil, 4 – pământ gospodăresc, 2– livezi şi 94 de desetine
de pământ ce nu era comod pentru folosire7. Pe pământurile coloniei Calcevo, judeţul Ackerman, numită oficial în 1862 în cinstea sa, se aflau câşlele lui8. Anterior, acest loc era numit
„Калчевские хутора” (cătunele lui Kalcio). Până 1856, aici au locuit unii colonişti originari din
Bolgrad. Ei foloseau pământurile pentru cârcume şi păşuni. După ce Bolgradul a intrat în componenţa Principatului Moldovei, mulţi dintre bulgari au ales să treacă în partea rusească a Basarabiei, ceea ce a dus la sporirea numărului locuitorilor din cătunele lui Kalcio. La începutul
anilor 60 ai secolul al XIX-lea, aceste cătune se transformă în mahalale şi în 1862, în documente
oficial este menţionată colonia Calcevo9.
După cum putem observa, pământurile lui Mincov erau constituite în mare parte din păşuni, care erau folosite pentru creşterea vitelor, dar îndeosebi a oilor. Ulterior, el va cumpăra pământuri în judeţul Chişinău, unde în 1851, vor fi crescute 7.000 de oi, 132 cai, 110 boi şi 150
capete de vite care nu erau implicate în lucrări agricole şi se aflau pe păşuni10. Totuşi, pe moşiile
lui Mincov se prelucra şi pământ. Nu întâmplător se menţiona că, anume pământurile lui erau
de „cea mai înaltă calitate” şi că pe ele se cultiva grâu11. Este cunoscut faptul că, coloniştii din
Taraclia, judeţul Akkerman, se angajau la lucru la el, ca să prelucreze aceste pământuri12. Istoricul Ivan Meşceriuc considera că, având terenuri de pământ atât de întinse, moşieri de tipul lui
Mincov sau, cum îi numeşte el, „burghezia agrară”, puteau să concureze cu marii proprietari din
guberniile centrale ale Rusiei13.
Иван Анцупов, Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812−1870 гг.), Кишинев, 1978, с. 97.
Иван Мещерюк, Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в южной Бессарабии
(1808−1856), Кишинев, 1970, с. 245.
3 ANRM. F. 37, inv. 3, d. 342, f. 2.
4 Ibidem, f. 17.
5 Ibidem, d. 605, ff. 1-2v.
6 Ibidem.
7 Иван Мещерюк, Социально-экономическое развитие…, с. 248.
8 Йов Титоров, Българите в Бесарабия, София, 1903, с. 110; Светлана Топалова, Из историята на Калчова колония
(Бесарабия) // Балгарска Бесарабия 1, Болград, 1999, с. 33; Андрей Шабашов, Калчева // Роден край, № 39, 2008.
9 Светлана Топалова, Из историята на Калчова..., c. 34-35.
10 Иван Мещерюк, Социально-экономическое..., c. 249.
11 Ibidem, c. 248.
12 Николай Червенков, Иван Думиника, Тараклии – 200 лет, Том I (1813−1940) Науч. ред. К. Калчев, Кишинев, 2013, с. 121.
13 Иван Мещерюк, Социально-экономическое развитие…, с. 250.
1

2

190

Fig. 2. Dmitrii Mincov, fiul lui Chiril Mincov,
primar al Chişinăului (1850−1854; 1857−1866)

Fig. 3. Catedrala „Schimbarea la Faţă
a Domnului” din oraşul Bolgrad (2011)

Fig. 4. Clopotul „Bunăvestire”, dăruit
Catedralei din Bolgrad de către Chiril şi
Dmitrii Mincov

În acelaşi timp, familia Mincov a deschis în colonia Taraclia, judeţul Akkerman, o fabrică
de producere a caşcavalului şi brânzei1. Produsele din brânză, caşcaval şi lână erau vândute în
pieţele din sudul Rusiei şi în Europa, asigurând familiei Mincov un capital însemnat. Iar în colonia Cişmeaua-Varuita, a început să funcţioneze o cârciumă. În afară de aceasta, familia Mincov
se ocupa şi de concesiunea comercializării băuturilor spirtoase (rachiului, vinului, berii etc.), adiСавелий Новаков, Социалино-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел южной Бессарабии
(1857–1918), Науч. ред. Иван Анцупов и Ион Бодруг, Кишинев, 2004, с. 137.
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că avea dreptul de a încasa impozite din comercializarea alcoolului. Astfel, datele de arhivă arată
că în anii 1834−1835, 1842 Chiril Mincov era concesionarul cârciumelor ce se aflau în preajma
râului Catlabug. Suma concesionării anuale echivala cu 200 de ruble. În acelaşi timp, fiul său,
Dimitrii Mincov, în perioada 1838−1842 avea dreptul de concesiune în colonia Chiriet-Lunga1.
Izvoarele arată că în afara activităţii comerciale, Chiril Mincov participă activ la viaţa duhovnicească a coloniei Bolgrad. Dmitrii, fiul lui Chiril Mincov, a fost ales, din partea societăţii locale, în
Comisia de control a desfăşurării lucrărilor de construcţie a Catedralei din Bolgrad „Schimbarea la
Faţă a Domnului”. În acelaşi timp, Chiril a făcut o comandă la Moscova şi a adus în dar Catedralei
un clopot, numit „Bunăvestirea”, care actualmente este păstrat în curtea lăcaşului sfânt2.
Tot în colonia Bolgrad, la 16 februarie 1837, fiul lui cel mai mare, Dmitrii Mincov, şi-a
început, oficial, activitatea comercială, folosindu-se de capitalul părintelui său3. Din datele prezentate în documente aflăm că el a efectuat operaţii comerciale, împreună cu tatăl său, până la 8
octombrie 18534. În acest context, trebuie să subliniem că, atunci când vorbim despre activitatea
comercială a lui Chiril Mincov, începând de la mijlocul anilor 30 ai secolului al XIX-lea şi mai
departe, întotdeauna trebuie să-l menţionăm pe Dmitrii, deoarece aşa cum am arătat mai sus şi
o vom face şi mai jos, cei doi erau împreună întotdeauna când se făceau operaţii comerciale.
Vorbind în termeni istorici, putem să afirmăm că ei aveau o pungă comună, în care puneau şi
din care scoteau bani prin înţelegere reciprocă.
La sfârşitul anilor 30 ai sec. al XIX-lea, familia Mincov a decis să părăsească Bolgradul,
pentru a se stabili cu traiul permanent în oraşul Chişinău. Apare întrebarea ce a determinat o familie înstărită să părăsească centrul administrativ-comercial al bulgarilor basarabeni? Referitor
la această chestiune, în istoriografie există două păreri. Prima aparţine istoricului bulgar Iov Titorov, ea fiind susţinută de Petăr Atanasov5 şi Kalcio Kalchev6. Iov Titorov consideră că, mincoveştii au părăsit oraşul nu la propria dorinţă, ci pentru că au fost nevoiţi să facă acest pas, din
teama de a fi supuşi represiunilor din partea autorităţilor coloniste7. Aşadar, bazându-se pe
amintirile contemporanilor, el afirmă că, în 1848 bulgarii, mai mulţi vârstnici (primii colonişti)
din Bolgrad au decis că tutorele coloniştilor transdanubieni trebuie să provină din rândurile lor.
Se presupune că, iniţiatorul acestei idei a fost însuşi Mincov cel bătrân. De aceea, oamenii au
propus candidatura lui Chiril Mincov, care în opinia autorului, „era om înţelept, dar nu a fost
pregătit pentru aşa ceva”8. S-a decis să se trimită o delegaţie în Odesa, la Comitetul Tutelar
privind coloniştii străini din Sudul Rusiei. Intuind că iniţiativa lor va trezi nemulţumirea autorităţilor ţariste, care putea să recurgă la represiuni, Chiril Mincov le-a spus tinerilor, prezenţi la
adunare: „Băieţi indiferent ce se va întâmpla, să fiţi tari”. După plecarea delegaţiei bolgrădene la
Odesa, aflând despre intenţiile coloniştilor, tutorele acestora din Basarabia, Mihail Butcov, a raportat informaţia autorităţilor coloniale din Odesa, adăugând că dacă dorinţa ultimilor nu va fi
îndeplinită, ei vor porni o revoltă9. Autorităţile au reacţionat prompt, obligându-i pe bulgari să
se întoarcă acasă, cu ameninţarea că, în caz contrar, îi vor expluza din Imperiu. Apoi, în Bolgrad,
a fost trimis detaşamentul de cazaci în frunte cu generalul Al. Gan, care a arestat 20 de tineri,
dintre care 9 bolgrădeni au fost maltrataţi. S-a păstrat descrierea interogatoriului, din care aflăm
că, atunci când era prins un tânăr bulgar, acesta era dezgolit şi pus cu capul la pământ. Dacă nu
dorea să spună numele iniţiatorilor aşa-numitei revoltei, era biciuit pe corpul gol cu frunze verzi.
Când a ajuns rândul celui de-al zecelea tânăr, după primă lovitura el i-a numit pe Chiril Mincov,
Dimităr Kazanarskii şi încă o persoană, numele căreia este trecut sub tăcere de I. Titorov, drept
iniţiatori ai ideii de schimbare a tutorelui. Mai aflăm că, ultimul a fost găsit acasă şi bătut la fel ca
ANRM. F. 1842, inv. 42, d. 540, ff. 4-5 v.
ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1975, ff. 1-2.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Петър Атанасов, Болградската гимназия // Училищен преглед, Год. 39, кн. 2, 1940, с. 214.
6 Калчо Калчев, Доктор Анастасия…, с. 14.
7 Йов Титоров, Българите в Бесарабия..., c. 94.
8 Ibidem.
9 Ibidem, c. 95.
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tinerii, iar Mincov şi Kazanarskii au fost chemaţi la generalul Gan. Ei au venit cu medaliile oferite de împărat prinse pe piept. În opinia lui Titorov, acest lucru l-a determinat pe generalul rus
să nu-i aresteze pe Mincov şi Kazanarskii, primul a avut o medalie, iar al doilea două1. Din acest
motiv, consideră istoricul bulgar, autorităţile i-au interzis lui Mincov să trăiască într-o colonie bulgară, aşa că el a fost nevoit să plece la Chişinău, „unde a trăit până la adânci bătrâneţe”. Aceasta
măsură ar fi fost determinată, conform lui I. Titorov, de faptul că „în persoana lui Chiril Mincov,
autorităţile ţariste vedeau un agitator care prezenta pericol pentru liniştea coloniilor bulgare”2.
Alt cercetător bulgar, Petar Atanasov, este totalmente de acord cu descrierea propusă de I. Titorov a evenimentelor şi consecinţele lor, dar face o legătură cu „revolta” bulgarilor din Bolgrad, cu
identitatea lor bulgărească şi dorinţa de avea cărţi, şcoli şi administraţie bulgară. Ca preistorie a acestui eveniment este prezintat cazul călugărului Natanail (viitorul mitropolit de Ohrid (1872−1880)
şi Plovdiv (1891−1906), care împreună cu prietenul său Dimităr Panaiotov − învăţător şi preot în
Bolgrad, începând cu 1845 a desfăşurat o amplă activitate de cumpărare şi răspândire a cărţilor de
limbă bulgară în coloniile din sudul Basarabiei, fapt ce nu era privit cu ochi buni de către M. Butcov.
În consecinţă, Panaiotov a fost prigonit în repetate rânduri. Însuşi Natanail a fost arestat, după ce,
în vara anului 1848, fiind în drum spre mănăstirea Capriana, s-a oprit în oraşul Ackerman. După
ce a părăsit acest oraş, el a fost arestat şi învinuit de răspândirea, prin intermediul cărţilor, ideilor de rebeliune, după care a fost trimis în Odesa, unde i-au fost reiterate învinuirile. El a scăpat
de închisoare numai datorită episcopului de Chişinău şi Hotin Irinarh. Întorcându-se din Odesa, el a trecut din nou prin Akkerman. Aici bulgarii l-au întâmpinat cu festivităţi, în biserici au
fost ţinute slujbe divine, iar seara un bulgar înstărit a întins o masă mare pentru cleric. Atanasov
concluzionează că, „anume această manifestaţie patriotică a bulgarilor din Ackerman i-a molipsit pe confraţii lor din Basarabia, inclusiv pe cei din Bolgrad”3.
O opinie diferită de cele anterioare a fost expusă de bulgariştii moldoveni Ivan Grec şi
Nicolai Cervencov, care consideră că mincoveştii s-au mutat din Bolgrad cu scopul de a-şi extinde comerţul, lucru ce se putea realiza dacă se alăturau ghildei comerciale4.
Noi, la rândul nostru, susţinem părerea lui N. Cervencov şi I. Grec. În primul rând, această idee
reiese din neconcordanţa datelor prezentate de I. Titorov. Nu poate fi vorba de 1848, ca an al întâmplării acestui caz, deoarece M. Butcov a fost tutore al bulgarilor mult mai devreme (timp de 12
ani, între 13 noiembrie 1832 şi 23 noiembrie 1844)5. În al doilea rând, Alexandr Gan în 1848 nu
avea grad de general, ci de locotenent-colonel, şi a slujit în aceeaşi perioadă în regimentul de Jägerii6. În al treilea rând, documentele din arhivă ne arată clar că reprezentanţii familiei Mincov s-a
pregătit din timp să părăsească Bolgradul. Nu întâmplător, la 13 aprilie 1836, ei au primit de la
Duma Chişinăului un document care le-a permis să-şi construiască casă în acest oraş. De altfel,
înainte de a pleca din colonia natală, potrivit legii, fiecare colonist trebuia să obţină rezoluţia autorităţilor coloniale. Un act asemănător a fost emis de către M. Butcov, fără ca acesta să spună ceva
de rău despre Chiril Mincov, sau să manifeste vreo pretenţie faţă capul familiei7.
Considerăm că, familia Mincov s-a stabilit permanent la Chişinău în 1838. Documentele
arată că, construcţa locuinţei fusese terminată în septembrie 1838. Exact la 15 septembrie, acelaşi an, Comisia de Construcţii a verificat starea clădirii şi a dat aviz pozitiv, constatând că ea este
bună de locuit8. Casa Mincov era situată în partea I a oraşului, în piaţa de pe strada Gubernskaia
(actuala str. Puşkin spre Parcul Catedralei). Din Certificatul de evaluare, emis, la 22 decembrie
1842, de Comisia de Construcţii în componenţa: Gerşco Cauşanschii, Şmirco Cuciuc şi arhitectului Luca Zauşchevici, aflăm cum arăta această casă9. Clădirea cu două nivele era din piatră,
Йов Титоров, Българите в Бесарабия..., c. 96.
Ibidem.
3 Петър Атанасов, Болградската..., c.212-214.
4 Иван Грек, Николай Червенков, Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще, София, 1993, с. 59.
5 Аполлон Скальковский, Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае. Статистический
очерк А. Скальковскаго, Одесса, 1848, с. 42.
6 Список генералитету по старшинству, Санкт-Петербург, 1886, с. 62.
7 ANRM. F. 37, inv. 3, d. 3789, ff. 1-2, 20 v.
8 Ibidem.
9 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1066, ff. 1-10 v.
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acoperită cu foi de fier. Lungimea casei era de 10 stânjeni, iar lăţimea − 2 ½ stânjeni1. Înălţimea
de la soclu până la cornişă era de 11 ½ arşini2. La primul nivel se aflau patru camere, la etajul doi
– şase camere, cu pereţii vopsiţi cu vopsea de ulei. Din partea străzii era un balcon de fier, din
partea curţii era anexa unei galerii pe stâlpi tencuiţi. De la nivelul întâi la al doilea se putea urca
pe o scară de lemn, care la fel era vopsită cu vopsea de ulei. Sub casă se afla un beci de piatră, cu
boltă, de lungimea 5 şi lăţimea − 3 stânjeni. Obloanele şi uşile casei erau vopsite. Casa valora
10.600 de ruble3.
Comisia de Construcţii a mai constatat că, în curtea casei se afla o anexă (fligheli) cu un nivel, acoperită cu cărămidă, cu lungimea de 8 şi lăţimea de 2 ½ stânjeni, cu două camere fără
podele de lemn, bucătărie, un cuptor olandez şi unul rusesc, 7 ferestre, 5 uşi, hambar şi grajd
pentru întreţinerea cailor. Valoarea acestei anexe era de 1.300 de ruble4.
În curte se afla şi o baie din piatră, cu lungimea şi lăţimea de 2 stânjeni, acoperită cu cărămidă. În ea era un cuptor, un uşă şi o fereastră. Valoarea acestei băi era de 250 de ruble5.
Din partea străzii se putea intra pe o poartă mare din lemn, întărită pe stâlpi din piatră. Ea
costa 11 de ruble. În total, locul în preajma casei ce aparţinea familiei Mincov ocupa pe stradă 10
stânjeni pătraţi şi în curte 28 stânjeni pătraţi.
În proprietatea familiei Mincov se afla şi o altă anexă, amplasată pe ulicioara dintre străzile
Moscovscaia (în prezent bd. Ştefan cel Mare) şi Gostinaia (actuala str. Mitropolit Varlaam). Această clădire cu lungimea 7 şi lăţimea 4 stânjeni era cu un nivel, acoperită cu cărămidă. În ea se aflau
4 camere cu podelele de lemn, o bucătărie, o verandă, 8 ferestre, 7 uşi, un cuptor olandez şi unul
rusesc. Obloanele şi uşile casei erau vopsite. Sub anexă se afla un beci din piatră, cu boltă, de lungimea şi lăţimea de 2 ½ stânjeni. El avea două secţii speciale şi două ieşiri din partea curţii. Valora
această anexă 2.350 de ruble6. Valoarea totală a casei era de 14.215 ruble de argint7.
Folosindu-se de privilegiile negustoreşti, Chiril Mincov a început să construiască case. Aflăm
că el avea case pe străzile Harlampievscaia (actuala str. Alexandru cel Bun) şi Mincovscaia (actuala
str. G. Coşbuc). În afară de aceasta, el a cumpărat o casă de la negustorul grec Pantelei Sinadino8.
Construirea intensă a caselor prin oraş se explică prin faptul că negustorii primeau, astfel, facilităţi
pe zece ani la achitarea impozitelor de ghildă. Aici trebuie de adăugat şi interesul economic, deoarece casele se dădeau în chirie sau proprietarii le depuneau drept garanţie în contul unei datorii
sau în cadrul unor operaţii comerciale. Aşa, de exemplu, una dintre aceste case, în 1850, a fost dată
în chirie Şcolii de stat evreieşti de clasa a 2-a9. În perioada 1863−1866, o altă casă era arendată de
către doctorul Groisman. În 1866, în una dintre casele cu două nivele se afla pansionul doamnei
Kozlova10. De menţionat că, venitul acumulat în urma utilizării acestor case îi revenea lui Dmitri,
însă el punea aceşti bani în depozitul comun al familiei Mincov.
În Chişinău, Chiril Mincov îşi realizează dorinţa de a intra în ghilda de negustori. Ca să obţină certificat comercial, depune în scris, către Duma orăşenească din Chişinău, o informaţie
despre situaţia sa financiară, indicând capitalul său comercial. În acelaşi timp, el achita taxele
orăşeneşti şi de ghildă11. Certificatul comercial al lui Mincov a fost emis de administraţia financiară judeţeană, pe baza hotărârii Dumei orăşeneşti privind achitarea taxelor orăşeneşti şi de ghilStânjen − unitate de măsură pentru lungime, folosită înaintea introducerii sistemului metric, care a variat, după epocă
şi regiune, de la 1,96 m la 2,23 m (Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, Bucureşti, 1988, p. 455-456).
2 Arşin − unitate de măsură pentru lungime, egală cu 0,711 m (Энциклопедический словари Брокгауза и Ефрона,
Т. II, Санкт-Петербург, 1890, с. 285).
3 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1066, ff. 2-3v.
4 Ibidem, f. 4.
5 Ididem, f. 5.
6 Ibidem, f. 7.
7 Ibidem, ff. 9-9v.
8 Ibidem, f. 2.
9 Ibidem, ff. 43-44v.
10 Ibidem, f. 39.
11 Potrivit legii din 9 noiembrie 1839, taxa anuală pentru negustorii din ghilda I constituia 660 ruble, din ghilda II 224
ruble, iar pentru cei din ghilda III – 2,5% din suma capitalului comercial şi 10% pentru folosirea căilor terestre şi a
celor maritime (Valentin Tomuleţ, Burghezia basarabeană în epoca modernă (clasificarea, caracteristica, evoluţia)
// Tyragetia, VI [XXI], № 2, 2012, р. 41).
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dă1. Aşa, de exemplu, la 23 decembrie 1841, având un capital declarat de 15.000 de ruble, el a
intrat în categoria de negustori de ghilda I. În 1844, Chiril Mincov este menţionat în documente
ca negustor de ghilda II, cu un capital declarat de 6.000 de ruble2, iar în 1850, având un capital
declarat în sumă de 13.000 de ruble, este înscris în ghilda III de negustori3. În aparenţă, am putea trage concluzia că familia Mincov nu avea capital pentru treapta superioară în sistemul de
ghildă, motiv pentru care, capul familiei a ajuns tocmai pe treapta cea mai de jos. În realitate,
lucrurile stau altfel, deoarece din cauza taxelor de ghildă, care trebuiau să fie plătite în dependenţă de treapta de ghildă, mulţi negustori declarau un capital mai mic, scăpând în aşa fel de
taxele mari4.
Beneficiind de privilegii şi înlesniri prevăzute de „Regulamentul ghildelor din 26 septembrie 1830”, familia Mincov a început o amplă activitate comercială. La 16 februarie 1842, aceasta
deschide o prăvălie în care se vindeau mărfuri de băcănie, faianţă de porţelan şi veselă din cristal, vinuri din străinătate şi tutun. În afară de aceasta, familia avea beciuri şi un depozit unde se
păstrau mărfurile. Produsele le vindeau chiar Chiril, împreună cu fii săi Dmitrii şi Alexei. Venitul
magazinului constituia 10.000 de ruble5. Având în vedere că mincovenii vindeau şi produse
aduse din străinătate, considerăm că ei singuri plecau peste hotare şi procurau produse pentru
magazinul lor. Aşa, de exemplu, în ziarul „Бессарабские областные ведомости” din 1858 se
anunţa că, în luna ianuarie a aceluiaşi an, „Chirilo Mincov pleca peste hotare”6.
Din alte proprietăţi, pe care le avea Chiril Mincov în Chişinău, menţionăm: 3 grădini cu vie,
din care două se aflau pe moşia Râşcanovca şi una pe dealul Malina7. În judeţul Chişinău, familia Mincov avea în proprietate cătunul Paşcani, de 1.156 desetine 372 stânjeni de pământ, cu o
pădure de 177 desetine 2.154 stânjeni pătraţi8. Altă proprietate era satul Pereni, ce avea 3.932
desetine 2.268 de stânjeni de pământ. Şi aici era o pădure, care se întindea pe 1.829 desetine
2.154 stânjeni pătraţi de pământ. Valoarea de piaţă a acesteia constitua 76.783 de ruble9. Chiril
Mincov era proprietar şi al satului Săcăreni, care avea 1.397 desetine 2.193 stânjeni pătraţi de
pământ şi pădure − 506 desetine 1.711stânjeni pătraţi10. Mai târziu, familia cu capitalul comun
cumpără moşiile Cristeşti (130 de desetine de teren arabil, pentru păşuni şi fâneţe, pe pământul
rămas amplasându-se păduri, tufişuri şi gospodărie, în total, 920 de desetine)11 şi o parte din
moşia învecinată Căzăneşti. Remarcăm că o parte însemnată a acestora o constituiau pădurile,
lucru ce nu e întâmplator, pentru că mincoveştii vindeau şi lemn.
La mijlocul anilor 50 ai secolului al XIX-lea, pe moşia Pereni a fost deschisă o fabrică de zahăr, ce aducea un venit considerabil familiei Mincov. Zahărul se producea din sfeclă, care era
cumpărată de la ţăranii din nordul Basarabiei. Productivitatea fabricii era însemnată. Izvoarele
arată că în preajma acestei fabrici erau construite depozite şi beciuri din piatră12. Aşa, de exeANRM. F. 75, inv. 1, d. 1033, ff. 22v-23.
ANRM. F. 37, inv. 3, d. 342, f. 23.
3 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1575, ff. 8-9.
4 Activitatea comercială a negustorilor din Basarabia era reglementată de „Regulamentul ghildelor din 26 septembrie
1830”, conform căruia, în dependenţă de capitalul declarat negustorul putea să facă parte dintr-o anumită ghildă.
Aşa, pentru negustorii de ghilda I figura suma de 50 mii ruble, de ghilda II – 20 mii şi de ghilda III – 8 mii de ruble.
Potrivit legii din 9 noiembrie 1839, mărimea capitalului declarat era modificată, din cauza tranferării rublelor asignate în ruble de argint. Actualmente, pentru doritorii de a intra în ghilda I se declarau 15 mii de ruble, de ghilda II – 6
mii şi de ghilda III – 2,4 mii de ruble. (Valentin Tomuleţ, Burghezia basarabeană…, p. 35-36, 41).
5 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1033, ff. 22v-23.
6 Бессарабские областные ведомости, № 2, 1858, с. 4.
7 ANRM. F. 37, inv. 5, d. 1936, f. 29.
8 Ведомости о количестве лесов в каждом отдельном имении // Записки Бессарабского областного статистического комитета. Изданный под редакцией Александра Егунова, Том I, Кишинев, 1864, с. 245; Александр
Новгородцев, Регистрация земели Бессарабской области // Записки Бессарабского областного статистического комитета, Том II, Кишинев, 1867, с. 115.
9 ANRM. F. 37, inv. 5, d. 29, f. 3; Александр Новгородцев, Регистрация земели..., c. 115.
10 ANRM. F. 37, inv. 5, d. 29, f. 4; Ведомости о количестве лесов..., c. 245; Александр Новгородцев, Регистрация земели..., c. 116.
11 ANRM. F. 37, inv. 5, d. 29, f. 5; Datele din anul 1864 arată că, masa comună a pământurilor moşiei Cristeşti era de
924 de desetine 540 stânjeni pătraţi (Александр Новгородцев, Регистрация земели..., c. 113).
12 ANRM. F. 37, inv. 5, d. 29, f. 10.
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mplu, la 13 iunie 1863, folosindu-se de procura tatălui său, Dmitrii Mincov a vândut unui oarecare Şeinberg 1.400 de puduri1 de zahăr, încasând suma de 7.000 de ruble2.
Vom menţiona că, Chiril Mincov intenţiona să primească titlul de cetăţean de onoare3 al
Chişinăului (treapta cea mai înaltă în ierarhia negustorilor). Cu acest scop, la începutul anului
1852, el cerea autorităţilor ţariste ca familia lui să fie transferată în această treaptă. Ca să primească învoire, el a prezentat certificatul, eliberat de Poliţia oraşănească din Chişinău la 4 iunie
1852, care dovedea că mincoveştii sunt creştini-ortodocşi şi că în fiecare an respectă ceremoniile
bisericeşti şi nu au rude evrei. Un certificat anologic a fost eliberat şi de general-guvernatorul Basarabiei P. Feodorov, la 6 iunie acelaşi an. Pe 28 aprilie 1853, Chiril Mincov îi a cerut lui P. Feodorov un certificat asemănător, însă în el să fie menţionate şi numele membrilor familiei lui: „soţia sa Stefanida, fiii: primul − Dmitrii, soţia lui Parascovia, copiii lui Chiril, Mihail, Grigorii, Dmitrii, Stefanida, Anastasia, Alexandra şi al doielea fiu Alexei şi nepoţii de la fii lui morţi: Chirilo şi
Nicolai Nicolaevici şi Chiril Borisovici” La 9 mai el a primit documentul dorit, iar la 31 august
1853, a dobândit titlul de „cetăţean de onoare”, fiilor şi nepoţilor lui i s-a acordat titlul de cetăţean de onoare prin ereditate4.
La mijlocul anilor 60 al secolului al XIX una dintre străzile oraşului a fost numită Mincovscaia (actuala str. G. Coşbuc)5. În acest context, vom sublinia că, I. Halippa menţionează greşit
că această stradă, „care era numită aşa în cinstea unui moşier Mincu din timpurile lui Inzov” era
în perioada aflării poetului rus Aleksandr Puşkin la Chişinău (1821−1823)6. Credem că această
afirmaţie nu corespunde realităţii, deoarece am subliniat deja că, în aceşti ani, întreaga familie
Mincov locuia în sudul Basarabiei şi atunci nu era atât de cunoscută încât în cinstea ei să fie denumită o stradă din oraşul Chişinău. Cum am arătat, acest lucru se va întâmpla mai târziu. Probabil că strada a fost numită aşa în cinstea fiului lui Chiril – Dmitrii, care fiind primar al oraşului
a contribuit mult la dezvoltarea urbei. Această stradă a fost pavată printre primele, adică în anul
1863.
Pud – veche unitate rusească de măsură pentru greutăţi, egală cu 16,38 kg (Энциклопедический словари Брокгауза и Ефрона, Т. ХХVа., Санкт-Петербург, 1898, с. 768-769).
2 ANRM. F. 37, inv. 5, d. 2096, f. 136.
3 Cetăţenii de onoare erau privilegiaţi. Ei erau scutiţi de impozite, prestaţii personale, serviciul militar obligatoriu şi
de pedepse corporale, aveau dreptul de a alege şi a fi aleşi în organele de administraţie orăşenească şi a de se numi în
actele oficiale „cetăţeni de onoare” (Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca..., I, p. 255-256).
4 ANRM. F. 75, inv. 1, d. 1975, ff. 2-2v.
5 Strada Mincovscaia în această perioadă se întindea până la podul de pe râul Bâc. Podul din lemn era numit în popor
„Podul Vechi” sau, cum îi spuneau evreii, „Alter bric”. El ducea în direcţia havuzului. În perioada interbelică, strada şi-a
păstrat denumirea sa iniţială. Dovadă a acestui fapt este Circulara ministerială din 13 aprilie 1939, adresată şcolilor
supraprimare din Chişinău şi Revizoratelor şcolare din judeţul Lăpuşna. Acest document conţine indicaţii concrete
pentru serbarea sădirii arborilor în oraşul Chişinău. Iată ce informaţie importantă aflăm din actul respectiv: „La 7 dimineaţa, pe 20 aprilie, elevii se adună în unităţile lor. La 7:30 se încolonează pe str. Alexandru cel Bun, pornind pe traseul:
Alexandru cel Bun, Mihai Viteazul, Mincov (aşa este menţionat în document – n.n.), Baia Dobromirov, podul Bâc, Şoseaua Aeroport...” (Maria Vieru-Işaev, Alexandru Cristea (1890−1942). Viaţa şi activitatea reflectate în timp, Chişinău,
2001, p, 64). Gheorghe Bezviconi meţionează, în 1943, că aceasta, ca şi alte străzi, a fost redenumită cu termeni „mai
româneşti”, de aceea, străzii „Primarul D. Mincu” i s-a atribuit numele „G. Coşbuc” (Gheorghe Bezviconi, Profiluri de
eri..., p. 85). Însă, trebuie să menţionăm că nu toată strada şi-a schimbat denumirea, ci numai porţiunea de la actuala
str. Columna până la actuala str. Gh. Ureche. Porţiunea străzii până la actuala str. Albişoara şi-a păstrat denumirea Mincovscaia. Dovadă a acestui fapt este planul german al Chişinăului, alcătuit la sfârşitul anilor 30 - începutul anilor 40 ai
secolului al XX-lea, în care se menţionează „strada Gheorghe Coanuc (autorii au menţionat greşit numele lui George
Coşbuc) şi Mincovscaia” (Stadtplan von Kishinew (Chişinău)// http://oldchisinau.com/streets/Kishinev-german1941.html, accesat pe 30 octombrie 2013). În planul rusesc al oraşului Chişinău din 1943 găsim pe întreaga porţiune a
străzii doar denumirea Mincovscaia (План г. Кишинев. Второе издание 1943 г. // http://oldchisinau.com/streets/1943.html, accesat pe 30 octombrie 2013). În timpul sovietic, denumirea întregii străzi a fost schimbată în „I. Creangă”, tot atunci, în 1981, o porţiune de jos a străzii în perimetrul străzilor actuale Gh. Ureche şi Albişoara a fost tăiată de
str. Puşkin, care a fost atunci prelungită. La începutul anilor 90 ai secolului al XX-lea, pe scurt timp, străzii i-a fost întoarsă denumirea iniţială, dar deja în varianta românizată „Mincu”, ca apoi, să fie din nou schimbată în „G. Coşbuc”
(Вечерний Кишинев, 9 января, 1990 г.). În acest context, considerăm că ar fi bine ca organizaţiile obşteşti să abordeze
problema redenumirii acestei străzi cu numele primarului oraşului Dmitrii Mincov, care timp de 12 ani şi-a dedicat viaţa
activând în folosul Chişinăului şi chişinăuienilor.
6 Иван Халиппа, Город Кишинев…, с. 27-28.
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Dmitrii Mincov
= Nena, n. 1734

Kalcio (Chiril) Mincov, n. 1785
= Stefanida, n. 1790

Constantin Mincov, n.1775
= Rada, n. 1783

Piotr Mincov, n. 1814
= Stoina (Stoiana)
Vasilievna Sidorenco,
n. 1810

Afanasii Mincov,
n. 1818

Chiril Mincov,
n. 1821

Alexei Mincov, Dico,
n. 1828
n. 1821

Natalia, n. 1813
= Ananii Nic. Ţvetcov, n. 1812,
negustor din Ismail

Maria, Parascovia,
n. 1832
n. 1834

Stoiana,
n. 1773

Nicola Mincov
= a.Ivana, n. 1783
b. Maria, n. 1818

Dimo Mincov, Ţona,
n. 1805
n. 1818

Axenia,
n. 1831

Dmitrii Mincov,
n. 1815, primar al or. Chişinău
= Parascovia, n. 1817, fiica lui
Dmirii P. Lovciischi, n. 1768,
burgomistrul Dumei or. Chişinău

Parasceva,
n. 1834

Nicolai Mincov, Alexei Mincov, n. 1828
(1819−1848)
= Maria, n. 1833
= Costanda, n. 1820

Boris Mincov,
(1821−1849)

Semion Mincov,
(1829−1846)

Chiril Mincov
Andrei Ţvetcov, Chiril Ţvetcov, Feodosii Ţvetcov, Ana, Feodora,
n. 1837 n. 1850
n. 1833
n. 1845
n. 1852

Chiril Mincov,
n. 1833

Stefanida,
n. 1839

Elena,
n.1841
m. 1841

Mihail Mincov,
n. 7 noiembr. 1841

Grigorii Mincov,
n. 18 noiembr. 1845
m. 1846

Anastasia,
n.24 noiembr. 1846
m. 1846

Chiril Mincov, Glafiria,
n. 1842
n. 1846

Grigorii Mincov,
n. 1849

Nicolae Mincov

Dmitrii Mincov,
n. 26 octombr. 1850

Alexandra,
n. 26 aprilie 1852

Elisaveta,
n. 15 aprilie 1859

Kuna, n. 1826
= Anghelii Petr. Nicolau
(1821-1863),
primar de Chişinău

Anastasia (17 oct. 1850 – 5 mart. 1933)
= a. Pavel Berladskii (1847-4 ian. 1879);
b. Alexandr Fiod. Golovin (1852-18 febr. 1904)

Gheorghii Velev Klankov (Iurii Golovin)
n. 1889 – 28 februarie 1851
= Nedealka Vas. Kiustindilska

Alexandar
Anastasia,
n. 27 ianuarie 1931 Golovin
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Iurii
Golovin

Din cele menţionate mai sus concluzionăm că, Chiril Mincov a fost un om important în
sistemul economic al Basarabiei perioadei ţariste. Era cunoscut ca un mare proprietar de pământuri, negustor de ghildă, om înstărit. Considerăm că viitoarele cercetări vor evidenţia şi alte
personalităţi, de origine bulgarea, ale Basarabiei.
Summary
The main sources are Mincov family to study data from the National Archives of the Republic of Moldova and the manuscript the autobiography of Dmitry Mincovs’ granddaughter Anastasia (Nicolau) after husband Golovina, who, being elderly, in 1930 transmitted her work
to the archive of „St. Cyril and Methodius" library from Sofia. From sources we learn that
Mincov family comes from the Bulgarian town Kalofer, of Plovdiv region. The head of the family was Dmitrii Mincov, who had three sons with his wife Nena (b. 1734): Constantine
(b.1775), Kalcio (b. 1785) and Nicola. In the beginning of the XIXth century, the Ottoman due to
the persecution in their hometown, the family is forced to immigrate in the 1812 to Bessarabia.
Initially they settled in the village Celighider, Akkerman county, and thereafter, in 1819 the colony moves to Bolgrad, which then became the administrative center of the Bulgarian colonies
in southern Bessarabia. Here, the name of Kalcio Mincov was russificated as in official records
he shows up like Kirill or Kirilo. In the Bolgrad colony, Kirill, fully using privileges that transdanubians settlers were given, starts to carry out a comprehensive business activity. First, he
buys lands from boyars Moldovan around two colonies: Dmitrievca and Glavan. On the lands
near the colony Kalcevo named in his honor, he raised sheep. The sources show that in this
period he had 3,500 sheep. At the same time, he opens the colony Taraclia the county Akkerman, a factory for the production of cheese. And in the colony Cheshme Varuita he had a tavern. Goods were sold in the markets of southern Russia, bringing significant capital to the
owner.
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Vlad Mischevca
UN REPREZENTANT AL ELITEI ECLESIASTICE DIN BASARABIA:
MITROPOLITUL GRIGORE IRINUPOLEOS
Mitropolitul athonit, de origine greacă – Grigore Irinupoleos (23.01.(03.02) 1764–
3.01.(15.01.) 1846.), de la naşterea cărui s-au împlinit recent (ianuarie 2014) 250 de ani, a avut o
activitate diversă şi de lungă durată, deşi încă puţin cunoscută, în Basarabia de după anexarea
din 1812.
Viaţa şi activitatea acestei personalităţi marcante din prima jumătate a secolului al XIXlea, rămâne a fi încă insuficient cercetată – prima lucrare biografică a fost publicată, în limba
greacă, la 1860, de către Sofokleos K. Ekonomu1. Publicând în colaborare cu istoricul grec dr.
Florin Marinescu, la Iaşi (2010) şi la Atena (în 2011) două cărţi consacrate mitropolitului vatopedin Grigore Irinupoleos – am încercat să scoatem din „anonimat” o personalitate, încă puţin
cunoscută, care aparţine unui trecut comun al României (inclusiv şi al Basarabiei şi în primul
rând al Chişinăului) şi Sfântului Munte Athos2.
Cercetarea a urmărit o trecere în revistă atât a vieţii, cât şi mai ales a activităţii multilaterale a unei figuri de excepţie printre călugării vatopedini, care au trăit şi murit pe pământ românesc–arhimandritul Grigore Mitropolitul Irinupoleos (înmormântat la Chişinău). Demersul nostru s-a bazat în mod special pe materialele de arhivă româneşti, greceşti şi ruseşti, păstrate în
Arhiva mănăstirii Vatoped şi Arhiva Naţională a Republicii Moldova.
Anexarea Basarabiei în 1812 a adus cu sine şi transformări în domeniul proprietăţii funciare,
deoarece proprietarii civili, care nu acceptase supuşenia rusă, au fost presaţi să-şi vândă moşiile.
Mănăstirile moldoveneşti din spaţiul pruto-nistrean, închinate Sfântului Munte Athos şi-au păstrat iniţial proprităţile funciare, deoarece ţarismul sub masca de „apărător al ortodoxiei” a urmărit
să perpetue relaţiile bune cu clericii greci. După ce guvernul României a secularizat, în 1863, averile tuturor mănăstirilor acestea nu mai aveau dreptul ca să-şi gestioneze proprietăţile funciare din
Basarabia. Fapt ce a determinat ca moşiile din dreapta Prutului ale Goliei şi altor mănăstiri închinate să treacă sub administrarea directă a mănăstirii athonite Vatoped.
Reinstalat la Iaşi în 1812 în calitatea sa de „mai marele” mănăstirii Golia, mitropolitul Grigore Irinupoleos va vizita Basarabia în mai multe rânduri. În acelaşi an el ajungea în ţinutul Hotin, la moşia mănăstirească din Clişcăuţi3, pentru a rezolva problemele latifundiare ivite în legătură cu scindarea Moldovei pe linia râului Prut.
Îl regăsim în stânga Prutului şi la 1818, când se întâlneşte cu împăratul Alexandru I, care
sosise pentru prima oară la Chişinău, în provincia recent anexată. Ţarul rus l-a primit binevoitor,
deoarece vedem că îl numeşte pe Grigore Irinupoleos „protectorul mănăstirilor” (din Basarabia)4.
Începând cu anul 1812 mitropolitul Grigore apare din nou în acte ca: egumen al Goliei, dar
şi responsabil al mănăstirii Mera. Astfel, la 1813, fiind egumenul Goliei depune o plângere pe sătenii din Osoi5; tot el mai semna în calitatea de responsabil al Merei cu prilejul cumpărării unui
han din Odobeşti şi 24 de jumătăţi de pogoane de vie6; către 1816, este menţionat ca epistat la
Mera7; la 1833 – „responsabil”1 şi epistat2; între 1835 – 1838 este de fapt responsabil, având
„sub grija” sa mănăstirea Mera3.
Σοφοκλής Κ. του εξ΄Οικονόμων, Βίος Γρηγοριου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδιου, Αθήναι, 1860, 72 σ.
Fl. Marinescu, Vl. Mischevca, Mitropolitul Grigore Irinupoleos (1764-1846), Iaşi, AXA, 2010. 132 p.; Ο
Ειρηνουπολεως και Βατοπαιδιου Γρηγοριος (1764-1846) σε ρουμανικα και ρωσικα εγγραφα, Αθηνα, 2011. 167 σ.
3 Vezi: Documentul nr. 4064 în Arhiva românească a mănăstirii Vatoped (în continuare: ARMV).
4 Σοφοκλής Κ. του εξ΄Οικονόμων, Βίος Γρηγοριου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως..., p. 29.
5 Vezi: Documentul nr.5066 în ARMV.
6 Vezi: Documentul nr. 5372 în ARMV.
7 Vezi: Documentul nr. 657 în ARMV.
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În 1814 este responsabil4 al Goliei sau „povăţuitorul” ei5. Iar în 1815 figurează când ca epicând ca epistat al aceleiaşi mănăstiri7. Din 1817 până în 1820 figurează când ca proestos8,
când ca egumen9 al Goliei. În 1819 figurează din nou ca proestos10, în timp ce în august 1820
semnează în calitate de martor – „Grigore Irinupoleos Golăiatul, epitrop al mănăstirii Răchitoasa”11. Schitul Grăjdeni, fiind metoc al Goliei, se afla, de asemenea, în îngrijirea mitropolitului
Grigore12. La 1813 era „îngrijitor” – responsabil al schitului Grăjdeni13.
Vom remarca că, în afară de numeroase moşii mănăstireşti, mitropoliţii din Moldova aveau
şi pământuri deosebite, în proprietate privată. Astfel, la 4 iulie 1815, Scarlat Alexandru Calimah
voievod, domnul Moldovei, în urma rugăminţii arhimandritului Zaharia (egumenului mănăstirii Mera din ţinutul Putna) şi pentru slujbele cunoscute ce le-a făcut tatălui domniei sale,
Alexandru Calimah, în vremea cât a fost domn, dar şi mai înainte, hotărăşte ca să fie scutit de
plata vădrăritului de pe cele 14 pogoane de vie – cumpărate de la Grigore Irinupoleos, deosebite de ale mănăstirii, aflate în podgoria Odobeşti. De asemenea, urmau să fie scutiţi de bir şi
alte havalele 14 oameni străini ce-i va aduce de peste hotare la lucrul viilor14.
Agonisirea de pământuri şi noi moşii fiind una din grijile permanente ale mitropolitului
Grigore Irinupoleos aflat în fruntea mănăstirilor închinate; este de remarcat că şi după scindarea
Moldovei, la 1812, Domnul şi Divanul Ţării avizau noile achiziţii făcute în Basarabia stăpânită de
ruşi. Astfel, la începutul anului 1818 Scarlat Alexandru Calimah şi Divanul Moldovei întăresc
arhiereului Grigore Irinupoleos, epitropul mănăstirii Golia, stăpânirea pe moşia Haliciul din ţinutul Hotin (Basarabia), cumpărată cu 60.000 lei de la postelnicul Ioan Neculce (cu zapisul din
2 ianuarie 1818) şi adeverită de mitropolit şi marii boieri ai Divanului, pe care şi postelnicul a
cumpărat-o de la vărul său – banul Iordachi Dărmănescu. Moşia avea ca megieşi – la răsărit
moşia Clişcăuţi a mănăstirii Golia; la apus – moşia Cristineşti...15
La 20 martie 1818 Ioan Neculce, fost mare postelnic, prin buna învoială cu Grigore Irinupoleos, proestosul mănăstirii Golia, dă mănăstirii moşia Haliciul din ţinutul Hotin, din stânga
Prutului (în Basarabia) – cumpărată de el de la banul Iordache Darie şi situată lângă moşia Clişcăuţi a mănăstirii, primind în schimb moşiile Hânceşti (azi raionul Făleşti) şi Siliştea... hotar ţinutul Iaşi, aflate lângă moşia sa Călineşti (tot în Basarabia; azi raionul Făleşti), pe care mănăstirea le avea de la Toma Cantacuzino, fost mare vornic. S-a făcut şi schimb de scrisorile (actele)
moşiilor şi pentru că moşia Haliciul valora mai mult – a mai primit şi 5.000 lei16.
Situaţia incertă a dreptului asupra proprietăţilor din Basarabia, de rând cu prelungirea
unui litigiu de hotărnicie, a determinat-o pe Elenca Roset (stăpâna Trifăuţului din judeţul Soroca) să cadă la împăcare cu mănăstirea Golia şi să-şi vândă la 1820 moşiile lui Grigore Irinupoleos („epistatul sfintei mănăstiri Golia”) cu 60 mii de lei17.
Către mijlocul secolului al XVIII-lea mănăstirea Golia din Iaşi deţine un şir de moşii în
stânga Prutului, care ulterior au fost, de asemenea administrate de către Grigore Irinupoleos.
Astfel, conform Materialelor recensămintelor populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 şi 1774 un
trop6,

Vezi: Documentele nr. 5348, 5356 în ARMV.
Vezi: Documentul nr. 5414 în ARMV.
3 Vezi: Documentele nr. 2125, 664, 5354, 665, 3726, 3724 în ARMV.
4 Vezi: Documentul nr. 4058 în ARMV.
5 Vezi: Documentul nr. 4131 în ARMV.
6 Vezi: Documentul nr. 7626 în ARMV.
7 Vezi: Documentul nr. 8033 în ARMV.
8 Vezi: Documentul nr. 3978 în ARMV. În acelaşi an fiind şi epitrop, cumpăra moşia Haliciul din judeţul Hotin. (Vezi: Documentul nr. 3983 în ARMV). Acelaşi titlu îl păstrează şi la 1819 (Vezi: Documentul nr.8356 în ARMV).
9 Vezi: Documentul nr. 4056 în ARMV.
10 Vezi: Documentul nr. 8356 în ARMV.
11 Vezi: Documentul nr. 6751 în ARMV.
12 Vezi: Documentul nr. 8356 în ARMV.
13 Vezi: Documentul nr. 244 în ARMV.
14 Vezi: Documentul nr. 2643 în ARMV.
15 Arhiva românească a mănăstirii Vatoped. Documentul nr. 3983 (1818).
16 Arhiva românească a mănăstirii Vatoped. Documentele nr. 4034, 4056 (1818).
17 T. Ciobanu, Gr. Ciobanu, Vasilcău. Chişinău, 2009, p. 226-227.
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şir de mănăstiri posedau următoarele domenii în satele menţionate (Golia – 11, Răchitoasa – 3,
Cetăţuia – 1):
1. Cajba (ţin. Iaşi) – mănăstirea Cetăţuia, la 1772 avea 73 case şi bordeie, 4 ţigani iobagi, 3
clerici liberi, 62 moldoveni liberi1.
2. Cereşnoveţ, Cirişnovăţu (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 26 case şi
bordeie, 1 cleric liber, 21 moldoveni liberi2. La 1774 avea 19 case şi bordeie, 2 ore de drum până
la târgul Soroca, 4 bejenari, 10 bresle, 5 birnici3.
3. Cerlina, Gherlina (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 43 case şi bordeie, 2
clerici liberi, 38 moldoveni liberi, 1 evreu liber4. La 1774 avea 44 case şi bordeie, 3 ore de drum
până la târgul Soroca, 2 case pustii, 3 bejenari, 19 bresle, 20 birnici5.
4. Climăuţii de Jos (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 20 case şi bordeie, 16
moldoveni liberi6. La 1774 avea 26 case şi bordeie, 7 ore de drum până la târgul Soroca, 2 case
pustii, 4 bejenari, 4 bresle, 16 birnici7.
5. Cot(ul) Podoimii (ţin. Soroca) – mănăstirea Răchitoasa, la 1772 avea 6 case şi bordeie,
2 moldoveni liberi8. La 1774 avea 12 case şi bordeie, 7 ore de drum până la târgul Soroca, 6 bejenari, 6 bresle9.
6. Lamanova, Malanova, Namarova, Nomolova, Nămăloasa – azi Bursuc (ţin.
Soroca) – mănăstirea Răchitoasa, la 1772 avea 10 case şi bordeie, 6 case nepopulate, 9 moldoveni liberi10. La 1774 avea 15 case şi bordeie, 6 ore de drum până la târgul Soroca, 2 bejenari, 4
bresle, 9 birnici11.
7. Lunca (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 15 case şi bordeie, 14 moldoveni
liberi12. La 1774 avea 5 case şi bordeie, 3 ore de drum până la târgul Soroca, 5 birnici13.
8. Raşcov-târgul, azi Vadul-Raşcov (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 119
case şi bordeie, 2 ţigani iobagi, 3 clerici liberi, 46 moldoveni liberi14. La 1774 avea 131 case şi bordeie, 8 ore de drum până la târgul Soroca, 10 case pustii, 29 bejenari, 83 bresle, 9 birnici15.
9. Salcia (ţin. Soroca) – mănăstirea Răchitoasa, la 1772 avea 19 case şi bordeie, 1 cleric liber, 14 moldoveni liberi16. La 1774 avea 39 case şi bordeie, 6 ore de drum până la târgul Soroca, 7
bresle, 32 birnici17.
10. Sănătăuca, Sanateuca (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 62 case şi bordeie, 3 clerici liberi, 51 moldoveni liberi, 1 evreu liber18. La 1774 avea 102 case şi bordeie, 8 ore de
drum până la târgul Soroca, 5 case pustii, 15 bejenari, 40 bresle, 42 birnici19.
11. Socol(ul) (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 14 case şi bordeie, 10 moldoveni liberi20. La 1774 avea 17 case şi bordeie, 7 ore de drum până la târgul Soroca, 1 casă pustie, 2
bejenari, 10 bresle, 4 birnici21.
Moldova în epoca feudalismului (în continuare: MEF), vol. VII-1, alcătuitor P.G. Dimitriev, Chişinău, Ştiinţa, 1975, p. 194.
Ibidem, p. 166.
3 Ibidem, p. 363.
4 Ibidem, p. 164.
5 Ibidem, p. 365.
6 Ibidem, p. 165.
7 Ibidem, p. 366.
8 Ibidem, p. 165.
9 Ibidem, p. 366.
10 Ibidem, p. 165.
11 Ibidem, p. 366.
12 Ibidem, p. 164.
13 Ibidem, p. 365.
14 Ibidem, p. 166.
15 Ibidem, p. 364.
16 Ibidem, p. 165.
17 Ibidem, p. 366.
18 Ibidem, p. 164.
19 Ibidem, p. 366.
20 Ibidem, p. 165.
21 Ibidem, p. 366.
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12. Vasilcau, Vasâlcău (ţin. Soroca)1 – mănăstirea Golia. La 1772 avea 94 case şi bordeie,
4 case nepopulate, 1 ţigan iobag, 3 clerici liberi, 80 moldoveni liberi2. La 1774 avea 89 case şi
bordeie, 1 oră de drum până la târgul Soroca, 8 bresle, 81 birnici3.
13. Voroncau, Voroncău (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 25 case şi bordeie, 2 clerici liberi, 21 moldoveni liberi4. La 1774 avea 43 case şi bordeie, 2 ore de drum până la
târgul Soroca, 1 bejenar, 6 bresle, 36 birnici5.
14. Zaluceni (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 21 case şi bordeie, 2 clerici liberi, 16 moldoveni liberi6. La 1774 avea 17 case şi bordeie, 3 ore de drum până la târgul Soroca, 2
case pustii, 8 bresle, 7 birnici7.
15. Zastânca (ţin. Soroca) – mănăstirea Golia. La 1772 avea 27 case şi bordeie, 2 clerici liberi, 25 moldoveni liberi8.
După anexarea Basarabiei la 1812 numărul metoacelor mănăstirii athonite Vatoped a evoluat continuu, astfel încât, conform documentelor depistate în Arhiva Naţională a Republicii
Moldova, acestea ating numărul de apr. 48: 1. Bogdăneşti – Lopatnic (Hotin); 2. Botnăreşti (jud.
Tighina, azi r-l Anenii Noi). La 1921 avea 1210 deset. 56 d.p. pământ9; 3. Butuceni – Trebujeni
(jud. Orhei). La 1921 avea 1423 deset. 1200 d.p. pământ10; 4. Buzdugani – Oprişeni (Bălţi); 5.
Cajba (Bălţi); 6. Cereşnovăţ – Rădi; 7. Cerlina – Zaluceni; 8. Chetroşeni – Petricani – Petruşeni; 9.
Clişcouţi – Poleana – Galici – Malineşti (Hotin); 10. Clocuşna (Hotin); 11. Cucuruzeni, în doc. Cocorozeni (jud. Orhei). La 1921 avea 2129 deset. pământ11; 12. Drăguşeni – Viişoara (Hotin); 13. Dumeni– Teleneşti (Bălţi); 14. Goleni şi Golieni (Hotin); 15. Holmu Chetros (jud. Orhei ?). La 1921
avea 1682 deset. 600 d.p. pământ12; 16. Înderepnici – Popuzeri (jud. Orhei. Azi Nucăreni, r-l Teleneşti). La 1921 avea 1576 deset. 1800 d.p. pământ13; 17. Marinici – Balaneasa; 18. Molovata (jud.
Orhei, azi r-l Dubăsari). La 1921 avea 988 deset. 1800 d.p. pământ14; 19. Nisporeni – Pilneşti –
Ciuruleasa; 20. Ordăşeni – Răspopeni Ordăşei, în doc. Ardaşei (jud. Orhei, azi r-l Teleneşti). La
1921 avea 1130 deset. pământ15; 21. Oxentea, în doc. Oxentia, Ocsentia (jud. Orhei, azi r-l Dubăsari). La 1921 avea 924 deset. 1800 d.p. pământ16; 22. Peri; 23. Raşcov – Socol – Climăuţi – Salcia
– Cot – Bursuc; 24. Senatovca – Voşca; 25. Slobod. Voroncovo sau Slobodzeia – Voroncovo (Hotin); 26. Trebujeni – Butuceni; 27. Vasilcău – Trifăuţi (Soroca).
Conform unei alte liste (pe judeţe), întocmite în secolul al XIX-lea şi păstrate în Arhiva Naţională a Republicii Moldova (scrisă în limba rusă), a moşiilor basarabene a mănăstirii Vatoped
(considerată ca „principalul lăcaş athonit”), acestea erau următoarele:17
În judeţul Hotin: 1. Bogdăneşti; 2. Viişoara; 3. Clişcăuţi, Holm şi Poiana; 4. Clocuşna; 5.
Mălineşti.
În judeţul Iaşi: 6. Bosdugani; 7. Cajba şi Gherman.
În judeţul Soroca: 8. Văsilcău şi Trifăuţi; 9. Vărăncău Slobozia, Cereşnovăţ; 10. Goliaeşti;
11. Zăluceni şi Cerlina; 12. Ordaeşti şi Răspopeni (corectat în – „judeţul Orhei”); 13. Raşcov, Climăuţi şi Socol; 14. Salcia, Bursuc şi Cot; 15. Senatofca.
Vezi: Tudor Ciobanu, Grigore Ciobanu, Vasilcău, Editura: Cu drag, Chişinău, 2009, 580 p.
MEF, vol. VII-1, p. 165.
3 Ibidem, p. 365.
4 Ibidem, 1975, p. 164.
5 Ibidem, p. 365.
6 Ibidem, p. 164.
7 Ibidem, p. 365.
8 Ibidem, p. 166.
9 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM). Fond 110, inv.1, d. 1104, f.10.
10 Ibidem, f.1.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem, f.1.
16 Ibidem.
17 ANRM. Fond 6, inv.9, d. 1028, f.26-27.
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În judeţul Orhei: 16. Derebniţa; 17. Cucuruzeni; 18. Oxintia; 19. Molovata; 20. Tratreni
(?), Butuceni, Ciarbadmin (?); 21. Chetrosu.
În judeţul Bender: 22. Burnăreşti.
În judeţul Chişinău: 23. Bărboeni; 24. Mărinici şi Bălăneasa; 25. Petroşeni; 26. Nisporeni,
Pilineşti şi Ciuriuleasa; 27. Petroşu şi Guceşti (Guţăşti).
La acestea 44 de moşii vatopedine s-au mai adăugat pe parcursul unui secol (până la 1918)
şi alte proprietăţi din Basarabia. Unele din localităţile mai sus enumerate sunt în prezent greu de
localizat pe teritoriul Republicii Moldova şi al Ucrainei, deoarece, fie că au dispărut, fie că s-au
contopit cu alte sate sau şi-au schimbat denumirea…
În acest context, este cazul să comparăm această listă cu Lista Metoacelor din Basarabia
ale mănăstirii athonite Vatoped, publicată de către Στογιογλου Γ., la 1919 (în limba greacă),
care cuprindea 52 de moşii: 1. Baloniasa (jud.Chişinău); 2. Bărboieni (jud.Chişinău); 3. Bogdăneşti (jud. Hotin); 4. Bosca (? Vosca) (jud. Soroca); 5. Botnăreşti (jud. Bender); 6. Bursuc (jud.
Soroca) Butuceni (jud. Orhei); 7. Butuceni (jud.Orhei); 8. Buzdugani şi Oprişniţ (Oprişeni) (jud.
Iaşi); 9. Cajba (jud. Iaşi); 10. Cereşnovăţ (jud. Soroca); 11. Cerlina (jud. Soroca); 12. Chetraşeni
sau Petricani (jud.Chişinău); 13. Ciuruleasa (jud.Chişinău); 14. Climăuţi (jud. Soroca); 15. Clişcăuţi (jud. Hotin); 16. Clocuşna (jud. Hotin); 17. Cororozeni (jud. Orhei); 18. Cot (jud. Soroca); 19.
Domeniteleneşti sau Podu Gherman (jud. Iaşi); 20. Galici (jud. Hotin); 21. Gorneni (jud. Soroca);
22. Guţeşti (jud.Chişinău); 23. Halmuri (sau Chetroasa) (jud. Orhei); 24. Îndărăpniţa (jud. Orhei),
25. Lopatnic (jud. Hotin) (r-l Edineţ); 26 Mălineşti (jud. Hotin); 27. Malovata (jud. Orhei); 28.
Marinici (jud.Chişinău); 29. Mihailoşeni (jud. Orhei); 30. Nisporeni (jud.Chişinău); 31. Ordăşei
(jud. Orhei); 32. Oxentea (jud. Orhei); 33. Peri (jud. Orhei); 34. Pesteri (jud. Orhei); 35. Petruşeni (jud.Chişinău); 36. Pilipeşti (jud.Chişinău); 37. Poliani (jud. Hotin); 38. Popuzeri (jud. Orhei); 39. Rădi (jud. Soroca); 40. Raşcov (jud. Soroca); 41. Răspopeni (jud. Orhei); 42. Salcia (jud.
Soroca); 43. Senatovca (jud. Soroca); 44. Slobozia Voroncău (jud. Soroca); 45. Socola (jud. Soroca); 46. Titini (Titieni) (jud.Chişinău); 47. Trebujeni (jud. Orhei); 48. Trifăuţi (jud. Soroca); 49.
Varoncău (jud. Soroca); 50. Vasilcău (jud. Soroca); 51. Vistora sau Dreguşeni (jud. Hotin); 52.
Zăluceni (jud. Soroca)1.
Deşi, majoritatea toponimelor sunt greşit transcrise am reuşit, în general, să stabilim tabloul satelor şi moşiilor din proprietatea mănăstirii Vatoped, ce se estimeaza la cca cincizeci2.
Considerăm că acestea nu sunt toate proprietăţile mănăstirii athonite Vatoped din Moldova din stânga Prutului, însă cadrul general se conturează destul de complex. Iar activitatea administratorului principal în Principatele Române şi în teritoriul răpit din stânga Prutului, după
1812, a mitropolitului Grigore Irinupoleos era una foarte dificilă şi responsabilă. Să nu omitem şi
faptul că, „ţăranii de pe domeniile mănăstirilor închinate au fost cea mai nedreptăţită şi umilită
categorie socială din Basarabia”3, aceştea continuând să sufere din cauza insuficienţei de pământ
şi prestaţiilor împovărătoare până la săvârşirea Actului Unirii din 1918.
La Chişinău, Grigore de Irinupoleos a continuat să-i susţină pe confraţii greci care au avut
de suferit din urma sângeroaselor evenimente din 1821. A acordat azil la 700 de refugiaţi din
Constantinopol şi Principatul Moldovei, cazându-i şi asigurându-i cu hrană şi îmbrăcăminte la
moşia Vatopedului din Basarabia – Oxentea de pe malul Nistrului4. A primit mulţi oameni şi la
Chişinău, iar întru salvarea grecilor ortodocşi din Moldova şi Basarabia a donat 500000 arginţi.
Timp de şapte ani s-a rugat şi a săvârşit liturghii pentru salvarea şi eliberarea Greciei de sub jugul otoman5.
Stabilindu-se în capitala Basarabiei, el а trăit aici, cu întreruperi, 25 de ani, până la moartea sa, devenind atât de popular şi respectat în acest oraş de reşedinţă regională, încât strada unde locuia а preluat numele său – „Irinupolskaia”.
Στογιογλου Γ., Τα μετοχια της μονης Βατοπαιδιου Αγιου Ορους στη Βεσσαραβια. 1919. (Θεσσαλονικη, 1992), p. 395-396.
Vezi: Fl. Marinescu, Vl. Mischevca, Mitropolitul Grigore Irinupoleos (1764-1846). Iaşi, 2010, p. 34-53.
3 T. Varta Evoluţia sistemului de arendă a domeniilor Basarabene ale mănăstirilor închinate (1812-1917) // Revista
de istorie a Moldovei, nr. 3-4, 2000, p. 96.
4 Σοφοκλής Κ. του εξ΄Οικονόμων, Βίος Γρηγοριου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως..., p.3 1-32.
5 Ibidem, p. 34.
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La 1825 Grigore Irinupoleos este numit de către mănăstirea Vatoped responsabil al mănăstirilor athonite Golia, Bărboi, Mera, Precista (Galaţi) şi Răchitoasa1.
În vederea semnării Convenţiei ruso-turce de la Akkerman (Cetatea Albă) la 25 septembrie (7 octombrie) 1826, prin care se confirma Tratatul de pace de la Bucureşti (1812), ce prevedea o relativă restrângere a dominaţiei Imperiului otoman asupra Ţărilor Române (care reveneau la vechea lor autonomie), Grigore Irinupoleos a fost trimis ca reprezentant al egumenilor
greci din Moldova (dar şi cu scrisori de recomandare din partea înaltelor feţe bisericeşti: ca de
pildă – patriarhul Ierusalimului Polikarpos) pentru a apăra drepturile acestora la negocieri. Drept rezultat, Poarta Otomană a recunoscut drepturile mănăstirilor închinate din Moldova2.
Activitatea şi comportarea mitropolitului au fost întru totul loiale autorităţilor ţariste, astfel, încât la 1828 i s-а dat о referinţă oficială, din care reieşea că, este о persoană „care întotdeauna а servit drept exemplu pentru alţi străini”. Arhiepiscopul Chişinăului Dimitrie Sulima (18211844) l-а caracterizat foarte pozitiv, menţionând că de câte ori s-а aflat în deplasări mitropolitul
Grigorie l-а înlocuit cu succes, îndeplinind diverse servicii şi ceremonii bisericeşti şi asistându-l,
deseori, la serviciile divine.
În acelaşi an, 1828, mitropolitul Grigorie а fost propus pentru a fi decorat cu ordinul Sf.
Ana de gradul I3 pentru osârdia slujirii prestolului Rusiei şi munca depusă în serviciul bisericii
şi, de asemenea, pentru organizarea şi activitatea Comitetului „Salvării grecilor căzuţi în prizonieratul otoman” (în timpul răscoalei de pe insulele Hios, Kasandra şi Sidonia)4. Acest Comitet,
organizat la iniţiativa mitropolitului în septembrie 1822 (el fiind „primul membru” şi îndeplinind funcţia de „vistiernic”), devenise în scurt timp о organizaţie cunoscută în întreaga Rusie, ca o
mişcare de subscrieri băneşti întru eliberarea prizonierilor greci, obţinând un răsunet binemeritat.
Împăratul Nicolae I a semnat la 5 ianuarie 1829 decretul de acordare a ordinului Sf.Ana
clasa I mitropolitului Grigore5. Două zile mai târziu mitropolitul era înştiinţat din partea Serviciului Ordinelor imperiale ruseşti cum că, potrivit înaltului „ucaz” din 3 februarie 1816, toţi cavalerii acestui ordin aveau obligaţia să achite neîntârziat taxa de 200 ruble6.
Alături de decoraţiile ruseşti ale împăratului Nicolae I, Grigore Irinupoleos a primit şi o
înaltă decoraţie din partea statului Greciei. Precum menţiona primul biograf al lui Grigore Irinupoleos, S.K.Ekonomu, la 29 decembrie 1841 mitropolitul scrise din Chişinău regelui Otton I cum
că este de acord să fie decorat cu ordinul „Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil”7. Însă, conform documentelor din Arhiva Vatopedului, constatăm că la 7 decembrie 1841, din Odessa parvin felicitările guvernatorului Novorosiei şi Basarabiei adresate lui Grigore Irinupoleos cu ocazia decorării sale
de către regele Greciei Otton I cu ordinul „Hristos Mântuitorul” (pentru serviciile aduse în 1821)8.
Între timp, cu toate că avea reşedinţa la Chişinău, Grigore de Irinupoleos continua să exercite funcţii de răspundere la unele metoace vatopedine din dreapta Prutului.
La 1842 Grigore era proestosul mănăstirilor Golia şi Bărboi9, iar la 1843 figurează deja ca
„proestosul mănăstirilor din Moldova închinate Vatopedului”10. În 1844 este administrator al
averilor vatopedine din Moldova11. Astfel, atestăm că la mijlocul anilor 40 ai secolului al XIX-lea
Grigore Irinupoleos îndeplinea înalta funcţie de „exarh al tuturor treburilor vatopedine”12 în Ţările Române (atât în Principate, cât şi Basarabia).
În istoriografia greacă Grigore Irinupoleos este considerat drept un mare înaintaş al neamului, care a ajutat financiar la construcţia şi susţinerea şcolilor, lăcaşurilor sfinte, a sprijinit oaVezi: Documentul nr. 4856 în ARMV.
Σοφοκλής Κ. του εξ΄Οικονόμων, Βίος Γρηγοριου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδιου. Αθήναι, 1860, σ. 42.
3 Înmânarea decoraţiei s-a produs la Chişinău, la 5 ianuarie 1829.
4 Vezi: Documentul nr. 50 (în l.rusă) în ARMV.
5 Vezi: Documentul nr. 50 în ARMV.
6 Vezi: Documentul nr. 52 în ARMV.
7 Σοφοκλής Κ. του εξ΄Οικονόμων, Βίος Γρηγοριου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως..., σ. 54.
8 Vezi: Documentul nr. 53 (1841) în ARMV.
9 Vezi: Documentul nr. 7953 în ARMV.
10 Vezi: Documentul nr. 1272 (1843) în ARMV.
11 Vezi: Documentul nr. 6895 în ARMV.
12 Vezi: Documentul nr. 2365 (1844) în ARMV.
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menii cărturari şi a susţinut efectiv mişcarea de eliberare a grecilor de la începutul secolului al
XIX-lea. Ulterior el a ajutat familiile ruinate în urma revoluţiei.
Mitropolitul s-a implicat efectiv în procesul refacerii mănăstirii Sf. Apostoli Petru şi Pavel
(numită Bărboi, cu hramul la 29 iunie). Drept dovadă al ctitoriei acestei cunoscute biserici ieşene ni s-a păstrat şi portretul lui Grigore Irinupoleos, zugrăvit în interior, lângă o inscripţie în
limba greacă, de asupra uşii:
„În timpul domniei prea piosului Domnitor şi Principe al Moldovei întregi, Mihail Grigore
Sturza, arhiereu fiind prea Sf. Mitropolit Veniamin, s-a construit din temelie şi s-a ridicat această prea frumoasă şi Dumnezeiască biserică, care este închinată memoriei glorioase a prea slăviţilor şi corifeilor dintre apostoli, Petru şi Pavel, şi s-a sfârşit prin cheltuiala sfintei şi slăvitei mănăstiri împărăteşti şi patriarhale Vatopedion de pe Sfântul Munte, pentru vecinica pomenire a
fericiţilor şi neuitaţilor ctitori şi a neamului întreg a prea nobilei familii Sturza, care a închinat Sf.
Mănăstire Bărboi marii şi Sf. Mănăstiri Vatopedion, spre iertarea păcatelor lor. Această cheltuială s-a făcut prin multă muncă şi sudoare a prea smeritului Mitropolit Irinupoleos şi Vatopedion Grigorie, pentru mântuirea sa sufletească, cu concursul şi supravegherea fără odihnă în tot
timpul zidirii a Arhimandritului şi Exarhului, Dionisie Vatopedinos. S-a sfârşit în anul mântuirii
1844, în luna ianuarie. S-a zidit zidit prin arhitectul Andrei şi tovarăşii săi, Atanasie şi Gheorghie, greci din eparhia Sisanion”1.
Astfel, mănăstirea Bărboi, fiind puternic afectată în urma cutremurului din 1829, la 18381843 a fost „prefăcută din temelie” cu cheltuiala mănăstirii Vatoped şi cu sprijinul marelui logofăt Dimitrie Sturza, a soţiei sale Elencu (născută Moruzi), prin osteneala mitropolitului Grigore
Irinupoleos şi a boierilor Sturzeşti2.
În interiorul bisericii se mai găsesc şi alte inscripţii în limba română, printre care una, de
asupra uşii principale, aminteşte despre această rezidire:
„Acest sfânt lăcaş al Bărboiului, unde se prăznuieşte soborul Sfinţilor Apostoli, s-au prefăcut din temelie acum în anul 1841 – cu cheltuiala din veniturile acestei mănăstiri, şi cu ajutorul
Marelui Logofăt Dimitrie Sturza şi a soţiei sale Elena, prin silinţa, sârguinţa şi osteneala Mitropolitului Grigore Irinupoleos şi a boierilor Sturzeşti, ctitori acestei mănăstiri, spre vecinica pomenire a lor şi a tot neamul”3.
La începutul lunii ianuarie 1846 bătrânul mitropolit, în vârstă de 82 de ani, este lovit de
apoplexie. Drept rezultat îi este paralizat întreg corpul şi la sfârşitul zilei de 3 ianuarie (stil vechi)se stinge liniştit din viaţă. Ultimele lui cuvinte au fost: „Eu lucrul meu l-am terminat...”
La 7 ianuarie 1846 mitropolitul a fost înmormântat solemn. În cuvintele de elogiu la adresa mitropolitului Grigore Irinupoleos s-a arătat că acesta: a avut dorinţă mare să elibereze Patria sa – Grecia, făcând multe în acest scop. El îşi iubea prietenii şi a îndrăgit mănăstirile din
Moldova şi Basarabia, îngrijindu-le...
Astfel, cel care a fost epitropul mănăstirilor moldoveneşti închinate Sfântului Munte Athos
şi-a găsit vecinica odihnire în inima Chişinăului. Vom remarca, că până în prezent în interiorul
Catedralei Naşterii Domnului din Chişinău (ctitoria lui Dimitrie Sulima, 1830-1836; după proiectul arhitectului А. Melnikov) se află doar mormintele а trei mitropoliţi, printre care şi cel al lui
Grigorie Irinupoleos.
Înmormântarea a avut loc, după cum relatează şi documentele, cu mare fast şi solemnitate
– la 7 ianuarie 1846, în Catedrala oraşului, în partea stângă de la intrarea centrală (din faţă). Pe
piatra de mormânt, din marmoră (147x50 cm), s-а scris în limbile rusă şi greacă:
«Здесь покоится тело Преосвященнаго Григорiя Митрополита Иринополсскаго и
Ватопедскаго, который родился въ Ефесе Генваря 23 1764 года, а скончался въ Кишиневе
Генваря 3 дня 1846 года».
N.A. Bogdan, Oraşul Iaşi. Monografie istorică şi socială, ilustrată, ed. II-a. Iaşi, 1913, p. 218; N.G. Dossios, Studii
greco-române. Fascicula II, III. Iaşi, 1902, p. 73-74.
2 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p.
437; Σοφοκλής Κ. του εξ΄Οικονόμων, Βίος Γρηγοριου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδιου, Αθήναι,
1860, σ. 45-46.
3 N.A. Bogdan, op.cit., p. 217; Iorga N., Inscripţii şi însemnări din bisericile Iaşului, Bucureşti, 1907, p. 30.
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(„Aici se odihneşte trupul Preasfinţitului Grigorie Mitropolitul Irinupoleosului şi Vatopedului, născut la Efes, la 23 ianuarie 1764, mort la Chişinău, la 3 ianuarie 1846”).
Pe partea din dosul chivotului cu efigia Sf.Hristos Salvatorului era un text poetic (autor
K.K.Ekonomu):
«Останки Григорiя богобоязненнаго Архiерея
Положены въ часто виденном (им) Божiемъ храме.
Ефесъ породил его, Афонъ вскормилъ, звался же пастыремъ
Иринополя, а ныне прiобрелъ олимп (рай).
Великая память (молва) о (его) благочестии, мудрости и добродетели охватила
Елладу и Дакiю и землю российскую»
Iar mai jos, pe două coloane, а fost scris în limbile greacă şi rusă:
«Сей памятник сооруженъ иждивенiем святаго великаго Царскаго и
Патрiаршескаго Ватопедскаго монастыря подъ управленiемъ Его Высокопреподобiя
Ватопедскаго Проигумена Мелетiя»
Chişinăuienii au primit cu mare tristeţe vestea morţii mitropolitului îndrăgit şi au cerut ca
strada pe care se afla casa lui să-i poarte numele – „Irinopolskaia”. O asemenea stradă din centrul Chişinăului a existat până la sfârşitul secolului trecut, când a fost rebotezată în „Octavian
Goga”1. Timp de mai bine de un secol şi jumătate şi-au găsit ultimul lăcaş în pământul Basarabiei rămăşiţele pământeşti ale vestitului mitropolit. Reiterăm că, acest nume – al unei personalităţi, ce făcea parte din elita basarabeană, al mitropolitului grec de la Sfântul Munte Athos – Grigore Irinupoleos, trebuie readus străzii din centrul istoric al Chişinăului.
Summary
The relationships between Greek and Romanian churches during the past centuries were
multilateral and considerable, especially with Holy Mountain monasteries. However, the history of relations Orthodox sister churches is not yet fully known and valued. The protection
and restoration of common cultural heritage monuments, least appreciated and badly restored, remains current. Irinupoleos Gregory (23.01.(03.02) 1764-3.01.(15.01.) 1846.) was confirmed in metropolitan famous Greek monastery of Vatopedi - Irinupoleos Gregory. Life and
work of the leading figures in the first half of the nineteenth century, remains insufficiently investigated. The article comes to fill the gaps about the life and activity of Gregory Irinupoleos
– remarkable personality from the history of Athos & Bessarabia at the end of the XVIIIth century – beginning of the XIXth century. We attempt to elucidate, based on historical documents
(found in the archive of the monastery Vatopedi and Moldovan National Archives) and to present an overview of the life and work of the Holy Mountain Metropolitan of Bessarabia (Chisinau).

Conform planului oraşului Chişinău din 1851, în Sectorul IV, printre străzile longitudinale era prezentă deja strada
cu numele de „Irinopolskaia”, ulterior – str. Sf. Vineri, str-la Mărăşeşti (29.02.1924 - 1940; 1941 - 1944); din nou
str. Irinopolskaia (1940-1941, 1944-1989), iar din 25 iulie 1991 – str. Octavian Goga. (Vezi: D. Poştarencu Străzile
Chişinăului. Denumiri vechi şi actuale. Chişinău, 1998, p. 11).
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Степан Булгар
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОЛОНИСТСКОЙ ЭЛИТЫ СРЕДИ КРУПНЫХ
БЕССАРАБСКИХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА:
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ ЦАНКО-КЫЛЬЧИК (1852-1924 гг.)
В истории Бессарабии прослеживаются судьбы отдельных личностей, которые оставили заметный след в ее экономическом и культурном развитии. Значительная часть
этих личностей проживала в центре и на юге Бессарабии, где было достаточно земли и
экономических условий для развития своих хозяйств и имений. Следует констатировать,
что именно из колонистской среды вышли многие крупные бессарабские землевладельцы и торговцы, сумевшие накопить значительный капитал. И несмотря на то, что с тех
пор прошло уже более 200 лет, до сих пор на юге Бессарабии помнят фамилии выдающихся предпринимателей того времени, таких как Топалов, Койчо, Узунов, Карасенли,
Буклукчи и др. Среди этой плеяды землевладельцев выделяется крупный комратский
землевладелец Георгий Иванович Цанко-Кыльчик. И хотя он был в свое время известным человеком, с сожалением приходится констатировать, что в историографии о нем
встречается недостаточно полная и отрывочная информация. Несмотря на это, отметим,
что еще в 1910 г., при жизни Георгия Ивановича, о нем написал небольшую книгу известный болгарский историк и политик Йов Титоров1, который привел сведения о его жизни
и деятельности в качестве предпринимателя и мецената. В 1938 г. Д. Минчев, болгарин
из Констанцы, в рамках двух страниц описывал личность Георгия Ивановича и его роль в
открытии и содержании лицея для девочек в Комрате2. В основном, материал он черпал
у известного бессарабского генеалога и историка Георгия Безвиконного, который был
лично знаком с архивом семьи Цанко-Кыльчик. На современном этапе Г. Топузлу и И. Анцупов представили краткие сведения из биографии Г. Цанко-Кыльчика3. О Г.И. ЦанкоКыльчике упоминает краевед И. Пасков в своем труде по истории болгарского села Колибабовка Леовского района4 в контексте знаменитого спора-пари с земским начальником
Колибабой Максимом Матвеевичем5, о котором речь пойдет ниже. В книге по истории
города Комрата исследователь С. Булгар оценил большую роль Георгия Ивановича в
культурном развитии города6, где показана его благотворительная и ктиторская деятельность. Отметим также, что параграф в монографии по истории села Садык и отдельную
статью про помещичий род Цанко-Кыльчиков посвятил молдавский историк Д. Поштаренку7. Исследователь останавливается на двух представителях этого рода − Иване Дмитриевиче и его сыне Георгии Ивановиче. Также с помощью архивных материалов, обращено внимание на судебные тяжбы, связанные с земельными наделами Г. Цанко-Кыльчика.
В контексте социально-экономического развития болгарских и гагаузских сел юга Бессарабии
деятельность Г. Цанко-Кыльчика рассмотрел молдавский болгарист С. Новаков8.
Вышеизложенный обзор историографии показывает, что о Георгии Ивановиче ЦанкоКыльчике написано мало, и недостаточно для изучения столь известной и значительной фиЙов Титоров, Георгий Иванович Цанко-Килчик отъ Комрат, Бессарабия, София, Придворна печатница, 1910, 38 с.
Dmitrii Mincev, Bulgarii din Basarabia de Sud, Constanţa, 1938, p. 42-43.
3 Г. Н. Топузлу, И. А. Анцупов, Очерки истории гагаузов в XIX веке, Комрат, 1993, с. 71-72.
4 Иван Пасков, Колибабовка – болгарское село на севере Буджака, Кишинев, SŞB, 2011. 456 c.
5 Там же, с. 32-38.
6 Булгар Степан, История города Комрата, Кишинев, Tipogr. Reclama, 2008, с. 75-76.
7 Dinu Poştarencu, Istoria satului Sadâc, Chişinău, Tipogr. Reclama, 2001, c. 127-132; Dinu Poştarencu. Moşierii
Ţanco-Chilcic // България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай
Червенков. Cъст. И. Думиника, Кишинев, 2013, с. 131-136.
8 Cавелий Новаков, Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сёл Южной Бессарабии
(1857-1918 гг.), Chişinău, Tipogr. Centrală, 2004, 578 c.
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гуры того времени, что по нашему мнению, требует определенных дополнений, корректировки данных и уточнений.
Итак, первые сведения о дате рождения выдающегося бессарабского предпринимателя и мецената Георгия Ивановича Цанко-Кыльчика имеются в подушной переписи
«Ревизская сказка 1859 года»1 по колонии Комрат, где записаны данные: «108. Цонио
Димитров Кыльчик, 40 лет; его сын Георгий, родился в 1852 г., 7 лет». В другом источнике − некрологе памяти Цанко-Кыльчика Георгия Ивановича, опубликованном 11 сентября 1924 г. в газете «Голос Кишинева» написано: «Цанко-Кыльчик Георгий Иванович.
1852-1924.09.08, Бессарабия, Румыния. Умер в возрасте 72 лет в с. Комрат Тигинского уезда»2. Но в книге Й. Титорова приводятся другие данные о дате рождения Г.И. ЦанкоКыльчика, а именно «родился в Комрате 4 апреля 1854 года»3. Таким образом, констатируется факт разночтений в определении года рождения Г.И. Цанко-Кыльчика. Но на
наш взгляд, точной датой года рождения Г.И. Цанко-Кыльчика является 1852 год. Эта
дата дважды упоминается как в упомянутом выше архивном документе, так и в периодической печати, тогда как сведения, полученные Й. Титоровым, возможно, получены со
слов кого-либо, и никаких сносок не представлено.
Позволим себе остановиться на семейной генеалогии рода Цанко-Кыльчиков. Известно, что прадед Г.И. Цанко-Кыльчика, Андрей Цанко-Кыльчик, является переселенцем
из Болгарии, из города Казанлык4. Прибыл в Бессарабию в предпоследнюю русско-турецкую войну (1787-1792 гг.)5. Дмитрию Андреевичу Цанко-Кыльчику, деду Георгия Ивановича – на момент переселения было 6 лет6. Семья Кыльчиков поселилась в небольшом
селении Копчак, находившемся в трех километрах от Комрата. В «Трудах Бессарабской
губернской учёной архивной комиссии» историк И.Н. Халиппа приводит «Сведения о
местах болгарского водворения в Буджаке», где говорится, что в селении Копчак в 1817
году на момент приведения присяги на подданство России было «64 болгарских семейства и 16 молдавских»7. При приведении к присяге болгарских колонистов присутствовал
и принимал деятельное участие старшина болгарского сословия села Копчак Константин
Койчев8, известный среди переселенцев как командир военного отряда в Болгарском
земском ополчении9, и при нем числились его жена Рада (Кыльчик) и ее родной брат
Цанко Кыльчик. Об этом говорится далее в том же документе, что при нём (Константине
Койчу), как видно из переписного листа по селу Копчак, жили: мать его Каля, жена его
Рада, сыновья Диордий (Георгий) и Димцио (Дмитрий), дочери Калица и Иляна; далее,
брат Коча Стоян, жена его Кирияна, сыновья Яни и Александро; также брат его (Коичева)
холостой Иордан, «шурин его (Коичева) Цанко Кынцио (родоначальник бессарабских
Цанко-Кыльчиков), сын его Ивона»10, далее сестра его (Коча) Василка вдова, сын её
Карамфил и дочь Димитра. Упоминается только Цанко (Дмитрий) Кынцио и его сын
Ивона (Иван), но ничего не говорится о его жене.
Национальный Архив Республики Молдова (дальше: НАРМ), фонд 24, опись 1, дело 3, листы 2-264.
«РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1859 года марта 1 дня Бессарабской области уезда Верхнебуджакского округа колонии Комрат».
2 1999-2007. Незабытые могилы, Российское зарубежье некрологи 1917-1997 гг., составит. В.Н. Чуваков,
Москва, 2007, т. 6, кн. 3. Буквы Х–Я.
3 Там же, с. 23.
4 Йов Титоров, Георгий Иванович Цанко-Килчик отъ Комрат, Бессарабия, София, Придворна печатница,
1910, с. 23.
5 НАРМ, ф. 5, оп. 2, д. 442. «Бессарабское временное правительство. Списки задунайских переселенцев по
Бессарабской области. Начато 1818. Окончено 1818. С. Комрат», т. 1, листы 90-90 об.
6 Йов Титоров, Георгий Иванович Цанко-Килчик отъ Комрат, Бессарабия, София, Придворна печатница, 1910, с. 23.
7 И.Н. Халиппа, Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по данным переписи 1817
года // Труды учетной архивной комиссии, под ред. И.Н. Халиппы, т. 3, Кишинев, 1907, с. 174-175. «Рапорт
ревизора Бендерского цынута штабс-капитана Гербача в 1-й Департамент Бессарабского Областного правительства от 5 мая 1817 г. за № 168».
8 Там же, с. 174.
9 Там же, с. 174.
10 Там же, с. 175.
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В «Списках задунайских переселенцев по Бессарабской области, 1818 г., селения
Комрат» под № 188 упомянута вдова Каля, 70 лет [мать К. Койчу – С.Б.], прибывшая в
предпоследнюю русско-турецкую войну (1787-1792 гг.), и вместе с ней – сыновья Иордан
17 лет (холостой брат К. Койчу) и «Иванчо 3 лет»1. Мальчик Иванчо [Ивона – С.Б.] 3 лет –
это сын Дмитрия Цанко Кынцио. Оставшись без матери, которая умерла до 1817 года и
без отца, которого уже не было в живых на момент переписи 1818 года, Иванчо (Ивона)
жил у [бабушки Кали Калчевой – С.Б.].
Далее мы встречаем упоминание об Иване в Ревизской сказке селения Комрат за
1859 год: «Цонио [Иван – С.Б.] Димитров Кыльчик 40 лет, его жена Петра Андреева 37
лет, его сыновья: Георгий, род. в 1852 г., Димитрий, род. в 1854 г., его же дочери: Мария
13 лет, Елена 10 лет и Катерина 2 лет»2.
Итак. Как мы видим, наша теза о рождении Г.И. Цанко-Кыльчика в 1852 г. подтверждается. Подробно остановимся на описании его личности. Известно, что Георгий Иванович был образованным человеком. Он «получил существенное по тем временам образование: начальное в Комрате и среднее в I-ой Кишиневской мужской гимназии»3.
Что касается семьи Г.И. Цанко-Кыльчика, отметим, что он был женат на Марии
Вишневской, дочери бессарабского помещика Себастьяна Вишневского. У них было семеро детей: Иван, Вера, Параскева, Екатерина, Андрей, Ксения и Георгий4.
Остановимся на вопросе земельных владений Г.И. Цанко-Кыльчика. Ивана Дмитриевича Цанко-Кыльчика и его сына, Георгия Ивановича Цанко-Кыльчика, историк
Д.Н. Минчев охарактеризовал как самых крупных и очень богатых бессарабских помещиков5. Отец Георгия – Иван Дмитриевич Цанко-Кыльчик, прожил долгую жизнь и сумел
скопить большое состояние.
Болгары и гагаузы, накопившие значительный первоначальный капитал, вкладывали его в аренду земли, в приобретение земельных участков поблизости, у обедневших
помещиков, или далеко за пределами своих селений. Новаков С.З. пишет, что «В 60-х годах [XIX в. – С.Б.] приобрел таким образом «купчие земли» И.Д. Кыльчик (кол. Комрат)
– имение «Садык» площадью 4777 дес.»6.
После приобретения у княгини Гика7 участка земли имения Бороганы площадью
1137 десятин, 23 марта 1882 г. отец Г.И. Цанко-Кыльчика обратился в Бессарабское бюро
по разграничению с заявлением, с просьбой направить кадастрового инженера для размежевания этого участка земли. Из 866 десятин имения Бороганы Бендерского уезда, хозяевами которых был он вместе со своим сыном Георгием Цанко-Кыльчик, составлявших
половину участка площадью 1732 десятины, приобретенного ими обоими у Маврокордата, 625 десятин перешли по наследству его дочери Софии, в замужестве Кара, а остальная 241 десятина была оставлена в благотворительных целях. Вторая часть имения, а
именно 866 десятин, по договоренности отца с сыном отошла Георгию И. Цанко-Кыльчик. Половина имения Садык, которым совместно владели отец и сын Цанко-Кыльчики,
имевшего площадь 4776 десятин, перешло по наследству к сыну – Георгию Ивановичу
Цанко-Кыльчику. Имение Бороганы площадью 1137 десятин, купленное у княгини Гика,
И.Д. Цанко-Кыльчик также передал сыну Георгию Цанко-Кыльчику.
Известно завещание Ивана Дмитриевича Цанко-Кыльчик, составленное 4 апреля
1893 г., согласно которому имущество было поделено между его родными: имение Тараклийка площадью 1250 десятин, реальной площадью 1160 десятин, приобретенное И.Д.
НАРМ, ф. 5, оп. 2, д. 442. «Бессарабское временное правительство. Списки задунайских переселенцев по
Бессарабской области. Начато 1818. Окончено 1818. С. Комрат», т. 1, листы 90-90 об.
2 НАРМ, ф. 24, оп. 1, д. 3, листы 2-264. «Ревизская сказка 1859 года марта 1 дня Бессарабской области уезда
Верхнебуджакского округа колонии Комрат».
3 Г. Н. Топузлу, И. А. Анцупов, Очерки истории гагаузов в XIX веке, Комрат, 1993, с. 71-72.
4 Йов Титоров, Георгий Иванович Цанко-Килчик отъ Комрат, Бессарабия, София, Придворна печатница, 1910, с. 26.
5 D. N. Mincev. Bulgarii din Basarabia de Sud. Constanţa, 1938, p. 42-43.
6 Cавелий Новаков. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сёл Южной Бессарабии
(1857-1918 гг.). Chişinău, Tipogr. Centrală, 2004, с. 154.
7 НАРМ, ф. 260, оп. 1, д. 647, стр. 1.
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Цанко-Кыльчиком у Екатерины Прунку, досталось в наследство трем его дочерям и племяннику Дмитрию Михайловичу Недову, сыну его умершей четвертой дочери Елены, в
следующем порядке: а) самой старшей дочери Марии, в замужестве Буклукчи – 260 десятин северной части имения, параллельно с имением Яшкей; б) дочери Екатерине Байанжогло – 300 десятин; в) дочери Надежде Брелалио – 300 десятин; г) племяннику Дмитрию Недову – 300 десятин, рядом с имением Киат1.
Историк Д. Поштаренку в книге «История села Садык» в контексте истории села Садык исследует жизнь и деятельность помещика Г.И. Цанко-Кыльчика как владельца
имения Садык и сел Бороганы, Тартаул и Бештемак2.
Из части имения Садык, принадлежавшей Ивану Дмитриевичу и Георгию Ивановичу Цанко-Кыльчикам, был отделен участок, отошедший духовенству церкви Св. Николая из села Капаклия Ноуэ. Этот участок находился посредине имения рядом с необработанным участком Борзешть и имением села Шамаилы. Площадь участка составляла 23
десятины и 1520 квадратных саженей, из них 23 десятины и 1370 квадратных сажени –
пахотные земли и луг, а 150 квадратных саженей – бесплодная земля (сельская дорога).
Землемерные работы были проведены кадастровым инженером Аккерманского уезда
Вульфом, а составленный им акт о размежевании был подписан протопопом IV округа
уезда Измаил священником Златовым, священником церкви села Капаклия Ноуэ Якобом Ивановым и дьяком Иоаном Чертан3.
После приобретения большинства земель этого села, Г.И. Цанко-Кыльчик строит
здесь большой дом. Село Садык становится родовым имением помещика. Г.И. ЦанкоКыльчик уделял большое внимание благоустройству своей усадьбы. Он проложил туда
дорогу, телефонную линию, построил на свои средства православный храм Св. Иоанна
Предтечи, который украсил иконостасом и подарил все необходимое для проведения
богослужения в этом храме, в том числе хоругви и священнические одежды. При храме
было создано церковно-приходское училище, а также сиротское училище, оставленное
на попечение церкви села Садык4.
Сохранилась серия документов о ходатайстве Г.И. Цанко-Кыльчика к бессарабским
властям о содействии в решении некоторых вопросов, связанных с его остальными имениями Хоржешты близ Минжира, Казанджик, Бештемак, Еникиой, Тартаул де Ларга5,
входившими в Измаильский уезд. Согласно нотариальному акту купли-продажи от 25
октября 1885 г., имение Тартарул де Ларга (площадь 2712 десятин) принадлежало Г.И.
Цанко-Кыльчику. Согласно нотариальному акту купли-продажи от 21 ноября 1892 г., Г.И.
Цанко-Кыльчик приобрел у Алексея Белковича земли имения Бештемак (1500 десятин)
комуны Казанджик; 18 февраля 1895 г. приобрел у Анастасии Калманес имение Казанджик (1840 десятин); 7 января 1904 г. приобрел у Евгения Плакиди имение Хоржешты
(3419 десятин) комуны Минжир6.
Половину имения Кашкалия и Башкалия Бендерского уезда (общая площадь 4850
дес.) И.Д. Цанко-Кыльчик купил совместно с сыном Георгием у Родоконаки. Доля И.Д.
Цанко-Кыльчика там составляла 2425 десятин, и была завещана его жене Прене А. Цанко-Кыльчик. Один дом в Комрате перешел в наследство сыну, Г.И. Цанко-Кыльчику, а
другой дом в Комрате по завещанию отошел племяннику Дмитрию М. Недову. Также часть своего имущества И.Д. Цанко-Кыльчик завещал своей сестре Доспе Оларь, а также
Епархиальной Консистории Кишинева и Хотина, а также Комратскому реальному училищу7.
Dinu Poştarencu, Istoria satului Sadâc, Chişinău, Tipogr. Reclama, 2001, p. 128.
Там же, с. 127.
3 НАРМ, ф. 260, оп. 1, д. 1055.
4 Йов Титоров, Георгий Иванович Цанко-Килчик отъ Комрат, Бессарабия, София, Придворна печатница, 1910, с. 26.
5 НАРМ, ф. 9, оп. 1, д. 1779, 2702, 3135, 5161.
6 НАРМ, ф. 9, оп. 1, д. 1746.
7 Dinu Poştarencu, Moşierii Ţanco-Chilcic // България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Cъст. И. Думиника. Кишинев, 2013, p. 132.
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Исследователь социально-экономической истории болгар и гагаузов Бессарабии
Новаков С.З. отмечал, что на пожертвования Г.И. Цанко-Кыльчика в Комрате строились
училищные здания, квартиры для учителей, интернаты для иногородних учащихся1. Всю
свою жизнь Георгий Иванович помогал бедным ученикам, ценя в них стремление к образованию. По его завещанию 270 гектаров земли отошли на благотворительные нужды. С
дохода от использования этих земель финансировалась учёба неимущих лицеистов. Филантроп образовал для них поощрительный фонд из 15 тысяч рублей2.
О богатстве и количестве земельных угодий, которыми владел Г.И. Цанко-Кылчик,
еще при его жизни ходили легенды. Согласно одной из них, источником первоначального накопления капитала Ивана Дмитриевича Цанко-Кыльчика явились сокровища,
которые они нашли в татарском колодце Буджакской степи. По другой легенде, ЦанкоКыльчики прибыли в Бессарабию из пределов Османской империи, имея при себе золото3. Мы, в свою очередь, предполагаем, что богатство Кыльчиков кроется в родстве с зажиточным родом Койчевых. Как было отмечено выше, Цанко Кынцио (родоначальник
бессарабских Цанко-Кыльчиков), был шурином Константина Койчу (капитана Койчу),
бывшего участником русско-турецкой войны 1806-1812 гг. в чине «старшина, служивший
в Болгарском войске пятидесятником»4. В 1818 году К. Койчу был избран старшиной
Верхнебуджакского округа, разбогател и стал влиятельной личностью, пользовался авторитетом у попечителя колонистов И.Н. Инзова и руководства Бессарабской губернии.
Сын К. Койчу, Георгий, стал купцом в Измаиле, успешно занимался сельскохозяйственным предпринимательством и животноводством5. Родной брат Константина Койчу –
Йордан Койчу6, основал в 30-е годы XIX в. самый большой фруктовый сад недалеко от
Комрата, где было высажено 100 тысяч деревьев7. Йордан Койчу в 1835 году купил 1500
десятин земли и создал на этих землях имение Иордановка. Сын Йордана Койчу, Николай, содержал 7 тысяч десятин земли. Племянник К. Койчу, Александр, стал одним из
крупных предпринимателей Комрата.
Исследователь истории селения Комрат священник Юлиан Фрипту упоминает в
1942 году о Цанко-Кыльчике как «хорошо известной семье в Бессарабии»8.
О Цанко-Кыльчике, как крупном землевладельце, пишут в своей книге С.С. Курогло
и М.В. Маруневич в 1983 году: «В то же время на юге Бессарабии выделяются крупные
помещики, владеющие большими участками земли… Ц. Кыльчик – 150000 десятин»9.
По другим сведениям, Г.И. Цанко-Кыльчик был владельцем около 30000 гектаров
земли в Бессарабии и около 70000 – в России и Польше10.
Историки Топузлу Г.Н. и Анцупов И.А. высоко оценивали размах хозяйственной деятельности, величину финансового капитала, которым владели отец и сын Цанко-Кыльчики, и отмечали, что те «сосредоточили в своих руках 8 имений (7 в Бессарабской губернии и одно – на Волыни), все недвижимое и движимое имущество не поддавалось оценке»11. Об их экономических успехах пишет историк Новаков С.З.: «В Бендерском уезде
арендатор вотчины «Благодать» Г.И. Цанко-Кыльчик также откармливал на собствеCавелий Новаков, Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сёл Южной Бессарабии
(1857-1918 гг.), Chişinău, Tipogr. Centrală, 2004, с. 458-459.
2 Булгар Степан, История города Комрата, Кишинев, Tipogr. Reclama, 2008, с. 76.
3 Информатор: Димитрогло Николай Петрович, 1937 г. рождения, житель г. Комрат.
4 НАРМ, ф. 5, оп. 2, д. 442. «Бессарабское временное правительство. Списки задунайских переселенцев по
Бессарабской области. Начато 1818. Окончено 1818. С. Комрат», т. 1, лист 90.
5 Г.Н. Топузлу, И.А. Анцупов, Очерки истории гагаузов в XIX веке, Комрат, 1993, с. 70.
6 И.И. Мещерюк, Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сёл в Южной Бессарабии
(1808-1856 гг.), Кишинёв, 1970. с. 146.
7 Там же, с. 165.
8 Iulian Friptu, Din trecutul oraşului Comrat // Viaţa Basarabiei, Chişinău, 1942, Nr. 10-11, p. 35-44.
9 С.С. Курогло, М.В. Маруневич, Социалистические преобразования в быту и культуре гагаузского населения МССР, Кишинев, 1983, с. 14.
10 Йов Титоров, Георгий Иванович Цанко-Килчик отъ Комрат, Бессарабия, София, Придворна печатница,
1910, с. 26.
11 Г.Н. Топузлу, И.А. Анцупов, Очерки истории гагаузов в XIX веке, Комрат, 1993, с. 71-72.
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нных или арендованных землях большое количество такого рода скота для последующей
перепродажи»1.
Несмотря на богатство и известность, высокое положение в обществе, Г.И. ЦанкоКыльчик был азартным человеком, и иногда совершал поступки, вызывающие неоднозначный резонанс в обществе. В начале прошлого века в российской печати большой резонанс получил спор-пари миллионера Г.И. Цанко-Кыльчика и комратского земского
начальника М. Колибабы. В результате выигранного М. Колибабой пари, на юге Бессарабии было открыто женское двухклассное училище. Эта история описана в газете «Бессарабская жизнь»2, «Одесское обозрение»3, газете «Речь», «Киевское слово»4. Дело было
таким образом. Земский начальник М. Колибаба и миллионер Г.И. Цанко-Кыльчик
заключили пари о том, что если Колибаба выкосит восемь с половиной десятин овса, то
Г.И. Цанко-Кыльчик выделит деньги на строительство женской гимназии в Комрате. М.
Колибаба выиграл пари, и женская гимназия в Комрате была построена. Данный случай
нашел отражение в российской прессе. «Но г. Колибаба, несомненно, заслужил искреннюю общественную признательность. Он её заслужил не за исполненную работу, а за то,
что во имя блага населения села Камрат не остановился перед явным издевательством
самодура-миллионера. Он наказал самодура, обеспечил селу женскую гимназию, и за это
ему горячее спасибо»5. Эту историю также рассказала читателям газета «Русское слово»,
где есть слова: «Есть ещё у нас люди, самоотверженно преданные делу просвещения. Но
не вымерли ещё и самодуры…»6.
Из журнала «Вестник Европы» за 1909 г. мы приведем короткий рассказ, предшествующий заключению между Колибабой и Цанко-Кыльчиком курьезного, но формально безупречного договора: «Есть в Бендерском уезде Бессарабской губернии село Камрат
– село большое, с населением приблизительно в десять тысяч душ. Среди общества Камрата давно уже возникла мысль об открытии женской гимназии, но, вследствие отсутствия средств, осуществить эту благую мысль не удавалось.
Нашелся среди богатых землевладельцев уезда помещик Г.И. Цанко-Кыльчик [в
оригинале «Цанко-Кильчик» – С.Б.], большой оригинал, обладающий громадными средствами, который выразил желание придти на помощь обществу.
- Стройте сельскохозяйственный институт, тогда дам деньги на это дело, а на гимназию не желаю давать.
- В таком институте нет сейчас ровно никакой надобности. Нужна гимназия.
Помещик-чудак не поддавался.
Ярым сторонником гимназии и инициатором является земский начальник Колибаба.
- Вы настаиваете на гимназии? – спросил как-то земского начальника Цанко-Кыльчик.
- Безусловно.
- Отлично, я пожертвую вам на гимназию, но сделаете ли Вы то, что я захочу?
- Извольте.
- Вы должны собственноручно скосить восемь с половиною десятин овса.
- Я готов, я с удовольствием буду работать.
И г. Колибаба обязательство исполнил. Момент окончания им работы был целым
торжеством. «К последнему моменту косовицы – описывает корреспондент газеты «Русское слово», № 177, 1909 г. – на поле прибыла особая депутация, пригласившая «косца» в
церковь на благодарственный молебен за благополучное окончание работы… Церковь
была переполнена. Масса крестьян толпилась вокруг храма с обнаженными головами.
Собрался весь причт с хором певчих. Виновник торжества прибыл в деревенской повозке,
Cавелий Новаков, Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сёл Южной Бессарабии
(1857-1918 гг.), Chişinău, Tipogr. Centrală, 2004, с. 422.
2 Бессарабская жизнь, 11 августа 1909, 18 марта 1910.
3 Одесское обозрение, 8 августа 1909.
4 О. Семеновский, Молдавская тетрадь, Кишинев, 1979, с. 19-20.
5 Журнал Вестник Европы, том V, Санкт-Петербург, 1909, с. 435.
6 Там же, с. 436.
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фантастически украшенной комами, граблями, вилами, снопами из свежескошенного
овса и национальными флагами. За повозкой следовали экипажи, подводы, богатые выезды с одетыми по-праздничному дамами, крестьянами, детьми. При въезде кортежа в
село загремело могучее тысячеголосое «ура». Двадцать полицейских шашек заблестели на
солнце, отдавая честь необыкновенному косарю, и этот салют несколько смутил Колибабу.
Оправившись, он вошел в храм, где был встречен пением торжественного концерта…»1.
Конечно, такие определения, как «самодур», в адрес Г.И. Цанко-Кыльчика несправедливы. Спор между Цанко-Кыльчиком и Колибабой был мужским пари, который выиграл Колибаба, а Цанко-Кыльчик честно выполнил все условия договора. Доказательство, что это действительно было пари, включающее в себя десять пунктов, мы находим в
учебнике по юриспруденции «Курс нотариата с образцами, формами и законоположениями» известного нотариуса Плохотенко А.К. за 1910 год:
«Форма договора-пари. Мы, нижеподписавшиеся, Георгий Иванович Цанко-Кыльчик
и Максим Матвеевич Колибаба, заключили между собою следующий договор-пари:
1) Колибаба обязан выкосить восемь с половиной десятин своего овса, находящегося на Костромской вотчине, начав косовицу по его, Колибаба, усмотрению, а покончить
таковую повинен обязательно до пятого август с.г. включительно;
2) Колибаба обязан лично только скосить, а не собирать, и косить он должен
обязательно в присутствие тех людей, которым Цанко-Кыльчик поручил наблюдение за
исполнением условия;
3) День и час косовицы назначен седьмого июля в три с половиной часа утра, а к
месту косовицы Колибаба обязывается выехать шестого июля в пять часов вечера, предварив о том Цанко-Кыльчика;
4) Поле скошенного овса должно быть измерено в присутствие Цанко-Кыльчика и
понятых после косовицы;
5) Перерыв косовицы Колибабе представляется назначать по его усмотрению, но с
тем, чтобы уполномоченным, следящим за работою, был объявлен Колибабой каждый
раз час начала косовицы после перерыва. Объявление делается письменно под расписку
уполномоченного;
6) Один уполномоченный Цанко-Кыльчика должен безотлучно находиться на поле
жатвы, но отсутствие уполномоченного в случае, когда ему письменно объявлена явка, не
должно стеснять Колибабу, и косовица продолжается в его отсутствии;
7) Начав косовицу с одного конца, не разрешается переходить к таковой с других
концов. В случае же изменения направления таковой, Цанко-Кыльчику в момент перерыва косовицы предоставляется право каждый раз по окончании работ измерять площадь скошенного и обозначать таковую кольями.
8) Если Колибаба все вышеприведенные пункты, касающиеся его, исполнит без нарушения, то я, Цанко-Кыльчик, обязуюсь давать необходимые средства, содействовать
открытию в Камраде к пятнадцатому августу, тысяча девятьсот десятого года, или когда
последует разрешение, женской прогимназии и материально содержать существование
таковой, независимо оттого, кто будет назначен начальствующим во главе прогимназии.
9) Обе стороны дают в третьи руки по пятисот рублей. Эти третьи руки обязаны полностью тысяча рублей вручить Колибабе, если он исполнит условие, а в противном случае Цанко-Кыльчику.
10) Все выше прописанное считаем своим долгом чести. Максим Матвеевич Колибаба. Георгий Иванович Цанко-Кыльчик. Присутствовали: Керлер, Тедоров, Гулидов,
Дмитров, Танасов и Сорпогло»2.
В результате в выигрыше оказались все жители Комрата, так как в городке было открыто женское училище.
Журнал Вестник Европы, том V, Санкт-Петербург, 1909, с. 435-436.
А.К. Плохотенко, Курс нотариата с образцами, формами и законоположениями. I. Теория нотариата.
II. Нотариальное делопроизводство. III. Нотариальная практика, М., Изд. кн. магазина И.К. Голубева
под фирмою "Правоведение", 1910, с. 158.
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Ксения

Екатерина
(1857 р.)
= Байанжогло

Георгий
Цанко-Кыльчик

Надежда
= Брелалио ?

Фото №1. Георгий Иванович Цанко-Кыльчик (из архива С.С. Курогло)
Этот же спор-пари между Цанко-Кыльчиком и Колибабой историк Иван Пасков
описывает в своей книге «Колибабовка», вышедшей в Кишиневе в 2011 г. Он пишет, что
15 октября 1908 г. М.М. Колибаба был направлен на работу земским начальником в Комрат. Став начальником, М.М. Колибаба не мог усидеть на «писчей» должности, и над ним
подтрунивали помещики, среди которых был и Г.И. Цанко-Кыльчик. Иван Пасков приводит воспоминания молдавского писателя Михаила Хазина, живущего сегодня в США,
о том, что встреча М.М. Колибабы и Г.И. Цанко-Кыльчика накануне спора и сам спорпари произошли в мае 1909 г. в Комратском казино1. В этой же книге упоминается Гаврил Безвиконный, приезжавший посмотреть на косьбу Колибабы, отец бессарабского
историка Георгия Павловича Безвиконного (Г.П. Безвиконный зафиксировал этот эпизод в своей книге G. Bezviconi şi alţii „Fapte trecute şi basarabenii uitaţi”, Chişinău, 1992)2. И.
Пасков пишет далее, что противники М.М. Колибабы еще в начале косьбы стали писать
на Колибабу жалобы. Не отставала и пресса. «Бессарабская жизнь» писала, что Г.И. Цанко-Кыльчик протестовал против всех слухов, распространяемых его противниками, относительно состоявшегося между ним и земским начальником оригинального пари, что
1
2

Иван Пасков, Колибабовка – болгарское село на севере Буджака, Chişinău, Tipogr. Bons offices, 2011, с. 32.
Там же, с. 35.
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уполномоченные, приставленные следить за правильным исполнением Колибабой всех
условий, с утра до ночи ходят по стопам косаря. И косарь принял меры: два вооруженных
стражника стерегли днем и ночью нескошенную часть, и на место косовицы никто не допускался1. В связи с появлением в газете «Бессарабская жизнь» такой статьи, Бессарабское губернское присутствие потребовало от М.М. Колибабы разъяснений. В своем объяснении Колибаба писал, что, согласно пари между ним и Цанко-Кыльчиком, косовица закончена 27 июля 1909 г., и что в течение работы отношения между ними не изменились,
и сведения в газете о том, что между ними создались напряженные отношения2, не отражают действительность. 20 сентября 1909 г. М.М. Колибаба написал заявление с прошением уволить его «от занимаемой должности по семейным обстоятельствам», его отставка была принята3.
Данную тему затрагивает и румынский исследователь Анатол Мэкриш в своей книге
«Гагаузы», 2008 год, где пишет, что «местный богач Цанко-Кыльчик (гагауз), владелец имений Садык, Бороганы, Тартаул, Бештемак»4 финансировал открытие женского лицея.
История благотворительной деятельности, связанная с финансированием реального училища в Комрате, женской гимназии, строительство церквей нашло отражение в
книге «История города Комрата»5, где написано, что в Комрате стараниями ЦанкоКыль-чика появилось женское двуклассное училище, и в его мастерских ученицы ткали
ковры, полотна, вышивали узоры на полотне, кроили и шили. А в 1902 г. ковер,
изготовленный ученицами, купила русская царица Александра Федоровна6.
Ирина Львовна Кантакузина в своих воспоминаниях «История одной женской гимназии»7 о Кишинёве 30-х годов XX в. пишет, что до окончательного переезда в Кишинев
она жила в Комрате, где училась сначала в начальной школе, а потом в гимназии, которая была тогда недавно «организованной благодаря стараниям энтузиаста Максима Колибабы – сына священника, человека образованного и энергичного. В Комрате уже существовала мужская гимназия, и М. Колибаба решил во что бы то ни стало организовать
женскую. Но где взять деньги? В то время в Комрате жил богатый человек – Георгий
Цанко-Кыльчик. На главной улице ему принадлежали красивый особняк, а рядом –
большой амбар для зерна. Это было добротное каменное сооружение. Его-то и присмотрел М. Колибаба. Поскольку денег на покупку здания у него не было, он пошел на хитрость и заключил с Г. Цанко-Кыльчиком пари. Он заявил, что сам, вручную, за две недели выкосит на его 10-гектарном поле овес и уложит его в копны. Если он успешно выполнит эту работу, то получит 86 тысяч рублей, а нет – отдаст богачу свою личную усадьбу.
Он выиграл, закончив работу досрочно – за 11 дней. Вот так было получено здание для
будущей женской гимназии. Надстроили второй этаж. Примария закупила все оборудование, и вскоре начались занятия. Я посещала эту гимназию целый год. Это дало мне
возможность, уже в Кишиневе, продолжить учебу в гимназии княгини Дадиани».
Георгий Иванович Цанко-Кыльчик сумел приумножить полученное наследство. Он стал
богатейшим человеком в Бессарабии. Но известность ему принесли не только его богатство, но
и благотворительная деятельность, помощь в развитии культуры и образования.
Являясь крупным землевладельцем, Г.И. Цанко-Кыльчик обладал огромными средствами. И надо отдать ему должное, материальное богатство не подавило в нём духовного начала, он активно помогал развитию культуры юга. Так, в 1896 году Г.И. ЦанкоКыльчик построил здание реального 7-классного училища в Комрате, затраты на строительство составили более 194 тысяч рублей. За свою благотворительную деятельность
русское правительством назначило Г.И. Цанко-Кыльчика почётным попечителем КомГазета Бессарабская жизнь, 1909 г., № 167, 23 июня.
Там же.
3 НАРМ, ф. 329, оп. 4, д. 159, лл. 50-51.
4 Anatol Măcriş, Găgăuzii, Bucureşti, 2008, p. 64.
5 С.С. Булгар, История города Комрата, Кишинев, 2008, с. 75.
6 Там же, с. 75
7 Газета Независимая Молдова, 2000 г., 1 декабря.
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ратского реального училища и наградило его орденом св. Анны III степени1. Меценат получил звание «Потомственного почетного гражданина»2, которое приравнивается в сословных привилегиях к дворянскому сословию3. Из всех наград Георгий Иванович больше всего гордился титулом «Потомственный почётный гражданин Комрата».
В 1898 году Г.И. Цанко-Кыльчик издал в Одессе на свои средства книжку «Чествование памяти в бозе почивающей императрицы Екатерины II в столетнюю годовщину ее
кончины, 6-го ноября 1896 года, в Комратском реальном училище (описание, составленное и изданное на средства 2-го почетного попечителя училища Г.И. Цанко-Кыльчика)»4, состоящую из 55 страниц, а описание самого торжественного и праздничного
мероприятия в Комратском реальном училище сделал Николай Александрович Святский5, в 1911 г. – директор гимназии им. Императора Александра III в Болграде, автор
труда «Цыгане».
Здание Комратского реального училища осталось запечатлённым на фотографиях
начала XX века (здание было сожжено в 1941 г., во время отступления советских войск).
В 1895 г. Г.И. Цанко-Кыльчик обратился с прошением к правительству России с
просьбой построить часовню при Комратском реальном училище. «Кишиневские Епархиальные ведомости» писали в 1896 году, что 8 апреля 1895 года Министерство народного просвещения дало разрешение «землевладельцу поселянину-собственнику Георгию
Цанко-Кыльчику построить, в ознаменование дня священного миропомазания Болгарского Княжича Бориса, на свои средства при домовой церкви Комратского реального
училища колокольню, с присвоением ей наименования: «Николаевской» по имени Его
Императорского Величества Государя Императора. (Прав. Вестн., № 86)»6. Колокольня
была построена, и со стороны главного входа была установлена мраморная плита с надписью «Его Императорское Величество Государь Император Николай II в день апреля
1896 года Высочайше соизволил на присвоение сооруженной при домовой церкви Комратского реального училища иждивением Потомственного почётного гражданина Георгия Ивановича Цанко-Кыльчика, колокольни наименование «Николаевской» по имени
Его Величества, в ознаменование дня священного миропомазания Болгарского Принца
Бориса»7.
Этому мероприятию Г.И. Цанко-Кыльчик придал большую гласность. Он заказал в
Санкт-Петербурге специальный, богато украшенный альбом большой художественной
ценности, с изображением рельефа часовни на обложке, где были собраны фотографии,
отражающие тематику Комратского реального училища. Альбом был подарен русскому императорскому дому и Болгарскому царю Фердинанду. За свои труды Г.И. Цанко-Кыльчик
был удостоен болгарским правительством ордена «Гражданская заслуга III степени»8.
Всю свою жизнь Г.И. Цанко-Кыльчик помогал нуждающимся ученикам. Так, он завещал 270 га земли, с дохода которых должна была финансироваться учёба учеников из
бедных семей. Меценат завещал также 15 тысяч рублей для неимущих учеников.
Когда началась русско-японская война 1905 года, Георгий Иванович взял на свое
попечение больницу Русского Красного Креста, куда стали прибывать раненые9.
В начале XX в. Г.И. Цанко-Кыльчик провел благотворительные акции в Болгарии: в
первый раз посетив Болгарию в 1908 г., с согласия болгарского правительства, учредил
Йов Титоров, Георгий Иванович Цанко-Килчик отъ Комрат, Бессарабия, София, Придворна печатница, 1910, с. 27.
Там же, c. 27.
3 Кишиневские Епархиальные ведомости, 1898, № 11, с. 71-72.
4 Н. Святский, Чествование памяти в бозе почивающей императрицы Екатерины II в столетнюю годовщину ее кончины, 6-го ноября 1896 года, в Комратском реальном училище (описание, составленное и
изданное на средства 2-го почетного попечителя училища Г.И. Цанко-Кыльчика), Одесса, 1898, Типография и хромолитография Е.И. Фесенко, Ришельевская улица, собств. дом № 47-й. 55 с.
5 Там же, с. 54.
6 Кишиневские Епархиальные ведомости, 1898, № 11, с. 348.
7 Йов Титоров, Георгий Иванович Цанко-Килчик отъ Комрат, Бессарабия, София, Придворна печатница, 1910, с. 30.
8 Там же, с. 31.
9 Степан Булгар, История города Комрата, Кишинэу, 2008, с. 76.
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специальный фонд «Георгий Иванович Цанко-Кыльчик из Комрата» в размере 30 тысяч
левов, а также определил пять стипендий для получения полного среднего образования в
болгарской гимназии, а именно: две стипендии для девушек в одной из Софийских женских государственных гимназий и три стипендии в одной из мужских государственных
гимназий в Софии или в другом городе в Болгарии. И объявил стипендиатов этого фонда.
Эта сумма в 30 тысяч левов была положена им в Болгарский народный банк в Софии, и
вложена в облигации от Софийского городского займа от 1906 года1.
Во второй раз Г.И. Цанко-Кыльчик прибыл в Софию 18 января 1910 года и сделал
еще один благотворительный взнос в дело получения высшего образования – передал 50
тысяч левов на четыре стипендии для желающих получить высшее образование в Болгарии. В обращении к Министру народного просвещения Болгарии он писал: «…передаю
средства в сумме 50000 левов в фонд «Георгий Иванович Цанко-Кыльчик из Комрата» и
определяю четыре стипендии на высшее образование в Софии: 1) одна стипендия – …по
историографической науке, 2) одна стипендия – …по агрономии, 3) одна стипендия – …по
физико-математике, 4) одна стипендия – …по декоративному искусству в Художественноиндустриальном училище в Софии. Стипендиатами моего фонда должны быть болгары,
православного вероисповедания, но выбраны по способностям»2, и далее Г.И. ЦанкоКыльчик пишет, что у него есть одно задушевное пожелание – пожелать соискателям фонда «Георгий Иванович Цанко-Кыльчик из Комрата» на получение высшего образования
учиться на совесть, любить Болгарию, служить Болгарии, отдавать все свои силы на благо
Болгарии.
Во время своего второго пребывания в Болгарии Г.И. Цанко-Кыльчик узнал, что в
Софии есть больница, основанная княгиней Клементиной, матерью болгарского царя
Фердинанда, которая носит ее имя, и пожертвовал 10 тысяч левов на постройку дополнительного крыла больницы, с тем, чтобы увеличить количество принимаемых больных3.
Вся деятельность Г.И. Цанко-Кыльчика получила признание правительств России и
Болгарии. Благодаря его стипендиям десятки юношей и девушек смогли получить образование. Много выпускников Комратского реального училища достигли больших высот в
науке, культуре, политике на родине и за её пределами.
12 июля 1908 г. начальник Кишиневского почтово-телеграфного округа сообщил
Бессарабскому губернатору, что разрешил, согласно ходатайству Цанко-Кыльчика, монтаж телефонной линии для личных нужд от его дома в Комрате до Садыка и Бороган.
Расходы по проведению монтажных работ берет на себя заказчик. Приняв по этому поводу распоряжение, исправник Бендерского уезда сообщил 16 августа 1908 г. Бессарабским
губернским властям, что телефонная линия должна будет проходить через поле, принадлежащее жителям села Комрат на протяжении 5 верст4.
В заявлении от 5 июня 1914 года, адресованном Бендерскому Земскому уездному, Г.
Цанко-Кыльчик пишет, что его недвижимость в селе Комрат, занимаемая женской гимназией, неправомерно облагается налогами. В заявлении говорится, что он не получает никаких доходов от этой недвижимости, так как он не только передал ее гимназии на безвозмездной основе, но более того, он финансирует данное учебное заведение5.
В 1914 г. Г.И. Цанко-Кыльчик приобрёл легковой автомобиль. Это была машина
марки «Форд», которые собирались на заводах в России. Специально для автомобиля из
Кишинёва был приглашён шофёр-механик. В те годы поездка на автомобиле ЦанкоКыльчика по Комрату производила впечатление сенсации. Люди останавливались и подолгу провожали взглядом невиданную технику. Сохранилась фотография учащихся реального училища, среди которых и сын Цанко-Кыльчика, осматривающих автомобиль6.
Йов Титоров, Георгий Иванович Цанко-Килчик отъ Комрат, Бессарабия, София, Придворна печатница, 1910, с. 32-33.
Там же, с. 34-35.
3 Там же, с. 36-37.
4 НАРМ, ф. 6, оп. 4, д. 1476, л. 3.
5 НАРМ, ф. 9, оп. 1, д. 4024.
6 С.С. Булгар, История города Комрата, Кишинев, 2008, с. 77.
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Так благодаря новаторству Г.И. Цанко-Кыльчика, самая передовая техника того времени
– телефон, автомобиль, пришла в Комрат в ногу со временем.
Г.И. Цанко-Кыльчик является выдающейся личностью, выдвинувшейся из среды
болгар и гагаузов. Вся его жизнь – пример успешного предпринимателя и мецената.

Фото № 2. Автомобиль «Форд», принадлежавший Г.И. Цанко-Кыльчику.
1914 год, Комрат (из архива С.С. Курогло)
Summary
In the article "Representatives of the colonial elite among large landowners in Bessarabia, XIX – beginning of XX century: George Ivanovich Tsanko-Kilchik (1852 – 1924)" is presented life and activities of a famous person, the largest Bessarabian landowner, entrepreneur, one of the richest people in the south of Russia, philanthropist George Ivanovich TsankoKilchika, who was a native Gagauz-Bulgarian. The article is based on archival materials and
other historical sources. The special fact about this article is that the author has studied and
recreated genealogical tree of Tsanko-Kilchik family, using previously unknown sources and
the introduction of new documents. It is known that George Ivanovich Tsanko-Kilchik ancestors were immigrants from Bulgaria.
Back in 1910, while George Ivanovich was yet among living, Yov Titorov has published
short book by the title "George Ivanovich Tsanko-Kilchik from Comrat, Bessarabia". George
Ivanovich Tsanko-Kilchyk founded and sponsored Comrat school and feminine lyceum in
Comrat. He built churches, donated finances for students, teachers, helped medical institutions
in Bulgaria and has also established a special fund to help students from Bessarabia. George
Ivanovich Tsanko-Kilchik was awarded with state awards in Bulgaria and in Russia, by the
title of "hereditary honorary citizen" for great achievements in charity and the development of
that region.
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Lidia Prisac, Sergiu Bacalov
CONTRIBUŢII LA ISTORIA NEAMULUI DE ORIGINE ARMEANA
MURACIOV (MURATOV)
Fiind determinată atât de incursiunile repetate ale selgiucizilor, bizantinilor, mongolilor,
tătarilor, perşilor şi otomanilor, cât şi a cutremurelor devastatoare1, migraţia masivă a armenilor
de pe teritoriile lor istorice a început încă în secolul al XI-lea. De atunci, armenii, în valuri succesive, s-au extins în aproape toată lumea2. În cursul războaielor persano-otomane din secolele XVI–
XVII, migraţia armenilor a sporit în direcţia Crimeii, Ciprului, Balcanilor, dar şi a Europei Occidentale. În 1604, şahul persan Abbas I (1588–1629) a transferat zeci de mii de armeni în Persia3.
În 1639, Armenia a fost împărţitădefinitiv: partea apuseană revinind otomanilor, iar cea răsăriteană – persanilor.
În lupta împotriva turcilor şi perşilor, armenii s-au orientat spre Rusia, în special începând
cu domnia lui Petru cel Mare (1682–1725), cel care a promis armenilor că î-i va ajuta să obţină
independenţa statală. După încheierea războiului ruso-suedez, Petru cel Mare, în politica sa externă, şi-a orientat atenţia asupra Persiei, concentrând forţele militate ruse la Astrahan, în vederea organizării aşa-numitei “expediţii persane”. În această perioadă acţiunile lui Petru cel Mare
i-a sensibilizat pe armeni, care l-au perceput pe ţarul rus ca pe un salvator. Pentru ai apropia şi
mai mult, ţarul, prin ucazul din 10 noiembrie 1723, le-a oferit armenilor un şir de privilegii, permiţând să se stabilească cu traiul în regiunea Mării Caspice oferindu-li-se un considerabil ajutor
material. În această perioadă a început emigrarea armenilor, din teritoriile aflate sub stăpânire
otomană şi persană, în oraşele Imperiului Rus. Multor armeni nou-veniţi li s-a oferit nobleţe rusă,
cum ar fi cazurile familiilor Lazarev, Artapetov, Abamelek, Argutinski, Deleanov, Loris-Melikov ş.a.
Politica de colonizare a armenilor s-a intensificat în timpul Ecaterinei a II-a (1672–1796),
fiind adoptate legi4 care au pus temeiul colonizării străine sistematice în imperiu. Unul din aceste acte a fost „Manifestul despre acordarea drepturilor şi privilegiilor emigranţilor străini”, care
oferea emigranţilor un şir de privilegii şi beneficii. Iar în baza ucazului despre instituirea „cancelariei tutelării străinilor” a fost creat o instituţie specială care se ocupa de colonizarea străinilor5.
Desele războaie ruso-persano-turce, în regiunea Caucazului de Sud, au cauzat deplasări
masive de populaţie, ducând la dezbinarea a numeroase familii. Printre comunităţile etnice afectate de procesul emigrării au fost şi armenii din Erevan. În ceea ce urmează vom examina istoria
unei familii armeneşti, dezbinate la începutul secolului al XVIII-lea, membrii căreia s-au regăsit,
în mod miraculos, la începutul secolului al XIX-lea, la Chişinău, în Basarabia.
Informaţii succinte cu referire la acest caz au fost găsite într-un dosar depozitat în Arhiva
Naţională a Republicii Moldova, în fondul Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei. Ne referim aici la dosarul privind nobleţea neamului Muraciov (Muratov), deschis la 20 decembrie
1816, graţie căruia putem restabili genealogia acestei familii, precum şi reface parţial din punct
de vedere cronologic istoria acesteia.
Neamul Muraciov (Muratov) este originar din oraşul Erevan, iar, în condiţii de război, ca
răspuns la ucazul lui Petru cel Mare din 10 noiembrie 1723, unul din membrii familiei, Murat
Muraciov, s-a mutat cu traiul în Rusia, în oraşul Astrahan; în paralel, fratele acestuia, Voscan
Muraciov, s-a stabilit în Turcia, în oraşul Trapezund.
Sergiu Selian, Schiţă istorică a comunităţii armene din România. Ediţia a II-a, Bucureşti, 1999, p. 9-10.
Pal Judit, Armeni în Transilvania, Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2005, p. 12.
3 Stabiliţi în Persia, armenii întemeiază localitatea Noua Giulfa, care foarte curând avea să devină prosperă datorită
comerţului armean. Unii dintre negustorii armeni s-au deplasat în India, unde au dat naştere unei alte comunităţi armene. Sergiu Selian, op. cit., p. 14
4 Полное собрание законов Российской империи, т. XVI, №11879 и 11880.
5 Жорес А. Ананян, Армянская колония Григориополь, Ереван, Издательство АН Армянской ССР, 1969, p.11.
1

2

220

Macar
Muraciov-Muratov

Murat
Muraciov-Muratov

Voscan
Muraciov-Muratov

Caspir (Gasper)
Muraciov-Muratov

Ivan (Ean)
Muraciov-Muratov

Artemii
Muraciov-Muratov

Ivan
Muraciov-Muratov

Nazar
Muraciov-Muratov

Nicita
Muraciov-Muratov

Osip (Iosif)
Muraciov-Muratov

Cheracos (Gheragos) Muraciov-Muratov
= Maria, fiica lui Asvadur

Isai
Muraciov-Muratov
Murat
Muraciov-Muratov
n. 1827

Spiţa neamului Muraciov-Muratov
(sec. XVIII – începutul sec. XIX)
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Asvadur
Muraciov-Muratov
n. 1831

Murat Muraciov a rămas să locuiască şi să activeze în oraşul Astrahan, în cadrul Comunităţii Armeneşti Asiatice. În Astrahan i s-a născut fiul Caspir Muraciov, cel care a avut şapte fii: Ivan, Grigore, Artemie, Nichita, Nazar, Isai, şi Macar Muraciov.
Macar Muraciov a fost acel care a reuşit să repună familia sa în drepturile nobiliare, pierdute de bunicul său odată cu documentele, în timpul refugiului în Rusia. Procesul de restabilire
a privilegiilor nobiliare s-a făcut prin intermediere georgiană (în cazul în care nobleţea lor nu a
fost, din start, oferită de autorităţile georgiene). Se ştie că, prin tratatul de la Gheorghie, din
1783, regatul Kartli-Kaheti a fost nevoit să accepte protectoratul rusesc1, iar la 1786 regele Iraclie
al II-lea2 a reconfirmat drepturile şi privilegiile nobilimii. În 1805, aflându-se la Sankt Petersburg, Macar Muraciov a obţinut de la Daria, regina Gruziei (Georgiei)3, reconfirmarea nobleţii
familiei lui, cu statut de dvoreni gruzini (georgieni). Acest statut social a fost confirmat şi de
autorităţile ruse abilitate.
Venind la Chişinău în chestiuni de lucru, Macar Muraciov şi-a regăsit, întâmplător, rudele,
Osip şi Chiracos Muraciov, care erau descendenţii fratelui bunicului său, cel care a plecat din Erevan în Trapezund.
Destinul lui Voscan Muraciov a fost puţin diferit de al fratelui său, Murat Muraciov. După
ce, în timpul războiului turco-persan, a plecat din Erevan, s-a stabilit la Trapezund, acolo născându-se fiul său, Ivan (Ean) Muraciov. Ulterior, Ivan Muraciov s-a mutat cu traiul în Balcani, în
oraşul Ruşciuc, acolo s-a căsătorit, a locuit şi a muncit până la sfârşitul vieţii. Fii săi, Osip şi Chiracos Muraciov s-au născut la Ruşciuc, unde au activat în calitate de negustori, iar în 1798, în legătură cu anumite afaceri de serviciu, s-au transferat în oraşul Hotin, unde au rămas să locuiască permanent.
Este interesant că, la Chişinău, Osip, Chiracos şi Macar Muraciov s-au recunoscut ca rude
în urma unei conversaţii. Deşi în familiile lor se ştia despre existenţa unor rude apropiate, legăturile între ei s-au pierdut încă în timpul vieţii bunicilor lor, Murat şi Voscan Muraciov, cei care
au părăsit Erevanul şi au ales căi şi destine diferite: unul spre răsărit, în Rusia, iar celălalt spre
apus, în Turcia.
Remarcăm, în cazul neamului Muracuiov (Muratov), că deşi s-au perindat câteva generaţii,
reprezentanţii căruia nu s-au văzut şi n-au comunicat, totuşi s-a menţinut vie solidaritatea de
neam. Astfel, chiar şi în petiţiile oficiale adresate Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei din
partea lui Osip, Chiracos şi Macar Muraciov, se poate lesne remarca bucuria regăsirii. În cazul
neamului Muraciov (Muratov), restabilirea relaţiilor de rudenie nu s-a redus la un schimb de
vorbe, stând la un pahar de vin, deoarece verii au făcut totul ca să se ajute reciproc. În cazul dat,
ne referim la contribuţia lui Macar Muraciov de a-i repune pe verii săi basarabeni în categoria
socială din care au făcut parte strămoşii lor, prin confirmarea statutului de dvoreni. Anterior
Ал. Самсонов, Начало Русско-персидской войны 1804–1813 гг. Сражение за Эриванское ханство, 2013. Vezi:
http://topwar.ru/28058-nachalo-russko-persidskoy-voyny-18041813-gg-srazhenie-za-erivanskoe-hanstvo.html A se mai vedea: М. С. Иванов, Очерк истории Ирана, М., 1952; В. Потто, Кавказская война, том 1, М., 2006-2008; А.В.
Шишов, Схватка за Кавказ XVI-XX века, М. 2005. Iar la 12 septembire 1801, prin manifestul ţarului Alexandru I,
statul georgian a fost anexat la Imperiul Rus.
2 Iraclie al II-lea al Gruziei (Kartli-Kaheti) (1720–1798) a contribuit la apropierea georgiano-armeană. Pe lângă reformele întreprinse de Iraclie al II-lea a fost şi acordarea autorităţilor civile rangurile şi titlurile nobiliare de genul celor
adoptate în Rusia. Totodată, hanatele Erevan, Ganja şi Nahcivan au devenit vasalii lui Iraclie al II-lea. О.В. Сухарева, Кто был кто в России от Петра I до Павла I, Москва, 2005.
3 După moartea regelui Gheorghie al XII-lea (1798–1800) al Gruziei, fiul lui Iraclie al II-lea, printre cei mai activi pretendenţi la tronul Georgiei a fost regina Daria (Daredjan Dadiani) (1738-1807), a treia soţie a lui Iraclie al II-lea, cu
fiii Iulon, Vahtang, Parnaoz şi Alexandru. Rivalii acestea erau regina Maria, soţia lui Ghorghie al XII-lea, cu fiii David
şi Teimuraz. Regina Daria se baza pe testamentul soţului Iraclie al II-lea, conform căruia rege trebuia să devină fiul
Iulon, iar regina Maria insista asupra faptului că fiul ei David a fost recunoscut şi acceptat, de către împăratul Pavel I,
ca moştenitor al tronului georgian. Majoritatea simpatizanţilor erau de partea reginei Daria. Pentru a-şi câştiga aliaţi,
regina Daria a făcut promisiuni de conferire a statutului privilegiat. În 1802 rivalitatea pentru tronul Gruziei a fost
temperată, oferindu-li-se reginelor şi fiilor acestora cate o pensie. Regina Daria primind în acest sens 500 de ruble.
Astfel, a fost îndepărtată familia Bagrationilor de la conducerea Gruziei. Vezi: Н. Дубровин, Тысяча восемьсот
второй год в Грузии // Вестник Европы, 1868, т. II. A se vedea pe
http://magazines.russ.ru/vestnik/2007/19/du29.html (accesat pe 01.02.2014).
1
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Osip şi Chiracos Muraciov ţineau de tagma negustorească, având în vedere că documentele privind nobleţea bunicului lor se pierduse.
Astfel, armenii Osip şi Chiracos Muraciov, cu ajutorul lui Macar Muraciov, au solicitat obţinerea nobleţii basarabene, în temeiul înrudirii lor cu nobilii gruzini/georgieni. E un caz specific,
dovadă a interferenţelor culturale, rezultat al unui amalgam de influenţe armeano-gruzinomoldo-ruso-turceşti.
Mai jos anexăm un set de documente, referitoare la procesul de confirmare a nobleţii neamului Muraciov (Muratov), care reflectă multe detalii interesante privind comunitatеa armeană
din Basarabia.
Anexă
Nr.1. 1805 decembrie 23. Regina Gruziei, Daria, confirmă nobleţea dvoreanului Gaspar
Muratov şi copiilor săi: Macar, Ivan, Grigore, Artemie, Nichita, Nazar şi Isai, locuitori ai
Astrahanului, în baza prevederilor tratatului din 1783, încheiat între Rusia şi regele Iraclie al
Gruziei.
Перевод с грузинскаго
Мы грузинская царица Дария, даем сие свидетельство грузинскому дворянину Гаспару Мурадову сыну Мурачову и детям его: Макару, Ивану, Григорию, Артемию, Никите,
Назару и Исаю, жительствующие в Астрахане, в том что род их действительно есть дворянский и в трактате с Россиею в 1783 го года заключенном, помещен блаженной памяти
супругом моим грузинским царем Ираклием, что подлинно зная утверждаем собственноручным подписанием с приложением герба нашего печати, дабы сие свидетельство могло им служить доказательством о их дворянстве. Декабря 23 дня 1805 года.
На подлинном подписано
Грузинская царица Дария
(М.П.)
Перевел коллежский асессор Гордезий Фиралов что сей перевод сделан в государственной коллегии иностранных дел, по прошении Макара Гаспарова сын Мурачова называющего грузинским дворянином, и выдан ему для доставления брату его Артемию, в
том по определению Коллегии дано сие Свидетельство с приложением ея печати. Ноября
19 дня 1813 года.
Подлинную подписали: обер секретарь Вестман, секретарь Архип Иванов.
Значащийся в сем листе дворянин Артемий, следующий Бессарабской Области до
города Кишинева чрез пост Дубоссарской таможни с указным осмотром пропущен с тем,
чтобы он да<льше> следовать не мог. Марта 4 д(ня) 1816 года.
Пометку подписали директор барон Бут; титулярный советник Ротарев.
Подлинный перевод обратно получил грузинский дворянин Макар Муратов
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 13, filele 32, 32
verso.
Nr.2. 1816 decembrie 20. Dvoreanul gruzin Makar Muratov solicită guvernatorului Basarabiei Alexei N. Bahmetiev, ca să le confirme statutul de nobili basarabeni rudelor sale, negustorilor din Hotin Osip şi Chiracos Muratov.
Подано 20 декабря 1816 года.
Его Высокопревосходительству Господину генерал-лейтенанту, полномочному
наместнику Бессарабской Области, Подольскому военному губернатору,
управляющему и по гражданской части, кавалеру
Алексею Николаевичу Бахметьеву
Грузинской нации дворянина Макарова Муратова
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Прошение
Ваше Высокопревосходительство! Поелику дед мой Мурат Муратов имел прежде
свое настоящее место жительство в Азии, в городе Eрeван, после же, по желании своему
прибыл в Россию на настоящее жительство в городе Астрахане. Упомянутый дед мой
имел сына Гаспера, с которого происхожу я. Но так как я имел мое пребывание, в Петербурге, не имел никакого известия об моих родственниках, где они находятся; ныне, же по
надобности своей прибыл в сию область, непредвидевшая моя судьба открыла мне приятную встречу, что я нечаянным образом увидался здесь с жителями Раи Хотинской, с
Осипом и Керагосом Муратовых; где при разговоре моем с ними узнал, что они мне приходятся троюродные братья, которых отец есть Иван Муратов, а мой Гаспер Муратов; деды наши суть между собою родные братья, Воскан Муратов их дед, и Мурад Муратов мой
дед; причем я помню, что мой дед в разговоре сказывал, будучи и Астрахани, что есть
еще где-то фамилия Муратовых, и что имеет брата своего родного Воскана Муратов, котораго жительство неизвестно где имеется. А так как весь род Муратовых есть из грузинских дворян, в удостоверение и доказательство яснейшего, и ею данное мне в том от грузинской царицы свидетельство с которого копию, у сего засвидетельствованную на начальничья благо рассмотрение, честь имею Вашему Высокому Превосходительству представить, прошу и всепокорнейшее прошу Вашего Высокого Превосходительства принять
моих троюродных братьев Осип и Керигоса Муратовых под милостивую начальничьею
защиту и покровительство, повелеть их иметь и почтить за грузинских дворян, как равно
и удостоить их в том как Российско-поданных, по утверждении посменным видом; Но
что они причитаются мне троюродными братьями, и происходят от фамилии Муратов,
как равно и что я нечаянным образом здесь их узнал чрез разговор что они брать как
выше сего изъясняю, в случае надобности укажет, я согласен по чистой совестью моей
присягою утвердить, на что в разрешение сего имею честь ожидать милостивой Вашего
Высокого Превосходительства резолюция.
Грузинский дворянин Макар Муратов
Декабря __ дня 1816года. Город Кишинев.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar1, dosar 13, filele 1, 1
verso, 2.
Nr.3. 1817 februarie 16. Nobilul Macar Muraciov, din Astrahan, informează Adunarea
Deputaţilor Nobilimii Basarabiei despre originea sa, mărturisind că este rudă cu negustorii
Osip şi Chiracos Muraciov, din Hotin. Ultimii cer, în baza înrudirii cu Macar Muraciov, să fie
înscrişi în rândul nobilimii Basarabiei.
16 феврвля 1817 г.
В Бессарабский Временный Комитет
Дворянина Макара Мурачова
и жителей Хотинской раи Осипа и Кирагоса Мурачовых
Прошение
Узнав, что прошения наши, поданных Его Превосходительству Господину здешней
области полномочному Наместнику, поступили ныне в сей Комитет, мы находим необходимым дополнить к оным следующее.
Я, дворянин Макар Мурачов, сим, что дед мой Мурат Мурачов приехавши [из] Персидскаго владения, из города Еревана, по именному указу блаженной памяти Петра Перваго, который указ и ныне находится в Астрахане, в Армянском Азиатском Суде, и остался на жительство. От него произошел Каспир Мурачов, сей был моим отцом.
Прибывши в Астрахани, не было у деда моего никаких документов относительно
дворянства, потому что в то время были военные обстоятельства, в которое он ограблен
со всем имуществом и тогда же и взяты документы.
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В 1786-м году, во время в Боге-почившей государыни Екатерины II по заключенному трактату с грузинским царем Ираклием, признаны все объявленные Его Величеством, как князья, так и дворян в настоящем их достоинстве.
В 1805-м году я, будучи в Санкт-Петербурге получил от Ее Величества грузинской
царице Дарии засвидетельствование о дворянстве нашей фамилии, каковое в переводе
засвидетельствованное иностранною коллегиею, при сем честь имею представить, прося
покорнейше оставив у себя копию, возвратить мне подлинное.
Возвращаясь из Санкт-Петербурга, я прибыл по необходимым делам сюда в Кишинев и нечаянным случаем узнал моих родственников – троюродных братьев Осипа и Киракоса Мурачовых. За тем заключаю с моей стороны тем, что как дед мой, так и отец,
умерли оба в Астрахани.
Мы, жители Хотинской раи Осип и Киракос Мурачовы дополняем, что дед наш Воскан Мурачов, родной брат Мурата Мурачова, который из Еревана по случаю войны между Персиею и Оттоманскою происходившею, отлучился в Трапезунд, где и помер. Отец
наш Иван Мурачов родился в Трапезунд, после чего прибыл в Рущук где и женился, от
сего брака происходим мы Осип и Киракос Мурачовы. В Рущуке отец наш помер, а мы
тому назад 18 лет по делам прибыли Бессарабской области в городе Хотин, и там остались на жительстве, занимаясь различными промышленностями.
Родитель наш рассказывал нам о нашем дворянском происхождение, также о наших родных, но документов не имел потому, что во время войны, вышесказанной, он вместе с имуществом их потерял.
Здесь в Кишиневе мы увидели нашего родственника Макара Мурачова, который
как мы узнали, есть наш троюродный брат. Все сиё для удостоверения (если нужно будет)
мы готовы утвердить совестью и <...>.
Грузинский дворянин Макар Мурачов. Февраля день 1817 года.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 13, filele 33, 33
verso, 34.
Nr.4. Negustorii din Hotin Osip şi Chiracos Muratov, îl informează pe guvernatorul Basarabiei, Alexei N. Bahmetiev, despre originea lor, mărturisind că sunt rude cu nobilul Macar
Muratov, rugând, în baza înrudirii cu el, să fie înscrişi în rândul nobilimii Basarabiei.
Его Высокопревосходительству Господину генерал-лейтенанту,
полномочному наместнику Бессарабской Области, Подольскому военному
губернатору, управляющему и по гражданской части, кавалеру
Алексею Николаевичу Бахметьеву
Хотинской раи жителей Осипа и Керагоса Муратовых
Прошение
Ваше Высокопревосходительству! Имея мы необходимую надобность приехали
сюда из Раи Хотинской, и неожидаемым случаем, непостижимая судьба повстречала нас
здесь с Макаром Муратовым, и нечаянным образом в разговоре с ним, между прочим,
оказалось, что он наш троюродный брат, который имел деда Мурата Муратова а отца Гаспера Муратова, мы же имели отца Ивана, а деда Васкана Муратовых; который нам малолетним между разговором сказывал, что родной брат его Мурат Муратов находится, в городе Ереване и что будь-то есть где-то род Муратовых. Но так как мы рассеялись малолетними, по чужим краям, по причине происходящей военной операции между Персиею
и Портою Оттоманскою, не имели мы никакого сведения о нашей родне по сие время, и
ежели к величайшему нашему счастью и благополучия не узнали бы через разговору с
Макаром Муратовым что он из тех самых Муратовых с которых и мы происходим, то бы
по сей день не имели о родне нашей малейшего сведения; что же касается до того что мы
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из тех самых Муратовых с которых он Макар Муратов происходит, и что мы ему действительно троюродные братья, как равно что нечаянным образом здесь повстречались с
ним, и чрез разговор узнали; в случае буди, надобности укажет, обещаем по чистой совести и сущей справедливости присягою повторить; в сим раз прибегая под могущественную
защиту Вашего Высокого Превосходительства, осмеливаемся всепокорнейшее просить
взойти в начальничью милостивое благословление, и не оставить повыше изъясненным
причинам удостоить нас, как действительно грузинских дворян происходящих от фамилии Муратовых, с тех самых с которых наш брат Макар Муратов происходит письменным
видом и утверждением дабы нас везде пред почтили и признавали точно за грузинских
дворян; на что и ожидаем милостивый начальничьей Вашего Высокого Превосходительства в разрешение сего резолюции.
Օվսէե Եանօվիչ Մրտօվ (Овсэе Еанович М(у)р(а)тов)
Կիրակօս Եանօվիչ Մուրայզօվ (Киракос Еанович Мурайзов)
Notă: Semnăturile cu caractere armeneşti au fost transliterate cu ajutorul colegului nostru
din Erevan, dr. Artak Muradyan.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 13, filele 3, 3
verso, 4.
Nr.5. Decizia Adunării Nobilimii Basarabiei de a-i include pe Murat şi Asvadur, fii răposatului Geragos Muraciov, în condica spiţii genealogice a neamului lor.
В Герольдию Правительствующего Сената
Бессарабского Дворянского Депутатского Собрания
Рапорт
В сем Собрании слушали прошение вдовы умершего дворянина Герaгоса Мурачова,
Марии Асвадуровой дочери от 31 числа мая сего года, при котором вследствие определения заключенного на сем Собрании 30 июля 1827 года о признании умершего мужа ее в
дворянстве, предоставляет метрические свидетельства о сыновьях Мурате и Асвадуре
рожденных в законном супружестве, и просит учинить постановление на счет пополнения ими родословной росписи фамилии сей с выдачею о том свидетельстве. На предоставленных метрических свидетельств выданных Нахичеванскою и Бессарабскою Армяно-Григорианскою Епархиальною Консисториею, 29 мая сего года, за № 173 и 174 значится: что у дворянина Гирагоса Мурачова и жены его Марии прижиты в законном супружестве сыновья Мурат родившийся в 1827 году ноября 13-го и Асвадур в 1831 году января
18 числа, которые крещены по обряду армяно-григорианской веры.
Из акт сего Собрания видно что родные братья Иосиф и Герагос Мурачовы определением 30 июля 1827 года заключенным на основании документов о происхождении их в
рассмотрении сего Собрания бывших, признаны в дворянстве подлежащими ко внесении в 1-й части родословной дворянства книги с объявлением им представить о рождении детей их показанных в прошении надлежащие метрические свидетельства.
Вследствие чего определили: поименованных сыновей дворянина Герагоса Мурачова, Мурата и Асвадура, как оказывающиеся рожденными в законном супружестве, записать в родословную книгу в пополнение прежней таковой о фамилии сей составленной, о чем, выдав им с сего постановления точную копию донести Герольдии с представлением в надлежащих копиях всего производства этого дела, в следствие законом
предписанного на сей предмет порядком.
Депутат Александр Андрияш
Депутат Карл Гартинг
Депутат Иоан Ботезату
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Депутат К. Разу
Депутат Г. Калмуцкий
Секретарь Михневич.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 13, fila 35.
Summary
Frequent Russo-Persian-Turkish wars cased massive massive displacement of population in the Black Sea region of the South Caucasus. This fact determined the division of the many
families and breaking the destinies of many people. Among the ethnic communities affected by
the process of emigration were Armenians from Yerevan and Trebizond. In this study, we examined the history of the Armenian family Muraciof (Muratov), divided at the beginning of the
18th century, whose members were discovered each other miraculously at the beginning of the
19th century, in Chisinau, Bessarabia. Here we refer to the dossier concerning the nobility of
the Muraciov (Muratov) family, opened on December 20, 1816, thanks to which we can restore
the genealogy of this family and its short historical timeline.
In National Archive of the Republic of Moldova we discovered a set of documents, which
refers to the nobility of the Muraciov (Muratov) family, and which are attached to this article.
The documents say that Armenians Osip and Kirakos Muraciov, with their cousin, Macar Muraciov, have requested getting Bessarabian nobility, on the basis of the relatedness with Georgians nobles. This is a specific case, evidence of the cultural interference, the result of an amalgam of the Georgian-Armenian-Russian-Moldavian-Turkish influences. After several wars,
massive migration of the Armenians from their historical territories began in the 11th century,
and since then, successive waves were expanded in almost everyone.
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Алла Частина
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕВРЕЙСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ
Если у Вас есть заинтересованность – найти корни своих предков еврейской национальности, которые были выходцами из Молдовы, бывшей Бессарабии, Вам следует провести Ваше генеалогическое исследование в Национальном Архиве Республики Молдовы. Многим уже известно, что американская журналистка и писательница Мириам Вайнер написала книгу“Jewish roots in Ukraine and Moldova. Pages from the Past and Archival
Inventories”, которая стала настоящим путеводителем для исследователей, особенно для
тех, которые проживают за пределами Украины и Молдовы. Данная книга, впервые изданная в 1999 г. на английском языке и посвященная истории евреев Украины и Молдовы, была представлена автором в сотрудничестве с украинскими и молдавскими архивистами. Приложение в конце книги с многочисленными ссылками на архивные описи и
дела помогут вам начать генеалогическое исследование. Но кроме этого списка существует много разных архивных документов, которые имеют прямое и косвенное значение для
генеалогических исследований, связанных с еврейскими корнями на территории современной республики Молдова и частично Украины, некоторые местности которой ранее
входили в состав Бессарабии.
Разумеется, спустя более, чем 10 лет, это издание Мириам Вайнер может быть дополнено вновь обнаруженными многочисленными архивными источниками. Сложно
определенно назвать отдельные новые описи, но можно представить ранее неизвестные
дела, которые имеют непосредственное отношение к еврейской истории. Так, это хранящиеся в различных описях Национального Архива Республики Молдова:
-метрические книги с записями о родившихся, бракосочетавшихся, разводившихся
и умерших по раввинатам гг. Оргеев, Аккерман, Фалешты, Бричаны за 1843 гг.,
- ранние переписи евреев по Кишиневу, Резине, Оргееву, Фалештам и др. за 1849 г.,
- метрические раввинатовские книги по Леово, Хотин, Сороки, Домбровены, Бельцы, Рени, Бендеры за 1851,
- еврейская перепись по г. Бендеры за 1868 г.,
- перепись евреев, выходцев из Подольской губернии, которые были зарегистрированы в Бессарабии в 1875 г.,
- перепись еврейских мещан г. Кишинева за 1910 г.,
- картографический материал с указанием владельцев,
- списки купцов, коммерсантов,
- личные дела многих евреев, которые проживали и владели недвижимостью в Бессарабии в разные периоды времени и др.
Таким образом, в данной статье речь более подробно пойдет как о проведении генеалогического исследования, так и о разных документах Национального Архива Республики Молдова.
Известно, что любой поиск документов начинается с изучения предоставленной
стартовой информации. И чем она будет подробней, тем больше шансов подтвердить и
найти новые данные в отношении истории Ваших предков.
А именно для любого генеалогического исследования: важно знать:
1. Точное название места в Бессарабии, где родились Ваши предки,
где они проживали, регистрируя свой брак, рождение детей, возможно, развод, если
были разведены или несколько раз регистрировали свой брак;
2. Где именно владели недвижимостью: домом, землей, магазином, мельницей и т.д.?
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3. Откуда первоначально прибыли в Бессарабию, возможно, это была Подольская
или Херсонская губернии?
4. Фамилии и имена предков. Обычно евреи могли быть названы в честь своих дедов
и прадедов, а также иметь два или три имени и потому желательно, указать эти имена и
фамилии в прежнем русифицированном варианте.
5. Даты точные или приблизительные (рождений, бракосочетаний, разводов, смерти) Ваших предков с обязательным указанием места регистрации данных событий.
6. Место учебы – название учебного заведения и годы, когда, точно или хотя бы
примерно, обучались там Ваши предки;
7. Профессия – если Ваши предки, к примеру, были коммерсантами, немаловажно
указать, чем они занимались более конкретно.
8. Были ли Ваши предки репрессированы, эвакуированы, сосланы в гетто и т.д.?
9. Когда иммигрировали из Бессарабии?
Конечно же, хорошо было бы предоставить копии с имеющихся в семейном архиве
сохранившихся оригинальных документов.
Учитывается и то, что в Национальном Архиве Республики Молдова нет разработанной базы данных в электронном или в каком-либо другом виде, исключая отрывочные
систематические и именные каталоги, состоящие из карточек, и написанные в те времена, когда генеалогией мало, кто интересовался. Поэтому необходимо проверить основные источники - сначала по описям и затем, по архивным делам:
I. Алфавитные по раввинатам книги с записями о родившихся, бракосочетавшихся
и умерших, если имеются такие по данной местности. Метрические книги того или иного
раввината с записями о рождении, браках, разводах и смерти, чтобы выяснить, за какие
годы сохранились данные документы.
II. Ревизские сказки мещан и купцов по различным городам и селам Бессарабии,
включая еврейские колонии за 1824, 1835-1836, 1848, 1850, 1854, 1858-1859-60 гг.
III. Списки еврейского населения г. Бендеры за 1868 г. и др. переписи землевладельцев за 1868 г.
IV. Переписи еврейского населения за 1874-1875 гг. по Бессарабии.
V. Списки рекрутов, состоящих из евреев-мужчин, за XIX век.
VI. Списки купцов за 1840-1850 гг. , а также перепись жителей еврейского происхождения по разным местностям Бессарабии, примерно, начиная с к.XIX в. по 1917 гг., включая разные списки избирателей.
VII. Алфавитные книги мещан и списки мещанского населения г. Кишинева за 1910 г.,
а также гг. Бельцы, Оргеев, Сороки и др.
VIII. Списки евреев - румынско-подданных или отказавшихся от подданства за
период с 1918-1941 гг. Списки избирателей.
IX. Личные дела евреев, которые занимались коммерческой деятельностью по фондам, связанным с коммерцией и судебными трибуналами.
X. Личные документы, свидетельствующие об обучении в школе, гимназии, лицее и т.д.
XI. Личные дела и документы разного характера, хранящиеся в ранее секретных
фондах Бессарабской Квестуры Полиции, включая все отдельные фонды других квестур.
К примеру: Фонды Квестуры Полиции Кишинева, Бельцы, Кагул, Оргеев и др.
XII. Документы по национализации домовладений по разным городам и селам Бессарабии, владельцами которых были евреи.
XIII. Документы о купле-продаже домовладений, земли, другой недвижимости по
материалам разных нотариальных контор и трибуналов Бессарабии, начиная с 1812 г.
XIV. Документы, касающиеся репрессий евреев за разные периоды времени.
XV. Информация генеалогического характера на страницах Бессарабских газет.
В Национальном Архиве Республики Молдова сохранились только некоторые Алфавитные книги по раввинатам Кишинева. Что касается метрических раввинатовских книг
с записями о родившихся, бракосочетавшпихся, разведенных и умерших евреях, мы мо229

жем говорить, что они сохранились в большей части по раввинатам Кишинева, Бельцы,
Бендеры. Частичная сохранность – по местечкам Каушаны, Романовка, Чимишлия.
Как правило, эти метрические книги представлены в основном с 1860 х по 1910 гг.
Но такая сохранность далеко не по каждому раввинату. В то же время, недавно обнаружены новые документы за 1842, 1843, 1851 гг., включая метрические книги по раввинатам
гг. Кишинев, Сороки, Атаки, Домбровены, Бричаны, Липканы. Леово, Хотин, Аккерман,
Фалешты. Тузоры, Оргеев. Килия, Бендеры. Причем за эти ранние годы, метрические
сохранились с подробными записями о рождении, браке, разводе, смерти.
К примеру:
1) Из алфавитной книги о браке по раввинату Кишинева за 1879-18801.
2) Из метрической книги о рождении по раввинату Хотина за 18512.
3) Из метрической книги о разводе по раввинату Кишинева за 18423.
4) Из метрической книги о рождении по раввинату Килии за 18424. (Ил. №1).
5) Из метрической книги о смерти по раввинату Сороки за 18665.
Все записи велись на двух языках – русском и старо-еврейском с указанием точных
данных вплоть до разницы в датах христианского и еврейского стилей.
II. Ревизские сказки или самые ранние переписи еврейского населения сохранились
по многим селам и городам, включая еврейские колонии. Такие документы есть по г. Кишинев, Бельцы, Оргеев, м. Домбровены Сорокского у., Теленешты Оргеевского у., Бричаны, Липканы Хотинского у. и многие др. Известно, что в ревизских сказках имеются посемейные данные обо всех мужчинах и женщинах семьи. Так, примерами подобных документов можно считать :
6) переписи купцов по Кишиневу за 18356,
7) ревизские сказки еврейского населения за 18487,
8) алфавитный список и посемейная перепись по м. Резина за 18498.
III.Интерес для генеалогического исследования представляет перепись в т.ч. еврейского населения по г. Бендеры (Тигина) за 1868 г. с приложением карты города и указанием кварталов, где проживали еврейские семьи. На пример:
9) план г. Бендеры, включая еврейскую перепись за 18689. (Ил. №2).
10) Подобный архивный документ касается Окницы Хотинского уезда. Это тоже
карта местечка Окницы и список жителей, включая евреев, проживающих в этой местности. А именно, - карта м. Окница и список владельцев, включая собственников-евреев за
189810.
11) И перепись землевладельческих еврейских колоний за 1863 г. тоже будет интересна для генеалогии. Для примера – можно взять, колонию Домбровены Сорокского уезда. Здесь, конечно же, кроме переписи населения имеются сведения о количестве земли, которой владели в этой колонии еврейские семьи в лице глав. А также, сколько было
коров, лошадей, и др.
IV. Что касается еврейских переписей 1874-1875 гг., их можно найти в нескольких
архивных фондах, включая фонды Бессарабской Казенной палаты, Бессарабского статистического комитета и Бессарабского областного Правления. Это перепись мужского населения еврейских семей в алфавитном порядке с указанием возраста на период составления данных с разницей по представленному документу или по наружному внешнему
виду. Так, по Хотинскому уезду известно три таких переписи по разным участкам за 1874Национальный Архив Республики Молдова (дальше: НАРМ), Ф. 211, оп. 1, д. 264, л. 1.
НАРМ, Ф. 6, оп. 8, д. 867, л. 2a..
3 НАРМ, Ф. 6, оп. 8, д. 224, л. 16 об.-17.
4 НАРМ, Ф. 6, оп. 8, д. 224, л. 361.
5 НАРМ, Ф. 770, оп. 1, д. 1, л. 18.
6 НАРМ, Ф. 75, оп. 1, д. 619, л. 13 , 49.
7 НАРМ, Ф. 134, оп. 2, д. 145, л. 89 об-90.
8 НАРМ, Ф. 75, оп. 1, д. 1505, л. 103 об.-104.
9 НАРМ, Ф. 6, оп. 10, д. 340, л. 12 об.
10 НАРМ, Ф. 6, оп. 4, д. 512a, л. 7
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1875, где имеются дополнительные сведения о месте регистрации до переселения в эту
область. На пример:
12) перепись евреев (только мужского пола) по г. Сороки за 1874-18751.
13) Что касается еврейской переписи по Подольской губернии за 1875 г., здесь можно найти многих евреев, приписанных к городам и селам таким как: Сороки, Бендеры,
Кишинев, Тирасполь, Бельцы, Рашков и мн.др.2
V. Следующий вид переписи – это списки рекрутов Бессарабии, которые тоже составлялись в разные годы. В этих документах можно найти, как и в переписи 1875 г. –
только сведения о мужском населении с указанием возраста и места призыва в армию.
Примером может быть:
14) списки рекрутов евреев по Криулянам и Кишиневу за 18553.
VI. Говоря о ранних списках купцов за 1840-1850 гг. по г. Кишиневу, стоит изучить
подробную перепись всей семьи, начиная с главы и его жены, а также всех других членов
семьи с указанием возраста каждого. Так, к примеру:
15) посемейный список еврейской семьи Кишиневского купца Моргулис Хайма за
4
1856 . (Ил. №3).
Что касается других переписей жителей еврейского происхождения по разным
местностям Бессарабии, существует много разных избирательных списков, начиная, примерно, с к.XIX в. по 1917 г. и за более поздние годы. Такие как: выборы раввина в том или
ином населенном месте Бессарабии с приложением протоколов выборщиков и подписей
избирателей. К примеру:
16) Список членов Маркулештской еврейской колонии за 1894-18995.
VII. Если речь идет о генеалогическом исследовании по Кишиневу, Бельцам, Сороки, Бендеры, очень часто приходится обращаться к таким источникам как: «Списки мещан г. Кишинева», к примеру, за 1910 г., по г. Бельцы, Сороки и т.д. В этих документах
можно найти подробные сведения о всех членах семьи, иногда с данными о браке и перемещении в другой населенный пункт и с пометкой, о дате смерти некоторых членов
семьи. На пример:
17) перепись кишиневских мещан за 19106.
.VIII. Если говорить о периоде румынской администрации в 1918-1944 гг., то, вплоть
до 1941 г. можно изучать списки евреев, которые были румынско-подданными. Или посмотреть списки тех евреев, кто отказался или кому было отказано в подданстве Румынии
за период с 1918-1941 гг. Среди таких документов очень часто встречаются списки избирателей по многим городам и селам Бессарабии. К примеру:
18)список избирателей по м. Калараш Оргеевского у. за 19207 и
19) выборы по м. Леово за 19298.
В этих документах, как правило, можно найти дату и место рождения, или возраст,
состав семьи, этническую принадлежность. Также можно найти много документов о тех
евреях, которые занимались политической деятельностью, включая организацию Сфатул Цэрий, и др. В таких фондах как Квестуры полиций, Префектуры и Примарии хранится достаточно много документов, рассказывающих о принадлежности евреев к различным политическим организациям.
IX. В фондах Национального Архива Республики Молдова, связанных с коммерцией
и судебными трибуналами. можно обнаружить личные дела евреев, которые занимались
торговой деятельностью. Многие из них были владельцами ресторанов, магазинов,
НАРМ, Ф. 134, оп. 3, д. 1388.
НАРМ, Ф. 6,оп. 6, д. 38, л. 108 об.
3 НАРМ, Ф. 75, оп. 1. д. 1789, л. 112, 113.
4 НАРМ, Ф. 75, оп. 1, д. 1832, л. 108 об.
5 НАРМ, Ф. 134, оп. 3, д. 593.
6 НАРМ, Ф. 91, оп. 1, д. 262, л. 308.
7 НАРМ, Ф. 339, оп. 1, д. 8978, л. 16.
8 НАРМ, Ф. 2067, оп. 1, д. 992, л. 116
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складов, аптек, банков, кинотеатров и театров и т.д. Есть дела о регистрации мельниц, по
строительству театров, синагог, финансированию строительства многих промышленных,
гражданских и церковных объектов в городах и селах Бессарабии за разные годы 19-20 вв.
X. Для генеалогического поиска достаточно важны и личные документы, свидетельствующие об обучении в школе, гимназии, лицее и т.д. Как правило в таких документах,
можно найти сведения об учащемся и о его родителях, иудейском вероисповедании, указании точного места и даты рождения и интересно посмотреть, какие оценки и по каким
предметам Ваши предки получали, какое у них было поведение, когда они обучались в
том или ином учебном заведении. Это относится к периоду обучения евреев в гимназиях,
начальных и профессиональных школах с 1900 по 1940 гг.
XI. И, разумеется, очень важным источником для составления генеалогического
древа являются личные дела, все отдельные фонды других квестур, таких как: Фонды
Квестуры Полиции Кишинева, Бельцы, Кагул, Оргеев, Сороки, и др. Здесь можно найти
личные дела нелегально переходивших границу из СССР в Румынию, в которых сохранились анкеты с ответами на все вопросы по поводу рождения, родителей, родственников
за границей, образования, местожительства и т.д. Часто можно встретить фотографии
Ваших предков1. (Ил. №4). На то, что это когда-то были секретные документы, указывают и сохранившиеся на документах снятые отпечатки пальцев и протоколы допросов с
показаниями допрашиваемых по данному делу. Как правило, это личные дела иностранно-подданных граждан по Квестуре Полиций Кишинева, Бельцы, Сороки, Кагул и т.д.,
начиная с 1918 по 1930 гг.
XII. В Национальном Архиве Республики Молдова сохранилось достаточно много
документов по национализации домовладений по разным городам и селам Бессарабии,
владельцами которых были многие евреи. Правильно было бы, разделить эти документы
на два вида:
1) составленные румынской администрацией в 1941-1944 гг. и
2) советской властью после 1945 г., когда Бессарабия входила в состав СССР.
Что касается первого вида документов, румынская администрация составила подробные переписи имущества бывших еврейских предпринимателей, которые владели домами,
землей, фабриками, магазинами, аптеками, банками и т.д. Здесь же приводятся данные о
состоянии и оценке недвижимости в румынских леях, иногда с указанием нового владельца.
Как правило, эти документы датируются 1941-1944 гг. Кроме переписи в таких делах, которые называются актами инвентаризации имущества эвакуированных граждан еврейского
происхождения, можно найти интересные сведения генеалогического характера, такие как
личные документы, подтверждающие конкретно ту или иную собственность.
Если говорить о втором виде документов – это различные постановления Советской
власти, начиная с 1946 г. – по 1950 – гг. когда были приняты решения о национализации
и денационализации домовладений и др. объектов, принадлежащих евреям, которые
были эвакуированы, сосланы в гетто или вынуждены были бежать в 1941 г. Как правило.
В этих постановлениях – согласно названию города или села Молдавии имеются сведения о домовладении с названием улицы, номера дома, общей площади в куб. м., состояния, фамилии и судьбы бывшего владельца. Есть подобные постановления, касающиеся
национализации и денационализации магазинов, фабрик, ресторанов, владельцами которых были также многие еврейские предприниматели.
XIII. Также в Национальном Архиве Республики Молдова хранится достаточно много разных документов о купле-продаже домовладений, земли, другой недвижимости не только в фондах Городских. Дум, Бессарабского правления, но и по материалам разных нотариальных контор, судов и трибуналов Бессарабии, начиная с 1812 г. Так, например, в фонде Бессарабского
суда, можно найти подробную историю дома, в котором жили Ваши предки в Бессарабии, узнать у кого его купили, за какую сумму, а если повезет, то в деле можно обнаружить даже проект
строительства, утвержденных одним из известных Бессарабских архитекторов. Если же Вы
1

НАРМ, Ф. 679, оп. 1, д. 7936, л. 1
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знаете фамилию нотариуса, у которого Ваши предки могли заключить сделку, обязательно –
знание конкретной фамилии, т.к. их было достаточно много в Бессарабии, то можно в отдельном фонде данного нотариуса найти интересные документы тоже личного характера. А если
купля-продажа дома была совершена в период с 1918-1940 гг. Вы можете обратиться за поиском
подобного документа в архивные фонды трибуналов. Именно здесь можно найти сведения о
продаже, или покупке недвижимости и есть вероятность встретить завещание на родственников, кому и что полагалось после смерти владельца той или иной собственности. Среди
документов, датированных периодом румынского администрирования, можно найти и ранние
документы, свидетельствующие о покупке недвижимости в Бессарабии, к примеру, еще в
первой половине 19 в.
XIV. Достаточно много в Национальном Архиве Республики Молдова документов,
касающихся многочисленных репрессий евреев за разные периоды времени. Это, начиная с погромов н. 1900 г. и заканчивая уничтожением еврейского населения в гетто. В основном документы об этом можно найти в фондах бывшего т.н. Бессарабского Жандармского Управления и Бессарабских Квестур Полиции.
На протяжении последних двух лет из бывшего Архива Госбезопасности Республики Молдовы было передано более чем 5000 тысяч личных дел жертв репрессий, включая евреев, для хранения в Национальном Архиве. Сегодня уже есть возможность ознакомиться с делами пострадавших граждан, изучить все документы, которые до недавнего
времени были с грифом: «совершенно секретно».
XV. Также информацию о еврейских погромах можно обнаружить и в материалах
многочисленной Бессарабской прессы. Это газеты: Бессарабские областные и губернские
ведомости, Бессарабия, Бессарабская почта, Друг, Бессарабское слово, в издательствах,
которых, как правило, тоже были видные еврейские деятели. Там же можно встретить и
много другой информации генеалогического характера, к примеру: о продаже или покупке недвижимости, о гастролях известных еврейских артистов в Бессарабии, рекламы
раз-ных магазинов, владельцами которых были евреи. Кроме этого, на страницах Бессарабских газет Вы можете найти как объявление о праздновании какого-то важного события в еврейском мире, так и соболезнование по печальному случаю смерти родных и
близких в некоторых семьях евреев1. (Ил. №5).
Таким образом, в данной статье был представлен краткий обзор документов, хранящихся в Национальном Архиве Республики Молдова, на основании которых, в основном
и проводится поиск документов, генеалогического характера.
Приложение

1

Бессарабское слово, 14 января, 1930 г. с.1-1 об.
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Summary
If you're aiming at tracing your Jewish ancestors in Moldova (former Bessarabia) you ought to conduct genealogical research in the National Archive of Moldova. And the first reference
guide you should read: “Jewish roots in Ukraine and Moldova. Pages from the Past and Archival Inventories”, book written by Miriam Weiner in 1999.
But now this volume can be supplemented by recently discovered archival documents. It is
hard to name all the newly found inventories and folders. Just to name a few of those referring
to Jewish history: Early various Jewish records on Kishinev, Rezina, Orgeev, Faleshty of 1849,
Jewish lists on Bendery for 1868, revision lists of Jews who came from Podolsky Province of
1875, Jewish Family lists of 1910 for Kishinev, some maps with the names of land owners merchants' lists and personal folders of many Jews who lived and owned property in Bessarabia at
different times.
Last two years the Archive has received more than 5000 personal folders of many victims
of political repression, including many personal Jewish files from the Archive of State Security of
Moldova. Now the part of these records are being indexed. Provided you have a notarized letter
indicating your relationship with the victim, you will be granted permission to research these,
until quite recently, classified as top secret documents.
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Sergiu Bacalov
DOCUMENTE REFERITOARE LA NEAMUL DE BOIERI ŞI NOBILI TĂUTUL.
CAZUL LUI ANDREI TĂUTUL
Neamul Tăutul este unul dintre cele mai vechi neamuri boiereşti ale Ţării Moldovei1. Cel
mai cunoscut reprezentant al acestui neam a fost Ion Tăutul, logofătul lui Ştefan cel Mare2. În
secolele următoare Tăutuleştii au locuit, de regulă, în ţinuturile nordice (Suceava, Cernăuţi), însă
ei au fost atestaţi şi în cel al Orheiului, cum este cazul lui „Dorofei Tăutul din Peştera” (20 martie
1677)3. Odată cu dezbinarea Ţării Moldovei, neamul Tăutuleştilor a dat naştere la trei ramuri:
cea rămasă în Principat, cea din Bucovina şi cea din Basarabia.
Ramura din Basarabia îl are printre fondatori pe Andrei Tăutul, un descendent din logofătul Pătraşco Tăutul4. Andrei Tăutul s-a născut în 1789, în Bucovina austriacă, apoi a activat în
Principatul Moldovei, obţinând acolo gradul de polcovnic, iar după anul 1812 s-a strămutat în
stânga Prutului. În Basarabia a stăpânit părţi de moşie în satele Isacova, Zăhoreni şi Curleni
(acum Podgoreni, lângă satele Buşăuca şi Otac), ţinutul Orhei, şi Sineşti, ţinutul Iaşi. În total,
stăpânirea funciară a lui Andrei Tăutul însuma 334 desetine pământ5. La 24 februarie 1891,
Gheorghe Sofroni şi Toader Creţu, au dat „zapis de schimbu dumisale polcovnicu Andrii Tăutu”,
prin care partea lor din „moşiia Isacova, în parte din gios, în parte lui Costin Durac baştină” au
„dat-o dumnealui în schimbu ca să o stăpânească în veci nestrămutat”, primind în schimb „de la
dumnealui, adică cinspărăzăci stânjăni în trupul moşiei Curleni pe care stânjăni îi are cumpărătură de la moşul dumisale Luca şi unsprezăci stânjăni din moşiia Zăhorăni din stânjăni de cumpărătură ci ari dumnealui într-ace moşie”6.
Andrei Tăutul a fost căsătorit cu Mărgărita, fiica căpitanului Ispir Băibărăcarul şi a Mariei,
străstrănepoata pârcălabului de Orhei Andrei Mihuleţ7.
La 21 iulie 1824, el a solicitat autorităţilor din Basarabia să fie înscris în mediul nobilimii
acestei regiuni8. După 10 ianuarie 1829, Adunarea Nobilimii a examinat petiţia respectivă şi actele anexate ei, hotărând că Andrei Tăutul trebuie să aducă documente suplimentare, iar până
atunci el a fost înscris în rândul celor cu dvorenie personală9.
Dosarul lui Andrei Tăutul conţine câteva documente importante, inclusiv o spiţă de neam
(vezi Anexa).
Anexă
Nr. 1. 1714 aprilie 18. Nicolae vodă Mavrocordat îl scuteşte de dări pe fiul de boier Mereuţă din Bălăşeşti, ţinutul Suceava, nepotul lui Tăutul, pentru că a căzut la mare sărăcie.
Перевод с молдавскаго.
Божиею милостию мы Николай Александрович воевода Господарь Земли Молдавской. Обявляем сим, что Миреус от Балашешт, племянник Теута состоит в крайнем полоDimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 116.
Ion Neculce, Opere, Bucureşti, 1986, p. 15. Vezi: O samă de cuvinte, nr. VII (9) „Când au aşezat pace Ştefan vodă cu
leşii, fiind Ion Tăutul logofăt mare, l-au trimis sol la leşi”.
3 Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgul şi ţinutul Orheiului, Bucureşti 1944, nr. 139, p. 138; Moldova în epoca feudalismului, vol VI, alcătuitori: A.N. Nichitici, D.M. Dragnev, L.I. Svetlicinaia, P.V. Sovetov, Chişinău, 1992, nr.
27, p. 101-103.
4 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), Fondul 88, inventar 2, dosar 332, fila 8 verso.
5 Ibidem, filele 1, 1 verso.
6 Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgul şi ţinutul Orheiului, Bucureşti 1944, nr. 376, p. 476-477.
7 Sergiu Bacalov, Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea–începutul secolului al XVIII-lea. Studiu
istorico-genealogic, Chişinău, 2012, p. 222-223.
8 ANRM, F. 88, inv. 2, dos. 332, filele 1, 1 verso.
9 Ibidem, filele 4, 4 verso, 5, 5 verso.
1
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жении без малейшаю состояния и как он есть сын боярский, то Господарство наше определяем сим и увольняем его от всяких податей и повинностей лежащих на здешних жителях. В подтверждении чего Господство наше повелеваем Г.г. боярам и всеми теми служителям кои по разным господарским порученностями командированы будут в Сучавский цынут, поступать сходно сему нашему листу, в противном же случае ели кто вознамерится чинить ему малейшее притяснение, тот подвернется должному наказанию. А оставить его согласно сему во все нашу жизнь спокойным, иначе же да не будет.
Апрель 18 дня 7222 года.
На подлинном подписал Мы Николай воевода.
(М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fondul 88, inventar 2, dosar 332, fila 6,
(copie).
Nr. 2. 1788 octombrie 8. Autorităţile austriece ale Galiţiei şi Lodomeriei confirmă faptul
că Grigoraş Tăutul din Verbouţ, Tomiţă Tăutul din Velauţ, Iordache şi Ioniţă Tăutul, fii lui
Tănase Tăutul din Cuciurman, sunt nobili de Bucovina.
Свидетельство.
Мы, Собрание Штатов Королевстве Галиции и Лодомерии и Освецинских воеводств, под руководством высочайшаго нашего Иозефа второго, обратив внимание на прошение Григораша, Томицы, Иордакия и Ионицы Теутовых, сыновей Танаса Теута, и разсмотрев представленные ими 14 числа марта м(е)с(я)ца <.....> года патентов и доказательств, свидетельствуем сим что Григораш Теуту из Вербоуц; Томица Теуту из Велауц, Иордакий и Ионица Тетов, сыновья Танаса Теута из Кучурман, происхождение имеют от нобелов Буковинскаго уезда, в чем и подписались и печать правительскую приложить повелели. Дана в Львове, 8 октября 1788 года.
Подписали: Граф Иозеф Бризида; Казимир Ихнат Хосцкий; Леон Бранковский; Андрей Северин; Барон Доли<няня> Долинянский и Петр Пязабел-Забельский.
(М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fondul 88, inventar 2, dosar 332, filele 7
verso, 8, (copie).
Nr. 3. O spiţă genealogică a neamului Tăutul, confirmată de nobilii Bucovinei.
Сиго родословную роспись о фамилии Теутуловых свидетельствуем мы ниже подписавшиеся дворяне от Буковины, в том что оная точно составлено, как нам известно, в чем
утверждаем. 12 мая 1825 года.
Подписали: Николай фон Вердеш и Иордакий Абура комиссар и диктатор Дворянства Теодор Бачинский и Иозан Онецкий. (М.П.)
На обороте сей родословной в подлинник следует засвидетельствованная тамошнего правительства на немецком диалекте. (М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fondul 88, inventar 2, dosar 332, fila 8
verso (copie).
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Феодор

Крестина

Мариуцы

Гаврил

Nr. 4. 1815 decembrie 15, Divanul Cnejiei Moldovei confirmă că polcovnicul Andrei Tăutul, cel care s-a strămutat din Moldova din dreapta Prutului în Basarabia, provine dintr-un
vechi şi cunoscut neam boieresc, este înrudit cu Tăutuleştii din Prncipatul Moldova şi este scutit de plata dărilor.
Диван Княжества Молдавскаго.
Полковник Андрей Теуту, жительствовавший прежне на правой стороне реки Прута, со времени <......> оставке жительством на собственной вотчине в Бессарабской Области, и желая чтобы удостоверить тамо как о происхождении фамилии его, равно и привилегии коими он в сем крае пользовался, а также о поведении его, просил сего Дивана о
выдаче ему о том свидетельства.
В следствие чего, как нам известно, что фамилия Теутовых происходит из древней
боярской фамилии, и о разсмотрении чего, удостоверяюсь что полковник Андрей Теуту
есть родственник с пребывающими здесь господами Теутами, и во все время жительства
его в сем крае по честному и добропорядочному поведения признаваем <......> из почетной и известной фамилии, пользуясь приличными состоянию фамилия его земскими
привилегиями т.е. изъятыми от платежа русуматских податей и прочих и прочих повинностей за собственный скот свой, во уважения благороднаго происхождения его. Для чего
и выдали ему сие наше свидетельство за подписами и приложением Диванской печати с
тем чтобы часто реченный полковник Андрей Теут признаваем был и в том крае за помещика и дворянина и пользовался приличными состоянию его фамилии его привилегииями. Августа 15 дня 1815 года. Подписали: Вениамин Митрополит Молдавский, Иордакий Канта логофет, Константин Балш логофет, Димитрий Стурдза логофет, Лупу Балш
логофет, Димитрий Ралет ворник, Манолакий Димакий ворник, Катаржиу ворник, Константин Канта ворник и Хрисоверги вел ворник.
М.П.
Департамент Иностранных Дел сей выданный полковнику Андрею Теуту аттестат от
Дивана Княжества Молдавскаго, действительно есть за собственноручными подписом
Преосвященнаго Митрополита и Господ Великих Бояр, и сим Департаментом разсмотрен, и по елику нам о выше писанном известно что он есть родственник с здешними
Теутами, происходящими от древней сего земли боярской фамилии в том подписами нашими с приложением департаментской печати удостоверяется.
Сентября 20 дня 1815 года.
Подписали Андронакий Доничь и Д. Не<г>ре.
(М.П.)
Что действительно сие свидетельство по удостоверении Молдавскаго Департамент
Иностранных Дел, от Дивана Княжества Молдавскаго полковнику Андрею Теутулу в разсуждении дворянскою его происходжении дано, в том Канцелярии Российскаго Императорскаго Генеральнаго в Молдавии Консульства подписом и с приложением казенной печати свидетельствует. Яссы, октября 31 дня 1816 года.
Подписал А. Пи<пи> и Коллежский Регистратор Котов.
(М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fondul 88, inventar 2, dosar 332, filele 7,
7 verso.
Nr. 5. 1824 iulie 21. Polcovnicul Andrei Tăutul din Isacova solicită Comisiei Nobilimii din
Basarabia ca să fie înscris în rândul dvorenimii locale.
Cătră Comisia Dvoreanstfiei de Oblastiia Basarabiei,
De la polcov(nicul) moldovenesc Andrii Tăutul
Jalubă
Eu, înştiinţăndumă că sau dischis ComisăiaDvoreanstfiei spre cercetarea dovezălor făiştecăruia dvorean, şă eu alăturez docomentul ce am de tragirea dvoreanstfiei mele, dat mie de Di239

vanul prinţipatului Moldaviei de anul 1815, cu iscăliturili boerilor Moldaviei ce mau ştiut pe mine şă curgirea niamului meu pe care, plecat mă rog să să cerceteză şă să să treacă în cniga rodosloviei dvoreanilor Basarabiei după dreptăţile ce am. Am avut şă spiţa dată de moşul meu Costantin Tăutu, încredinţată tot de boeri Moldaviei, iar la anul 1820 ghen(va)rie 13 cănd miau arsu
casăli cu foc cu averi di 12 000 lei, precum ştiut esti tuturor predsudstfielor căţ au fost urmat răporturi şă jalubi, atunci au arsu şi acei spiţă înpreună cu o carti domnească mărturisătoare cu
numele străbunului meu, şă acum acele nu le am, dar de va mai ceri trebuinţa, cu vremi moi duci la niamurili mele, şă voi aduci şă altele.
Eu de la naştiri am vrista me di triizăci şă cinci ani, sănt căsătorit. Am soţii pe fiica căp(i)t(ă)n(esei) Mariei Ispiroai, anume Mărgărita. Copii nu am. Trăesc cu aşăzarea me în satul Isacova den ţăn(nu)t(ul) Orheiului. Acolo stăpănesc 156 stănjăni pămănt drepţi ai mei, şă în moşăia
Zahorănii, tot den acest ţăn(nu)t 58 stănj(ăni)¤ iar în moşăia Săneştii de la ţăn(nu)t(ul) Eşii 120
fălce de loc, cari fac de tot 334 deseatine pămănt, a cărora documenturi le voi înfăţoşa mai pre
urmă, căci acum nu le am pe toate pe lăngă mini.
Mă rog să am îndestulare.
Polcov(nicul) moldovenesc Andrii Tăutul.
Alăturatele mai sus documenturi <...> priimit.
Dvoreanin Andrei Tăutu.
1824 iiuli 21.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fondul 88, inventar 2, dosar 332, filele 1,
1 verso.
Nr. 6. 1829 ianuarie 10. Mărturia mai multor nobili şi funcţionari basarabeni despre
faptul că polcovnicul Andrei Tăutul are origine nobilă şi este fiul lui Gavril, nepotul lui Vasile,
strănepotul lui Grigoraş, răstrănepotul lui Vasile, care provin de la Tănase Tăutul logofătul.
Copiia.
Mărturiia.
Noi mai gios iscăliţii dorenii şi cinovnici din oblastia Bessarabiei, prin această facem ştire
precum că polc(o)v(nicul) moldovinescu Andrei Tăutul, iaste cu adivărat drept ficior lui Gavril,
nepot lui Vasăli, strănepot lui Grigoraş (ci iaste drept frate cu ficiorul di boeriu Mereusă ot Bălăneşti) şi prestrănepot lui Vasăli Tăutul, carii aceştii toţ de la Tănas Tăutul logofăt şi în coace
aflăndusă trăitor în Ţara Nemţască unde cinuri moldovăneşti nau putut lua, ce după privileghiurile de acolo sau păzăt neamul lor în <...> niamurili boereşti, pricum ducumenturile ci are mărturisăsc, iar apoi şi Dumnealui Andrei Tăutul în vremea pitricirii sale în Moldaviia sau folosăt cu
toate privileghiurile încuviinţati neamului său, şi cu cinul arătat mai sus de polc(o)v(nic) moldovănesc.
Deci dar după adivărată ştire ci avem iam dat această dumisali Andrii Teutul cu a noastri
iscăliturişi peceţi.
În Chişinău, anul 1829 ghenar 10 zăli.
Au iscălit: Collejschii Secretar Costantin Başotă; Toader Măcărescu sărdar; Titulearnoi Sovetnic Gheorghii Cazămir; Dvoreanin Mehai Cazămir; Collejschii Asăsor Varfolomei; Titulearnoi
Sovetnic Ianov; Vasăli Iamandi; Ianachi Păun; Vasăli Ca<ţă>chi; Costachi Botezat; Costachi
Feodosiu; Gubernschii Secretar Vasăli Hasanov; Collejschi Secretar Anghel; Dvoreanin Matei
Ziloti.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fondul 88, inventar 2, dosar 332, fila 9.
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Nr. 7. După 1829. Adunarea Nobilimii Basarabiei a examinat dosarul polcovnicului
Andrei Tăutul şi a decis ca, până când el va aduce documente suplimentare, să fie înscris în
rândul celor cu dvorenie personală.
Tăutul. Jaloba polcovnicului moldovenesc Andrii Tăutu pe lăngă care înfăţoşănd documenturile de numirea şi tragirea sa, să roagă ca să le cerceteză, şă după ci dreptăţăle ce va ave săl
treacă în condica di spiţăli neamurilor dvorene Oblastii aceştiia, adăogănd că dumlui ar fi avut şă
spiţă de niam dată moşului său Costantin Tăutu şă întărită de boerii Moldaviei la anul 1820, însă
din întămplarea focului ci să prilejisă în casa lui de care ştiut esti tuturor, iau ars înpreună şă cu
altă domescă carte mărturisătoari de numirea străbunului său.
Vrăsta anilor dumsali esti de 35, întru însoţări are pe Mărgărita, fiica căpitanului Ispir; copii nu are; cu statornica aşăzari să află în satul Isacova, ţănutul Orheiului, unde stăpăneşti 156
stănjăni pămănt, osăbit de aceia mai are în moşăia Zahorănii tot la acel ţănut 58 stănjăni şă în
moşăia Săneştii di la ţănutul Eşii, 120 fălci, cari piste tot cuprind 334 stănjăni asupra cărora nefiind la săne trebuincioasăli documenturi să făgăduisă că le va înfăţoşa mai pe urmă.
Iar din alăturatili pe lăngă jalobă documenturi, să vedi: Întăi. Poronca domnului Moldovei
Neculai Alexndru voevod din let 7222 april 13 cătră dregătorii şi slujătorii ţănutului Sucevei, ca
pe ficiorul de boieri Mereus ot Băleşti, nepotul Tăutului din uvajăniia căderii lui în sărăcie săl
scutească despre toate angăriile pămănteşti.
Al 2-le. Documentul Cnejăei Moldovei din anul 1815 avgust 15, că jăluitoriul să aflăîn cin de
polcovnic şă că tragirea sa urmează din fameliia boirească a Tăuteştilor, pe lăngă aceia, în vremea pitrecirii sale în Moldaviia după dritul mai sus pomenit sau folosăt cu toate privileghiurile
încuviinţate niamului său.
Al triilea. Spiţa niamului dată după formă de la Pravlenia din Cernoviţ, la anul 1825, iunii
30. Pintru că tragirea strămoşilor jăluitoriului esti din dvoreni.
Şi al patrulea. Atestatul iarăş dat după formă de la Cărmuirea Bucovinii din 8 octovr(ie)
1788. Şi tot la dănsa înfăţoşat la 1826 iunii 28, cu cari să încredinţa şi ce blagorodnoi a jăluitoriului dvorenească tragire di pi strămoşii săi.
Cercetăndusă dovezăle mai sus arătate sau găsăt de cuviinţă ca jăluitoriul să aducă dovadă
că Andrii esti ficior lui Gavril, şi nepot lui Vasăli şi strănepot lui Grigoraş Tăutul. Şi în ce ranguri
au fost. Anul 1828 mai 8 zăli.
Dipotat serdar Măcărescu; Dipotat Pavel Măcărescu; Dipotatul Donici.
Şi în sfărşit al 5-lia. Mărturie a 15 dvoreni şi cinovnici ai Besarabiei dată la 10 zile ghenar
acest an 1829, pin cari încredinţază că polcovnicul de acum dova<...>, cu adivărat are tagire din
strămoşul său Vasăli Tăutu vel logofăt; Sau hotărăt: Di vremi ci jăluitoriul nici feliu de dovadă
pentru boerească numire a părintelui său nau înfăţoşat, cari eu ace pravilile acestui pămănt să
dei dreptatea adivăratei dvoreanstfii şi clironomilor săi, şi di vremi că ial Andii Tăutul ari întru
socotinţă ca să să ducă în Moldova, spre aş căuta de agiuns ducumenturile sale, fără care această
Adunare nu poate de al trece în spiţa condicii niamurilor dvorenii de aicea, apoi pentru ca ial
den temeiul însuş acestor dovezi pănă cănd îş va aduna pi celi mai di trebuinţă, să să poată folosi
cu dreptăţile Personalnicii Dvoreanstfii. Numili du<..>e polcovnicului moldovinesc Andrei Tăutul trecănduse în deosăbit izvod a Personalnicilor Dvorenii. Să să înplinească de la dănsul în folosul Cassii Dvoreneşti <...> rubli <...> pentru cari să să scrii şi predvoditelului dvoreanstfii de
ţănut Orheiului ca să facă pravelnicească ocrotire la dreptăţile încuviinţatei Personalnicii Dvoreansfii; şi iar să să dei întru aciasta cuviincioasa adeverinţă.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fondul 88, inventar 2, dosar 332, filele 4,
4 verso, 5, 5 verso.
Summary
The boiyars Tăutul represented an old family of nobles of the Principality of Moldova. They
played an important role in the history of the Carpathian-Dnistrian territory. A few inedite archival documents highlight new aspects concerning boyar family Tăutul in Bessarabia.
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Marina Guţu
ÎNALŢI DEMNITARI OTOMANI ÎN RÂNDUL NOBILILOR BASARABENI.
CAZUL MOŞIERULUI HASAN-BEI СHIOSECHIHAI
Pe decursul secolului al XIX-lea în cadrul nobilimii din Basarabia au pătruns mai multe
elemente alogene care au dus la schimbarea componenţei ei1.
În cele ce urmează, venim cu noi contribuţii documentare privind refugierea unor înalţi
demnitari otomani pe teritoriul Basarabiei, care au trecut în servciul Imperiul Rus.
Câteva documente inedite identificate în Arhiva Naţională a Republicii Moldova (vezi
Anexa) atestă faptul că, după Războiul ruso-turc din 1806-1812, în Basarabia, s-a stabilit cu traiul înaltul demnitar otoman Ahmet Efendi Chiosechihai şi fiul său, Hasan-bei, care, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, figurează printre nobilii basarabeni.
În documente se relatează că: „Din cauza unor circumstanţe politice, Ahmet Efendi s-a
mutat în Imperiul Rus”2 împreună cu fiul său Hasan-bei. Printr-un rescript emis de ţarul Aleksandr I la 21 iunie 1816, lui Ahmet Efendi Chiosechihai, pentru serviciile aduse Imperiului Rus,
i s-a prescris o pensie viageră, în suma de 600 cervonţi. De asemenea i s-a propus să domicialieze în Basarabia3. Ahmet Efendi a s-a stins din viaţă pe data de 24 decembrie 18274.
Hasan-bei Chiosechihai s-a aflat în serviciul general-guvernatorului A. Bahmetiev5, în calitate de „dragoman” („штата моего драгоман”6), adică translator. Din paşaportul eliberat la 6
iunie 1823, ştim că Hasan-bei Chiosechihai şi doi însoţitori, anume căpitanul Constantin Nacco
şi un oarecare Andrei, s-au aflat, timp de şase luni, la tratament, la apele minerale de la Karlsbad
şi Muncaci, în Imperiul Austriac7.
La 12 iulie 1826, Hasan-bei Chiosechihai, a cumpărat cu 40 mii ruble moşia Topal Mirza
(acum satul Topal, raionul Cimişlia), pe râul Ialpug, ţinutul Bender, de la podpolcovnicul Piotr
Dobrinţev. Moşia avea suprafaţa de 5 000 desetine pământ8. La 4 iunie 1829 Hasan-bei Chiosechihai a depus jurământ de credinţă faţă de dinastia imperială a Rusiei9. Iar în petiţia din 24
noiembrie 1830, scrisă pe numele ţarului şi depusă la Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, Hasan-bei Chiosechihai îşi zice „pomeşcik”10, adică moşier, rugând să fie inclus în cartea
genealogică a nobilimii a acestei regiuni11.
Din documentele reiese că, la 2 decembrie 1840, Hasan-bei Chiosechihai a fost confirmat
ca dvorean basarabean, fiind inclus în partea IV a cărţii genealogice12. În septembrie 1843, el
este atestat, având cinul de Titulearnîi Sovetnic, activând în anturajul general-gubernatorului
Novorosiei şi Basarabiei. La acea dată a solicitat să fie avansat în rang de Kollejskii Reghistrator,
prevăzut pentru nobilii ereditari după 5 ani de serviciu13. Din testamentul lui Hasan-bei Chiosechihai, aflăm că el aşa şi n-a fost avansat în rangul solicitat, rămânând până la sfârşitul vieţii Titulearnîi Sovetnic.
Cristina Gherasim, Unele consideraţii privind schimbările în mentalitatea elitei nobiliare din Basarabia în anii ’30
- ’40 ai secolului al XIX-lea, în Tyragetia, vol.V [XX], 2, 2011, p. 220.
2 Arhiva Naţională a Republicii Moldova, (în continuare: ANRM). Fond 88, inventar 1, dosar 475, fila 1.
3 ANRM, fond 88, inventar 1, dosar 475, fila 1.
4 Ibidem, fila 11, 11 verso.
5 Ibidem, fila 10.
6 Ibidem, fila 14.
7 Ibidem, fila 14.
8 Ibidem, fila 12.
9 Ibidem, fila 9.
10 Ibidem, fila 1.
11 Ibidem, fila 2.
12 Ibidem, fila 7.
13 Ibidem, fila 7.
1

242

Hasan-bei Chiosechihai s-a stins din viaţa la 11 noiembrie 18551. Deoarece moştenitorii săi
locuiau în Turcia, în conformitate cu ultima sa voinţă, au fost numiţi trei executori testamentari:
Egor Răşcanu, David Zaharianov şi comisul Karabet Annuş2. Ultimii doi, din varia motive, au
refuzat să se ocupe de rezolvarea problemelor testamentului lui Hasan-bei Chiosechihai, şi din
această cauza Consistoriul Armeano-grigorian de Nahicevan şi Basarabia l-a numit în funcţie de
tutore pe Egor Răşcanu3.
În calitate de executor testamentar, Egor Răşcanu, a fost însărcinat să îngrijească de toate
averile, mobile şi imobile, inclusiv satul Topal, în judeţul Bender, şi casa din oraşul Chişinău, până la venirea din Imperiul Otoman a moştenitorilor direcţi ai lui Hasan-bei: Nafesi-hanâm,
soţia unui Ali-beg, şi fiica ei, Fatima-hanâm, care locuiau în Turcia, în oraşul Eschi-Djumat4.
În aşteptarea sosirii moştenitoarelor, Egor Răşcanu a vândut toate averile mobile ale lui Hasanbei Chiosechihai pentru 10.600 ruble de argint, deşi valoarea lor declarat iniţial a fost de 3.400
ruble5. Ulterior acestă moşie a fost cumpărată de Egor Răşcanu. Mai târziu, acesta a avut un litigiu cu turcul Mustafa, reprezentantul moştenitoarelor lui Hasan-bei Chiosechihai. Totuşi, investigaţiile au arătat că turcul Mustafa era de fapt un escroc ordinar, care, în mod ilegitim, s-a dat
drept vechil al rudelor lui Hasan-bei Chiosechihai.
De asemenea, conform testamentului, Hasan-bei Chiosechihai a dispus ca „în favoarea cimitirului armeanesc şi a oamenilor săraci”6 să fie transmise 500 de ruble7, ceia ce ne face să presupunem că el ar fi provenit din armeni turciţi, adică convertiţi la islam.
Din documentele evidenţiate putem constata că printre elitele basarabene din prima jumătate a secolului XIX se aflau dregători otomani, care au părăsit Turcia din anumite motive politice, şi s-au inclus rândul demnitarilor Imperiului Rus.
Anexă
Nr. 1. 1830 noiembrie 26. Moşierului Hasan-bei, fiul lui Ahmet Efendi Chiosechihai, solicită să fie înscris în mediul nobilimii basarabene.
Ноября 26 дня 1830 года
Всепресвятляйший Державнейший
Великий Государь Император Николай Павлович
Самодержец Всеросийский Государь Всемилостевяйший
Просит Бендерского уезда селения Топалы помещик Гасан-бей хочет тому следуют
пункты:
1-е) Отец мой Ахмет Эфендий Киосекихая будучи важным чиновником Оттоманской Порты, по некоторым политическим обстоятельствам переселился в Российскую
Империю, а в последствиb времени прибыл и я в Бессарабскую область, потом вместе с
отцом.
К сему
2-е) Блаженой Памятb Государь Император Александр Павлович покойному отцу
моему 1816 года июня 21 дня рескрыптом своим к Г. Полномочному наместнику области
Бахметьеву, Высочайше повелеть соизволил пожизненный пенсион покойному отцу моему уповательно за оказаные им российскому престолу услуги, ежегодно по 600 червонцов. Предположив остаться в Бессарабской области навсегда постоянным жительством,
приобрёл я покупкою на собственные свое <...> в Бендерском уезде состоящие селение
ANRM, fond 88, inventar 1, dosar 1430, fila 4.
Ibidem, fila 4 verso.
3 Ibidem, fila 4 verso, 5.
4 Ibidem, fila 10, 24.
5 Ibidem, fila 24.
6 Ibidem, fila 14.
7 Ibidem, fila 5, 14.
1
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Топал как о том из купчей крепости 1826-го года июля 12 дня значится, а в 1829 году июня 26 дня выполнил я с Высочайшего соизволения в Кишинёвской Градской Полиции на
верность подданства всероссийскому престолу присягу прошению.
3-е) Будучи действительным сыном первокласнаго чиновника Порты Оттоманской,
состояв на службе штате полномочнаго наместника и вел от юности моей жизнь и состояние благородному званию приличные, притом владея недвижимым имением приносящим годоваго дохода 3,07 т. ассигнациями, осмеливаюсь поднести при сем купчую крепость свидетельство полиции, свидетельство 12 генерал-майоров и штаб офицеров, и
справочную копию Казенной Палаты Бессарабской области под № 11083-м мне данную
– всеподданнейше прошу дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом
повелено было сие мое прошение и приложения приняв записать, по разсмотрении оных
о внесении меня в родословную книгу и выдаче на звание документа законное постановление учинить.
Руку приложил.
Всемилостивейший Государь прошу Вашего Императоского Величества о сем моем
прошении решение учинить.
Кишинёв 1830 года ноября 24 дня. К подачи надлежит в Бессарабское Дворянское
Депутатское Собрание.
Гасан-Бей Ахмедов сын Киосекегая
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 475, filele 1, 1
verso, 2.
Nr. 2. 1843 septembrie 29. Adresarea autorităţilor oraşului Ismail către Conducătorul
nobilimii Basarabiei, referitor starea dosarului privind nobleţea lui Hasan-bei Chiosechihai, în
contextul examinării cererii acestuia de avansare în rang.
Бессарабского Военного Губернатора Управляющаго Гражданскою Частию и
Измаилским Градоначальством Канцелярия
Стол 4. 29 Сентября 1843 года. № 41634
В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание.
Прикомандированный ко мне из штата канцелярии Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора чиновник, Титулярный Советник Гассан Ахметов Киосекегай,
просит меня, о удостоении его в чин Коллежскаго Ассесора, за выслугу 5-ти лет, предоставленную для потомственных дворян.
Хотя из представленнаго чиновником Кюсекегаем в копии протокола Бессарабскаго
Дворянскаго Депутатскаго Собрания, состоявшегося 2-го декабря 1840 года, видно, что
он признан в дворянском достоинстве и внесён в 4-ю часть родословной книги, но отправлены документы его в Герольдию Правительствующего Сената на рассмотрение или
нет, и ежели были отсылаемы, то какое последовало решение Герольдии, из того протокола не видно, – а потому имею честь покорнейше просить Депутатское Собрание сообщить мне об этом сведение.
Ежели же документы Кюсекегая небыли представляемы в Герольдию, то покорнейше прошу прислать таковые ко мне, для отсылки по принадлежности.
Генерал-лейтенант <...>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 475, fila 7.
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Nr. 3. 1829 iunie 26. Certificat care confirmă că, la 4 iunie 1829, Hasan-bei Chiosechihai
a depus jurământul de credinţă faţă de dinastia imperială a Rusiei.
Свидетельство
Из Кишинёвской Градской Полиции Гасану Ахметову сыну Киосе Кигаю в том, что
он на основании указа Бессарабского Областного Правления от 22 генваря сего года, №
3367-м, последовавшаго по предписанию господина Новороссийского и Бессарабскаго
Генерал-губернатора, основанному на высочайшем Его Императоскаго Величества соизволении, выполнил в присутствии сей полиции 4-го числа настоящаго июня месяца, на
верность подданства российскому престолу присягу; во удостоверения сяго, дано сие за
подписом и с приложениям казенной печати, с тем, чтобы он соответственно званию его
избрал для себя род жизни в Бессарабской области, или в других российских губерниях.
Июня 26 дня 1829 года
Полковник <...>
Письмоводитель <...>
Столаначальник Коте<...>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 475, fila 9.
Nr. 4. 1830, noiembrie 22. Adeverinţa semnată de mai mulţi ofiţeri şi funcţionari, inclusiv de general-maiorul Garting, prin care confirmă se că moşierul Hasan-bei Chiosechihai este
fiul demnitarului otoman Ahmet Efendi Chiosechihai.
Свидетельство
Мы нижеподписавшиеся по совершенной нам известности сим удостоверением, что
Бендерскаго уезда селения Топалы помещик Гасан Бей, есть действительно турецкаго чиновника Ахмета Эфендия Киосекигая законный сын, и что он со времени прибытия с покойным отцом его в Бессарабскую область находился на службе в штате Полномочнаго
Начальника сей области Г. генерала Бахметьева, в которой тогда, и ныне в отставке, ведёт
себя прилично благородному званию во уверение чего и сие ему Г. Гасан Бею Киосекигаеву за подписом нашим с приложением гербовым печатей дан, в Кишинёве ноябрь 22
дня 1830-го года.
Отставной Министр Генерал-майор «Гартинг» (М.П.)
Полковой Генерал-провиантмейстер 4-го класса Кур<...> (М.П.)
Статский Советник Уваль<...>манн (М.П.)
Над(ворный) С(оветнмк) Димитрий Рэшкану (М.П.)
Надворный Советник Феодосиу (М.П.)
Сфетнику Курций Иоанну Прункул (М.П.)
Коллежский Ассесор Д<...> (М.П.)
Коллежский Ассесор Костандин Бодян (М.П.)
Статский Советник Крупенский (М.П.)
Надворный Советник Исидор Аветов (М.П.)
Уволенный от службы майор Ермолинский (М.П.)
Помещик, Коллежский Ассесор Еремей Янов (М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 475, fila 10.
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Nr. 5. 1830 noiembrie 22. Răspunsul Visteriei Basarabiei la cererea lui Hasan-bei Chiosechihai în privinţa confirmării faptului dacă tatăl său Ahmet Efendi a primit pensie. Visteria informează că în actele ei figurează dregătorul Menaet Efendi, care avea, încă din 1816, o
pensie în valoare de 600 cervonţi, însă nu se ştie dacă el este identic cu Ahmet, tatăl lui HasanBei.
По Указу Его Императорского Величества Бессарабской Казенной Палате.
Слушали:
Прошение Проживающего в Городе Кишинёве Гасана Ахметова сына Киосекигаева
полученное 24-го октября коим изъяснив, что он встречая необходимость иметь Свидетельство из сей Палаты удостоверяющее о том, что отец его в следствие Высочайшей Воли
получал пенсион по шестьсот червонцов в год по кончину свою, просит выдать ему просимое свидетельство. А по справке оказалось: что вследствие Высочайшаго Его Императорскаго Величества повеления, изъявленнаго в рескрипте последовавшем на имя бывшаго полномочнаго Наместника Бессарабии Генерала Бахметьева в 21 день июня 1816
года, Его Высокопревосходительство предложением от 25 июля 1816 года за № 682. предписал производить турецкому чиновнику Менает Ефенду по шестьсот червонцов в год,
каковые с 1-го числа июля 1816 года производились ему червонцами, а в последствии
времени серебром и ассигнациями по курсам по 1828 год, и что сей турок, умер как Бендерский Земский Суд донёс, 24 числа декабря 1827-го года; но отец ли он настоящего
турка Гасана, Палате настоящее неизвестно. Приказали: Согласно прошению проживающего в городе Кишиневе Гасана Ахметова о том, что турок Менает Ефенди получал из сей
Палаты Всемилостевейше пожалованный Ему помянутый пенсион, выдать ему на узаконенной гербовой бумаге с сего журнала выпись, Согласно каковой резолюции состоявшейся в Журнале № сего ноября, сия выпись означенному Гасану Ахметову видана за
подписом Члена Коленной Палаты и с приложением казенной печати ноября 22 дня
1830 года.
Областный казначей Бутков.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 475, filele 11-11
verso.
Nr. 6. 1828 februarie 9. Confirmarea vânzării moşiei Topal-Mârza, ţinutul Bender, de
către podpolcovnicul Piotr Dobrinţev lui Hasan-bei Chiosechihai.
По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийскаго,
Бессарабский Областной Гражданский Суд
Двенадцатого числа июля месяца прошедшаго тысяча восемь сот двадцать шестаго
года слушали прошение поданное г. подполковником Петром Федоровичем Добринцевым, при котором представляя купчую крепость от девятнадцатого числа в Бендерском
уезде на реке Ялпуге, урочищем Топал Мирза называемой, под № вторым Высочайшему
дарованых; добровольно продал во вечное владение Г. Гасан-бею, ценою за сорок тысяч
рублей ассигнациями; просил засвидетельствовать такувую купчую крепость, и отдать
ему Г. Гасан-бею, о чём объявя словесно в пресудствии, что таковая продажа им учинена
с доброго его согласия и что он получил и все сполна показанные деньги от покупщика
Гасан-бея, на таковом основании шестаго сентября того ж тысяча восем сот двадцать
шестаго года
Засвидетельствована помянутая купчая по форме под № сто тридцать и третьем, и
отдана Гасан бею, со взятием следуемых казне пошлинных денег, то есть тысяча шесть
сот рублей ассигнациями по покупной суме сорока тысяч рублей, и четырех процентов на
сто, равно и десять рублей ассигнациями за окончание купчей зделки, а втораго октября
того года, посланы циркулярные указы всем сей области уездным судам о произведении
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оными чрез Земские суды и Градские полиции опубликования в течений шести месяцей,
для известия, всем вообще как тем которые иметь будут – какую либо законную претензию к сказанной всеми равно и тем кой право преимущества могли иметь на выкуп оной
земли по окончании каковаго срока от всех тех уездных судов получены надлежащие рапорты, с донесением, что произвели по законой форме опубликование, и что по таковой
никто претензии какой либо не обявил, для того поелику не столько в течении шести месяцей сколько производилось
Опубликование, но и поныне за протечением от окончания того срока более двух
месяцей, никто не явился с какого либо претензиею, то Гражданский Суд на основании
определения от двадцать седьмого прошедшаго генваря месяца выдал ему Г: покупщику
Гасан-бею сей документ за подписом членов пресудствия и приложением казенной
печати, коем утверждается вечное и потомственное владение на оные пять тысяч десятин
земли, Топал-Мирзою именующаюся, дабы как он а также и наследники его владели
онаго как имением по добровольной покупке ему от Г: подполконика Добринца с соблюдением всех форм в законах края сего предписанных доставшемуся. Кишинев тысяча
восемь сот двадцать восьмого года февраля девятаго дня.
Подлинное подписали: в должности Председателя Совета, Статский Советник Стама, Советник Сатовский, Советник Константин Леонард, Советник Титулярный Советник
Казимир, Советник Василий Яманди, Секретарь Кирика, Столаначальник Паладуца.
(М. П.)
Перевёл с Молдавского Губернский Секретарь Буч<...>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 475, filele 12,
12 verso, 13.
Nr.7. 1823 iunie 6-octombrie 11. Paşaportul lui Hasan-bei Chiosechihai şi al însoţitorilor
săi pentru deplasarea la băile din Austria, pe o perioadă de şase luni.
По указу Его Величества Государя Императора Александра Павловича
Самодержца Всеросcийскаго и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляется чрез сие всем и каждому, кому о том ведать надлежит, что показатель
сего штата моего Г. Драгоман Гасан-бей с будущим при нем отставным штабс-капитаном
российской службы Константином Накко и служителем Андреем следует от сель чрез Новоселицкую таможню за границы в Мункачь и Карлсбад к минеральным водам для пользования от болезни сроком на шесть месяцы. Того ради все высокия области приглашаются по состоянию чина и достоинства кому сие предявится, нашим же воинским и
гражданским управителям поставяляется в обязанность означенных Гасан-бей и Накко.
Как оные из России едущих так и потом в Россию возвращающихся не только свободно и без содержания везде пропускать, но и всякое благоволения и вспоможение оказывать. Во свидетельство того и для свободного проезда, дан сей паспорт от исправ(ляющим) долж(ность) полномочнаго нашей Бессарабской области с приложением Его
Императоского Величества печати. В благополучном г. Кишиневе июня 6 дня 1823 года.
Его Императорского Величества Всемилостивейшаго Государя моего от Армии
Генерал-лейтенант исправляющий должность полномочнаго Наместника Бессарабской
области Управляющий Новороссийскими губерниями, Главный попечитель и представитель Комитета о Колонистах южнаго края России и разных орденов кавалер <...> (М.П.)
[...]
Значащийся по сему паспорту г. драгоман Гассан-бей с будущим при нем штабс капитаном Константином Накко и служителем Андреем из Бессарабии в Австрию чрез пост
Новоселицкой пограничной таможни с указным осмотром пропущен 10 июня 1823.
Управляющий Андрей.
[...]
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Означенный по сему паспорту г. драгоман Гассан-бей с будущим при нем штабс капитаном Константином Накко и служителем Андреем из Австрии в Бессарабию чрез пост
Новоселицкой пограничной таможни с указным осмотром пропущен 11 октября 1823.
Управляющий Андрей.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 475, filele 1414 verso.
Nr.8. 1855, noiembrie 16. David Zaharianov înştiinţează Consistoria Armeano-grigoriană de Nahicevan şi Basarabia despre refuzul său de a fi executor testamentar al lui Hasanbei Chiosechihai.
В Кишинёвскую и Нахичеванскую Армяно-Григорианскую Духовную Консистории.
Титулярного Советника Давида Захарьянова
Отзыв
На отношение Армяно-Григорианской Духовной Консистории от 15-го сего ноября
за № 713 имею честь уведомить что умерший Титулярный Советник Гасан Ахмед Кесиоев
хотя назначил в числе прочем и меня в духовном завещании своём душеприказчиком
для исполнения последней воли его, но как я при почтенных летах и болезненном состоянии и собственными моими делами не могу управлять и не управляю, то нахожусь
вынужденным отказаться от принятия на себя обязанности душеприказчика по духовному завещанию умершаго Гасана Ахмета, почему покорно прошу Духовную Консисторию
известить о сём кого следует для назначения вместо меня другаго лица. Титулярный Советник Давит Захарович,
16 ноября 1855, Кишинёв.
Верно с подлинным в Д. Смар<тич>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 1430, fila 2.
Nr.9. 1855 noiembrie 16. Comisul Karabet Anuş înştiinţează Consistoria Armeano-grigoriană de Nahicevan şi Basarabia despre refuzul său de a fi executor testamentar al lui Hasan-bei Chiosechihai.
В Кишинёвскую и Нахичеванскую Армяно-Григорианскую
Епархиальную Духовную Консисториию,
комиса Карабета Аннуша
Отзыв
На отношение Армяно-Григорианской Духовной Консистории от 15-го ноября за №
714 имею честь уведомить что умерший Титулярный Советник Гасан Ахмед Киосекигай
хотя назначил в числе прочих и меня в духовном завещании своём душеприказчиком
для исполнения последней воли его, но как я назначен Его Святейшеством Армяно-Григорианским Верховным Патриархом Нерсесом попечителем по делам Армяно-Григорианских церквей равно другими важными по церковным делам поручениями на основании повеления Патриарха и указа Эчмиадзинскаго Синода о чём известно и оную Консисторию, также занят своими собственными делами. А потому таковой обязанности
душеприказчика принять время меня никак не позволяет, то нахожусь вынужденным отказаться от принятия на себя душеприказчика почему покорнейше прошу оную Консисторию известить о сём кого следует для назначения вместо меня другаго лица. Комис Карабет Аннуш.
16 ноября 1855, Кишинёв.
Верно с подлинным в Д. Смартич
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 1430, filele 3-3
verso.
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Nr.10. 1855 noiembrie 23. Raportul preotului Stepan Apasian despre refuzul a doua persoane de a fi executori testamentari ai lui Hasan-bei Chiosechihai, şi numirea în această funcţie a consilierului Egor Răşcanu.
Нахичеванская и Бессарабская Армяно-григорианская Епархиальная Консистория.
23 ноября 1855. Г. Кишинёв
Его Превосходительству Господину Областному Предводителю Дворянства.
В сей Консисторий слушали доклад: 11 числа сего месяца в 11 часов утра дано оной
знать, что Титулярный Советник Гассан-Бей Ахметов сын Киосе-Кигай умер; а как духовное завещание его хранилось в помянутой Консистории, то согласно надписи на оном
имеющейся по вскрытии и прочете Консистория осведомилась, что душеприказчиками
над его имуществом назначены: Надворный Советник Егор Михайлович Рышкан, Титулярный Советник Давид Андреевич Захарьянов и комис Карабед Аннуш, то согласно
журналу, состоявшемуся 11-го числа, отношениями от 14 числа, под № 713, 714 и 715, дала
им знать и просила о учинении зависящего со стороны их распоряжения; в следствие чего Титулярный Советник Захарьянов, за болезнию отказался, и комис Карабед Аннуш,
того же числа объясняя, что как самой Консистории известно, возложены на него многия
особые поручения Его Святейшеством Патриархом и Католикосом всех армян Нерсесом,
кроме того по собственным своим делам <....> успевает тоже отказался, а от Господина
Рышкана до сель не получено никакого сведения. Определили: с прописанием всего вышеозначенного отнеслись к Вашему Превосходству и покорнейше просить учинить настоящее со стороны своей распоряжение, имея ввиду, что кто будет назначен опекуном,
предписать тому согласно завещанию вышепомянутого Гассана Киосе-Кигая, <...> Армяно-Григорианской Консистории 500 руб. сер., доставить ей по принадлежности, а в последующем почтить сию Консисторию уведомлением.
Член Консистории: священник Степан Апасянов.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 1430, filele 4, 4
verso, 5.
Nr.11. 1855 decembrie 12. O notă informativă a membrului Consistoriului Armeano-grigorian de Nahicevan şi Basarabia, arhimandritul Ioannes Becnazarov către Conducătorul
Nobilimii Basarabiei în privinţa testamentului lui Hasan-bei Chiosechihai.
Нахичеванская и Бессарабская Армяно-григорианская
Епархиальная Консистория.
12 декабря 1855. Г. Кишинёв.
Его Превосходительству Господину Областному Предводителю Дворянства.
В сей Консисторий слушали отношение Вашего Превосходительства от 30 ноября
сего года за № 2091 коим просите сообщить Вашему Превосходительству в копиях духовное завещание покойнаго Титулярного Советника Гассана-Бея Ахметова Киосе-Кигая и
отзывы душеприказчиков Титуляного Советника Давида Захарьянова и комиса Карабета
Аннуша.
Oпределили: подлинное завещание покойного титулярного советника Гассан-Бея
Ахметова сына Киосе-Кигая, переномерованное по листам, скреплённое и утверждённое
казённою печатью по не имению понятнаго писца, знающая молдавский язык для снятия копии, а равно копии с отзывов душеприказчиков Захарьянова и Аннушова к Вашему Превосходительству препроводить (и препровождаются) при сём; кроме того и письмо Киосе-Кигая к родным его в г. Эски-Джумат, жене Али-бега, Нависи-ханым, или Хаджи-бею Аль Юсепу для передачи Нафеси-ханыме или Ахмет Эффенди, Гуссейна-бея дочери Фатима-ханым, запечатанное тремя печатями, а о поручений всем этаго и о последующем покорнейше просит уведомить сию Консисторию.
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Член Консистории: Архимандрит Иоаннес Бекназаров
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 1430, filele 9, 9
verso, 10.
Nr.12. 1856, mai 8. Rugămintea membrului Consistoriului Armeano-gregorian de Nahicevan şi Basarabia, preotul Stepan Apasean, către Conducătorul nobilimii Basarabiei de a
urgenta transmiterea sumei de 500 de ruble lăsate de Hasan-bei Chiosechihai cimitirului armenesc.
Нахичеванская и Бессарабская Армяно-григорианская
Епархиальная Консистория.
8 мая 1856 года. Г. Кишинёв.
Господину Областному Предводителю Дворянства.
Консистория сия отношениями от 23 ноября 1855 года за № 723 и 819, между прочим просила Ваше Превосходительство распорядиться о выдаче ей 500 рублей, завещанных покойным Титулярным Советником Гассан-Беем Киосе-Кигаем, в пользу Армянскаго кладбища и бедным лицам, согласно духовному завещанию которое отправлено к Вашему Превосходительству но и настоящее время Консистория не получила никакого удовлетворения на свои вышеупомянутые требования, а потому вторично всепокорнейшее
просим Ваше Превосходительство не оставить оную без распоряжения о удовлетворении
в самоскорейшем времени.
Член Консистории: Священник Степан Апасянов
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 1430, filele 14,
14 verso.
Nr.11. 1858 februarie 15. Explicaţiile lui Egor Răşcanu către Conducătorul nobilimii Basarabiei, cneazul Mihail Cantacuzino, privind acuzaţiile false ce i-au fost aduse în legătură cu
îndeplinirea funcţiei de executor testamentar al lui Hasan-bei Chiosechihai.
Бессарабского Помещика Надворного Советника Егора Рышкана
Февраля 15 дня 1858 года. Гор. Кишинёв.
Его Сиятельству Господину Бессарабскому Областному Предводитель Дворянства
Князю Михаилу Александровичу Кантакузину.
Согласно требования Вашего Сиятельства, от 8-го сего февраля за № 8103, имею честь представить при сём подлинный о службе моей формулярный список с копиею с онаго, и покорнейше подлинник возвратить мне. При этом долгом считаю присовокупить на
ближайшее внимание Вашего Сиятельства, что дела, о которых объяснил бывший Бессарабский Военный Губернатор Генерал-майор Ильинский, в отношении своём к Вашему
Сиятельству от 6-го ноября истекшаго года за № 17527-м, вовсе, в отношении меня, не давали и не дают ему никакого права преграждать мне оными моё служебное поприще в
звании Сорокско-Ясского Окружнаго Предводителя Дворянства, хотя я не домогался и не
домогаюсь сей должности, но как подобным отзывом своим Генерал-майор Ильинский
позволил себе пред лицеем Вашего Сиятельства – представителя Бессарабского Дворянства, позорить честь мою, ничем ещё незапятнанную, без всяких на то каких либо данных, или законных оснований, а собственно из видов личнаго ко мне неудовольствия за
неоднократныя мои на него жалобы высшему начальству, по делу о пожаре, произшедшем в местечке Калараш, то я, как дворянин, вынужденным уже и окончательно вошедшему в законную силу, в отмену этого постановления; следовательно и в явное на250

рушение263 ст. 2-го тома, дозволил себе в отзыве своём к Вашему Сиятельству, выставить
меня прикосновенным к этому же самому делу и в такой мере, что будь-то бы прикосновенность эта препятствует ему и утвердить меня в должности Предводителя Дворянства,
забывая при том, что он утвердил уже меня кандидатом по Русее; следовательно, очевидно поступил так по личности ко мне и с превышением власти, а подобныя действия или
приговор обо мне Генерал-майора Ильинского, основанный не на силе закона, ни для
кого не обязателен, на основании коренного закона, что без суда никто да не накажется;
но какой же мог и может быть надо мною суд, когда я не был ни одним из следователей,
ни словом спрашиваем о завещании, и самое Областное Правление, распоряжающееся
на основании представленнаго Бессарабии закона правом предания должностных лиц
суду, и то не иначе как с разрешения Г. Генерал-Губернатора, вовсе меня суду не предавало, а напротив служебное действие моё заключавшееся в представлении отысканного завещания, признало по означенному журналу прямою моею обязанностью – очевидно
ни-какого.
[...]
И по следственному делу по жалобе на меня турка Мустафы Бея повереннаго наследницы Бессарабскаго помещика Гассан-Бея Киосе-Кигая.
1-е. Покойный Гассан-Бей Киосе-Кигай, по духовному завещанию, оставил меня душеприкащиком над имением своим в Бессарабии, заключающемся в вотчине Топале, доме в городе Кишинёве, и разной движимости, впредь до прибытия из Турции самых наследниц или их повереннаго.
2-е. По распоряжению Опеки, я принял всё его имение в своё ведание и по разрешению той же Опеки, движимость оценённуя в 3.400 руб. продал за 10.600 руб. сереб. и хотя
приехавший потом из Турции поверенный Мустафа Бей, домогался о выдаче ему этих денег, хранившихся в Приказе; но я, опасаясь вручить ему деньги, отдал таковыя Опеке, в
которую тоже сдал и всю отчётность по управлению имением покойнаго, и получил в том
квитанцию; каковыя деньги и выдала уже опека Мустафе Бею сама от себя, по указу Гражданского Суда.
3-е. Спустя 1 ½ месяца после сдачи мною отчётности имения, то есть, когда я уже
был лицом чуждым управления имением, я по просьбе Мустафы Бея купил всё имение
покойнаго Киосе-Кигая за 61 т. руб. сереб. и взнёс в Гражданский Суд 20 т. руб. задаточных денег, кроме полученных уже от меня Мустафою одну тысячу руб. серебром; но
вдруг Мустафа Бей, по совету людей промышляющих в Кишинёве составлением ябиднических просьб, подал на меня в Бессарабский Областной Гражданский Суд и Генералмайору Ильинскому голословную ябеду о растрате будьто-бы мною имения покойнаго
Киосе-Кигая на 58 т. руб. сереб. Генерал-майор Ильинский постоянно на меня недовольный, воспользовавшись этим случаем, и чтобы отомстить мне за дело о пожаре, тотчас же
распорядился произвести по жалобе Мустафы Бея формальное следствие, посредством
приближённого к нему Советника Запесошнаго, которому само собою внушил медлить
окончанием онаго с целью, лишь бы этим промедлением оглашать меня лицом, посягнувшим будьто-бы на похищение чужой собственности, чему доказательством может служить то, что следствие в течении года и поныне не предствалено Запесошным, хотя все
требовавшиеся им от меня сведения давно уже мною доставлены, мало того, он же Ильинский тогда же, не выждав ещё окончания следствия, сообщил Дворянскому Собранию
о недопущении меня к Дворянским выборам, как бы уже лицо подсудное, а Бессарабский
Областной Гражданский Суд, в которм служат и наши, избранные Дворянством, представители и защитники Дворянских прав наших, в угоду ему же Ильинскому, приарестовал
задаточные мои деньги 20 т. руб., огласив тем меня как бы несостоятельным.
4-е. Я жалуюсь на явно обидныя и противузаконныя действия Ильинскаго ГенералГубернатору и первому Департаменту Правительствующего Сената; но Ильинский, само
собою, опасаясь ожидаемой за подобные со мною поступки ответственности, в объяснительном рапорте своём Г-ну Генерал-губернатору доложил, что назначенное им следствие, вовсе не есть ещё обвинение меня, и что Мустафа до представления доказательств
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о взведённом на меня поступке должен будет находиться в Кишинёве. Основываясь на
таком, по видимому беспристрастном распоряжении Генерал-майора Ильинскаго, Его
Сиятельство не мог не признать его правильным, и в таком смысле донёс от себя и 1-му
Департаменту Сената рапортом от 4-го июля 1857 года за № 1756-м. Но если по точным
словам Генерал-майора Ильинскаго, выраженным в официальной бумаге Его Сиятельству, не считал он следствие, возбуждённое противу меня изветом турка Мустафы, обвинением меня, то на каком же он основании это самое следствие в отзывах своих к Вашему
Сиятельству, первом от 20-го января за № 424, выставил препятствием к допущению
меня к Дворянским выборам, поместив даже меня в списках уже подсудимых, а в последнем от 6-го января за № 17527, это самое следствие считает препятствием к допущению
меня к исполнению должности Соркско-Ясскаго Окружнаго Предводителя Дворянства
кандидатом, по котором я утверждён им же Ильинским? Очевидно без всяких законных
оснований, а на чистом произволе, возбуждённом одною противу меня личностию; что
же касается до того, как выполнил он донесение свой Его Сиятельству на счёт задержания того же Мустафы в Кишинёве, это лучше всего разъясняется тем, что Мутафа, не смотря на то что в Канцелярии Начальника Области сосредоточена о нём вся переписка и независимо того, что о воспрещении ему выезда я предупредил Генерал-майора Ильинскаго формальным прошением, свободно получил из канцелярии Начальника Области
заграничный паспорт, который по вторичному уже моему настоянию отобран от него.
Наконец 2-й Департамент Правительствующего Сената, разсмотрев в существе жалобы мои на притеснительныя и крайне для меня обидныя действия возбуждённыя голословным изветом на меня турка Мустафы, указом последовавшим в Бессарабский Областной Гражданский Суд 13-го декабря 1857 года за № 810.637 м, признавая извет на
меня Мустафы за мнимую растрату на 58 т. руб. сереб. имения покойнаго Киосе-Кигая,
бездоказательным и противным 2741, 3127 и 3775 ст. Х тома свод. зак. гражд. предписал
немедленно возвратить мне с процентами приарестованные у меня 20 т. руб. сереб., вместе с тем предоставил мне убытки, в которые вовлёк он меня своим изветом, установленным порядком.
Наконец, не излишним считаю разъяснить Вашему Сиятельству, для доказательства, что Ильинский в видах мстительности мне, прибегал ко всем средствам и случаям
даже предосудительным для частнаго благомыслящаго человека, а не только для Начальника Области: кто таков это турок Мустафа Бей, принятый им под своё покровительство? Турок этот, как сообщил Его Сиятельству Графу Григорию Александровичу Строгонову, Полномочный Посланник наш в Константинополе, явился в Бессарабию в качестве
повереннаго наследниц покойнаго Киосе-Кигая, с подложною от имени их доверенностию, с поводу чего, и в следствие непомерной расточительности его (он показал за 8-и
месяцев на счёт наследниц расходов на содержание себя в Кишинёве 22 т. руб. серебром)
Его Сиятельство предложил Бессарабскому Областному .гражданскому Суду приостановиться с совершением от имени Мустафы всяких актов, касающихся отчуждения имения
наследниц Киосе-Кигая, а патом дал знать Г. Управляющему Областию 15-го истекшаго
Января за № 113, что турецкое правительство распорядилось уже о присылке в гор. Кишинёв настоящего повереннаго». […]
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Fond 88, inventar 1, dosar 1430, filele 2025.
Summary
The documents from 20-50 years of XIX century show that among bessarabian nobles of
foreign origin there were some who left their functions in Ottoman Empire and refugees in
Bessarabia. This article discusses some aspects of the life and work of tsarist official – Hasanbey Kiosekihay, who came in Bessarabia with his father and as a result of services rendered to
the Russian Empire received the right of residence on its territory and even were granted by
inclusion in the ranks of nobility.
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Sergiu Bacalov
DIVERSITATEA ETNO-SOCIALĂ A ELITEI BASARABENE. STUDIU DE CAZ:
BOIERII MOLDOVENI BOSTAN, ŞLEAHTICII POLONEZI LEVIŢCHI
ŞI NEGUSTORII GERMANI GHERMANSON
Elita Basarabiei în secolul al XIX-lea se remarcă printr-o mare diversitate etno-socială. Din
acest punct de vedere putem evidenţia câteva categorii mai importante. În primul rând ne referim la boiermiea moldovenească, în mediul căreia, spre sfârşitul epocii fanariote, era puternic
sesizabil elementul alogen, în special balcanic (greci, albanezi, vlahi, bulgari, sârbi etc.), pe fondalul creşterii numărului şi a varietăţielor de dregătorii şi slujbe. În cadrul elitei Ţării Moldovei
un loc aparte îl deţineau descendenţii vechilor neamuri boiereşti, care au fosrmat categorii sociale distinte: mazâlii şi ruptaşii etc. O altă categorie au reprezentat-o şleahticii polonezi. Înainte,
dar şi după, 1812, din teritoriile poloneze aflate sub stăpânirea Imperiului Rus în Basarabia au
venit un număr semnificativ de nobili polonezi, de diferită origine etnică (polonezi propriu zişi,
ucraineni şi moldoveni). Funcţionarii ruşi constituiau cea de a treia componentă a elitei Basarabene. Originea etnică şi statutul social al aceste categorii era la fel de diferit (etnici ruşi, olandezi,
germani, francezi etc.). Eterogenă din punct de vedere etnic a fost şi negustorimea basarabeană,
formată, iniţial, din moldoveni, reprezentanţi ai poparelor balcanice, armeni şi evrei, pentru ca
ulterior să includă şi mulţi negustori din guberniile interioare ale Imperiului Rus. În continuare,
în mod succint, vom aborda problematica divesităţii elitei basarabene sub forma unor studii de caz.
1. BOIERII MOLDOVENI BOSTAN
După toate probabilităţile, neamul Bostăneştilor, din punct de vedere istorico-genealogic,
reprezintă un neam boieresc relativ nou (o ramură descinsă dintr-un neam boieresc arhaic),
apărut în secolul al XVII-lea, în contextul ruinării economice a vechii elite a Ţării Moldovei şi
apariţiei „noii boierimi” (sub influienţa factorului turco-fanariot), precum şi graţie creşterii demografice, cu impact asupra structurilor genealogice ale stărilor privilegiate1. Însăşi numele neamului confirmă faptul evidenţierii Bostăneştilor, ca entitate genealogică distinctă, nu mai devreme de secolul al XVII-lea2. Temenul „bostan”, de origine persană, însă pătruns în Moldova prin
filieră turcă, avea iniţial semnificaţia „grădină”, fiind utilizat pentru desemnarea conducătorilor
anumitor bresle şi unităţi militare din sistemul economic şi militar-administrativ al Imperiului
Otoman. Spre exemplu, la Istambul exista categoria bostangiilor, ostaşi pedeştri din garda sultanului otoman, care erau responsabili şi de grădinile împărăteşti. „Bostangii alcătuiau un corp din
2500 de oameni recrutaţi din fiii nobililor şi era integrat în corpul ienicerilor. Executau ordinile
secrete ale sultanului; dintre ei se alegeau călăii care ucideau pe cei condamnaţi de sultan”3. Totodată, bostangi-başa, vătaful bostangiilor, „era timonierul corăbiei pe care sultanul îşi făcea
plimbarea pe Bosfor”4.
În obligaţiile bostangiilor intra şi asigurarea bucătăriei palatului suveranului de la Istambul, conform canoanelor islamului, cu carne de oaie. În secolele XVII-XVIII, principala sursa de
Sergiu Bacalov, Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea–începutul secolului al XVIII-lea. Studiu
istorico-genealogic, Chişinău, 2012, p. 13-61.
2 Spre exemplu, încă de la sfârşitul secolului al XVI-lea, este cunoscut armeanul cu numele „Bostan, din Cesareia,
agentul la Constantinopol al lui Petru Şchiopul, care-şi trimitea la 1585 plenipotenţiarii într-o afacere ce privea moştenirea lui «Serchiz armeanul din Sitlia, care este în Grecia»”. N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Epoca veche,
Bucureşti, 1925, p. 205. Vezi şi Documente privind istoria României, A., Moldova, veac.XVI, vol.IV, Bucureşti, 1952,
nr. 113, p. 89-90.
3 Ştefan Ionescu, Manuc Bei, zaraf şi diplomat la începutul secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, 1976, p. 198.
4 Ibidem.
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furnizare a acestui produs pe piaţa Imperiului Otoman o constituiau Moldova şi Muntenia. O
anumită perioadă, în Moldova veneau să cumpere oi însăşi bostangii turci, ceea ce a dus la
multiple abuzuri. Prin hrisovul emis la 13 octombrie 1775, domnul Grigore Alexandru vodă Ghica înştiinţa populaţia ţării „pentru casabaşlâcul ce mai înainte pe tot anul să trimitea de la poartă
casabaşă turcu cu bostangii şi cu mulţi beileccii de cumpăra oi pentru mumbaeoa împărătească.
Şi aceiia viind aice nu puţină răsipă şi călcare făcea lăcuitorilor întrând în turmili lor şi alegea
cele mai bune oi şi le lua în silă plătind cu preţul ce vrea. Osăbit de căteva alte groazi ce trăgea lăcuitorii şi morţi ce să făcea de cătră dânşii şi pagubă ce făcea goştinii, şi punea oile în silă pe a cui
moşie vrea şi călca, şi strica fânaţile şi ţarinile pe unde trecea, şi ţinea şi odăi în silă pe moşii
neplătind nimică stăpânului moşii, aducând multă păgubire şi zuluim cu feluri de chipuri, atât
lăcuitorilor cât şi visterii”1 („venirea vitelor ogeacului” – adică ale corpusului de ieniceri, „dă bostangii spre văratec, de la Mangalia, la Jegălia, în ţară”2). După numeroase plângeri la Poartă, în
anul 1775 s-a decis ca cumpărarea oilor pentru bucătăria sultanului să se afle în competenţa dregătorilor moldoveni, punându-se capăt samavolniciei funcţionarilor turci, bostangii sau exponenţi ai altor bresle. Astfel, anual Moldova trebuia să trimită la Istambul 50 000 de oi3.
Începând cu secolul al XVII-lea, însă mai frecvent din secolul al XVIII-lea, termenii „bostan”, „bostangiu” şi derivatele lor, au pătruns şi s-au răspândit în Ţara Moldovei, împreună cu
negustorii şi funcţionarii din Imperiul Otoman (unii dintre ei au reuşit să se includă în mediul
boierimii moldoveneşti). Astfel, este cunoscut cazul lui „Ursul Bostangiul, din Bârlad”, care la la 28 august 1696, în timpul domniei lui Antioh vodă Cantemir, s-a judecat cu „Gavril şi cu
Pricopie şi cu Ghianghia, lefecii dela Roman”, deoarece aceştea din urmă au luat „bani de la nişte
turci, din Bârlad, pre miare şi pe tiutiun”, iar Ursul Bostangiul „au fostu chizăş de dânşii la turci”,
iar lefegii (mercenarii – n.n.) „n-a stătut în ţară să plătească miare turcilor şi tiutiunul, ci-au fugit; şi fugând ei, l-au apucat turcii pre dânsul şi l-au pus la închisoare, di-au şăzut în temniţă la
Bârlad, un an, ş-apoi l-au adus un aprod aicia la Eşi şi au şăzut la vatră giumătate de an. Ş-au făcut multă cheltuială pentru dânşii, până i-au adus aice la Eşi”. Totuşi, judecata domnească a obligat pe aceşti lefegii să plătească toate cheltuielile lui Ursul Bostangiul4. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, Maria, fiica comisului, banului, apoi vistiernicului Teodor Paladi (fiul lui Ion
Paladi şi al Nastasiei Racoviţă, sora domnului Mihai vodă Racoviţă), „a fost căsătorită cu ban
Arghir Bostangioglu”, adică „fiul bostangiului”5. Iar în august 1796, negustorul grec „Constandin Panul”, pleca din Iaşi spre Germania, la „Lipsia, pentru a sa neguţitorie”, însoţit de „sluga sa, Nicola Bostan”, şi el neam de grec6.
De altfel, cei mai mulţi Bostăneşti sunt atestaţi documentar în ultimul sfert al secolului al
XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea, când influienţa turco-fanariotă asupra Ţării Moldovei se accentuiază, concomitent sporind şi prezenţa reprezentanţilor comunităţilor etnice balcanice în spaţiul carpato-nistrean. Primul exponent cunoscut al neamului (neamurilor!?) Bostan
este „Gheorghe Bostanu”, atestat la 21 septembrie 1633, în Bacău, semnând o garanţie dată
mănăstirii Bistriţa de către autorităţile locale din târgul Bacău, în privinţa păstrării integrităţii
unei moşii mănăstireşti, anume „valea Călugăra lui Tofan” şi un „deal cu vii”7. În ordine cronologică, Gheorghe Bostanu este urmat de Toader Bostan, atestat la 20 decembrie 1664, când
un Toader Coste din Bogdăneşti, împreună cu familia sa, mărturisea precum că „făcut-am scrisoare la mâna nepotului meu Toader Bostan ot Ocnă”, ca să se ştie că „nem rugat de dumnelui
de neu făcut bine cu o sută de lei de a mă plăti o morte de om care a făcut feciorul nostru Tihon
şi noi am pus zălog moşiia noastră din Curiţa din Ciungi până în curmătura Poenii Popii cu păGheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade (Documente slavo-române), vol. IX, Iaşi, 1914, nr. CXIII, p.282-286.
N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Epoca mai nouă, Bucureşti, 1925, p. 54.
3 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade..., vol. IX, nr. CXIII, p.282-286.
4 Iacov Antonovici, Documente Bârlădene, vol. IV, Bârlad, 1924, nr, XCIV, p. 155-156.
5 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade sau Cuzeştii. Precedat de un studiu asupra văii Elanului, vol. VII, Iaşi,
1912, p. XXVIII („Ei n-au avut copii, de acea l-au înfiat pe Costache Sturza”); p. XXXI.
6 N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Epoca mai nouă, Bucureşti, 1925, p. 43-44.
7 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. 21, volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu, L. Şimanschi,
Bucureşti, 1971, nr. 400, p. 503-504.
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dure cu poeni ce sar veni partea mea şi în sălişte în Bogdăneşti ce me sar veni parte mea pănă
sor da banii iar nedăndu bani să rămâe moşia de istov săi fie driaptă moşie şi ocină în veci”1. Peste doi ani, la 10 martie 1666, este atestat în satul Bogdăneşti, când un Necula, fiul lui Ursul din
Bogdăneşti, împreună cu copii săi, mărturiseau precum că „am vândut o curătur ce să chiam
poeniţa din gios de curătura lui Gavruţ, în Coriţa şi o curătur în Slatin vândutam lui Toader Bostan drept 14 lei noi ca să fii direaptă moşie”2. Probabil, el este identic cu Toader Bostan cel menţionat în documentele din 15 ianuarie 16993 şi 10 decembrie 17014, deoarece şi acesta acţiona la
Târgul Ocna.
La cumpăna secolelor XVII-XVIII, în regiunea în care activa Toader Bostan documentele
atestă încă trei Bostăneşti: Simion Bostan, menţionat la 10 aprilie 16875, Gligorie Bostan –
la 27 septembrie 17066, „Sandul Bostan sluga lui d-lui vel pah(arnic)”, probabil din satul
Malu, ţinutul Bacău – la 25 mai 17097, iar la 7 august 1709, în ţinutul Vasluiului este atestat „Ostahi Bostan ot Potropeşti”8. Aceşti Bostăneşti au fost menţionaţi tangenţial, în calitate de martori la diferite tranzacţii funciare, iar sursele nu oferă detalii referitoare la moşiile lor personale şi
la funcţiile ce le-au deţinut în aparatul administrativ al Ţării Moldovei. Reieşind din contextul în
care au fost menţionaţi (ne referim la statutul de martori, adică „oameni buni şi bătrâni”9), constatăm că Bostăneştii erau percepuţi ca persoane credibile, stimate şi înalt apreciate pe plan regional. Nu întâmplător Toader Bostan a fost chemat, alături de egumenul Erofei, Manolache, fost
mare postelnic, împreună cu alţi clerici şi boieri de ţară, să fie martor la anumite tranzacţii realizate de către egumenul Cozma, de la mănăstirii Ocna (Ursachie)10. Iar Gligorcea Bostan a fost
invitat, de acelaş egumen Cozma, să fie martor împreună cu boierul Ştefan Flondor şi mai mulţi
negustori din neamul Alivra11.
Arealul geografic de activitate şi regiunea în care stăpânea moşii neamul Bostăneştilor de la
cumpăna secolelor XVII-XVIII se rezumă la ţinuturile Bacău, Putna şi Tecuci, situate în partea
meridională a Ţării Moldovei12. Aceste ţinuturi încă în Evul Mediu erau renumite prin podgoriile
(Odobeşti în ţinutul Putna şi Nicoreşti în ţinutul Tecuci) şi vinurile alese, cunoscute până dincolo
de hotarele ţării. Astfel, la începutul secolului al XVIII-lea, Dimitrie Cantemir enumera, în ordinea calităţii, şase mari podgorii moldoveneşti: Cotnari, Huşi, Odobeşti, Nicoreşti, Greceşti şi
Costeşti: „în al treilea rând vine vinul de Odobeşti, din ţinutul Putnei, pe râul Milcov; în al patrulea rând, Nicoreştii, în ţinutul Tecuciului, pe Siret”13. Locuitorii din aceste ţinuturi erau specializaţi în cultivarea viţei de vie şi producerea vinului, din care activităţi obţineau venituri semnificative. Se ştie că însuşi domnul Eustratie vodă Dabija (1661-1665), care „era de locul lui din ţinutul Putnii”, aprecia la justa valoare calitatea vinurilor de Odobeşti, preferând să cinstească în
mod tradţional, din vase de ceramică: „el bea vin mai mult din oală roşiie decât din pahar de
cristal, dzicându că-i mai dulce vinul din oală decât din pahar”. Acelaşi Eustratie vodă Dabija, a
introdus un impozit nou pe vii, ceea ce a nemulţumit pe mulţi proprietari: „ştiindu elu din
Gheorghe Ghibănescu, Ispisoace şi Zapise (Documente slavo-române), vol. IV, partea II, Iaşi, 1915, nr. XXV, p. 20-21.
Ibidem, nr. XLV, p. 40.
3 Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia Arhivelor Centrale (în continuare: CDM), vol. IV, întocmit de Mihai
Regleanu, Doina Duca Tinculescu, Veronica Vasilescu, Constanţa Negulescu, Bucureşti, 1970, nr. 2079, p. 455-456.
4 CDM, vol. V, întocmit de Veronica Vasilescu şi Doina Duca-Tinculescu, Bucureşti, 1974, nr. 98, p. 26-27.
5 CDM, vol. IV, nr. 1081, p. 244.
6 CDM, vol. V, nr. 605, p. 156.
7 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade (Documente slavo-române), vol. VIII, Iaşi, 1914, nr. LXV, p. 76-77.
8 Ibidem, nr. CXLVI, p. 189-192.
9 Sergiu Bacalov, Boierimea Ţării Moldovei..., p. 66-68.
10 CDM, vol. IV, nr. 2079, p. 455-456. CDM, vol. V, nr. 98, p. 26-27.
11 CDM, vol. V, nr. 605, p. 156.
12 Simion Bostan a stăpânit la Ţifeşti, sat pe Putna, ţinutul Putna, acum judeţul Vrancea, între satele Panciu, Sârbi,
Pietroasa, Găgeşti, Boloteşti, Putna şi Oleşeşti. Ţifeştii se află în apropiere de Odobeşti. Tot el este atestat în Băleşti,
sat în ţinutul Putna, în apropiere de Ţifeşti. Ne localizat cu precizie. Toader Bostan este martor la dania unor moşii
din partea sudică a ţinutului Tecuci: satele Tomceşti, Răfleşti, Popi şi Popeni, din ţinutul Tecuci, în apropiere de confluenţa Bârladului cu Siretul. Gligorcea Bostan este atestat la Grozeşti, sat cu multe vii, amplasat pe Milcov, lângă
Odobeşti. Vezi Harta Nr 3.
13 Cantemir Dimitrie, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 37.
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boiarie că au oamenii săraci dobândă bună din vie, din toate cele rele au scornit şi el acestu obiceiu rău de vii: de pogon1 câte un leu să dea; care să trage şi până astădzi”2.
Anume în această regiune viticolă istorică a fost atestat unul din primii reprezentanţi ai
Bostăneştilor. În podgoria Odobeştilor Simion Bostan stăpânea vii pe moşia Ţifeşti, numite în
documente „viile lui Bostan”. Astfel, la 1 februarie 1705, un Petre Gândul, împreună cu familia sa, au vândut preotului Toader trei fârte de loc sterp „din via cea tânără a lui Bostan la
câmp la Ţifeşti”, pentru 3 lei3. La această tranzacţie au participat martori din Foşceni, Băleşti
şi Ţifeşti, ceea ce permite să localizăm „viile lui Bostan” în podgoria Odobeştilor. Este logic să
presupunem că, dacă exista „via cea nouă a lui Bostan”, probabil exista şi via cea veche. Că documentul în cauză vizează anume pe Simion Bostan, deducem din faptul că el, la 10 aprilie 1687,
aflat în satul Băleşti, în apropiere de Odobeşti, a fost martor, împreună cu Petre Mârze din Ţifeşti şi Partenie, la vânzarea de către Ioniţă Ţircă, din Ţifeşti, lui David a unei vii („o vie paragină
de pe lângă viile vornicului Gavriliţă, cu două mierţe4 de mălai, în timpul foametei celei mari,
când se vindea mierţa cu câte un leu, dând şi două vedre de vin aldămaş”)5. Totodată, remarcăm
faptul că Sandul Bostan de la Bacău este numit „sluga lui d-lui vel pah(arnic)”6, or, se ştie că marele paharnic, în afară de faptul că „întinde domnului la ospeţe întâiul pahar de vin”, avea în gestiune „toate viile domnului şi se îngrijeşte ca acestea să fie lucrate cum se cuvine şi să se culeagă
la vreme”. În subordinea marelui paharnic se aflau păhărniceii şi „toţi vierii” din Moldova. Nimeni din ţară nu avea dreptul „să-şi culeagă via, dacă nu şi-a cumpărat mai dinainte de la dânsul, printr-un plocon (dar – n.n.) mic, învoirea pe care, după datină, (marele paharnic) o dă la 14
ale lui septembrie”7.
Presupunem că Simion Bostan era în relaţii de rudenie cu Toader Bostan, Gligorcea Bostan
şi cu Sandul Bostan, deoarece toţi patru sunt atestaţi în aceeaşi perioadă cronologică, la cumpăna secolelor XVII-XVIII, şi activau în acelaşi areal (ţinuturile Bacău, Putna şi Tecuci)8. Astfel, la
15 ianuarie 1699, aflat în Târgul Ocna, Toader Bostan este martor, alături de Manolache, fost
mare postelnic, la o tranzacţie (vânzarea unui sălaş de ţigani, pentru 50 de lei) dintre Ion Ciolpan şi egumenul Cozma al mănăstirii de la Ocnă (Ursachie)9; tot el este atestat, la 10 decembrie
1701, la Târgul Ocna, ca martor, alături de fostul egumen Erofei, de la mănăstirea logofătului Ion
Buhuş, Dima Zugrav, Ion Diacon, Vasile Blendea ş.a. la o danie (părţi de moşie în mai multe sate
ale ţinutului Tecuci) făcută egumenului Cozma, pentru mănăstirea de la Ocnă (Ursachie) de către Manolache [fiul lui Iani] Condurat, fost vătav de aprozi, cămăraş de ocnă10. Iar Gligorcea Bostan, la 27 septembrie 1706, se afla în satul Grozeşti, ca martor, alături de popa Lupul din Grozeşti, Toader Abăger, Tănasie neguţătorul, Ştefan Alivra, jupânul Toma Alivra, jupânul Pană Alivra, jupânul Enache Alivra, Ştefan Flondor ş.a. la vânzarea unei livezi („o livadă de pomi, cu pământ cu tot”) făcută egumenului Cozma de la mănăstirea de la Ocnă11. Remarcăm asocierea lui
Gligorcea Bostan cu negustorii din Focşani, care, după cum arată numele lor, erau veniţi în Moldova de la sud de Dunăre, din Imperiul Otoman.
1 pogon = 0,5 ha (5012 m.p.) sau 0,61 desetină (7,161 m.p.). În Moldova 1 pogon de viţă-de-vie constituia cca. 400 de tufe.
Demir Dragnev, Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în ţările române, Chişinău, Cartdidact-Civitas,
2012. Vezi: Addenda 18. К вопросу о системе мер и веса Молдавского княжества и Бессарабии (XV-XIX вв.),
p. 432-446; Stoicescu, Cum măsurau strămoşii, Bucureşti, 1871, p. 135; Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă (1812-1918), (Instituţii, regulamente, termeni), vol. I, Chişinău, 2012, p. 245-246.
2 Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1986, p. 36.
3 CDM, vol. V, nr. 411, p. 107-108.
4 1 mierţă (în secolul XVII) = 16 ocale. 1 merţă (secolul XVIII) mare = 110 ocale sau 197,12 l. Vezi detalii la: Nicolae
Stoicescu, Cum măsurau strămoşii, Bucureşti, 1871, p. 203-204. 1 oca = 1,291 kg. Vezi detalii la Demir Dragnev, op.
cit., p. 432-446.
5 CDM, vol. IV, nr. 1081, p. 244.
6 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade (Documente slavo-române), vol. VIII, Iaşi, 1914, nr. LXV, p. 76-77.
7 Cantemir Dimitrie, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 83.
8 Vezi nota 12, la pagina 225.
9 CDM, vol. IV, nr. 2079, p. 455-456.
10 CDM, vol. V, nr. 98, p. 26-27. Dania consta în părţi de moşie din satele Tomceşti, Răfleşti, Popi şi Popeni, din
ţinutul Tecuci.
11 Ibidem, nr. 605, p. 156. Livada a fost vândută pentru 25 de lei de Vasile Buruiană, soţia sa Maria, şi fiul lor Grigoraş.
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În spaţiul pruto-nistrean Bostăneştii sunt atestaţi la mijlocul secolului al XVIII-lea, în calitate de răzăşi1 în mai multe moşii din ţinuturile Lăpuşna, Orhei şi Soroca. Reamintim cu această ocazie că, în primele secole de existenţă a Ţării Moldovei, anume stăpânirea pământului
oferea statutul de boier, iar sistemul răzăşiei îşi are originea anume în acea perioadă2. Prezenţa
multor Bostăneşti în mediul stăpânilor de pământ confirmă ideea că asistăm nu doar la pătrunderea masivă în mediul elitei autohtone a persoanelor originare din Imperiul Otoman, ci şi la
preluarea şi utilizarea terminologiei orientale de către băştinaşi (fenomenul trebuie abordat în
acelaşi context cu grecizarea antroponimii moldovenilor în epoca fanariotă, când Ion se transformă în Enache, Gheorghe devine Iordache, Ştefan–Ştefănache etc.).
Documentele referitoare la Bostăneştii pruto-nistreni sunt la fel de fragmentare şi răzleţe
ca şi cele privind Bostăneştii din ţinuturile Bacău, Putna şi Tecuci. Cu toate acestea putem evidenţia câteva detalii referitoare la arealul de răspândire şi la statutul lor social. Astfel, Bostăneşti
cu statut de răzăşi (deci, cu origini boiereşti) au fost identificaţi stăpânimd în moşiile Peresecina
sau Teleşeu (la 1 septembrie 1764 este atestat „Agapii Bostan, răzăş ot tam”)3, Oneşti, pe Ichel
(la 4 decembrie 1780 – „Ioan Bostan, răzeş”)4, Hulboaca, Valea Adâncă şi Ghidighici, toate în
ţinutul Orhei (la 23 aprilie 1799 – „Gavril Bostanu, răzăş”)5; în Brăila, ţinutul Lăpuşna (în octombrie 1833, se menţiona că fii lui Constantin Bostan, polcovnic de Chişinău, „stăpănesc
moşiia Brăila în ţinutul Orheiului”)6; şi în Hristici, ţinutul Soroca (la 24 martie şi 24 aprilie 1813,
în acest sat răzăşesc au fost atestaţi „Dănilă Bostan”, „Ştefan Bostan” şi „preotul Ioan
Bostan”)7.
Unii Bostăşeşti figurau printre ştiutorii de carte, întocmind documente. Este cazul semnalat într-un document din 20 februarie 1791, când un Petru Zatec a vândut, din contul unei datorii, „cuconului Iacovachi Carp” partea sa „de moşii de Bucşăşti den bătrânul al triile ce s-a alegi
de pe partea Găleştilor”. Martor la acestă vânzare a fost „Ilii Bostan”, tot el întocmind acest zapis: „cu toată voia lui am scris zapisul cu zisa lui Petrii Zatic”8. Deoarece moşia Bucşăşti era amplasată pe Ichel, în ţinutul Orhei, presupunem că acest Ilie Bostan, dacă, eventual, nu era şi el
stăpân acolo, atunci cu certitudine că era răzăş de Oneşti. Nu excludem că respectivul Ilie Bostan
este identic cu acel Ilie Bostan, atestat, la începutul secolului al XIX-lea, împreună cu fratele său,
Ştefan Bostan, în rândurile nobilimii basarabene, deţinând „diferite funcţii mici”9.
răzăş – persoană care stăpânea o parte de moşie neîmpărţită. În Moldova medievală pământul era stăpânit de reprezentanţii neamurilor boiereşti, iar răzăşia era o dimensiune a boierimii, cu sau fără dregătorii.
2 Sergiu Bacalov, Boierimea Ţării Moldovei..., p. 38-76.
3 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei. Moldova în epoca feudalismului, vol. IX, realizat de Larisa Svetlicinaia, Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, Chişinău, 2004, nr. 108, p. 143-146. La acea dată, în conformitate cu porunca domnului Grigore vodă Ghica, s-a dat mărturie hotarnică părţilor de moşie din „Peresăcina, ce esti la ţinutul
Orheiului” ale fostului mare şetrar Ene, ginerele lui Lupu Gheuca, fost mare stolnic. La hotărnicirea acestor părţi au
participat răzăşii Peresecinei şi megieşii, din Teleşeu, Bezin şi Camencea, printre care şi „Agapii Bostan, răzăş ot
tam”, adică din Peresecina (sau Teleşeu).
4 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea, colecţia Moldova în epoca feudalismului,
Chişinău, 2005, vol. X, realizat de Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, nr. 73, p. 105-108. Atunci, în
conformitate cu porunca domnului Constantin Dimitrie vodă Moruzi, s-a dat mărturie hotarnică moşiei „ci să numeşti Oneştii, ci esti pi Ichel, în ţinutul Orheiu”. Mărturia hotarnică a fost semnată de „răzeşii di Oneşti”, reprezentanţi
ai neamurilor Ursachi, Pârlici, Popa, Onescul, Bobână, printre care şi „Ioan Bostan răzeş”.
5 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea, colecţia Moldova în epoca feudalismului,
Chişinău, 2008, vol. XI, realizat de Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, nr. 247, p. 309. La acea
dată, Andronic, fiul spătarului Năstase, a vândut lui Gheorghe Ţigara, vameş de Chişinău, părţile sale de „la Holboca
şi la Vale Adâncă şi la Highedeş”. Tranzacţia respectivă a fost încuviinţată de răzăşii acelor moşii, reprezentanţi ai
neamurilor Statu, Jimbei, Borilă, Andronescu precum şi de „Gavril Bostanu, răzăş”.
6 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM). Fond 88, inventar 1, dos. 688, filele 1, 1 verso, 6, 6
verso, 7. Vezi Documentele Bostăneştilor din Anexă.
7 Ştefan Plugaru, Teodor Candu, Episcopia Huşilor şi Basarabia (1598-1949), Iaşi, 2009, nr. 102, p. 288-289 (la 24
martie 1813, într-o plângere adresată protopopului Ioan Coropceanul, de către locuitorii din Hristici, ţinutul Soroca,
în legătură cu „lucrurile necuviincioase ci le face” părintele Simion Beloziorski, preotul satului, printre cei 19 semnatari figurează „Dănilă Bostan” şi „Ştefan Bostan”); nr. 109, p. 294-295.
8 Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgul şi ţinutul Orheiului, Bucureşti, 1944, nr. 294, p. 333.
9 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol. II, Bucureşti, 1943, p. 184.
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Reprezentnţii Bostăneştilor au fost identificaţi şi în rândul clerului. Amintim cu acest prilej
că, în Moldova medievală, preoţii erau aleşi din mediul neamurilor boiereşti, iar descendenţii
din preoţi, la mijlocul secolul al XVIII-lea, au format categoria socială privilegiată a ruptaşilor.
Astfel, deja la 1 iulie 1767, la o vânzare în târgul Bârlad, apare ca martor un „erei Costantin
Bostan”1. La 1 aprilie 1780, preoţii Grigori Angheluţă şi Constantin Bostan au cumpărat cu 18
lei un loc în târgul Bârlad2. Iar la 26 ianuarie 1796, acelaşi „preot Costandin Bostan, dinpreună
cu fiul meu Dumitrache” au vândut fostului mare postelnic Alecu Ianculeu, locul arătat mai sus,
din oraşul Bârlad3. În Basarabia, Bostăneştii au fost atestaţi în rândul preoţilor la începutul secolului al XIX-lea, atunci când, la 24 aprile 1813, preotul Simion Beloziorski se îndreptăţea în faţa
superiorilor săi spunând că plângerile (privind „lucrurile necuviincioase ci le face”4) locuitorilor
satului Hristici, ţinutul Soroca, în care slujeşte de mai mult de treizeci de ani, nu sunt întemeiate,
iar toată zâzania a fost pusă la cale de colegul său, care i-a fost şi subaltern timp de 14 ani, preotul Ioan Bostan („от неспокойства и угнетении от моего товарища священника Иоанна
Боштана”)5. Astfel, constatăm că Ioan Bostan a activt în calitate de preot la Hristici din anul
1800, iar prezenţa încă a doi Bostăneşti printre enoriaşi, ne îndreptăţeşte să presupunem că şi el
avea răzăşie în acest sat.
Bostăneştii au deţinut dregătorii în sistemul administratv şi slujbe în oştirea Ţării Moldovei. În acest caz, ne referim în primul rând la Constantin Bostan, atestat ca postelnicel şi polcovnic de Chişinău. Dispunem de un set de documente, cusut în dosarul privind nobleţea neamului Bostăneştilor, care oferă mai multe detalii din biografia acestuia şi a urmaşilor săi.
Constantin Bostan a fost atestat documentar la 1 iulie 1818, atunci când Comitetul Provizoriu (Vremelnicesc) al regiunii Basarabiei i-a confirmat toate privilegiile şi scutirile fiscale date
anterior de domnii Ţării Moldovei6. Câteva documente din pachetul de acte privind nobleţea
fiilor săi, desluşesc unele detalii referitoare la activitatea lui Constatin Bostan. Astfel, ştim că
Constantin Bostan, în primăvara şi vara 1812, afându-se în slujba de „polcovnic de târgul Chişinău” a fost responsabil de luarea sub pază a unor vite ale târgoveţilor din Chişinău, suspectate că
ar fi fost furate7, precum şi de organiza recensământului populaţiei orăşăneşti din Chişinău, apte
pentru serviciul militar8. În aprilie 1820 a însoţit polcul de husari Olviopolski, contribuind, în
timpul marşului, la asigurarea aceastei unităţi militare cu toate cele necesare, motiv pentru care,
în timpul staţionării în satul Sârbeşti (Serbeşti), pe Soloneţ, Constatin Bostan a primit mulţumiri
din partea comandatului polcului9.
Funţia deţinută (doar?) l-a obligat pe Constantin Bostan să locuiască în Chişinău10, însă
stăpânea moşie în satul Brăila, ţinutul Orhei (probabil, este vorba de satul Brăila, pe Işnovăţ, în
ţinutul Lăpuşna-Orhei – n.n.)11. A avut scutire fiscală de plata impozitelor pe stupi, oi, porci
(goştina) şi pe vii (vădrăritul)12. Ştim că a avut doi fii, Şerban Bostan, născut în 1818, şi Emanuil
Bostan, născut în 181813. Unul dintre fii săi, Şerban Bostan, a activat o perioadă (17 noiembrie
1829 – nu mai devreme de 2 aprilie 1831) ca slujbaş de cancelarie în cadrul Epitropiei Nobilimii
din Orhei14.
Şerban şi Emanuil Bostan, fiii lui Constantin Bostan, în luna octombrie 1833, s-au adresat
Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, spre a li se confirma nobleţea şi a-i înscrie în cartea
Ioan Antonovici, Documente Bârlădene, vol. I, Bârlad, 1911, nr, III, p. 71-72.
Ioan Antonovici, Documente Bârlădene, vol. II, Bârlad, 1912, nr, XLIV, p. 58-59.
3 Ibidem, nr, LXVI, p. 89-90.
4 Ştefan Plugaru, Teodor Candu, op. cit., nr. 102, p. 288-289.
5 Ibidem, nr. 109, p. 294-295.
6 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 688, filele 5, 8, sau Anexa Nr. 3 şi 4.
7 Ibidem, fila 12, sau Anexa Nr. 1.
8 Ibidem, filele 9, 9 verso, sau Anexa Nr. 2.
9 Ibidem, fila 11, sau Anexa Nr. 5.
10 Ibidem, fila 5, sau Anexa Nr. 4.
11 Ibidem, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 8.
12 Ibidem, filele 5, 8, sau Anexa Nr. 3 şi 4.
13 Ibidem, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 8.
14 Ibidem, fila 10, sau Anexa Nr. 6.
1

2

258

genealogică a nobilimii Basarabiei. În calitate de dovezi a originii lor nobile au prezentat un set
de documente, majoritatea referitoare la activitatea, funcţiile şi scutirile fiscale ale tatălui lor
(vezi documentele din Anexă). În luna august 1835, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei
după ce a examinat dosarul Bostăneştilor, a stabilit că documentele înaintate sunt insuficiente
pentru confirmarea nobleţii. Însă, Adunarea a luat în calcul faptul că tatăl lor a deţinut dregătoriile de postelnicel şi polcovnic, ceea ce în baza cărţii din 1735 a domnului Constantin vodă
Mavrocordat, conferă statutul de nobleţe personală. Iar conform legislaţiei Imperiului Rus, acei
care deţin nobleţe personală nu se înscriu în cărţile genealogice. Însă, luând în calcul hotărârea,
din 29 februare 1828, privind Cârmuirea regiunii Basarabiei, care prevedea că locuitorii acestui
teritoriu se pot bucura şi în continuare de vechile lor privilegii, Adunarea Deputaţilor Nobilimii
Basarabiei a decis să-i încrie pe Şerban şi Emanuil Bostan în cartea genealogică a nobilimii ţinutului Orhei1.
Constantin Bostan,
postelnicel şi polcovnic de Chişinău

Şerban Bostan
n. 1811

Emanuil Bostan
n. 1818

Constatăm că, primii Bostăneşti din Ţara Moldovei, probabil, erau negustori originari din
Imperiul Otoman; Primii Bostăşeşti au fost atestaţi, în secolul al XVII-lea, în calitate de stăpâni
de moşii în partea meridională a Ţării Moldovei şi, remarcăm acest fapt, proprietari de vii în renumita podgorie Odobeşti, ţinutul Putna; În spaţiul pruto-nistrean reprezentanţiii neamului
Bostan au fost atestaţi la mijlocul secolului al XVIII-lea, în calitate de răzăşi, în mai multe moşii
din vechile ţinuturi Orhei şi Lăpuşna; În secolul al XIX-lea unii membri ai neamului Bostan au
pretins şi au obţinut statutul de nobili (dvoreni) basarabeni.
2. ŞLEAHTICII POLONEZI LEVIŢCHI (LEWICKI2)
Şleahticii polonezi Leviţchi au venit din gubernia Podolia în Basarabia în două etape, ceea
ce a dus la constituirea a două ramuri basarabene a acestui neam. Primii reprezentanţi ai neamului Leviţchi au trecut din Podolia în dreapta Nistrului încă în perioada când acest spaţiu era
parte componentă a Ţării Moldovei. Aceşti Leviţcheşti s-au asimilat cu populaţia locală, formând
ramura moldovenizată a neamului, pe care în continuare o vom numi, convenţional, Leviţchi Nr.
1. Al doilea grup de Leviţcheşti (îi vom numi în continuare Leviţchi Nr. 2), sosit în Basarabia ţaristă în anii 30 ai secolului al XIX-lea, şi-a menţinut identitatea poloneză, fiind mai aprope de
mediul rusolingv.
2.1. Ramura Leviţchi Nr. 1
Avem tot temeiul să presupunem că strămoşii acestei ramuri a neamului Leviţchi au trecut
în dreapta Nistrului încă înainte de anul 1812. Argumentele în susţinerea acestei idei le vom prezenta ceva mai jos, la momentul oportun. Deocamdată este cazul să evidenţiem pe exponenţii
principali ai acestei ramuri.
La 10 ianuarie 1825, când a solicitat să fie înscrisă în rândul dvorenimii locale, ramura basarabeană Nr. 1 a neamului de şleahtici polonezi Leviţchi era formată din două grupuri de veri
drepţi: a) fraţii Ivan (Ian, Ioan), Demian, Trofin şi alt Ivan (Ian), fiii lui Afanasie Leviţchi,
care locuiau în satul Nimereuca (ulterior sunt arătaţi avându-şi reşedinţa în satul Bădiceni), ţinutul Iaşi (Soroca).
ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 688, filele 2, 2 verso, 3, 3 verso, sau Anexa Nr. 9.
În acest studiu toate numele de origine poloneză le-am orografiat în formă românească, deoarece în documentele
disponibile antroponimia poloneză este prezentată cu caractere ruseşti.
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Fără ca să fie cel mai mare dintre fraţi, în capul listei se află Ian Leviţchi, născut în anul
1795. În 1825 avea copii, pe Nicolai de 4 şi Marula de 1½ ani. Ian Leviţchi era, probabil, cel mai
activ şi dezgheţat dintre ai săi, devenind forţa motrice a acestei ramuri a neamului Leviţchi în
lupta pentru confirmarea nobleţii. La 1829, când s-a examinat petiţia Leviţcheştilor, totodată verificându-se veridicitatea informaţiilor privind componenţa familiilor, s-a constatat că, întretimp, copii lui Ian Leviţchi, atestaţi la 1825, – Nicolai şi Marula – au decedat, iar în locul lor a
apărut fiul Aftenie, de un an1.
După vârstă, cel mai mare dintre copii lui Afanasie Leviţchi, a fost Dămian Leviţchi,
născut în 1785, iar copii lui, la 1825, erau copii Tanas de 10, Sofia de 6, Fedosia de 4 şi Ion de 2
ani. Dintre copii, la 1829, erau în viaţă doar fiicile Sofia şi Fedosia. Trofim Leviţchi, născut în
1794 sau 1795, deşi a fost căsătorit, nu a avut copii, iar în 1829 nu mai era în viaţă. Iar mezinul,
cu numele tot Ian, zis şi Ivan Leviţchi, s-a născut în 1800. Copii, la 1825 avea pe Maria, de un
an, iar la 1829 doar pe Vasile, tot de un an2.
b) fraţii Andrei, Carp, Vasile şi Chiril, fiii lui Tanasie Leviţchi, care locuiau în satul Garbuţcani (iar mai târziu – în satul Cotiujenii Mari), ţinutul Iaşi (Soroca)3. Aceştia, deşi în 1829
sunt numiţi foarte clar „Carp, Vasăli şi Chirilă, ficiorii lui Tanasii Liviţchii”4, deosebiţi de „Ioan,
Dămiian, şi Iani ficorii lui Afanasii”5, însă în documentele ulterioare li se zice „fii lui Afanasie”,
având în vedere că numele Tanase derivă de la Afanasie (Athanasie).
Andrei fiul lui Tanasie Leviţchi, născut la 1787, avea în 1825 trei copii: pe Iordache de
7, pe Ion de 5 şi pe Vasile de 3 ani. În 1829 Andrei Leviţchi nu mai era în viaţă. Carp Leviţchi,
era născut în 1790, iar în 1825 avea copii: pe fiul Maftei de 6 şi fiica Maria de 4 ani, iar în 1829 au
fost atestaţi şi Zoiţa de 3 şi Ion de 8 luni. Din alte documente ştim că Carp Leviţchi a avut un
fecior pe nume Constantin, fiii căruia, Simion, Vasile şi Ivan Leviţchi, la începutul secolului al
XX-lea locuiau în oraşul Chişinău. Astfel, la 16 iulie 1910, „dvoreanul Simion Constantinovici Leviţchi, ce locuieşte în sectorului 5 al oraşului Chişinău”, în demersul său către de conducătorului nobilimii a manifestat dorinţa „să fie înscris în rândul dvorenilor, dar neavând cunoştinţă dacă eu, împreună cu fraţii mei, Vasile şi Ivan, aparţinem acestei stări”, a adăugat că „bunicul meu, Carp Leviţchi, şi tatăl meu, Constantin Leviţchi, de asemenea eu şi cu fraţii mei, de
mult timp plătim toate taxele dvoreneşti care se cuvin”, din care ar reieşi că el şi fraţii săi trebuie
înscrişi în rândul nobilimii basarabene. Simion Leviţchi roagă să fie informat dacă au fost recunoscuţi şi înscrişi în condică ca dvoreni basarabeni, totodată cere să fie sfătuit cum să procedeze
în privinţa banilor plătiţi, în cazul în care nu au fost înscrişi6. La 26 iulie 1901, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a explicat lui Simion Leviţchi etapele cercetării dosarului neamului lui,
subliniind că „în pofida faptului că Carp Leviţchi n-a fost înscris în cartea genealogică a nobilimii
Basarabiei, însă urmaşii săi trebuie să aparţină acestei stări”. Iar în privinţa banilor, s-a stabilit
că Leviţcheştii trebuie să plătească indiferent, dacă sunt sau nu înscrişi, aşa cum procedează toţi
dvorenii. Această taxă trebuie plătiă până în momentul pierderii drepturilor de dvorean sau la
trecerea în altă categorie socială7.
Vasile, fiul lui Tanasie Leviţchi, născut în anul 1800, în 1825 avea o fiică, de un an,
care nu mai era în viaţă la 1829. Mezinul, Chiril (Chirică) Leviţchi, a fost născut în 1802,
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM). Fond 88, inventar 1, dos. 179, filele 1, 1 verso, vezi
şi Documentelor Leviţcheştilor Nr. 1 (fragmente), Anexa Nr. 1 filele 4, 4 verso, 5, sau Anexa Nr. 2.
2 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 1; filele 4, 4 verso, 5, sau Anexa Nr. 2.
3 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 1.
4 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 4, 4 verso, 5, sau Anexa Nr. 2.
5 Ibidem.
6 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 39, 39 verso; «Потомственнаго дворянина городового 5 уч. г. Кишинева Семена Константинова Левицкаго»; «желая приписатся к дворянству и не имея сведений о том принадлежу я с
братьями моими Василием и Иваном Левицкими к потомственному дворянству»; «при этом присовокупляю,
что как дед мой Карп Левицкий и отец Константин Левицкий, а также я и братья мои, с давних времен платим
все причитающиеся с нас дворянский сборы»; «из этого заключаю, что мы, Левицкие, должны быть записаны
в дворянстве Бессарабской губернии, иначе с нас не требовали бы дворянские сборы».
7 Ibidem, fila 41; «Хотя Карп Левицкий не записан в родословную книгу Бессарабскаго дворянства, но потомки его должны пользоваться тем же достоинством».
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deşi căsătorit, în 1825 nu avea copii, iar în 1829 au fost menţionaţi fiul Vasile de 4 luni şi fiica
Elisafta1. Acesta a locuit şi în satul Pohoarna, deoarece la 23 martie 1872, Consistoria Duhovnicească din Chişinău, la cererea „dvoreanului Chirică, fiul lui Afanasie Leviţchi” referitor la perioada „când s-au născut şi când au fost botezaţi fii săi: Vasile şi Ivan, primul născut în anul 1828,
iar al doilea în 1830”, se arată că „el este numit în primul caz: «locuitor al satului Pohoarna, Chirică, fiul lui Afanasile Leviţchi», fără să i se indice titlul”, iar „în al doilea document el este numit
«mazâl din satul Pohoarna Chirică, fiul lui Afanasile Leviţchi»”, iar „în documentele referitoare
la alţi copii ai săi el este numit dvorean”2.
În anul 1825 reprezentanţii neamului Leviţchi locuiau în satele Nimereuca (fii lui Tanasie) şi în Garbuţcani (fii lui Afanasie). În 1829 cei din Nimereuca sunt arătaţi ca locuitori ai satului Bădiceni, iar cei din Garbuţcani trăiau în Cotiujenii Mari3. Totodată, mai ştim că, în
1828 şi 1830, Chiril (Chirică) Leviţchi a locuit în satul Pohoarna4, amplasat în apropierea Cotiujenilor Mari, însă în documentele ulterioare el este numitt „locuitor al satului Cotiujenii
Mari”5. Toate aceste localităţi se aflau în ţinutul Soroca. Deocamdată nu ştim dacă şleahticii Leviţchi în aceste sate se aflau doar cu locuinţa, sau aveau şi pământ propiu în stăpânire. Avem
motive să considerăm că aceşti şleahtici Leviţchi, cel puţin în unele dintre moşiile nominalizate,
aveau statut de răzăşi.
În dosarul privind nobleţea ramurii Nr. 1 a şleahticilor Leviţchi se păstrează câteva documente referitoare la unii şleahtici purtători ai numelui Leviţchi care locuiau în câteva sate din ţinutul Soroca. Caracterul fragmentat al acestor documente nu ne permite să stabilim gradul lor
de rudenie.
a) Cazul lui Feodor Vozniuc-Leviţchi. Astfel, la 15 iunie 1847, Judecătoria Soroca informa Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei că încă în luna aprile a solicitat, fără succes,
de la această adunare informaţii privind soarta documentelor privind unele persoane din neamul „Rogaliov-Leviţchi, ce lăcuesc în satele Cremenciug şi Chetrosu”, în ţinutul Soroca. Judecătoria avea nevoie de aceste documente pentru a le anexa la dosarul „Matronei, soţia lui Feodor,
fiul lui Petru Vozniuc (zis şi Leviţchi), care caută să-şi dovedească starea blagorodnică”6. Documentul respectiv este important prin faptul ce arată clar că neamul Leviţchi ţinea de Herbul nobiliar polonez ROGALA. Luând în calcul faptul că Feodor, fiul lui Petru Leviţchi, locuia sau stăpânea pământ în satele Cremenciug şi Chetrosu, aflate în apropiere de Bădiceni, în care trăiau unii reprezentanţi ai ramurii Nr. 1 ale neamului basarabean Leviţchi, suntem în drept să admitem că şi ei ţineau de Herbul ROGALA.
De asemenea, prezintă interes faptul că Feodor, fiul lui Petru Leviţchi folosea încă un
nume, alternativ, Vozniuc. Astfel, s-ar putea ca unii purtători actuali, din spaţiul pruto-nistrean,
ai numelui Vozniuc să fie, de facto, reprezentanţi ai neamului Leviţchi.
b) Cazul lui Mihail, fiul lui Grigorie Leviţchi. Acest caz este reflectat, succint, de trei
documente, care reprezintă nu altceva decât corespondenţa dintre Departamentul Heraldic,
Adunarea Deputaţilor Nobilimii Podoliei şi Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, referitor
lipsirea susnumitului Mihail Leviţchi de statutul de dvorean. Astfel, la 11 mai 1899,
Departamentul Heraldic a confirmat hotărârea Adunării Deputaţilor Nobilimii Podoliei din 13
noiembrie 1897, de al exclude din dvoreni pe „Mihail, fiul lui Grigorie Leviţchi, indicând ca să fie
ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 1; filele 4, 4 verso, 5, sau Anexa Nr. 2.
Ibidem, filele 21, 21 verso; В просимых «дворянином Кирика Афанасьева Левицкаго» метрических свидетельств «о времени рождения и крещении сыновей его: Василия и Ивана, родившихся 1-й в 1828 а 2-й в 1830
годах»; «он назван в онах преваго: „житель села Погорны Кирик Афанасьев Левицкий”, но какое звание не
записанно»; «в актах втораго назван: „мазыл села Погорны Кирик Афанасиев Левицкий”»; «в актах других
его сыновей он назван дворянином».
3 Ibidem, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 1.
4 Ibidem, filele 21, 21 verso, „Мазыл села Погорны Кирик Афанасиев Левицкий.
5 Ibidem, filele 9, 9 verso, sau Anexa Nr. 3.
6 Ibidem, filele 9, 9 verso, sau Anexa Nr. 3. Tot Judecătoria Soroca înştiiţa Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei că „lucrul asupra dosarului Leviţchi s-a finisat, el a fost trimis de la Judecătoria Soroca la Chişinău, la Poliţia orăşănească din Chişinău, pentru ca era necesar să se cerceteze acolo, de aceea Adunarea poate trimite documentele cerute direct Poliţiei orăşăneşti din Chişinău”
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înştiinţată despre aceasta Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, ca să întreprindă măsurile
de rigoare1. Iar la 29 mai 1899, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a răspuns Departamentului Heraldic că în această instituţie se află, din anul 1829, dosarul „privind nobleţea şleahticilor Leviţchi”, însă „aceşti Leviţcheşti n-au fost înscrişi în cartea genealogică a nobilimii guberniei Basarabiei”, iar „printre reprezentanţii acestei familii un Mihail, fiul lui Grigori Leviţchi nu
figurează”2. La 25 martie 1900 Departamentul Heraldic explica Adunării Deputaţilor Nobilimii
Basarabiei că „Mihail, fiul lui Grigore şi nepotul lui Ivan Leviţchi, este născut la 9 noiembrie
1835”, deci există probabilitatea că el să aparţină acestei ramuri neconfirmate3.
Herbul polonez Rogala4
din care face parte neamul Leviţchi (Lewicki) din Basarabia

c) Cazul Mariei şi Agafiei, fiicile lui Vasile Leviţchi. La 26 august 1909, „dvorencile Maria şi Agafia, fiicile lui Vasile Leviţchi, locuitoare a satului Gvozdova, volostea Floreşti, ţinutul Soroca” au rugat Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei să li se elibereze adeverinţă
că sunt de origine nobilă5. La 9 decembrie 1909, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a
apelat la „Cârmuirea Poliţienească a ţinutului Soroca” în privinţa cererii acestor două surori, comunicând că „în această Deputăţească Adunare există două dosare referitoare la şleahticii Leviţchi din gubernia Podolia: primul este din 1829, şi se referă la Ivan, Demian, Ian, fii lui Afanasie,
Chiril, Vasile şi Carp, fii lui Tanase, a căror nobleţe n-a fost confirmată de Senat; iar al doilea dosar, din 1852, se referă la Ignat şi Petru, fii lui Andrei Leviţchi, nobleţea cărora a fost confirmată
de Senat în 1841, pe gubernia Podolia, şi transcrişi în rândul dvorenilor basarabeni”. Iar Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei nu ştie din care anume familie provin fetele lui Vasile Leviţchi6. Remarcăm faptul că satul Gvozdova, în care locuiau Maria şi Agafia Leviţchi, se află în apANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 24, 24 verso; «О лишении прав дворянства Михайло Левицкаго»; «Михаила Григорьева Левицкаго».
2 Ibidem, fila 25; «О дворянстве шляхтичей Левицких»; «эти Левицкие не внесены р родословную книгу дворянства Бессарабской губернии»; «между лицами этой фамилии Михаил Григориев Левицкий не значится».
3 Ibidem, filele 26, 26 verso; «Михаилу сыну Григория Иванова Левицкому, родившимуся 9 ноября 1835 г.».
4 după: Kaspr Niesiecki, Herbarz polski, vol. VIII, Lipska, 1841, p. 121-123. Scut despicat, în cartierul I, pe alb, un corn
roşu, de cerb; în cartierul II, pe roşu, un corn alb de bour.
5 Ibidem, fila 27; «Просят дворянки Мария и Агафия Васильевы Левицкие, жительствующие в с. Гвоздовой,
Флорештской вол., Сорокскаго уезда».
6 Ibidem, filele 31, 31 verso; «В сем Депутатском Собрании имеется два дела шляхтичей Подольской губернии Левицких: одно за 1829 год об Иван, Демьян, Ян Афанасьевых, Карп, Василий и Кирилл Танасьевых, не-утвержденных Сенатом в дворянстве; а другое дело за 1852 об Игнате и Петре Андреевы Левицких, которые в 1841 году
Сенатом утверждены а дворянстве по Подольской губернии, и перечислены в Бессарабские дворяне».
1

262

ropiere de Vărvărăuca (posesiunea ramurii Leviţchi Nr. 2) şi Cotiujenii Mari (în care locuiau unii
reprezentanţi ai ramurii Leviţchi Nr. 1).
* * *
În continuare vom evidenţiea etapele principale ale procesului de confirmare a nobleţii
neamului de şleahtici polonezi basarabeni Leviţchi, ramura Nr. 1.
La 10 ianuarie 1825 Leviţcheştii s-au adresat Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei cu
rugămintea ca ei, în baza statutului de dvoreni podolieni, să fie înscrişi „înscrişi în spiţa condicii
neamurilor dvorenii” din Basarabia1. Ca anexă la cererea lor, Leviţcheştii, anume „trăitorii în
această oblaste, Ioan, Dămiian, şi Iani ficorii lui Afanasii; Carp, Vasăli şi Chirilă, ficiorii lui Tanasii Liviţchii”2, „au înfăţoşat dovez de tragirea lor blagorodnică, şi anumi <za>pis di pi opredeleniia urmată la al Podoliei Deputăţască Adunare a Dvoreanstviei, dat jăluitorilor din anul 1824
oct(om)vr(ie) 23”3. Veridicitatea acestui document a fost confirmată de Adunarea Deputaţilor
Nobilimii Podolia, care „înştiinţază că pomeniţii mai sus jălui(to)ri Liviţchi cu adivărat sânt cunoscuţ de dv(oreni) la ace gubernii şi trecuţ la partea întâi în spiţa condicii”4.
În [18 sau 19] martie 1829, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a examinat solicitarea dvorenilor Leviţchi din Nimereuca şi Garbuţcani, şi a adoptat decizia finală în acest caz
bazându-se pe propunerea, din 10 noembrie 1825, a general-guvernatorului Mihail Voronţov,
privind lipsa necesităţii confirmării nobleţii neamurilor al căror statut social privilegiat a fost recunoscut deja în guberniile interioare ale Imperiului Rus5.
În decursul a aproape două decenii, ramura Leviţchi Nr. 1 s-a bucurat ne stingherit de toate
privilegiile ce le oferea statutul de dvoren. Problemele au apărut la mijlocul anilor 40 ai secolului
al XIX-lea, când s-a început verificarea dovezilor documentare ale neamurilor dvoreneşti confirmate de Adunările nobiliare guberniale. În acest constext se înscrie şi ramura Leviţchi Nr. 1, care
mai mulţi ani la rând s-a „războit” cu Judecătoroa Soroca, ce tindea să-i scoată din categoria celor privilegiaţi şi să-i treacă la plata birului. Astfel, la 13 noiembrie 1847, la întrebarea Judecătoriei Soroca „dacă au fost confirmaţi ca dvoreni, şi care anume familii, lăcuitorii satului Cotiujenii Mari, Carp şi Vasile, fii lui Afanasii Leviţchi, ca urmare a depunerii documentului lor, la 23
iunie 1839, în această instituţie”, iar în cazul în care au fost confirmaţi, Judecătoria solicita să fie
informată la ce etapă a cercetării se află dosarul lor, pentru a-i putea trece la plata birului, conducătorului nobilimii Basarabiei a răspuns că din documentele Adunării Nobilimii se ştie doar
că „Leviţchieştii ce locuiesc în satul Garbuţcani, anume Andrei, cu fii Iordache, Ion şi Vasile; Carp, cu copii săi, Matfei, Maria, Zoiţa şi Ion; Vasile, cu fiica lui Maria, şi Chiril, cu fiul Vasile şi fiica
Elizaveta, cu adevărat au fost confirmaţi în stare dvorenească, în baza documentului ce li s-a dat
de la” Adunarea Deputaţilor Nobilimii Podoliei. Însă, conducătorul nobilimii nu se ştia dacă Carp şi Vasile, de care se interesa Judecătoria Soroca, sunt identici cu cei mai sus arătaţi, iar documente suplimentare referitoare la alţi Leviţchieşti în cadrul Adunrii Nobilimii nu existau6.
Ca urmare, la 19 decembrie 1847, „lăcuitorii ţinutului Soroca, în satul Bădiceni, Ivan fiul lui
Afanasie, şi în satul Cotiujenii Mari, Chiril, Carp, Vasile, fii lui Afanasie, şi văduva Maria, a lui
Ian Leviţchi” s-au adresat conducătorului nobilimii Basarabiei, Ivan Mihailovici Sturdza, ca să-i
ocrotească de încercările repetate de Judecătoriei Soroca de ai trece în categoria birnicilor7.
Ei argumentau poziţia adoptată „în baza documenturilor prezentate de noi Deputăţăştii
Adunări, după hotărârea ce s-au făcut la acea Adunare la 19 martie 1825, când noi am fost recunoscuţi ca dvoreni, primid despre acesta şi mărturii doveditoare, şi am trăit liniştiţi până la 1846,
iar din acel an, fără să ştim pentru ce, Judecătoria Soroca tot încearcă să ne înscrie în rândul birnicilor”, în condiţiile în care documentele lor n-au fost examinate de Departamentul Heraldic.
Leviţcheştii au mai arătat că, în afară de documentele cercetate deja de Adunarea Nobilimii, „noi
ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 1.
Ibidem, filele 4, 4 verso, 5, sau Anexa Nr. 2.
3 Ibidem.
4 Ibidem, filele 4, 4 verso, 5, sau Anexa Nr. 2.
5 Ibidem.
6 Ibidem, filele 8, 8 verso, sau Anexa Nr. 4.
7 Ibidem, filele 11, 11 verso, sau Anexa Nr. 5.
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căutăm şi alte documenturi, care se află la rudele noastre”, cu intenţia, în cazul în care le vor găsi, să le prezinte acelei Adunări şi Departamentului Heraldic pentru expertiză1. Leviţcheştii l-au
rugat pe Ivan Mihailovici Sturdza „să stopeze acţiunile Judecătoriei Soroca, care sânt umilitoare
pentru ei”, până la aducerea unor noi dovezi, pentru ca Depatamentul Heraldic să poată adopta
o hotărâre definitivă2.
La 15 iunie 1848, dvoreanul Ivan Leviţchi s-a adresat din nou Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei cu rugămintea ca să se verifice dosarul privind nobleţea neamului său, în contextul în care Judecătoria ţinutului Soroca vrea să-i facă birnici3. Cererea a fost repetată la 6 mai
1850, de „lăcuitorii ţinutului Soroca, Ivan, fiul lui Afanasie, din satul Bădiceni, şi Chiril, Carp,
Vasile, fii lui Afanasie, şi Maria, văduva lui Ian Leviţchi, din satul Cotiujenii Mari”, care rugau
Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei ca să stabilească care-i soarta documentelor lor şi să
fie stopate acţiunile Judecătoriei Soroca până vor aduce dovezi noi4.
Examinnând cererea, la 7 decembrie 1850, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a
decis ca Judecătoria Soroca trebuie să-şi stopeze acţiunile până la stabilirea faptului dacă Adunarea Deputaţilor Nobilimii Podoliei i-a exclus sau nu pe Leviţcheşti din rândul dvorenilor. Totodată, se reaminteşte Judecătoriei Soroca că însuşi conducătorul nobilimii a intervenit în această privinţă încă la 27 februarie 18485.
Tergiversarea procesului de înscriere în mediul dvorenimii basarabene a Leviţcheştilor Nr.
1 a fost determinată de faptul că documentul cu decizia Adunării Deputaţilor Nobilimii Podoliei
din 23 octombrie 1824, prin care acestora li s-a confirmat statutul de dvoreni podolieni (anterior, în baza acestui act, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei le-a permis Leviţcheştilor să
se folosească în regiunea pruto-nistreană de toate privilegiile nobilimii), n-a fost găsit în arhiva
nobilimii (constatare din 7 decembrie 1850)6. Se pare că, în continuare, problema confirmării
statutului de nobili a acestei ramuri s-a aflat în competenţa Adunării din Podolia. Astfel, „locuitorul satului Cotiujenii Mari, ţinutul Soroca, Chiril, fiul lui Afanasie Leviţchi”, la 28 ianuarie
1856, s-a adresat conducătorului nobilimii Basarabiei cu rugămintea ca să se facă un demers către autorităţile responsabile din Podolia referitor la dosarul privitor la nobleţea sa7. Nu ştim cum
a evoluat mai departe dosarul respectiv, însă, probabil, cazul lui Mihail, fiul lui Grigorie Leviţchi8
se înscrie în acest context. Deşi, se pare că unii dintre reprezentanţii ramurii Nr. 1 au obţinut totuşi reconfirmarea nobleţii lor în Podolia, cu toate că au rămas să locuiască în Basarabia (cazul
lui Simion, fiul lui Constantin şi nepotul lui Carp Leviţchi9).
* * *
În continuare vom aborda problema perioadei în care ramura Leviţchi Nr. 1 a trecut cu traiul din Podolia în partea dreaptă a Nistrului. Din demersul dvoreanului Ivan Leviţchi, înaintat
Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei la 15 iunie 1848, prin care ruga să se verifice dosarul
neamului său, petiţionarul evidenţiază etapele iniţiale ale procesului confirmării nobleţii: a) în
anul 1824 Leviţcheştii au prezentat documentele lor Adunării Deputaţilor Nobilimii Podoliei; b)
la 23 octombrie 1824 Adunarea Deputaţilor Nobilimii Podoliei i-a confirmat ca dvoreni; c) după
trecerea cu traiul în Basarabia Leviţcheştii au prezentat documentele lor Adunării Deputaţilor
Nobilimii Basarabiei; d) această Adunare a adoptat cunoscuta decizie din 18 [19] martie 182910.
Astfel, se crează impresia că trecerea ramura Leviţchi Nr. 1 în dreapta Nistrului s-a făcut
între 23 octombrie 1824, când au obţinut confirmarea nobleţii podoliene, şi 10 ianuarie 1825,
când au solicitat înscrierea în mediul dvorenimii basarabene. Această aparenţă este înşelătoare,
ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 11, 11 verso, sau Anexa Nr. 5.
Ibidem.
3 Ibidem, filele 14, 14 verso, 15, 15 verso.
4 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 16, 16 verso, 17, 17 verso; «Просят жительствующие Сорокскаго уезда в селениях Бадиченах Иван Афанасиев и Котюженах Маре Кирило, Карп, Василий Афнасьевы и вдова Мария Янова Левицкие».
5 Ibidem, filele 18, 18 verso, 19, 19 verso.
6 Ibidem, filele 18, 18 verso, 19, 19 verso.
7 Ibidem, filele 20, 20 verso; «Жительствующие Сорокскаго уезда в селении Котюженах Маре Кирилла Афанасьева Левицкаго».
8 Ibidem, filele 26, 26 verso.
9 Ibidem, filele 39, 39 verso, 41.
10 Ibidem, filele 14, 14 verso, 15, 15 verso.
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deoarece unii şleahtici polonezi, stabiliţi în spaţiul pruto-nistrean al Ţării Moldovei la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, după schimbările teritoriale din anul 1812, pentru
a se putea înscrie în mediul nobilimii basarabene erau nevoiţi, iniţial, să-şi confirme nobleţea la locul
lor de origine, în cazul dat – în Podolia. Dvorenii moldoveni din Basarabia, în cazul în care nu dispuneau de dovezi suficiente, practicau aceeaşi metodă, deplasându-se la Iaşi după documente.

Afanasie
Leviţchi

Ian
Leviţchi
n. 1795

Aftenie
Leviţchi
n. 1828

Demian
Leviţchi
n. 1785

Trofim
Leviţchi
n. 1795

Tanasie (Afanasie)
Leviţchi

Ivan
Leviţchi
n. 1800

Vasile
Leviţchi
n. 1828

Vasile
Leviţchi
n. 1800

Iordache
Leviţchi
n. 1822

Andrei
Leviţchi
n. 1787

Ioan
Leviţchi
n. 1824

Spiţa genealogică a ramurii moldovenizate
a neamului de şleahtici polonezi
Leviţchi (Lewicki)
din Basarabia
Simion
Leviţchi

Carp
Leviţchi
n. 1790

Vasile
Leviţchi
n. 1826

Constantin
Leviţchi

Maftei
Leviţchi
n. 1823

Ivan
Leviţchi

Vasile
Leviţchi

Chiril
Leviţchi
n. 1802

Vasile
Leviţchi
n. 1828

Ioan
Leviţchi
n. 1828

Faptul că ramura Leviţchi Nr. 1 locuia în ţinutul Soroca înainte de 1812 este confirmat de
câteva documente. Ne referim în primul rând la cererea Leviţcheştilor din 10 ianuarie 1825. Cererea respectivă, scrisă în limba rusă, a fost semnată de Ian Leviţchi (care atunci avea doar 30 de
ani, deci născut în 1795) pe moldoveneşte: „eu Ian şi cu toţi Leviţchi fraţii”1. Este puţin probabil
ca Ian Leviţchi, doar în câteva luni, din octombrie 1824 până în ianuarie 1825, să fi învăţat să
vorbească şi să scrie o limbă străină. Or, la 22 de ani de la întocmirea acestei cereri, membrii ramurii Leviţchi Nr. 1 n-au manifestat interesul să însuşească limba şi gramatica rusă, încât, la 19
decembrie 1847, una din petiţiile lor a fost semnată în felul următor: „Ivan, fiul lui Afanasii, Chiril, Carp, Vasile, fii lui Afanasii şi Maria, văduva lui Ian Leviţchi, iar în locul lor, neştiutori de carte, la rugămintea lor, a semnat Ignat, fiul lui Toader Corcescul”2.
Judecând vârsta ce o aveau aceşti Leviţcheşti în 1812 – Ian Leviţchi împlinise 18 ani, iar fratele său mai mare, Dămian Leviţchi 23 – putem admite că ei s-au transferat, din Podolia în Ţara
Moldovei, împreună cu părinţii lor, cel mai probabil după ultima împărţire a Poloniei în 1795.
Alte dovezi privind trecerea ramurii Leviţchi Nr. 1 în dreapta Nistrului înainte de 1812 sunt: a) utilizarea prenumelor de formaţie, locală, moldovenească: Ioan, Chirică etc., fapt care confirmă începutul procesului de asimilare în mediul băştinaşilor; b) aflarea unor Leviţcheşti în categoria mazâlilor, caracteristică Ţării Moldovei3.
ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 179, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 1.
Ibidem, filele 11, 11 verso, sau Anexa Nr. 5.
3 Ibidem, filele 21, 21 verso; В просимых «дворянином Кирика Афанасьева Левицкаго» метрических свидетельств «о времени рождения и крещении сыновей его: Василия и Ивана, родившихся 1-й в 1828 а 2-й в 1830
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2.2. Ramura Leviţchi Nr. 2
Această ramură a neamului de şleahtici polonezi Leviţchi, aşa cum reiese din documentele
înaintate spre examinare Adunării Deputaţilor Nobilimii Podoliei şi Departamentului Heraldic
al Senatului, îl are în calitate de întemeietor pe Thoma Leviţchi, atestat la 1696, stăpânind moşie,
de cumpărătură, jumătate din satul Uneatiţ, cu tot cu ţărani. Thoma Leviţchi l-a avut ca fiu pe
Theodor Leviţchi (atestat la 1719), iar ca nepot pe Pavel Leviţchi (atestat la 1749, când a vândut
partea lui de ocină din satul Uneatiţ, moştenită de la bunicul său)1. Fiul lui Pavel Leviţchi a fost
Ian Leviţchi, atestat în rândul şleahtei din Podolia în anul 17952. Ian Leviţchi a avut doi fii, Petru
şi Andrei Leviţchi. Ultimul, a avut, la rândul său, cinci fii: Vitalie, Nicolai, Petru, Ignat şi Franţ
Leviţchi3.
Referitor la confirmarea nobleţii neamului polonez Leviţchi de către noua administraţie ţaristă, ştim că procesul a fost iniţiat de către Ian Leviţchi, el fiind confirmat, împreună cu copii şi
nepoţii săi, de către autorităţile Podoliei, responsabile de cercetarea originii nobile a neamurilor
de şleahtici, în două rânduri, la 4 decembrie 1802 şi la 31 august 1841 (în ultimul caz, graţie eforturilor depuse de Franţ, fiul lui Andrei şi nepotul lui Ian Leviţchi). La începutul lunii septembrie
1841, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Podoliei a trimis dosarul neamului Leviţchi de spre examinare Departanentului Heraldic, iar această instituţie a confirmat, la 21 octombrie 1841, decizia Adunării din 31 august 18414.
Primul reprezentant al acestei ramuri care a trecut din Podolia în Basarabia a fost dvoreanul Ignat (Ignatii), fiul lui Andrei Leviţchi. Din mărturia metricală, emisă la 28 mai 1838, în târgul Djigovca, de către preotul de acolo, Iosif Leviţchi, referitoare la naşterea lui Ignat, fiul lui
Andrei Leviţchi, aflăm că acesta a văzut lumina zilei 31 iulie 1818, în satul Scapinţi, parohia
Ozarjineţ, în familia dvorenilor Andrei şi Iuzefa „iz Mihnevociov” Leviţchi, fiind botezat de preotul aceleiaşi parohii, Matvei Corjeniiavschi. Naşi au fost ştabs-căpitanul armatei ruse Ignat Sipailo şi Salomeia Strutânsca, soţia moşierului Piotr Strutânschi, prapoşcicul armatei poloneze
Piotr Zavadschi şi Tecla Lucinsca, soţia moşierului Ivan Lucinschi5.
Trecerea lui Ignat Leviţchi în Basarabia a avut loc în anul 18366; timp de mai mulţi ani a
activat în această provincie în calitate de administrator de moşii („am slujit mulţi ani pe moşiile
pomeşcicilor”), iar cu banii obţinuţi îşi întreţinea mama bătrână şi alte rude rămase în Podolia7.
Treptat Ignat Leviţchi, în afară de experienţa de muncă, a acumultat şi o anumită sumă de bani
care i-a permis să practice independent activitatea economică, dispunând de gospodărie personală, în satul Volovcinţi, ţinutul Soroca („lăcuesc în oblastul Basarabiei, ţinutul Sorocii, în satul
Volovcinţi”)8. Ulterior a luat în posesie moşiile Cucueţi şi Vărvăreuca, ţinutul Soroca, întemeindu-şi acolo gospodărie personală9.
Având gospodărie şi fiind nevoit, în aceste condiţii, să se afle permanent în Basarabia, la 6
septembrie 1852 Ignat Leviţchi a solicitat Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei să-l înscrie
годах»; «он назван в онах преваго: „житель села Погорны Кирик Афанасьев Левицкий”, но какое звание не
записанно»; «в актах втораго назван: „мазыл села Погорны Кирик Афанасиев Левицкий”»; «в актах других
его сыновей он назван дворянином».
1 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM). Fond 88, inventar 1, dosar 1366, filele 2, 2 verso, 3,
vezi şi Documentele Leviţcheştilor Nr. 2 (fragmente), Anexa Nr. 3. „Strămoşul acestui neam, Thoma Leviţchi, conform însemnărilor pe anul 1696, a cumpărat de la dvoreanul Uneatiţchi o moşie cu ţărani, anume o parte din
satul Uneatiţ; după moartea lui, fiului său Theodor, conform catastifului din anul 1719, i-a fost întărită stăpânirea
asupra acestei moşii, pe care nepotul, Pavel Leviţchi, a vândut-o lui Iavorski, prin zapisul din anul 1749”.
2 Ibidem. „Provenienţa lui Ian din Pavel este dovedită de o adeverinţă metricală, extrasă din documeturile Judecătoriei uezdului Iampol”; „Despre aparteneţa, din 1795, la şleahtă a lui Ian, fiul lui Pavel Leviţchi, a fost prezentată mărturia Comisiei din Iampol” de cercetare a nobleţii.
3 Ibidem. Tot prin adeverinţe metricale a fost dovedită „provenienţa din Ian a fiilor Petru şi Andrei, cu fii lui, Vitalii,
Nicolai, Petru, Ignatii şi Franţ Leviţchi”.
4 Ibidem, filele 2, 2 verso, 3, sau Anexa Nr. 3.
5 Ibidem, filele 4, 4 verso, sau Anexa Nr. 1.
6 Ibidem, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 4.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem, filele 10, 10 verso, 12, 12 verso, 13, 13 verso, sau Anexa Nr. 7 şi 8.
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în rândul dvorenimii locale. Totodată, a prezentat decizia Departamentlui Heraldic din 21 octombrie 1841, prin care strămoşii săi au fost înscrişi în prima parte a cărţii genealogice a guberniei Podolia, şi o adeverinţă metricală de la Consistoria romano-catolică din Cameniţa1. La 20
octombrie 1852, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a examinat cererea şi documentele
înaintate de Ignat Leviţchi şi a decis să-l înscrie în prima parte a cărţii genealogice a nobilimii
basarabene, pe ţinutul Chişinău2.
Thoma Leviţchi
(atestat la 1696)

Theodor Leviţchi
(atestat la 1719)

Pavel Leviţchi
(atestat la 1749)

Spiţa genealogică a unei ramuri
a şleahticilor polonezi
Leviţchi (Lewicki)
din Podolia şi Basarabia

Ian Leviţchi
(atestat 1795)

Andrei Leviţchi
= Iuzefina

Petru Leviţchi

Vitalii Leviţchi Nicolai Leviţchi

Petru-Fedot Leviţchi
n. 19 decembrie 1817

Mavrichii
Leviţchi

Ignatii Leviţchi
Franţ Leviţchi
n. 31 iulie 1818
= Carolina, fiica lui Osip

Valentina
ramura basarabeană

Ignat Leviţchi a fost căsătorit cu Carolina, fiica unui Iosif (Osip), iar din copii lor ştim, deocamdată, doar de existenţa fiicei Valentina. Astfel, la 18 august 1882, Carolina, fiica lui Iosif, văduva dvoreanului Ignatii Leviţchi, solicita un certificat de confirmare a nobleţii soţului ei, necesar fiiccii sale, Valentina, ca să-şi poată ridica atestatul după încheierea studiilor la Gimnaziul
pentru fete din Chişinău3. Certificatul cerut i-a fost eliberat la 19 august 18824. La acel moment
Carolina Leviţchi locuia în Chişinău, în sectorul 2 al oraşului, în casa Şmidt, situată la întersecţia
străzilor Gos(tinaia) şi Mihailovscaia5.
Ignat Leviţchi (decedat înainte de 18 august 1882) era un cunoscător bun al limbii ruse,
întrucât de sinestătător îşi întocmea şi scria demersurile («сочинил и переписывал сам проситель дворянин Игнатий Андреев сын Левицкий» [„a întocmit-o şi a scris-o însuşi jăluitoriul,
ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 1366, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 4.
Ibidem, filele 6, 6 verso, 7, sau Anexa Nr. 5.
3 Ibidem, fila 21, sau Anexa Nr. 9.
4 Ibidem, filele 22, 22 verso.
5
Ibidem, fila 21, sau Anexa Nr. 9. Actualmente, intersecţia străzilor Mitropolit Varlaam şi Mihai Eminescu. Casa
Şmidt este casa primarului Chişinăului, Karl Şmidt.
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dvoreaninul Ignat, fiul lui Andrei”])1. Astfel, avem tot temeiul să considerăm această ramură basarabeană a neamului Leviţchi, fiind şi mai însărită, mai apropiată de mediile vorbitoare de limbă rusă.
Ulterior, în Basarabia a sosit Petru Leviţchi, care şi-a închegat gospodărie pe moşiile Cucuieţi şi Vărvărăuca, arendate de fratele său mai mic, Igrat Leviţchi. La 3 septembrie 1865 Ignatii
Leviţchi mărturisea: „precum că dvoreanul Petru Andrevici Leviţchi, este cu adevărat fratele
meu, şi el de câţiva ani, împreună cu mine, îşi caută de gospodăria sa pe moşiile pe care eu le ţin
în posesiune, anume Cucueţi şi Vărvărăuca, din ţinutul Soroca, despre aceasta adeveresc cu
semnătura mea, dvoreaninul Ignatii, fiul lui Andrei Leviţchi”2.
Din mărturia metricală, eliberată la 28 mai 1838, în târgul Djugovca, de către preotul de
acolo, Iosif Leviţchi, privind naşterea „pruncului cu două nume Petru-Fedot”, în familia dvorenilor Andrei şi Iuzefa „iz Mihnevociov” Leviţchi, aflăm că Petru Leviţchi s-a născut la 19 decembrie
1817, în târgul Djigovca, în Podolia, fiind botezat de preotul Alexei Cauşinschi, iar naşi i-au fost
moşierul Antonie Iaroşinschi, cu moşieriţa Iuliana Garenaia, soţia lui Iulian Garenîi, moşierul
Iulian Garenîi, cu polcovniceasa Honorata Valţ, soţia polcovnicului armatei ruse Iacov Valţ, moşierul Iacov Ciarnolichii cu Franţişca Streşelsca, soţia moşierului Ignat Streşelschi3.
Din scrisoarea conducătorul nobilimii ţinutului Soroca-Iaşi, întocmită la 6 septembrie
1865, şi expediată Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, aflăm despre solicitarea lui Petru,
fiul lui Andrei Leviţchi de a fi înscris în rândurile dvorenilor acestei gubernii, deoarece el, „deja
timp de câţiva ani, are gospodărie proprie împrenă cu fratele său, dvoreanul Ignat Leviţchii pe
moşiile Cucueţi şi Vărvărăuca, în ţinutul Soroca, pe care le ţin în posesie, având şi locuinţa
acolo”. La cererea sa, Petru Leviţchi a anexat adeverinţa metricală (eliberată la 12 octombrie
1838 de Consistoria Duhovnicească romano-catolică din Cameniţa), copia ucazlui Adunării Deputaţilor Nobilimii Podoliei din 17 februarie 1842, şi mărturia fratelui său, Ignatie Leviţchi4.
La 18 octombrie 1865, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, a examinat solicitarea şi
documentele lui Petru fiul lui Andrei Leviţchi, şi a decis să-l înscrie în prima parte a cărţii genealogice a nobilimii basarabene, pe ţinutul Iaşi5.
* * *
În legătură cu această ramură basarabeană a neamului Leviţchi îl putem pune şi pe dvoreanul Pavel Leviţchi, care, în anii 70-80 ai secolului al XIX-lea ţinea în posesiune moşiea Purcari
(din a doua jumătate a secolului al XIX-lea moşia s-a numit Purcari-Antonovca6), ţinutul Ackerman. Cu această ocazie, amintim că fraţii Ignat şi Petru Leviţchi practicau, ca ocupaţie de familie, arendarea (luarea în posesiune) moşiilor, de aceea admitem că Pavel Leviţchi era înrudit îndeaproape anume cu ramura Leviţchi nr. 2.
Ca şi alte cazuri, posesorii arendau moşia Purcari pentru o perioadă, de regulă câţiva ani,
fiind obligaţi să plătească o anumită sumă stăpânului, aici – mănăstirii Căpriana. În timpul perioadei de arendă, posesorii moşiei, în folosul lor, percepeau de la săteni toate dările pentru folosinţa pământului7. Totodată, posesorul avea dreptul să exploateze potenţialul nevalorificat al
moşiei: să facă grădini, mori, să taie stuf din baltă, să cheme oameni străini pentru prelucrarea
ţelinei etc.8 Între anii 1871 şi 1876 moşia Purcari-Antonovca a fost luată în posesiune de către
„dvoreanul Pavel Leviţchi şi grecul Petru Cocolici”. Aceşti posesori plăteau anual mănăstirii Căpriana 6000 de ruble, iar suplimentat: un butoi cu vin, 10 puduri de brânză şi cinci puduri de unt,
care fac împreună 200 de ruble9. În anii 70-80 ai secolului al XIX-lea, dvoreanul Pavel Leviţchi
ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 1366, filele 1, 1 verso, sau Anexa Nr. 4.
Ibidem, fila 19, sau Anexa Nr. 6.
3 Ibidem, filele 18, 18 verso, 20, sau Anexa Nr. 2.
4 Ibidem, filele 10, 10 verso, 12, 12 verso, 13, 13 verso, sau Anexa Nr. 7 şi 8.
5 Ibidem, filele 12, 12 verso, 13, 13 verso, sau Anexa Nr. 8.
6 М.В. Пуришкевич, Материалы о землях находящиеся в Бессарабской губернии именующихся преклоненными святым местам на Востоке, часть II, Кишинеа, 1910, с. 290-292.
7 Ibidem, с. 291. „Оборок от надела царан 2480 рублей 7 коп. поступает к поссесору”.
8 Vezi contractul de posesiune încheiat la 22 octombrie 1855, între mănăstirea Căpriana şi Iacov E. Ghermanson // Andrei
Eşanu, Valentina Eşanu, Nicolae Fuştei, Valentina Pelin, Ion Negrei, Mănăstirea Căpriana..., nr. 154, p. 300-301.
9 М.В. Пуришкевич, Материалы о землях..., с. 291.
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a întrat în stăpânirea odăii Zăvoiului, de pe moşia Purcari-Antonovca. Din acest moment, odaia
respectivă, atestată încă în anul 18271, s-a numit „odaia lui Leviţchi” („хутор Левицкаго”, „загон Левицкаго”, „ch(utor) Lewickago”), fiind atestată pe diferite hărţi topografice editate între
anii 1884 şi 19102.
* * *
Constatăm că neamul de şleahtici Leviţchi (Lewicki), de origine poloneză, a făcut parte din
nobilimea Basarabiei şi Podoliei; În secolul al XIX-lea, între Prut şi NIstru au activat cel puţin
două ramuri ale nemului Leviţchi; Membrii acestor ramuri s-au integrat în mediul elitei basarabene şi au reprezentat două segmente etno-sociale ale Basarabiei: cel tradiţional, moldovenesc,
şi cel rusolingv.
3. NEAMUL DE NEGUSTORI, FUNCŢIONARI
ŞI MOŞIERI GERMANI GHERMANSON
În afară de coloniştii germani, aşezaţi în mod centralizat de către autorităţile Imperiului
Rus în partea sudică a Basarabiei, în spaţiul pruto-nistrean, în secolul al XIX-lea, au trăit şi au
activat multe neamuri de origine germană care au sosit în noua provincie ţaristă în mod individual. Spre deosebire de colonişti, neamurile de nemţi sosite în mod individual s-au inclus mai
activ în viaţa socială a Basarabiei, unii având contribuţii remarcabile la dezvoltarea social-economică a regiunii. În această privinţă evidenţiem neamul Germanson, asupra căruia ne vom opria
atenţia, din punct de vedere istorico-genealogic, în paginile care urmează.
Primul reprezentant al neamului Ghermanson în Basarabia a fost negustorul Iacov Ermolaevici Ghermanson, unul dintre cei mai înstăriţi şi influienţi moşieri ai ţinutului Ackerman. Iacov Ghermanson, era de origine etnică germană (totodată nu excludem existenţa anumitor infuziuni genetice suedeze şi letone) şi de confesiune luterană, născut în Pribaltica, în gubernia Kurlanda (actualmente, Letonia – n.n.), probabil în localitatea Salwe (lt. Zalve, ru. Салве),
uezdul Selburg3. Nu ştim exact cine au fost părinţii săi, însă îşi spunea Iacov Ermolaevici, adică
fiul unui Ermolai (varianta rusă pentru Hermann – n.n.). Trebuie de avut în vedere că nemţii
din Imperiul Rus, atât cei din Pribaltica, cât şi cei veniţi din ţările germane, îşi adaptau numele
după modelul rusesc pentru integrare mai lesnicioasă în sistem.
Iacov E. Ghermanson a făcut parte din tagma negustorească, fiind înscris în ghildiile acesteia din mai multe oraşe, printre care Reni («Ренийский 1-й гильдии купец Яков Германсон»)4, în Basarabia, şi Sevastopol, în Taurida (Crimeea). A obţinut titlul de „Cetăţean de Onoare” [Почетный Гражданин], pe care l-a purtat toată viaţa, de altfel ca şi soţia şi copii săi.
Reieşind din locul şi data emiterii certificatelor de naştere a copiilor săi, putem presupune,
cu anumite rezerve, că Iaсov Ghermanson a trăit şi a activat în anul 1851 în colonia Şabo, în 1853
era deja la Odesa, iar între anii 1855 şi 1860 – în colonia germană Sarata, în ţinutul Ackerman5.
O perioadă s-a aflat, cu treburi negustoreşti, în oraşele Reni (înainte de 1855) şi la Sevastopol.
Iaсov Ghermanson fost prieten apropiat al lui Mitrofan Vasilevici Purişchevici (cel căsătorit
cu fiica lui Vladimir Djuminschi şi nepoata generalului Stepan Cornilovici)6. El a decedat la 12
februarie 1876, pe moşia Hăgilarilor, după cum consemnează cărţile metricale ale bisericii
satului Feşteliţa.
În ţinutul Acherman Iaсov Ghermanson a intrat în stăpânirea moşiei grafului Karl-Robert
Nesselrode (lotul Nr. 3), situată între satele Slobozia, Cioburciu, Talmaza; Feşteliţa, Semionovca,
Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos,. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 66.
Карта Аккерманскаго уезда 1884 года. Harta topografică austriacă din 1910.
3 Centrul de reşedinţă al acestui uezd a fost localitatea Selburg, numită Зельбург de ruşi, iar de letoni – Sēlpils (actualmente Vecsēlpils, ru. Вецселпилс), adică cetatea selilor, un trib leton. Selburg este amplasat pe cursul mijlociu al
râului Daugava (Dvina de Vest), în Letonia.
4 Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Nicolae Fuştei, Valentina Pelin, Ion Negrei, Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX),
Studiu istoric, documente, cărţi, inscripţii şi alte materiale, Chişinău, 2003, nr. 154, p. 300.
5 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM). Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 12, 12 verso,
vezi Documentele familiei Ghermanson, Anexa Nr. 29.
6 ANRM. Fond 260, inventar 1, dosar 428, filele 26, 26 verso, 27, 27 verso, 34, 34 verso, sau Anexa Nr. 30.
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Volintiri şi Ştefăneşti. Pe această moşie, numită Adjilar (Hăgilari), în decursul secolului al XIXlea, sub egida lui Iacov E. Ghermanson şi a urmaşilor săi, au fost întemeiate şi aşezate cinci sate:
pe valea Bebei au apărut: 1) Şteingoldovca sau Coromâslo (acum, Marianca de Jos) şi 2) Hăgilari
(desfiinţat în anul 1992); în valea Alau au fost întemeiate: 3) Alava şi 4) Iacobstal (actualmente,
Lazo); iar în valea Chizâl, la obârşia râului Gealair: 5) satul Kizâl (în prezent, oraşul Ştefan Vodă). Prezintă interes faptul că Ghermansonii au populat primele două sate amplasate pe moşia
lor cu moldoveni, Alava – cu ucraineni, iar ultimile două, Iacobstal şi Chizâl – cu germani. Observăm că satul Iacobstal (Iakobsthal), a fost botezat în cinstea lui Iacov E. Ghermanson.
Structura etnică a localităţilor moşiei Hăgilari
(începutul sec. XX)

Structura etnică a localităţilor moşiei Hăgilari
(începutul sec. XXI)
Este cazul să menţionăm un episod curios din istoria moşiei Hăgilari, proprietatea neamului Ghermanson. După repatrierea germanilor basarabeni (1940), în locul celor din Chizâl au
fost aşezaţi moldoveni, veniţi în majoritatea lor din satul Ştefăneşti, deci din viţa acelor originari
din Târnova (neamurile Bujorean, Deleu, Gaidău, Gangan, Garet, Glavan, Ignat (Ignatov), Mancaş, Maţgras (Mazgras), Mihăeş, Pădurean, Rusu etc.)1. Astfel, Chizâlul moldovenesc, cel puţin
până la fondarea oraşului Ştefan Vodă în anul 1964, a constituit a patra localitate înfrăţită genetic, alături de satele Ştefăneşti, Antoneşti şi Târnova2.
1
2

Ion Leaşco, Oraşul Ştefan Vodă, Chişinău, 2009, p. 19-20.
Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos,. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 80-90.
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În afară de moşia Hăgilari, Iacov E. Ghermanson a stăpânit o casă proprie în oraşul Odesa,
pe strada Sadovaia, Nr. 21, cumpărată în anul 18641. Pe moşia Purcari dispunea, în calitate de
arendaş, de o grădină cu 36 desetine de vie, pentru care plătea dijmă mănăstirii Căpriana, el figurând printre primii şi cei mai mari producători de vin ai podgoriei Purcari. În câteva rânduri,
Iacov E. Ghermanson a luat în arendă întreaga moşie Purcari.
Aşezarea satului Antoneşti (r. Ştefan Vodă) a fost coordonată de posesorul moşiei Purcari,
care pe atunci era Iacov E. Ghermanson. Tot el a fost acel care a evidenţiat, din moşia Purcari,
pământul sloboziei Antonova, stabilind un prim hotar în anul 18522.
Iacov E. Ghermanson a fost căsătorit de două ori. Din prima căsătorie l-a avut pe fiul Victor
Ghermanson; din a doua căsătorie, cu Ottilia, fiica unui Andrei, s-au născut fiii Pavel Ghermanson, Ivan Ghermanson şi fiicele Victoria, soţia lui Nicolai Miciu-Nicolaevici (stăpânul moşiei EşMurza, din apropierea Hăgilarilor); Evghenia, căsătorită cu cornetul rus Vasile Terentiev3 (fiul
lor a fost ofiţerul de gardă Nicolae Teretiev, căsătorit cu cântăreaţa Alexandrina Gvozdeţca)4; şi
Leonida, măritată cu Gubernski Sekretar Cuzminschi.
Spiţa neamului Ghermanson (sfârşitul sec. XVIII – începutul sec. XX)
Ermolai
Ghermanson

Iacov Ghermanson
(n. ? – m. 12 februarie 1876)
= 1.
2. Ottilia, fiica lui Andrei
n. 1818

Victor
Ivan-Nicolai-Agafon Pavel-Voldemar
Victoria
Evghenia
Ghermanson
Ghermanson
Ghermanson
n. 1855
n. 1857, =
n. 1836/7
n. 1853
= Nicolai
n. 1851
Vasilii Terentiev
m.1881
m. 23 august 1891 Miciu-Nicolaevici

Leonida
n. 1860, =
gub. sekr.
Cuzminschi

Nicolai Terentiev
= Alexandrina Gvozdeţca

Semnătura Ottiliei Ghermanson

Victor Ghermanson, unicul fiu al lui Iacov Ghermanson din prima căsătorie, s-a născut
în anul 1836 sau 1837, în localitatea Salwe, uezdul Selburg, gubernia Kurlanda. Finul său a fost
kneazul Andrei Liven, fiul lui Aleksandr Karlovici Liven5, reprezentat al unui cunoscut neam
ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 12, 12 verso, sau Anexa Nr. 29.
Vezi în anexă documentele Nr. 5 şi 6.
3 Ibidem, filele 75 verso. «Жены корнета Лейб-Гвардии Атаманскаго Казачьяго полка Евгении Яковлевой
Терентьевой, урожденная Германсон».
4 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol. II, Bucureşti, 1943, p. 167.
5 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 53, 53 verso, 54, sau Anexa Nr. 10.
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german din Pribaltica1. A studiat la Universitatea Imperială din Moscova. Era cunoscător al limbii franceze2. A activat ca funcţionar în aparatul politico-administrativ al Imperiului Rus, ajungând până la cinul de Nadvornîi Sovetnik. A obţinut statutul de nobleţe personală (личное дворянство).
În 1870, a obţinut de danie, de la tatăl său, 1000 desetine de pământ în moşia Hăgilari,
anume trupurile Marianovca şi Alava. Ulterior, i-a revenit ca moştenire încă 1059 desetine pămând în cealaltă parte a moşiei Hăgilari. A stăpânit, împreună cu rudele sale, viile de la Purcari,
pentru care, un anumit timp, s-a certat cu mama sa vitregă, Ottilia Ghermanson3. Avea cotă-parte şi în casa din oraşul Odesa, pe strada Sadovaia, Nr. 21. O anumită perioadă (începând cu anul
1876) a ţinut în posesiune întreaga moşie Purcari4.
Victor Ghermanson locuia permanent pe moşia Hăgilari, probabil în satul Hăgilari sau
Marianovca, iar temporar – la grădina din Purcari sau în Odesa5. A decedat în 1881, fără a avea
copii, iar toate bunurile sale au fost moştenite, în egală măsură, de către Ivan şi Pavel Ghermanson6.
Semnătura lui Victor Ghermanson

Ivan (Ivan-Nicolai-Agafon) Ghermanson7, s-a născt în 1851, în oraşul Odesa8. Din
formularul lui de serviciu, depistat printre documentele Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, aflăm multe detalii referitoare la activiatatea sa în cadrul Departamentului guberniei Basarabia pentru orfelinate, precum şi în calitate de Arbitru comunal (adică «Мировой Судья», denumire percepută de ţăranii moldoveni, ne cunoscători ai limbii ruse, ca „mirăuţă sfârâiac” – n.n.) în ţinutul Ackerman. A studiat la Universiatatea Imperială a Novorosiei din Odesa, devenind licenţiat în
drept [Kandidat Prav]9.
Treptat, a ajuns unicul stăpân al moşiei Hăgilari, parţial moştenită de la tatăl său, apoi de
la fraţii Victor şi Pavel Ghermanson10, decedaţi fără urmaşi. Pe aceeaşi cale a devenit unicul stăpân al grădinii Nr. 76 de la Purcari. Iniţial Ivan Ghermanson locuia aproape permanent în OdeNeamul Liven îşi trăgea originile de la legendarul contucător al leţilor Kaupo (Kaupe, Kubbe), care a activat la sfârşitul secolului al XII-lea în Latgalia. Vezi Российская Родословная Книга, издаваемая князем Петром Долгоруким, часть вторая, СПб., 1855, с. 87-90.
2 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 28 sau Anexa Nr. 7; 25, 25 verso, 39, sau Anexa Nr. 8.
3 Ibidem, filele 28, 28 verso, 38, sau Anexa Nr. 7.
4 Ibidem, fila 33, 33 verso, sau Anexa Nr. 14.
5 Ibidem, fila 15, sau Anexa Nr. 9.
6 ANRM. Fond 8, inventar 4, dosar 1137, filele 13, 13 verso, 14, 14 verso, 27, sau Anexa Nr. 40.
7 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 111, 111 verso. «Надворнаго Советника Ивана (он жн Николай-Агафон)
Яковлева Германсона».
8 Ibidem, filele 111, 111 verso. «Представленными метрическими свидетельствами: а) паспорта Одесскаго Евангелическаго и Лютеранскаго Прихода от 2 сентября 1853 г. за № 135 и б) паспорта Евангелическаго-Реформаторскаго Общества в Шабе, Аккерманскаго уезда от 2 сентября 1856 г. за № 12, удостоверяется родство
просителя, как роднаго брата умершаго наследодателя». Primul document se referă Ivan, iar celălalt – la Pavel
Gher-manson.
9 ANRM. Fond 88, inventar 1, dosar 2367, filele 9 verso, 10 verso, sau Anexa Nr. 45.
10 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 111, 111 verso. La 4 februarie 1892 Judecătoria Sectorului Chişinău a examinat
dosarul referitor la moştenire («слушал дело по прошению Надворнаго Советника Ивана (он же Николай-Агафон) Яковлева Германсона о признание его в правах наследства по закону к имуществу, оставшиеся после
смерти брата его Павла (он же Вольдемар) Яковлева Германсона»).
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sa, în casa Nr. 21 de pe strada Sadovaia. Ulterior, tot mai des îl atestăm la Purcari şi Hăgilari. Spre exemplu, ştim că la începutul lunii iunie, anul 1888, Ivan Ghermanson locuia „în cătunul Hăgilari, ţinutul Ackerman”1. Iar, la „27 septembrie 1889, aflat în satul Purcari”, Ivan Ghermanson
declara: „locuiesc permanent în oraşul Odesa, pe strada Sadovaia, în casa mea proprie, iar temporar, până la 15 noiembrie anul curent, locuiesc în satul Purcari”2.
La cumpăna secolelor XIX-XX, în contextul tendinţei Administraţiei averilor mănăstirilor
închinate de a-i obliga pe deţinătorii de grădini de la Purcari să transforme stăpânirea lor, într-o
aren-dă ordinară, Ivan Ghermanson a fost persoana care s-a opus presiunilor, grupându-i în jurul său pe toţi cei cointeresaţi de menţinerea dreptului „jus emphyteuticum”.
Semnătura lui Ivan Ghermanson

Pavel (Pavel-Voldemar) Ghermanson3, s-a născut în anul 1853, în colonia viticolă elveţiană Şabo4. A studiat la Universiatatea Imperială a Novorosiei din Odesa, la Facultatea de Juridică,
devenind şi el licenţiat în drept [Kandidat Prav]. Din formularul sau de serviciu, aflăm multiple detalii referitoare la activiatatea lui, foarte fructuoasă, în cadrul Procuraturii din Odesa, cel mai des în calitate de anchetator5. Locuia mai mult la Odesa, iar temporar, la Hăgilari şi Purcari6.
A făcut armata în polcul de husari Liubenscki, obţinând gradul de unter-ofiţer. Pe motiv de
boală a fost trecut în rezervă7.
De pe 25 mai până în luna noiembrie 1888, Pavel Ghermanson a locuit în satul Purcari, ţinutul Ackerman8, iar în luna iunie a aceluiaşi an, aflându-se în Chişinău, s-a cazat în cunoscutul
Hotel „London”, care a fost amplasat la intersecţia străzilor Gubernscaia şi Gostinscaia, acum
străzile Puşkin şi Mitropolit Varlaam9.
A stăpânit parte de moşie în Hăgilari, Purcari şi în casa din Odesa. Veniturile obţinute de
pe urma valorificării potenţialului economic al moşiei, le depozita în filiala din Odesa a Băncii de
Stat10, în care, probabil, aveau conturi şi ceilalţi membri ai familiei. A decedat la 23 august 1891,
probabil pe moşia Hăgilari, deoarece decesul său a fost înregistrat de preotul bisericii Sf. Arhanghel Mihail, din satul Feşteliţa11. Având în vedere că Pavel Ghermanson, ca şi ceilalţi fraţi ai săi,
ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, fila 72 verso. «Надворным Советником Иваном Яковлевичем Германсоном живущим на хуторе Аджилари. Аккерманскаго уезда».
2 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 2367, filele 5, 5 verso. «Постоянное место жительства имею в городе Одессе, Садовая
улица, собственном доме, а временно до 15 ноября сего года – проживаю в сел. Пуркарах – почтовой адрес
станция Волонтировка»; «сентября 27 дня 1889 года, селение Пуркары».
3 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 111, 111 verso. «Павла (он же Вольдемар) Яковлева Германсона».
4 Ibidem, filele 111, 111 verso.
5 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 2367, filele 13 verso, 14, 15 verso, sau Anexa Nr. 46.
6 Ibidem, filele 6, 6 verso. «Постоянное место жительства имею в городе Одессе, Садовая улица, собственный
дом, № 21, а временно в селении Пуркарах».
7 Ibidem, filele 13 verso, 14, 15 verso, sau Anexa Nr. 46.
8 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 69, 69 verso, sau Anexa Nr. 16.
9 Ibidem, fila 77 verso. La 24 iunie 1888 se confirma notarial o procură, în Chişinău, în: «доме Шолькрута, Надворным Советником Павлом Яковлевым Германсоном живущим в Кишиневе, в Лондонской Гостинице».
10 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 111, 111 verso. «Оставшиеся после умершаго наследодателя имущества,
заключается движимости денежном капитале, находящиемся на хранении в Одесской Конторе Государственнаго Банка и недвижимом» в вотчине Хаджилар.
11 Ibidem. «Что смерть наследодателю Павла Яковлева Германсона, последовавшая 23 августа 1891 года, удостоверяется метрическом свидетельством причта Фиштелицкой Свято-Агхангельской-Михайловской церкви Аккерманскаго уезда от 13 сентября 1891 года».
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era de confesiune luterană, presupunem că el a fost înmormântat la Marianovca sau la Hăgilari,
alături de tatăl său, Iacov Ghermanson, şi nu în cimitirul ortodox din Feşteliţa. Nu a avut copii1.
Semnătura lui Pavel Ghermanson

La 15 mai 1888, Institutul Arheologic i-a decernat lui Pavel Ghermanson, care era membru
de onoare al acestei instituţii ştiinţifice, ordinul Sf. Sveatoslav de gradul III2. Presupunem că
acest ordin, precum şi faptul aflării lui Pavel Ghermanson în calitate de membru de onoare al Institutului Arheologic, rezultă din contribuţiile sale privind depistarea antichităţilor în cadrul moşiilor sale aflate în regiunea Nistrului de Jos şi punerea lor în circulaţie ştiinţifică, prin informarea specialiştilor. Acestă logică este întemeiată pe mărturiile lui A.A. Kociubinski, cel care a întreprins, în vara anului 1888, o expediţie ştiinţifică în regiunea Nistrului de Jos, investigând şi
monumentele arheologice de pe moşia Purcarilor. La 17 iunie, A.A. Kociubinski a fost găzduit de
Ivan-Nicolai Iacovlevici Ghermanson, de la care a aflat de existenţa Troianului nistrean (numit
alternativ „Valul Zmăului”). Troianul reprezinta un vechi val de pământ, amplasat dea lungul
Nistrului, între oraşele Bender şi Ackerman, care traversa şi moşia Purcarilor, trecând, pe panta
nistreană a barierei de cumpănă a apelor, în cadrul teraselor, prin grădinele mai multor stăpâni
de vii, inclusiv prin cea a lui Ghermanson (grădina Nr. 76 din Valea Cornii, actualmente, pe locul
acestei grădini se află Vinăria Purcari). Remarcăm faptul că A.A. Kocoubinski n-a dat crezare relatării lui Pavel Ghermanson că valul nistrean care traversa grădina sa era un „al lui Traian3.
Acest cercetător, atunci când subliniază, în două rânduri, faptul că valul nistrean este de fapt un
«Змиев Вал» (adică „Valul Zmăului”), se bazează nu pe sursele etnografice, ci pe informaţiile
depistate în Descrierea statistăcă a Bugeacului, elaborată de Comisia Cornilovici în 1828, iar
când, în pofida celor afirmate de localnicii din Purcari (!), îşi exprimă convingerea, categorică,
precum că în regiunea Nistrului de Jos nu poate fiinţa un val al lui Traian, el se bazează pe tradiţia istorică, încetăţenită în mediile ştiinţifice ale vremii, privind existenţa în Basarabia doar a două valuri cu asemenea nume (Traianul de Sus şi Traianul de Jos), edificarea cărora era legată
strict de numele împăratului roman Traian4. Din păcate, A. A. Kociubinski nu ştia că moldovenii
ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177. «После умершаго Павла Яковлева Германсона, кроме просителя, брата его
Ивана Яковлева Германсона, никаких наследников ни прямых, ни боковых не осталось».
2
ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 2367, filele 13 verso, 14, 15 verso.
3
А.А. Кочубинский, Тура (Тирас) – Белгород.Аккерман и его новая лапидарная надпись от 1454 года (с
тремя снимками) (Продолжение) // Записки Императорскаго Одесскаго Общества Истории и Древностей,
т. XXIII, Одесса, 1901, с. 103-104. «Вечер 17 июня [1888 г. ] я повел у крупного винодела села Пуркар, любезнаго Н.Я. Германсона»; «отмечу ошибочное указание любезнаго, что яко-бы чрез его виногадник, занимающий 48 десятин, проходит Траянов вал»; «Прибавлю, что и в других местах Пуркар, у других виноделов, я
слышал то-же ошибочное утверждение о присутствие Траянова вала в их садах. Очевидно, все тот-же Змеевой вал на лицо».
4
Ibidem, с. 103-104. «В Буджаке есть два т(ак) наз(азываемые) Траяновых вала, верхний и нижний. Верхний
вал, составляющий северную границу стараго Буджака, идет от мест. Леово на Пруте прямо на восток, чрез
мест. Каушаны, до села Киркаешт, выше с. Леонтьева на Днестре, Бендер(скаго) уезда […] вал, пройдя Каушаны, делится на двое; но, во всяком случае, это раздвоение незначительное и ветвь не доходит до Днестра
у Пуркар (разст. в 35 верст)».
«Нижний Траянов ва входит в Буджак из Молдавии, из за Прута, у села Вадул луй Исаак (=Исаков брод),
т(о) е(сть) в низовье Прута, и идет ломаною линиею в юго-восточном направлении на верховье приморских
озер: Ялпух, Каталбуг, Китай, и оканчивается у западнаго берега озера Сасика или Кундука, ниже мест.
Татар-Бунар, Аккерм(анскаго) уезда. Следов(ательно), оба Траяновы вала с Пуркарами дела не имеют. Но
как на Пруте, так и на нижнем Днестре, встречаются по берегам отдельные земляные валы, с шанцами, известные под именем «Змеевых» (по их форме имя – ср. «Статист. описание», р. 29). Один из этих Змеевых
валов и проходит, вероятно, по нагорному берегу Днестра у Пуркар. Прибавлю, что и в других местах
1
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foloseau termenul „troian” sau „traian” pentru desemnarea tuturor construcţiilor vechi de genul
valurilor de pământ.
În timpul expediţiei sale din 1888, A.A. Kociubinschi a mai aflat că, până prin anii 60 ai secolului al XIX-lea, pe locul grădinii cu vie din Purcari a familiei Ghermanson, a existat un vechi
cimitir, calificat „turcesc”, după tipul monedelor descoperite acolo. Cimitirul respectiv a fost distrus în timpul plantării viei. Totuşi, frecvent, lucrătorii de la grădină depistau monede de argint
şi oase umane1.
Nobleţea
Victor Ghermanson încă la 1870 este atestat având dvorenie personală2, bucurându-se în
acest fel de toate privilegiile ce le oferea acestă stare socială. Ulterior, şi ceilalţi fraţi ai săi au încercat să obţină nobleţea personală. Dosarul acestora a fost examinat de instituţiile responsabile
în toamna 1889-primăvara 1890. Astfel, la 27 septembtie 1889, fraţii Ivan şi Pavel Ghermanson
au solicitat, prin intermediul conducătorului nobilimii sectorului Bender-Ackerman, dreptul la
nobleţe personală («об утверждении меня в Личном Дворянстве и о зачислении имения
моего в Дворянское имущество»). Ivan Ghermanson şi-a motivat cererea prin faptul că: 1) din
16 iunie 1878, deţine cinul de Nadvornîi Sovetnic, adică funcţionar de clasa VII, conform Tabelei
de Ranguri; 2) în ţinutul Ackerman stăpâneşte 2 225 desetine pământ; 3) în luna august 1889 a
fost înaintat, de către Departamentul guberniei Basarabia privind orfelinatele, pentru decernarea ordinului Sf. Ana de gradul 33; Iar fratele său, Nadvornîi Sovetnic Pavel Ghermanson a adăugat că el stăpâneşte, în acelaşi ţinut, 2 125 desetine pământ şi că este cavaler a două ordine Sf.
Ana, de gradele 2 şi, respectiv, 34.
La 27 noiembrie 1889, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a examinat dosarul
Ghermanson, şi, printr-o decizie, le-a recunoscut fraţilor Ivan şi Pavel Ghermanson „dreptul la
nobleţe personală, graţie meritelor lor”, pachetul de documente fiind expediat pentru confirmare Departamentului Heraldic5. Însă, la 14 mai 1890, Departamentul Heraldic a anulat această
decizie, sub motiv ca Adunarea Nobilimii, în cazul Ghermanson, n-a respectat procedura de confirmare a statutului de nobleţe personală6.
Cu toate acestea, la 19 ianuarie 1901, Ivan Ghermanson este atestat purtând tilul de dvorean: «Дворянин Иван Яковлевич Германсон»7.
Moşia Hăgilari
Moşia Hăgilar, cu suprafaţa de 4950 desetine 2388 sajeni patraţi, a intrat în proprietatea
neamului Ghermanson la 16 ianuarie 1857, fiind cumpărată de Iacov Ghermanson de la dvoreanca Emilia Dubinskaia, fiica lui Ivan Şteingold (Steingold)8 – administratorul moşiilor
contelui Benckendorff9.
Pentru a înţelege mai bine problematica istorică a acestei moşii este necesar să reflectăm,
succint, evoluţia stăpânirii ei. Moşia Hăgilari, în hotarele din secolul al XIX-lea, s-a constituit
Пуркар, у других виноделов, я слышал то.же ошибочное утверждение о присутствие Траянова вала в их
садах. Очевидно, все тот-же Змеевой вал на лицо».
1
А.А. Кочубинский, op. cit.,с. 103-104, 109. «Усадьба любезнаго хозяина грандиознаго винограднаго сада в 48 десятин. Но эта громадная площадь с лозою-избранником есть ничто иное, как старое турецкое кладбище, занятое под
культуру. По словам винодельца, лет 20 назад осматривал это былое кладбище пок. Проф. В.И. Григорович, когда
еще видны были могилы; но теперь ничего не заметно. Несколько лет тому назад, при работах, откопаны были
горшком с тонкими серебряными монетами, большого размера, в роде пятифранковников или меджидие, и, кажется, прибавил хозяин, турецкими. К сожалению, монеты пошли по рукам и у него не сохранилось ни одного экземпляра. Само собою понятно, масса встречается костей в саду г. Германсона».
2 ANRM. Fond 260, inventar 1, dosar 428, filele 26, 26 verso, 27, 27 verso, 34, 34 verso, sau Anexa Nr. 30.
3 ANRM. F. 88, inv. 1, dos. 2367, filele 5, 5 verso.
4 Ibidem, filele 6, 6 verso. «в Аккерманском уезде, Бессарабской губернии, имею недвижимое имущество 2 125
десятин земли».
5 Ibidem, filele 17, 17 verso. «По собственным им заслугам, в личном дворянском достоинстве».
6 Ibidem, filele 3, 3 verso. «постановление… отменить со всеми последствиями».
7 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 115, 115 verso, sau Anexa Nr. 18.
8 ANRM. F. 260, inv. 1, dos. 428, filele 26, 26 verso, 27, 27 verso, 34, 34 verso, sau Anexa Nr. 30.
9 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol. II, Bucureşti, 1943, p. 167.
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după 1812, când fondul funciar al Bugeacului tătăresc a devnit proprietate de stat. O parte din
pământuri au fost dăruite de Alexandru I apropiaţilor săi, înalţi funcţionari ai Imperiului Rus.
Printre persoanele miluite de ţarul rus figurează şi graful Karl-Robert Nesselrode.
Neamul de nobili germani Nesselrode este cunoscut încă din secolul al XIV-lea, întemeetor
fiind un Ioan fon Nesselrode1. În secolul al XVIII-lea, un descendent al acestuia, contele german
Maximilian-Iulii-Wilhelm-Karl Nesselrode (1724-1810), după ce a activat mulţia ani în Austria,
Olanda, Franţa şi Prusia, a intrat în serviciul Imperiului Rus, fiind ambasador la Lisabona, apoi
la Berlin, consilier de taină şi cavaler al Ordenului Sf. Aleksandr Nevski. Era căsătorit cu Luiza
Gontar, fiica unui negustor evreu din Francfurt pe Main2. Fiul lor a fost graful (contele) Karl-Robert Nesselrode (n. 2 decembrie 1780 – 1862), cunoscut om politic rus, între anii 1816-1856 a
condus Ministerul de Externe al Imperiului. A jucat un rol important în timpul Congresului de
pace de la Viena (1815), a contribuit semnificativ la înăbuşirea revoluţiei magheare din Imperiul
Austriac (1849), a avut un rol decisiv în declanşarea războiului Crimeei3.
Karl-Robert Nesselrode a fost căsătorit cu contesa Maria, fiica lui Dimitri Guriev, ministrul
finanţelor Imperiului Rus, având trei copii, un fiu, Dmitri Nesselrode, şi două fiici: Elena, căsătorită cu Mihail I. Hreptovici, şi Maria, căsătorită cu baronul saxon Lev Zeebach4.
Karl-Robert Nesselrode a fost răsplătit de ţar cu două moşii în Bugeac, una în ţinutul Ackerman (5000 desetine), iar cealaltă – în ţinutul Bender (5000 desetine). Atunci când, sub conducerea generalui Stepan Cornilovici, s-au măsurat şi stabilit hotarele moşiilor din Bugeac, la începutul anilor 20 ai secolului al XIX-lea, pământul acordat lui Karl Nesselrode în ţinutul Ackerman a constituit aşa numitul Lot pustiu Nr. 3 («вотчина Хаджилари, под № 3, бывшей
пустопорожней земли»5), mărginit de moşiile satelor Copceac, Feşteliţa, Talmaza, Cioburciu,
Slobozia, de moşia personală a lui Cornilovici, şi trei loturi de stat: Nr. 8-9 (Volintiri) şi Nr. 1 (Semionovca). În 1827 acest lot continua să se afle în proprietatea lui Karl-Robert Nesselrode, iar
ulterior a intrat în stăpânirea mai sus pomenitului Ivan Şteingold.
În perioada când moşia Lotul Nr. 3 s-a aflat în proprietatea lui Ivan Şteingold, în acest
perimetru au existat trei localităţi: un sat – Şteingoldovca, şi două cătune: Hadjider şi Adjenar6.
O perioadă îndelungată, până la începutul secolului al XX-lea, Lotului Nr. 3 i s-a spus atât
Hăgilari, cât şi Şteingoldovca, după numele fostului proprietar, ceea ce a creat confuzii, inclusiv în documentele oficiale. Uneori, această denumire era extinsă şi asupra unor localităţi existente în cuprinsul moşiei Hăgilari, fiind atribuită satelor Marianovca şi Alava. Astfel, la 1870 se
vorbeste despre „satele Marianovca şi Coromâslo (zisă Şteingoldovca), scoase din Lotul Nr. 3, zis
moşia Hăgilari” («деревень Марьяновки и Коромысло (она же Штейнгольдовка) отрезанных из участка земли № 3, называемаго вотчиною Хаджилары»)7; la 1876 este menţionat
„satul Coromâslo (Şteingoldovca)” («деревня Коромысло (Штейнголдовка»)8; la – „moşia
Şteingoldovca (tot ea şi satul Alava) cu satul Marianovca” («вотчина Штейнгольдовка (она же
деревня Алава) с деревнею Марьяновкою»)9; iar la 1882 – „Hăgilari (tot ea Şteingoldovca,
Alava cu satul Marianovca) în ţinutul Ackermanului” («Хаджи-Лари (она же Штейнгольдовка, Алава с деревнею Марьяновкою) Аккерманскаго уезда»)10. La începutul secolului al XXlea denumirile Şteingoldovca şi Coromâslo se refereau doar la satul Marianovca.
Hotarele Lotului Nr. 3, fixate în 1823, au fost verificate şi reconfirmate la 9-10 iulie 1878
de inginerul cadastral Bronislav A. Bortchevici, la solicitarea familiei Ghermanson11. De-a lungul
Российская Родословная Книга, издаваемая князем Петром Долгоруким, часть третья, СПб., 1856, с. 202.
Ibidem, с. 203.
3 В. Водовозов, Нессельроде Карл Роберт // Энциклопедический словарь, изд. Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, том 20, СПб., 1897, с 921-922.
4 Российская Родословная Книга, издаваемая князем Петром Долгоруким, часть третья, СПб., 1856, с. 203-204.
5 ANRM. F. 260, inv. 1, dos. 428, filele 28, 28 verso, 29, 29 verso, 32, 32 verso, sau Anexa Nr. 32.
6 Ibidem, fila 7, sau Anexa Nr. 36.
7 ANRM. F. 260, inv. 1, dos. 428, filele 26, 26 verso, 27, 27 verso, 34, 34 verso, sau Anexa Nr. 30.
8 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, fila 15, sau Anexa Nr. 9.
9 ANRM. Fond 8, inventar 4, dosar 1137, filele 13, 13 verso, 14, 14 verso, 27, sau Anexa Nr. 40.
10 Ibidem, filele 12, 12 verso, sau Anexa Nr. 42.
11 ANRM. F. 260, inv. 1, dos. 428, filele 20, 20 verso, 21, 21 verso, 22, 22 verso, 23, sau Anexa Nr. 33-34.
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timpului hotarele moşiei Hăgilari parţial s-au modificat. Actualmente acest spaţiu este cuprins
de moşiile oraşului Ştefan Vodă, satelor Marianca de Jos, Alava, Lazo, o parte din moşia satului
Copceac şi o mică porţiune din cea a satului Feşteliţa (vezi Harta Nr. 1). Chiar şi în perioada
sovietică aproape toate aceste pământuri au format un tot întreg, în cadrul sovhozului Biruinţa
(zis şi Pobeda), de subordonare unională, specializat în creşterea plantelor medicinale.
Harta Nr 1. Hotarele moşiei Hăgilari (1823-1878)

Notă: Liniile punctate indică hotarele recente ale moşiilor. Vetrele localităţilor reflectă starea
actuală, însă toponimia este cea veche. Vetrele localităţilor reprezentate cu o nuanţă mai închisă
indică amplasarea satelor desfiinţate (Hăgilari) sau înglobate în cadrul altor aşezări (Chizâl, care
a stat la baza oraşului Ştefan Vodă). Cerculeţele numerotate cu cifre arată punctele de hotar, în
conformitate cu hotarnica lui B.A. Bortchevici. Pătrăţelele numerotate cu litere indică locurile în
care hotarul moşiei Hăgilari era intersectat de văi şi vâlcele (vezi mai jos toponimia).
În conformitate cu măsurările şi calculele realizate pe teren de Bronislav A. Bortkevici, s-a
constatat că moşia Hăgilari avea forma unui poligon neregulat, cu 8 laturi (brazde). Brazdele
moşiei Hăgilari reprezintă linii drepte, caracteristice moşiilor ale căror hotare, în epoca modernă, au fost trasate de ingineri cadastrali profesionişti. Am pus pe hartă măsurările şi calculele inginerului Bronislav A. Bortkevici, realizate în conformitate cu mersul acelor ceasornicului, începând cu puncul de intersecţie a hotarului moşiei Hăgilari cu cele ale satelor Semionovca şi Feşteliţa (1) până la punctul de întâlnire a hotarelor moşiilor Hăgilari (trupul Marianovca), Feşteliţa şi
Talmaza (2). Această linie, cu lungimea de 2742 ½ sajeni (5794 metri)1, intersecta văile Chirgan
(a), Alava (b), Negai (c) şi Feşteliţa (d). Urma o altă linie, din punctul 2 în punctul 3, lungă de
767 s. (1621 m), şi care despărţea trupul de moşie Marianovca de pământul satului Talmaza, traversând valea Ghelmeza (e); O altă linie, lungă de 2234 ½ s. (4723 m), lega punctul 3 de locul de
intersecţie a hotarelor moşiilor Hăgilari, Talmaza, Cioburciu şi Slobozia (4), era traversată de văile Calabuzar (f), Hăgilari (g), Chizâl (h) şi o vale fără nume (i). A urmat segmentul care uneşte punctele 4 şi de 5, adică până la hotarul cu moşia Volintiri. Linia era lungă de 1348 s. (2849
m), ea despărţea moşia Hăgilari de pământul satului Slobozia. La punctul 5 s-a încheiat prima zi a
lucrărilor de măsurare a hotarului Hăgilarilor2.
1
2

1 sajen = 2,1136 m.
ANRM. F. 260, inv. 1, dos. 428, filele 20, 20 verso, 21, 21 verso, sau Anexa Nr. 33.
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Activitatea cadastrală a fost reluată a doua zi, la 10 iulie 1878, începând din punctul 5, măsurând hotarul până la punctul 6, linia având o lungime de 5024 s. (10619 m.), ajungând până la
interesecţia hotarelor moşiilor Hăgilari, Volintiri şi Copceac, străbătea o vale fără nume (k), valea Chizâl (l), o vale fără nume (m), valea Hăgilari (n), o vale fără nume (o), valea Alava (p), o
vale fără nume (q). Următorul segment de hotar, lung de 1924 s. (4067 m) unea punctul 6 de 7,
adică de locul intersecţiei hotarelor moşiilor Hăgilari, Copceac şi Semionovca, şi traversa o vale
fără nume (r). Altă linie, de 860 s. (1818 m), care despărţea Hăgilarii de Semionovca, unea punctele 7 şi 8, locul unde hotarul din nou făcea un unghi. Ultimul segmnent, lung de 769 s. (1525 m),
care tot despărţea Hăgilarii de Semionovca, lega punctul 8 de punctul iniţial, nr.1, traversa valea
(s) Cargac1.
Hotarnica respectivă prezintă un interes major, pentru că ea indică detaliat lungimea şi poziţia geografică a hotarelor moşiei Hăgilari, ea constată că această moşie din anul 1823 până în
1878 nu şi-a schimbat graniţele, ele fiind identice cu cele stabilite de Comisia Cornilovici. Totodată, în hotarnică sunt evidenţiate o mulţime de toponime, de o mare importanţă pentru comunitatea locală.
Din punct de vedere juridic întreaga moşie Hăgilari s-a aflat în proprietatea familiei Ghermanson între anii 1857-1882 (de facto, până în 1868), când, în contextul Reformei agrare, s-a cedat sătenilor din Marianovca 605 desetine 2260 sajeni patraţi, în calitate de nadel, prin răscumpărare. Banii pentru acest pământ a fost plătiţi lui Ivan şi Pavel Ghermanson în anul 18822.
Anterior, în 1870, o mie de desetine, cu satele Marianovca şi Alava, au fost dăruite (şi deosebite de restul moşiei) lui Victor Ghermanson de către tatăl său3. Această danie are două explicaţii: 1) în acest fel Iacov Ghermanson a compensat fiului său din prima căsătorie, Victor Ghermanson, neplăcerile şi suferinţele prin care i-a fost dat acestuia să treacă, din cauza mamei sale
vitrege; 2) este o încercare de a sustrage o parte din moşie de sub incidenţa Reformei agrare, aşa
cum bănuiau sătenii din Marianovca4.
După moartea lui Iacov Ghermanson (1876) soţia şi copii săi au împărţit moşia Hăgilari,
cele 1000 desetine ne fiind luate în calcul, deoarece au fost danie separată. Prezintă interes faptul că Otiilia Ghermanson şi cele trei fiice ale sale, au cedat fraţilor lor, contra unor sume băneşti,
părţile ce li se cuveneau din moşia Hăgilari. Reieşind din preţul desetinei de pământ, care, la acel
moment, valora 20 ruble argint, ştiind numărul desetinelor fiecrui membru al familiei, putem
uşor să stabilim suma care a fost plătită. Astfel, din 1876 moşia Hăgilari a fost stăpânită de Victor, Ivan şi Pavel Ghermanson; primul dintre ei, ţinând cont de cele 1000 desetine de danie (din
care s-a evidenţiat nadelul ţărănesc), avea cea mai mare suprafaţa: 2059 desetine 702 2/3 sajeni
patraţi; iar ultimii – fiecare dintre ei câte 1448 desetine 842 2/3 sajeni pătraţi5.
În 1876, întreaga moşie Hăgilari, înclusiv cele 1000 desetine de danie, valora 99.119 ruble
90 copeici, argint6
Am menţionat mai sus că moşia Hăgilari era formată din cinci trupuri: Hăgilari, Marianovca, Alava, Iacobstal şi Chizâl. Nu excludem că, în timp, aceste denumiri s-au schimbat nu o singură dată, în dependenţă de locuitori. Astfel, la 1878 pe moşia Hăgilari exitau patru sate, iar trupul Chizâl era pustiu („sătucul Hăgilari cu cătunele Iacobstal, Alava, Marianovca şi seliştea Chizâl, proprietatea comună a lui dvoreanului Victor şi a licenţiaţilor în drept Ivan şi Pavel Ghermanson”; «сельца Хаджилари с деревнями: Якобсталь, Алавою, Марьяновкою и пустошью Кизыл, общаго владения дворянина Виктора и Кандидатов Прав Ивана и Павла
Германсонов»7). Există indicii care dovedesc că şi Chizâlul, până la crearea coloniei germane, a
fost locuit sezonier, acolo existând o odaie (termenul «пустошь», era utilizat în trecut pentru indicarea vetrelor unor localităţi părăsite).
ANRM. F. 260, inv. 1, dos. 428, filele 22, 22 verso, 23, sau Anexa Nr. 34.
Vezi Anexa Nr. 37, 41, 42, 43, 44.
3 ANRM. F. 260, inv. 1, dos. 428, filele 26, 26 verso, 27, 27 verso, 34, 34 verso, sau Anexa Nr. 30.
4 Ibidem, filele 30, 30 verso, 31, sau Anexa Nr. 31.
5 Ibidem, filele 28, 28 verso, 29, 29 verso, 32, 32 verso, sau Anexa Nr. 32.
6 Ibidem.
7 Ibidem, filele 20, 20 verso, 21, 21 verso, sau Anexa Nr. 33.
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Locuitorii moşiei Hăgilari erau oameni liberi, reprezentanţi ai diferitor stări sociale şi etnii:
plugari moldoveni, originari din raiaua Hotinului, târgoveţi din Bender, colonişti germani etc.
Pentru folosinţa pământului, locuitorii moşiei Hăgilari, în baza unui contract încheiat în prealabil, plăteau proprietarilor Ghermanson o anumită sumă fixă. Uneori apăreau litigii între arendaşi şi Ghermansoni, cum este cazul, din 1879, celor 16 familii de târgoveţi, nemulţumiţi că, în
mod abuziv, a fost mărită taxa pentru adendă1.
Posesiunea asupra moşiei Purcari-Antonovca
La începutul anilor 50 ai secolului al XIX-lea, Iacov Ghermanson a fost atestat în calitate
de posesor al moşiei Purcari (numită ulterior Purcari-Antonovca). Această moşie a aparţinut, încă din Evul Mediu, mănăstirii Căpriana. La sfârşitul secolului al XVI-lea Purcarii au devenit, împreună cu alte sate de pe cursul inferior al Nistrului, feudă a hanilor din Crimeea, iar ulterior au
fost luate sub oblăduirea turcilor. Războiaiele ruso-turce din secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, au reanimat interesul mănăstirii Căpriana pentru moşia Purcarilor, însă stăpânirea asupra acesteia s-a consolidat abia după 18122. Deoarece mănăstirea Căpriana era proprietara unui număr semnificativ de moşii şi sate, iar administrarea lor solicita foarte multe resurse, s-a decis concesionarea (pentru un anumit număr de ani) unora din ele persoanelor cointeresate (vezi mai sus cazul lui Pavel Leviţchi).
Unul dintre primele contracte de arendă a moşiei Purcari a fost semnat de Iacov Ghermanson încă la 9 ianuarie 18523, însă mai detaliat se ştie conţinutul celui din 22 octombrie 1855. La
acea dată, Iacov Ghermanson a semnat cu arhimandritul Mefodie4, stareţul mănăstirii Căpriana,
contractul de arendă asupra moşiei Purcari pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de
23 aprilie 18565. Contractul de posesiune cuprindea zece puncte, care relamentau drepurile şi
obligaţiile lui Iacov Ghermanson pe durata arendei.
În primul rând, posesorul Ghermanson era obligat ca să îngrijească de toate construcţiile şi
acareturile mănăstirii, din piatră sau lemn, care se aflu pe moşia Purcari, din momentul luării în
primire la începutul perioadei de posesiune, iar la sfârşit – să le restituie în stare bună. Posesorul
avea dreptul, la dorinţă, pentru necesităţile proprii, să-şi ridice şi alte contrucţii, însă ele, ulterior
urmau să treacă în proprietatea mănăstirii fără răscumpărare.
Plata pentru arenda moşiei Purcari, posesorul Ghermanson urma să o achite anual, în două tranşe a câte 1500 ruble fiecare, prima dintre ele urma să fie executată între 23 aprilie şi 26
octombrie 1856. Supraplată, posesorul Ghermanson, din constul său, era obligat să asigure anual mănăstirea cu 20 puduri de peşte de Nistru, sărat («поссесор Германсон сверх платы обязан доставить ежегодно в экономию сего монастыря 20 пудов лучшего качества днестровской соленной рыбы на свой счет»).
În peroada de posesiune Iacov Ghermanson avea dreptul să se folosească de toate
construc-ţiile şi acareturile menţionate mai sus, precum şi de câmpurile, fânaţele, bălţile, desişurile cu mlajă şi răchită, şi de iezerele moşiei Purcari. El putea percepe de la persoanele care locuiau acolo toate dările care se cuvineau stăpânului moşiei, pentru folosinţa pământului şi a grădinilor. Volumul dărilor era fixat de contracte sau în urma unor înţelegerii benevole între locuitori
şi posesor. Dvorenii, cinovnicii şi raznocinţii, care stăpâneau grădini pe acea moşie, de asemenea
erau obligaţi să plătească dijma, iar în privinţa celorlalte dări urmau să se înţeleagă cu posesorul
în particular6.
Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 8, inventar 1, dosar 488, filele 1, 2, sau Anexa Nr. 38.
Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos,. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 63-65.
3 Ibidem, p. 100.
4 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 28, 28 verso, 38, sau Anexa Nr. 7.
5 Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Nicolae Fuştei, Valentina Pelin, Ion Negrei, Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX), Studiu istoric, documente, cărţi, inscripţii şi alte materiale, Chişinău, 2003, nr. 154, p. 300-301. «Настоятель Киприяновскаго монастыря Архимандрит Мефодий и Ренийский 1-й гильдии купец Яков Германсон заключили между
собой настоящий контракт, по которому первый из нас отдал последнему в четырехгодичное поссесионное содержани Киприяновско-монастырскую вотчину Поркары – в Акерманском уезде состоявшую считая срок с 23
апреля 1856 г. по 23 апреля1860 г. ценою в год по три тысячи рублей».
6 Ibidem, nr. 154, p. 300-301. «Германсон имеет право владеть в течении четырехгодичнаго срока упомянутами строениями и заведениями, ровно полями той вотчины, сенокосами, плавнями, лозою, ветвями с вербы
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Însă, posesorul Iacov Ghermanson nu trebuia să permită persoanelor necunoscute să se
aşeze cu traiul şi să-şi închege gospodării pe moşia Purcarilor. Posesorul nu trebuia să se atingă
de pădurea de pe moşia Purcarilor, precun nu era în drept să ceară dijma de la doi pădurari ai
mănăstirii, el fiind obligat să-i înzestreze pe aceştia cu pământ, fânaţ şi păşune în egală măsură
cu ceilalţi locuitori.
Harta Nr 2. Hotarele moşiei Purcari-Antonovca în sec. XIX

Notă: Liniile punctate indică hotarele recente ale moşiilor. Vetrele localităţilor reflectă starea actuală, însă toponimia este cea veche. Vetrele localităţilor reprezentate cu o nuanţă mai închisă indică amplasarea cătunelor desfiinţate (Hamza şi Flutur) şi a Odăii Zăvoiului (Odaia Lewicki).
Pentru a-şi încălzi casa, posesorul nu trebuia să se folosească de lemnul din pădurea mănăstirii, el putea folosi doar de stuful din baltă sau de ramuri strâmbe de sălcii («должен пользоваться топливом из плавни камышем и вербовыми кривыми ветвями»). Era strict interzis,
и озерами, кроме того собирать в свою пользу, все принадлежащие владельцу доходы с земли и жителей за
пользование оной и с фруктовых садов по Высочайше утвержденному для Бессарабии нормальному контракту, или по добровольному жителей с поссесором особому условию: дворяне же, чиновники и разночинцы,
имеющие по настоящее время на Поркарской вотчине виноградные и фруктовые сады, и другие обзаведения, сверх дачи поссесору дежмы из своих произведений в отношении других повинностей поселянами отбываемых так же должны условится с поссесором».
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atât posesorului cât şi altor persoane, să ţină capre pe moşia Purcarilor, deoarece ele dăunau pădurii mănăstireşti («воспрещается содержать и разводить на Поркарской вотчине зловредных для леса коз»).
Un punct separat reglementa relaţiile lui Iacov Ghermanson cu locuitorii sloboziei Antonovca, de curând veniţi din satul Târnova, ţinutul Hotinului1, şi aşezaţi pe moşia Purcarilor în
baza unui contract benevol. Posesorul Ghermanson era obligat să respecte clauzele acelui contract l-a până la expirarea termenului2.
Se prevedea că, în cazul în care, după expirarea perioadei de arendă, moşia Purcari avea să
fie dată în posesiune unei alte persoane, atunci Iacov Ghermanson era obligat să-şi scoată imediat toate vitele sale de pe această moşie («поссесор Германсон должен тот же час весь скот свой из этой вотчины вывести»), iar pentru scoaterea celorlalte lucruri şi produse personale
(«всего рода продуктов») i se oferea un răgaz de jumătate de an. Lui Iacov Ghermansov nu i sa permis să cedeze altei persoane dreptul de posesiune asupra moşiei Purcari fără încuviinţarea
mănăstirii. Dreptul de posesiune nu putea trece la altă persoană nici prin moştenire, în cazul decesului posesorului, în acest caz contractul se desface. Responsabilitatea pentru toate câştigurile
şi pierderile ce puteau avea loc în legătură cu această moşie, urma să revină în întregime asupra
posesorului. Dacă, posesorul ar fi avut măcar o restanţă la plata banilor pentru arendă, contractul urma să fie desfăcut, iar mănăstirea îşi putea compensa pierderile din contul posesorului, fără vreun proces de judecată, ci doar prin intermediul poliţiei.
Posesorul Ghermanson era obligat să îngrijească de hotarele moşiei Purcari, ca ele să nu fie
încălcate de vecini («поссесор Германсон обязан охранять границы упомянутой вотчины,
от захвата соседними владельцами»). În cazul semnalării unor asemenea situaţii el trebuia, în
mod obligatoriu, să înştiinţeze autorităţile abilitate şi administraţia mănăstirii. Tot el era împuternicit să iniţieze sau să continuie în toate instanţele procesele judiciare în cazurile de încălcare
a prevederilor contractelor de arendă de către unii deţinători de grădini, viticole şi pomicole, pe
moşia Purcari3.
Probabil, Iacov Ghermanson a ţinut moşia Purcari în posesiune (cu întreruperi?) până în
1863, când a izbucnit un litigiu cu mănăstirea Căpriana. Procesul a fost iniţiat de noul stareţ,
Cozma Zografschi, în legătură cu viile plantate de Ghermanson pe moşia Purcari, iar Iacov Ghermanson, ca răspuns, a chemat la judecată pe stareţ sub pretextul unor pierderi pe care el le-a
avut în timpul posesiunii asupra Purcarilor («за разные убытки, по поссесии его Германсона,
вотчины Пуркар »)4. Litigiul a durat până în 1868, încheinduse cu împăcarea celor două părţi.
Şi fiii lui Iacov Ghermanson au ţinut moşia Purcari în posesiune. Astfel, din 22 decembrie
1876, pentru o anumită perioadă, moşia Purcari a fost luată în arendă de Victor Ghermanson,
care ulterior a cedat-o lui Hristian C. Brunovschi5.
Grădina cu vie Nr. 76 de la Purcari.
Moşia Purcarilor, încă din veacurile trecute, dispunea de multe vii, iar vinul produs în această microzonă se deosebea de altele prin calităţile gustative. Ştim că, în secolul al XIX-lea, mănăstirea Căpriana a permis celor cointereaţi să planteze cultive vii pe moşia Purcari, ceea ce a
dus la apariţia unei categorii specifice de stăpâni de grădini, cu o origine etno-socială eterogenă.
Mulţi dintre ei locuiau, termanent sau temporar, la grădinile lor. Printre cei mai cunoscuţi, la
cumpăna secolelor XIX-XX, stăpâni de vii de la Purcari, amintim pe I. Berte, F. şi H. Brunovski,
I. Bacal, I. Doncev, A. Manj, I. Savari etc. În rândul lor se înscrie şi familia Germanson, care se
afla în capul listei. În afară de statutul de posesor, în moşia Purcari, Iacov Ghermanson şi desSergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos..., vol. I, p. 62-149.
Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Nicolae Fuştei, Valentina Pelin, Ion Negrei, Mănăstirea Căpriana..., nr. 154, p.
300-301. «Что касается населенной в Поркарской вотчине из посторонних жителей слободки называемой
Антоновка, то поссесор Германсон имеет полное право пользоваться с жителей по силе заключеннаго между
ними добровольнаго условия до истечения срока сего контракта».
3 Ibidem, nr. 154, p. 300-301.
4 ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 6, 6 verso, 8, sau Anexa Nr. 2.
5 Ibidem, filele 33, 33 verso, sau Anexa Nr. 14.
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cendenţii săi stăpâneau o grădină cu vie, care figurează în documente sub numele Grădina lui
Ghermanson sau Grădina Nr. 76. Această grădină a fost plantată (cu excepţia lotului cumpărat
în 1849 de la negustorul Marazli1) din iniţiativa lui Iacov Ghermanson, în perioada când el era
posesorul moşiei Purcari, cu acordul verbal al stareţului Mefodie2. Fără a intra prea mult în detalii, vom menţiona că această grădină, cu suprafaţa de 33, apoi 34 desetine, iar alte surse indică
36 desetine3 (problema numărului ţine de existenţa unui lot cu vie, de două desetine, izolat de
Grădina Nr. 76), era amplasată în partea de jos a Văii Cornii4, o vâlcea pitorească în parea sudvestică a satului Purcari. Grădina Ghermanson, avea următoarele hotare: dinspre mează-noapte
se mărginea cu pământul târgoveţilor (meşceanilor) din Purcari, dinspre răsărit – cu drumul ce
duce din Purcari spre Olăneşti, dincolo de care se aflau grădinile ţăranilor din Purcari, precum şi
grădina lui Dimitrie Turtă, locuitor al satului Răscăieţi, şi cea a cetăţeanului francez Iosif Savari;
dinspre sud şi sud-vest – pământurile meşceanilor din Purcari şi grădina văduvii preotului Doncev5. Grădina cea mică, de două desetine, era situată lângă drumul care duce din Purcari spre
Olăneşti, vizavi de grădina cetăţeanului elveţian Adolf Manj6.
În anul 1876, după moartea lui Iacov Ghermanson, moştenitorii lui au făcut o descriere a
bunurilor care se aflau în cuprinsul Grădinii Nr. 76. Se menţionează existenţa unui beci din piatră («каменный погреб»), de asupra căruia se afla o casă de locuit şi depozitul («жилой дом и
сарай»), acoperite cu stuf. Casa avea lungimea de 24 sajeni (51 m), iar lăţimea de 5 sajeni (11 m).
Mai existau, suplimentar, două bucătării («две кухни чамурныя, крытыя камышем »), un
grajd şi un depozit, construite din ceamur şi acoperite cu stuf. În grădina cea mică, mai exista o
căsuţă din ceamur, acoperitră cu stuf. Întreaga avere de la Purcari a lui Iacov Ghermanson valora 4916 ruble de argint7.
Cel puţin o parte din viile lui Iacov Ghermanson au fost plantate pe teren viran, după cum
rezultă din scrisoarea lui Ivan Doncev către arhimandritul Cozma Zografschi, prin care îl înştiinţa despre dorinţa lui Ghermanson de a sădi 15 desetine de vie pe toloaca aflată în apropierea grădinii lui8. Pentru lărgirea grădinei sale Iacov Ghermanson, respectând obiceiul locului, a obţinut
şi încuviinţarea locuitorilor satului Purcari9.
În grădina lui Iacov Ghermanson, ca de altfel în întreaga microzonă Purcari, se cultivau în
special soiuri vinicole de poamă neagră, predomniând soiul local Serecţia, numit şi Rară Neagră10. Acest soi, cât şi solurile specifice regiunii, au dat naştere renumitului vin Negru de Purcari, cunoscut şi apreciat în Imperiul Rus şi în Europa. Vinul obţinut în podgoria Purcari era predestinat comercializării, în special în străinătate. Ştim că Ghermansonii vindeau vinul la Odesa (de exem-

ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 4, 4 verso, sau Anexa Nr. 1.
Ibidem, filele 28, 28 verso, 38, sau Anexa Nr. 7.
3 Ibidem, filele 74, 74 verso; «Как видно из книги составленной в 1872 году, хранящейся при делах Управления, во владение умершаго Почетнаго Потомственнаго Гражданина Якова Ермолаевича Гемансона (ныне
умершаго) состояло на вотчине Пуркарь, Аккерманскаго уезда, принадлежащей Киприяновскаму монастырю, в поьзовании без права на землю 34 десятин и 472 сажень винограднаго сада; ныне из плана находящагося при Управлении и из таблиц подробнаго вычисления земель с. Пуркарь и Антоновки» «видно что в
фактическом владении, без права собственности на землю, того же Почетнаго Потомственнаго Гражданина
Якова Гемансона состояло и состоит в той же вотчине Пуркар, принадлежащее Киприяновсаму монастырю,
не 34 десят(ин) 472 саж(ень) как указанно выше, а 36 десятин и 400 саж(жень) винограднаго сада». Ibidem,
fila 102; Însă, ulterior, din nou se face referire la «виноградными садами, на пространстве 34 дес(ятин) 800 кв
сажен(ь)».
4 Ibidem, filele 2, 2 verso, sau Anexa Nr. 5.
5 Ibidem, fila 75. În 1878, «Границы сада умершаго Почетнаго Потомственнаго Гражданина Якова Ермолаевича Гемансона следующия: с Севера, землями мещан с. Пуркар, с Востока, дорогой идущей из с. Пуркар в
с. Олонешты, на другую сторону которой прилегают сады царан с. Пуркар а также сады царанина с. Раскаец
Димитрия Туртэ и иностранца Савари; с Юга и Юго-Запада, землями мещан с. Пуркар и садом вдовы священника Дончева».
6 Ibidem, filele 2, 2 verso, sau Anexa Nr. 5.
7 Ibidem.
8 Ibidem, fila 29, sau Anexa Nr. 3.
9 Ibidem, filele 31, 31 verso, sau Anexa Nr. 4.
10 Ibidem, filele 132, 132 verso, 139, 139 verso, sau Anexa Nr. 26.
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plu: în 1876, ei îl vindeau negustorului Urfalov din Odesa1), era mult căutat la Moscova, fiind exportat în
Germania şi Polonia. În anul 1905 o vadră de vin de Purcari costa 1 rublă 20 copeici, iar media de vin obţinut de pe desetină de vie, din grădina Ghermanson, constituia 200 de vedre. În mediu, între anii 1890
şi 1905, Ghermanson cheltuia pentru prelucrarea unei desetine de vie cca. 110 ruble. Astfel, la cumpăna
secolelor XIX-XX, venitul unei desetine de vie de la Purcari constituia 80-90 ruble2.
La cumpăna secolelor XIX-XX viile podgoriei Purcari au avut de suferit foarte mult de din cauza filloxerei. Astfel, ştim că în 1906, acest parazit nimicise jumătate din butucii aflaţi în grădina lui
Ghermanson3. Proprietarii de grădini cu vie de la Purcari au întreprins acţiuni urgente în vederea rezolvării problemei respective. În 1906, Ivan Ghermanson s-a îngrijit să planteze pe şase desetine butaşi, pe portaltoi american, rezistent la filloxeră. În afară de filloxeră, viile de la Purcari, la începutul
secolului al XX-lea, s-au confruntat cu schimbările climaterice, ceea ce a dus la o creştere semnificativă a cheltuielilor financiare, de timp şi muncă, necesare pentru prelucrarea pământului şi îngrijirea
viilor4. Secetele din anii 1899, 1900, 1904 şi 19055, au impus irigarea viilor, practică care până la acel
moment nu se utilizase. Totodată, s-a început utilizarea îngrăşămintelor şi se practicarea stropirii viei cu soluţie de „piatră vânătă”. În contextul revoluţiei tehnico-ştiinţifice, manifestată în Europa şi
America la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, viticultorii şi vinificatorii de
la Purcari au purces la modernizarea gospodăriilor lor (planurile de viitor ale lui Ivan Ghermanson
ţinteau anume acest scop: «радикальное улучшение виноградника и приспособлений к производству и выдержке вина: постройка, машины»)6.
O altă problemă de care s-au ciocnit stăpânii grădinilor de pe moşia Purcarilor la cumpăna
secolelor XIX-XX se referă la tentativa autorităţilor abilitate (Ministerul Agriculturii şi Proprietăţilor Statului, Administraţia averilor mănăstirilor închinate) de a transforma modul tradiţional
de stăpânire a viilor (în baza aşa-numitului „jus emphyteuticum”) într-o simplă arendă. Mulţi
dintre săpânii de grădini de la Purcari au căzut în această capcană juridică, însă alţii, în frunte cu
Ivan Ghermanson, s-au opus cu vehemenţă.
În acest sens, cazul Ghermanson este unul clasic şi reprezentativ, de aceea merită să-l examinăm mai pe larg. Astfel, în vara anulului 1868 a încetat litigiul dintre stareţul mănăstirii Căpriana, arhimandritul Cozma Zografschi şi Iacov Ghermanson7, iar la 5 iulie acelaşi an, foştii împricinaţi au semnat contractul privind stăpânirea unor vii de pe moşia Purcarilor8. În conformitate prevederile contractului, viile au fost lăsate în stăpânirea lui Iacov Ghermanson şi moştenitorilor săi, nu însă şi pământul pe care ele erau amplasate. Iacov Ghermanson şi moştenitorii săi,
anual erau obligaţi să plătească, mănăstirii sau posesorului moşiei Purcari, dijma, adică a zecea
parte din roada viilor. Iacov Ghermanson avea dreptul să se folosească de vinul obţinut doar după plata dijmei. În fiecare an, la 20 octombrie, el era dator să plătească, mănăstirii sau posesorului moşiei Purcari, câte 2 ruble şi 25 copeici argint pentru fiecare desetină de pământ aflat sub
grădină. Iacov Ghermanson trebuia să îngrijească grădina, din contul său, calitativ şi să o menţină permanent într-o stare bună. Iacov Ghermanson şi moştenitorii săi nu aveau dreptul, fără ştirea şi încuviinţarea mănăstirii, să o zălogească, să o vândă sau să o transmită altor persoane.
Toate litigiile care ar fi putut să apară în legătură cu această grădină urmau să fie rezolvate din
contul Ghermansonilor9. În cazul în care Iacov Ghermanson şi moştenitorii săi nu ar fi respectat
prevederile contractului, mănăstirea avea dreptul, fără vreo decizie a instanţelor de judecată, să
le treacă în stăpânirea ei.

ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 25, 25 verso, 39, sau Anexa Nr. 8. «Продает вино из погреба... в городе
Одессе виноторговцу Урфалову».
2 Ibidem, filele 132, 132 verso, 139, 139 verso, sau Anexa Nr. 26.
3 Ibidem, fila 133, sau Anexa Nr. 27.
4 Ibidem, filele 115, 115 verso, sau Anexa Nr. 18.
5 Ibidem, filele 132, 132 verso, 139, 139 verso, sau Anexa Nr. 26.
6 Ibidem, filele 115, 115 verso, sau Anexa Nr. 18.
7 Ibidem, fila 6, 6 verso, 8, sau Anexa Nr. 2.
8 Ibidem, filele 4, 4 verso, sau Anexa Nr. 1.
9 Ibidem.
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Un punct al contractului specifica că, după moartea lui Iacov Ghermanson, moştenitorii săi
trebuiau să reînoiască contractul, fără de care nu aveau dreptul să stăpânească grădina1. Această
prevedere a fost pusă în aplicare după 1876, adică după decesul lui Iacov Ghermanson. Astfel, la
26 februarie 1876, Victor Iacovlevici Ghemanson, a cerut Administraţiei averilor mănăstirilor închinate ca să-i fie reconfirmat contractul privind stăpânirea grădinii cu vie de pe moşia Purcari2.
Totodată, la 29 februarie 1876, Victor Ghermanson a solicitat aceleiaşi Administraţii să elibereze
un certificat de stăpânire în comun pentru toţi urmaşii lui Iacov Ghermanson, asupra „grădinilor cu vii de pe moşia Purcari”, moştenite de la „tatăl meu cetăţean de onoare Iacov Ermolaevici
Ghermanson”3. Aflând că fratele său vitreg Pavel Ghrmanson n-a făcut nici un demers în această
privinţă, la 3 martie 1876, din Odesa, Victor Ghermanson solicită din nou Administraţiei averilor
mănăstirilor eliberarea acelui certificat, anexând la cerere documentele ce confirmau drepturile
familiei sale asupra viilor4.
Se pare că procesul de reîtărire a contractului a fost tergiversat de litigiul iscat între Victor
Ghemanson şi mama sa vitregă5. Litigiul dintre moştenitori a scos în evidenţă şi problema temeiului juridic al stăpânirii acestora asupra grădinii, având în vedere că Ottilia Ghermanson a încercat să trasforme stăpânirea în proprietate, justificându-şi dreptul asupra viilor de la Purcari
cu ajutorul unor documente de cumpărătură, pe care Victor Ghermanson le considera false6.
La 25 aprilie 1877, fraţii Victor şi Pavel Ghermanson au solicitat, de astă dată din numele
tuturor moştenitorilor lui Iacov Ghermanson, Administraţiei averilor mănăstirilor închinate, reconfirmarea contractului de stăpânire asupra grădinii cu vie de pe moşia Purcari7; contractul a
fost semnat în aceeaşi zi, la 25 aprilie 18778, iar certificatul de stăpânire în comun le-a fost eliberat la 20 iulie 18789.
Având în vedere că la acea dată moşiile mănăstirii Căpriana erau sub controlul Administraţiei averilor mănăstirilor închinate, Ghermansonii au ţinut să sublinieze că stăpâneau viile de la
Purcari nu ca simplă arendă. Astfel, la 5 martie 1878, Victor Ghermanson explica că acea grădină cu vii se stăpânea în baza dreptului „jus emphyteuticum”, iar acareturile de la grădină în baza
dreptului „jus superficies”, deci „Dominus emphytenseos et superficies”10. În conformitate cu
acest drept, doar pământul grădinii era considerat luat în arendă, însă via propriu zisă era considerată proprietarea stăpânului.
Noi reconfirmări ale contractului au avut loc în legătură cu schimbarea stăpânilor: în 1881
(după moartea lui Victor Ghermanson), în 1886 (când cele trei fice ale lui Iacov Ghermanson au
cedat fraţilor lor, Ivan şi Pavel, dreptul de stăpânire asupra viilor de la Purcari11) şi în 1892 (după
moartea lui Pavel Ghermanson12)
Deoarece contractul din 1868 (reînoit în 1877), nu prevedea anumite limite cronologice a
stăpânirii asupra viilor, la 19 decembrie 1888, ca urmare a insistenţei Administraţiei averilor
mănăstirilor închinate, a fost încheiat un contract suplimentar, care a introdus anumite modificări asupra duratei contractului, în defavoarea Ghermansonilor. A fost fixat tremenul de 12 ani
(deşi Pavel Ghermanson a propus 24 de ani13), începând cu 23 aprilie 1889. La 19 ianuarie 1901
Ivan Ghermanson a solicitat aceleaiaşi instituţii să mărească durata noului contract de la 12 la
ANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 4, 4 verso, sau Anexa Nr. 1.
Ibidem, filele 7, 7 verso, sau Anexa Nr. 6.
3 Ibidem, filele 5, 5 verso. «Виноградными садами на Пуркарской вотчине»; «отца моего Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Ермолаевича Гемансона».
4 Ibidem, filele 5, 5 verso. «Я узнал от единокровнаго бата моего Павла Германсона».
5 Ibidem, filele 28, 28 verso, 38, sau Anexa Nr. 7.
6 Ibidem, filele 28, 28 verso, 38, sau Anexa Nr. 7.
7 Ibidem, filele 45, 45 verso, sau Anexa Nr. 12.
8 Ibidem, filele 46, 46 verso, sau Anexa Nr. 13.
9 Ibidem, filele 74, 74 verso, 75.
10 Ibidem, fila 3. «Мы наследники должны переменить документ на сады, на правах (jus emphyteuticum) и на
садообзаведениями на правах (jus superficies), в управлении Вашему Превосходительству, как (Dominus emphytenseos et superficies), как видно из условий».
11 Ibidem, fila 32, 32 verso, vezi şi Anexa Nr. 15.
12 Ibidem, fila 110, 110 verso, vezi şi Anexa Nr. 17.
13 Ibidem, fila 80.
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36 de ani. Mărirea duratei contractului era motivată, în contextul apariţiei filloxerei şi a dezechilibrului climateric, de necesitatea efectuării unor investiţii suplimentare pentru a asigura astfel
productivitatea grădinii1.
La cumpăna secolelor XIX-XX, Administraţia averilor mănăstirilor închinate, a iniţiat şi a
promovat o campanie de încheiere cu stăpânii de grădini de la Purcari a unor contracte de tip
nou, care, de facto, anulau „jus emphyteuticum”, transformând stăpânirea asupra viilor în simplă arendă. Noile contracte prevedeau şi plata dijmei în bani.
La 26 ianuarie 1902, Administraţia averilor mănăstirilor închinate a solicitat lui Ivan Ghermanson, liderul „emfievticilor” tradiţionalişti, să semneze noul tip de contract2, la care acesta a
răspuns, la 8 februarie, că este gată să-l semneze, doar cu condiţia menţinerii în vigoare a prevederilor vechilor contracte, în special dreptul de emfitevzis3 (spre deosebire, de Ghermanson,
Hristian Brunovschi, un alt stăpân de grădină de la Purcari, a respins verbal oferta de a semna
contractul de tip nou4), iar la 30 iunie s-a declarat disponibil să înlocuiască dijma în natură cu
plata în bani5. Documentele ulterioare, dintre anii 1905 şi 1906, atestă Administraţia averilor
mănăstirilor închinate ducând tratative cu Ivan Ghermanson, în vederea semnării contractului
de arendă de tip nou. În 1906, Ivan Ghermanson invoca printre motivele refuzului sau de a semna contractul, faptul că jumătate din via lui a pierit din cauza filloxerei, iar Administraţia, sub
pretext că el era unul dintre cei mai mari moşieri ai ţinutului Ackerman, i-a refuzat micşorarea
taxei de arendă6. Însă, nu în aceşti ani şi în acest fel s-a încheiat perioada de stăpânire a Ghermansonilor în podgoria Purcarilor.
* * *
Constatăm că, neamul Ghermanson provine din germani baltici. Primul reprezentat în Basarabia a fost Iacov Ghermanson, un mare negustor, care a practicat şi luarea moşiilor în posesiune. A fost proprietarul moşiei Hăgiari, pe care ulterior a fost fondat oraşul Ştefan Vodă. A fost
unul dintre cei mai mari şi mai cunoscuţi stăpâni de grădini cu vie în microzona Purcari, iar crama sa a stat la baza actualei Vinării Purcari. Tot el a fost cel care a contribuit la aşezarea satului
Antonovca (actualmente Antoneşti) pe moşia Purcarilor. Descendenţii lui Iacov Ghermanson au
fost oameni culţi, instruiţi în cadrul celor mai prestigioase instituţii de învăţământ ale Imperiului
Rus. Au activat ca funcţionari în oraşul Odesa, gubernia Herson şi în Ackerman, gubernia Basarabia. Iacov Ghermanson şi urmaşii săi a avut un rol important şi în destinul actualelor localităţi
Marianca de Jos, Alava şi Lazo.
* * *
Harta 3. Moşiile şi posesiunile neamurilor Bostan, Leviţchi şi Ghermanson
Moşiile (stăpâniri şi posesiuni) reprezentanţilor neamului Bostan:
1. Ţifeşti, ţinutul Putna, acum judeţul Vrancea, între satele Panciu, Sârbi, Pietroasa, Găgeşti, Boloteşti, Putna şi Oleşeşti; 2. Băleşti, ţinutul Putna, în apropiere de Ţifeşti. Ne localizat cu
precizie; 3. Grozeşti, pe Milcov, lângă Odobeşti; 4. zona satelor Tomceşti, Răfleşti, Popi şi Popeni, ţinutul Tecuci, în apropiere de confluenţa Bârladului cu Siretul; 5. Potropeşti, ţinutul
Vaslui, în apropiere de satele Dănceşti, Paşcani şi Glodeni, pe Cuţitna; 6. Malu, ţinutul Bacău,
în apropiere de satele Hălăseni, Vlădineşti, Golăeşti; 7. Peresecina (sau Teleşeu), în ţinutul
Orhei, raionul Orhei, între satele Camencea, Sămănanca şi Micleşti; 8. Oneşti, pe Ichel, în ţinutul Orhei, raionul Străşeni, între satele Codreanca, Ţigăneşti, Chirianca şi Voinova; 9. Hulboaca şi Valea Adâncă, ţinutul Orhei, acum, municipiul Chişinău, între Grătieşti, Ghidighici, Sireţi şi Măgdăceşti; 10. Ghidighici, ţinutul Orhei, acum, municipiul Chişinău, între Hulboaca,
Grătieşti, Vatra, Sireţi şi Cojuşna; 11. Brăila, pe Işnovăţ, ţinutul Lăpuşna, acum, municipiul
Chişinău, între Piatra Albă, Mileştii Mici, Străisteni şi Băcioi; 12. Hristici, ţinutul Soroca, raiANRM. F. 125, inv. 4, dos. 177, filele 115, 115 verso, vezi şi Anexa Nr. 18.
Ibidem, fila 120, vezi şi Anexa Nr. 19.
3 Ibidem, fila 117, vezi şi Anexa Nr. 20.
4 Ibidem, filele 130, 130 verso, vezi şi Anexa Nr. 25.
5 Ibidem, fila 137, vezi şi Anexa Nr. 21.
6 Ibidem, fila 133, vezi şi Anexa Nr. 23.
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onul Soroca, între Ţepilova, Vanţina şi Băxani; 13. Popeasca, ţinutul Ackerman, acum raionul
Ştefan Vodă, între satele Ermoclia, Cârnăţeni şi Talmaza; 14. Purcari, ţinutul Ackerman, acum
raionul Ştefan Vodă, între satele Antoneşti, Slobozia, Răscăieţi şi Olăneşti.

Moşiile (stăpâniri şi posesiuni) neamului Leviţchi:
În stânga Nistrului: 1. Uneatiţ, ne localizat; 2. Djigovca (acum Dzîgovka, Дзыговка), între Trosteaneţ, Vetrovka, Bezvodnoe, Klembovca, Pisariovka şi Rusava, în raionul Iampol,
regiunea Vinniţa, Ucraina; 3. Scapinţi (poate Scazinţi?, între Voevodcinţî, Pilipî şi Petrovka, în
raionul Moghilev-Podolski, regiunea Vinniţa, Ucraina).
În Basarabia: 4. Volovcinţi, ţinutul Soroca, probabil satul Voloviţa, în raionul Soroca,
între Ocolina, Voloave şi Alexandru cel Bun; 5. Cucueţi, ţinutul Soroca, în dreapta Răutului, nu
departe de Vărvărăuca; 6. Vărvărăuca, ţinutul Soroca, pe Răut, vizavi de oraşul Floreşti, în
raionul omonim; 7. Nimereuca, ţinutul Soroca, raionul Soroca, pe malul Nistrului, între Nimereuca şi Cerlina; 8. Garbuţcani, ţinutul Soroca, în apropiere de Cotiujenii Mari; 9. Bădiceni, ţinutul Soroca, în raionul Soroca, între satele Şolcani, Sobari şi Dărcăuţi; 10. Cotiujenii
Mari, ţinutul Soroca, în raionul Şoldăneşti, între Pohoarna, Receşti şi Cobâlna; 11. Pohoarna,
ţinutul Soroca, în raionul Şoldăneşti, între satele Cotiujenii Mari, Receşti şi Roşietici; 12. Gvozdova, ţinutul Soroca, în raionul Floreşti, lângă satul Gura Camencii; 13. Cremenciug, ţinutul
Soroca, pe malul Nistrului, în raionul Soroca, între Oclanda şi Sobari; 14. Chetrosu, ţinutul Soroca, pe Cubolta, în raionul Drochia, între satele Şuri şi Baroncea; 15. Odaia Lewicki, pe moşia satului Antoneşti, ţinutul Ackerman, acum raionul Ştefan Vodă, între satele Purcari şi Slobozia, Răscăieţi.
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Moşiile (stăpâniri şi posesiuni) neamului Ghermanson:
1. Hăgilari (acum, or. Ştefan Vodă şi satele Marianca de Jos, Alava, Lazo), ţinutul Ackerman, raionul Ştefan Vodă; 2. Purcari, ţinutul Ackerman, acum raionul Ştefan Vodă, între satele Antoneşti, Slobozia, Răscăieţi şi Olăneşti.
Anexă
DOCUMENTELE BOSTĂNEŞTILOR
Nr. 1. 1812 aprilie 31. Porunca serdăriei către polcovnicul de Chişinău de a lua sub paza
sa 12 vite ale unor înpricinaţi, până la decizia finală a instanţei de judecată.
De la Sărdărie.
Cătră Dum(nea)l(ui) polc(ovnicul) de tărgul Chişinăului.
Pentru 12 viti ci sau luat de cătră Feiga jidaucă de la un Ştefan Morar, afară de doi boi înpotriva a doi boi ai săi ci au avut pripus că iar fi furat. Fiind şi sfărşită pricina cu postelniceasa Ancuţa, şi să mergi ca negreşit să fie luate în sama Dumitale şi orcăt vă vor ceri să aibă a li răspundi
păn ci să va porunci de aici, căci di va lipsi vreuna vei ave a răspundi.
1812 apr(ilie) 31.
<..............> (două semnături indescifrabile)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 688, fila 12.
Nr. 2. 1812 iulie 16. Porunca Divanului Ţării Moldovei către serdăria Orheiului de a efectua recensământul populaţiei orăşăneşti din ţinut, apte pentru serviciul militar.
Devanul Cnejii Moldaviei.
Cătră cinstita sărdăr(ie a) Orheiului.
Strălucire sa D(umnealui) admiral Ciciagov, mai marele comandiri al armiei Dunării, ocărmuitoriul flotei de pe Marea Neagră şi a ţărilor Moldovei şi Valahiei, pren însuş a strălucirei sale
carte scrisă dela 2 a luni aceştiia iuli cătră Divanul Moldovii cu binevoitoară <....> Divanului
Moldaviei închipuire ce sau făcut la Ţara Românească din poronca strălucirii sale după înaltă
voinţă a unei întrarmare sau păzi orăşăneşti, după trebuinţa întâmplărilor, puind înainte a numi
cu întrarmare spre apărare patriei este ce mai trebuincioasă din punturili măntuirii şi a soartii
pămăntului. Drept aceia sfat de obştei făcăndus(ă) numai pentru paza oră(ş)nicească, adică pentru toate tărgurili în toată ţara ca să poată întrarma toţ(i) acei den tărgoveţi căţi sănt vrednici de
a purta arme şi să fie ceata în tot ceasul spre paza oraşelor, este trebuinţă de a să face mai întâi
catagrafii precum şi la Ţara Românească sau urmat.
Deci să triimete poronca aciasta cu mare grabă care priiminduo fără nici o întărzăere să faceţ(i) o catagrafii a tărgurilor toate de la acel ţăn(nu)t, scriind de obştii pără la cel mai mic om de
la starea boirească pe fiiştecare ori den stare şi niam cari ari casă şi lăcuinţă în tărg şi de ce vărstă
este şi căţ copii are şi de ce vărstă sănt copiii şi ce meşterşug au şi la ce rănduială să află şi care au
însuş(i) casăli lor şi acei ce să află cu chirii însămnănd Ştv. şi pe acei care sănt vrednici de a purta
arme, şi aşa aciastă lămurită catagrafie pănă în 7 zili să o pro<..>aciţi cu menzil căci nu aveţ(i) să
o faceţ(i) pren taină ci pren ivelă, şi nici pre a să îngriji nimeni cu aciasta fiindcă numai căt să vor
alcătui ca să fie întrarmaţi spre paza tărgurilor căutănduş(i) iarăş starea şi a aleverişurilor, şi în
vreme cuviincioasă a vreunii întâmplări să fii gata şi nici aveţi să faceţi osăbire de stare sau de
mazili, boernaşi, străini şi alte stări, ce pe toţ(i) aveţ(i) ai pune cu lămurire, căci să ştie că dacă nu
veţi face adivărată scriire şi veţ(i) urma întărzăere veţ(i) fi supuş(i) unei învinovăţire nenădăjduită.
1812 iuli 16
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De la noi <......> cătră <.....> polcov(nicul) Costand(in) Bostan după copiia aciasta ce este
<......> întocmai dipe poronca cinstitului Divan vei face <................ ......... .................>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 688, filele 9, 9
verso.
Nr. 3. 1818 iulie 1. Decizia Comitetului Provizoriu al regiunii Basarabia prin care s-a
confirmat statutul privilegiat al polcovnicului Constantin Bostan.
Vremelnicescul Comitet a Oblastului Basarabiei
Polcovnicul Costandin Bostan ot Chişinău, din poronca ecs(ce)l(ensiei). Sale Împuternicitului Namesnic sau cercetat la Vremelnicescul Comitet şi după documenturi dovez(i) încredinţate ce au înfăţoşat pentru multile slujbi ce lieau făcut cu credinţă şi dreptate în pământul acesta,
sau miluit şi cu rădicaturi la slujbile rusumaturi, stupi, oi i sfini la goştină, cum şi vin la vădrărit.
Pentru care sau hotărât, că numitul polcovnic Costandin Bostan, să fii statornicit întru aciastă
rănduială. Deci fiindcă au săvărşit şi giurămăntul cuviincios după datorii supunerii, i sau dat di
la Comitet aciastă adiverinţă cu care arătăndusă mai în urmă după ce să va sfărşi cercetare tuturor treptelor va priimi sfidetelstvo de la Verhovnii Sovet după cuviincioasa răduială carei va sluji
pentru deapurure dovadă a stării sali. În Chişinău, anul 1818 iuli 1.
Председательствующий Комитета Статский Советник и Кавалер Федоров.
Н.О. Башота.
Collejachii Assesor Petrache Catargiu.
Secretar Alecsandri.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 688, fila 8.
Nr. 4. 1818 iunie 1. Decizia Comitetului Provizoriu al regiunii Basarabia prin care s-a
confirmat statutul privilegiat al polcovnicului Constantin Bostan (documentul în limba rusă).
Перевод с молдавскаго.
Временный Коммитет Бессарабской области.
Предписание Его Превосходительства Полномочнаго Наместника, Временный Коммитет разсмотрел документы жительствующаго в городе Кишиневе полковника Константина Бостана о многих его службах сему краю им оказанные, за каковые его службы награжден изчислением от платежа гоштины за улья-пчел, овец, свиней и вадрарита. Почему определил: Помянутаго полковника Константина Бостана, оставить тех самых правах,
в первобытное его звание, и по елику он выполнил надлежащаго присягу о подданстве
(Российскому Престолу) выданное ему из Коммитета сие свидетельство, коим по окончанию ревизию всех сословий, объязывается предъявить оную Верховному Совету, от коего
получить особое свидетельство могущей служить ему всегда доказательством его звания.
Июля 1-го дня 1818 года.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 688, fila 5.
Nr. 5. 1820 aprilie 3. Mărturia comandantului polcului de husari Olviopolski privind activitatea sârguincioasă a polcovnicului Constantin Bostan.
Свидетельство!
От Ольвиопольскаго гусарскаго полка дано сие Молдавскаго княжества местечка
Кишинева отправленному с полком для препровождения Депутату Константину Бостану
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в том что он по усердию своему и препорученности исполнял всегда с отменною рачительностью, должествуемые для полку выгоды; всегда делал исполнительным, за что и
заслуживает от начальства похвали и награждения. Дано на марше в селении Сербештах.
Апреля «3» дня 1820 года.
Его Императорскаго Величества Всемилостивейшаго Государя моего по кавалерии
майор командующий Ольвиопольским гусарским полком и кавалер Пят<...> (М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 688, fila 11.
Nr. 6. 1831 aprilie 2. Mărturia Epitropiei Nobilimii ţinutului Orhei privind activitatea lui
Şerban Bostan în această instituţie.
Свидетельство!
По указу Его Императорскаго Величества Бессарабской Области, из Оргеевской
Дворянской опеки, служившему в оной в числе канцелярских служителей, помещику Оргеевскаго уезда Шарбану Константинову сыну Бостану, в том что он по приглашению сей
опеки с 17-го числа ноября прошлаго 1829 года и по 2-й день апреля настоящаго 1831 года
занимался отпискою текущих в оной дел, в которое делаемые ему поручения исполнялись с усердным успехом и рачительностью при добропорядочном поведении; во уверении чего и дано ему сие за подписом присудствующих и приложением печати.
Город Кишинев, апреля 2-го дня 1831 года.
Оргеевский уездный председатель дворянства <……….>
Дворянский заседатель <……….>
Дворянский заседатель Ангели
(М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 688, fila 10.
Nr. 7. 1833 octombrie. Mărturia mai multor nobili şi moşieri basarabeni privind ascendenţa fraţilor Şerban şi Emanuil Bostan din polcovnicul şi postelnicelul Constantin Bostan.
Свидетельство
Noi mai gios iscăliţii din oblastiia Bassarabiei dvoreni şi pameşcici, încredinţăm că arătătorii cu aciaste amăndoi fraţ(i) Şarban şi Emanoil Bostăneştii, după deplina noastră ştiinţă, cu adevărat sănt legiuiţ(i) fii moldovenescului polcovnic Costandin Bostan, dela care cu clironomie stăpănesc moşiia Brăila în ţinutul Orheiului aflată şi că iai trăesc în aciastă oblaste, poartă viiaţa şi
stare potrivită blagorodniciia numelor.
Pentru care spre credinţă dăndule lor Bostăneştilor aciastă cu a noastre iscălituri şi punere
peceţilor, mai adăogim aice spre ştiinţă cui pentru aceia se va cuveni, că părintile lor afară de cinul pomenit în care sau aflat de polcovnic moldovenesc au avut şi de postelnicel, precum să adevereşte din documenturile aflate la dănşi care şi cu adevărat li să cuvin lor. Anul 1833 octomvr(ie) __ zile.
Collejschii Assesor Egor Varfolomei (L.Ş.)
Collejschii Assesor Ianov (L.Ş.)
Dvoreanul Gubernschii Secretar Enachi Timuş
Gubernschii Secretar Vasili Hasan
Dvorenul Ion Botezat (L.Ş.)
Dvorenul <................> (L.Ş.)
Dvoren Collejschii Registrator Haitul
Dvoren Collejschii Registrator Isai Lupu (L.Ş.)
Dvoren Mihail Caţâca (L.Ş.)
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Tituleranîi Sovetnic Iordachi Alecsandri (L.Ş.)
Gubernschii Secretariu Grigori Ursu (L.Ş.)
Vasile Criste (L.Ş.)
Pascal Tudori sulger (L.Ş.)
Dvorenin i pameşcic Nas<...> Solomon (L.Ş.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 688, filele 6, 6
verso, 7 (document bilingv).
Nr. 8. 1833 Octombrie. Adresarea lui Şerban şi Emanuil Bostan din satul Brăila, ţinutul
Orhei, scrisă pe numele ţarului, către Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei ca să le fie
examinate dovezile documentare privind originea lor nobilă şi să fie confirmaţi în calitate de
dvoreni.
Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Николай Павлович Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший.
Просят жительствующие Оргеевскаго уезда в селение Браиле
Шарбан и Емануил Константиновы сыновья Бостаны о нижеследующем.
По смерти отца нашего, молдавскаго полковника Константина Бостана, остались мы
в совершенном малолетстве, и находясь в неизвестности о документах, могущих служить
нам доказательством о происхождении отца нашего из предков молдавских бояр. – Где
оные девались, – мы до сего времени доискивались таковых от разных лиц, на последок
приискав из числа оных только некоторые о собственной заслуге отца нашего имевшаго
молдавские чины полковника и постельничела, с испросить на принадлежность нам
оных свидетельства от некоторых Бессарабских Дворян, дабы не оставаться в безгласность, впредь до представления нами о своих о древнем нашем благородном происхождению документов, честь имеем поднести у сего таковые, как выше значится от отца нашего, и всеподданнейше просим; în această jalobă [ын ачастэ жалобэ].
Дабы Высочайшем Вашего Императорскаго Величества Указом повелено было сие
прошение приняв записать и прилагаемые документы разсмотрев по содержанию оных
признать нас в дворянском достоинстве, и о том учинить постановление с выдачиею с
онаго копии. Причем при совокуплении что из нас 1-й от роду имеет 22 лет и 2-й 15 лет,
недви-жимым имением владеем по наследству селением Браилою в Оргеевском уезде
состоящем, с котораго ежегодно доход получаем 2937 левов 20 пар.
Всемилостивый Государь! Просим Вашего Императорскаго Величества о сем прошении нашем решение учинить. Кишинев, октября <..> дня 1833 года. К подаче надлежит в Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание. Прошение сие писал из слов просителей Коллежский Секретарь Иван Добровольский.
Şărban şi Emanoil ficiori lui Costantin Bostan.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 688, filele 1-1
verso.
Nr. 9. 1835 august. Descrierea succintă a conţinutului dosarului privind nobleţea fraţilor
Şerban şi Emanuil Bostan şi decizia Adunarii Deputaţilor Nobilimii Basarabiei asupra acestui
subiect.
Бостановы.
1835-го года августа __ дня в Бессарабском Дворянским Депутатским Собрание слушали прошение жительствующих Оргеевскаго уезда в селение Браиле Шарбана и Емануила Константиновых сыновей Бостана, поданное 19-е октября 1833 года, при котором
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представляя отыскиваемые поныне документы о личной заслуге отца их имевшаго молдавския чины полковника и постелничела, дабы не оставаться в безгласности, впредь до
представления особых документов о древности их благородном происхождении, просят
разсмотреть по содержанию оных признав их в дворянском достоинстве с <...> постановления снабдить их копиею. Причем добавляют что, от роду им 1-му 22 и 2-му 15 лет, недвижимым имением владеют по наследству селением <...>, в Оргеевском уезде состоящем, с котораго ежегодно дохода получают 2937 левов 20 пар.
Из приложений значится: 1-е) Свидетельство от Ольвиопольского Гусарскаго полка
командующаго майора Плотницким, 1801 года апреля 3 дня под № 21, Молдавскаго княжества М. Кишинева отправленному с полком для препровождения онаго, Депутату Константину Бостану, в том что он по усердию своем исправлял порученности всегда с отменном <рачительностью>; 2-е) предписание Сердарии от 19 июля 1812 года писаное на обороте копии предписания Дивана Княжества Молдавскаго последовавшим на имя Сердарии 16-го числа того же месяца и года. На основание коего Сердария поручала полковнику Константину Бостану учинить общую перепись о всех душах всякаго сословия живущих в Кишиневе и особую ведомость о тех лиц кои достойны иметь оружие для защиты в
случае нападения со стороны турков. 3-е) Предписание оной же Сердарии от 1812 года
октября 31 дня последовавшее на имя полковника города Кишинева (но не поясняется
имя и фамилия) о том чтобы 12-ти штук рогатого скота состоящих в тяжбе содержать оныя под его полковника присмотром и ответственности впред до окончания дела. 4-е)
Свидетельство от бывшаго Временного Коммитета 1-го июля 1818 года за № 112, данное
на имя молдавскаго полковника Константина Бостана живущаго в г. Кишинев, что оный
Коммитет разсмотрел документы его Бостана о личных его заслугах с которыми соединяется и преимущества (изчислением от платежа гоштины, за улья пчел, овец, свиней и вадрарита) личному благородству своей <.......> и что он на верность подданства присягу
российскому престолу выполнил.
Сверх того предъявлено просителем свидетельство из Оргеевсой Дворянской Опеки
от 2 апреля 1831 года с № 62 выданное одному из просителей Шарбану, в том что он по
приглашению оной опеки, с 17-го ноября и по 2-й апреля тогоже года занимался отпиской текущих в оной дел с усердием и успехом; и Свидетельство данное просителям
прошлаго 1833 года октября месяца Бессарабскими дворянами и помещиками именно:
Коллежский Ассесором Егором Варфоломеем, Коллежским Ассесором Яновым, Губернским Секретарями Енакием Тимушом, Василием Хасановым, и Григорием Урсулом, Иваном Ботезатом, Коллежскими Регистраторами Хайтулом и Исаем Лупою, Михаилом Кацыком, Т(итулярным) С(оветниками) Иордакием Александрии, Василием Кристею, сулджером Паскалом Тудари и Стасием Соломоном, из котораго видно что просители суть
законные сыновья молдавскаго полковника Константина Бостана от которого по наследству владеют вотчиною Браилою Орг(еевскаго) уезде состоящею, и что они ведут жизнь и
состояние благородному званию приличные, далее присовокупляют помянутые дворяне
что отец просителей кроме состояния его в показанным чине молдавскаго полковника,
имел таковой и постелничела.
Определили: Объявить просителям, что Собрание сие без достаточных документов о
благородном их происхождении, признать их в дворянстве не может, а предостовляет им
озаботится отысканием оных, до тогож по елику из настоящих документов оказывается
что отец их был в чине и службе молдавским полковником и постелничелом каковые
ранги (на основание Грамоты Господаря Иоанна Маврокордата Константиновича Маврокордата от 1734 года) приносят личное дворянство, и согласно Высочайше жалованной
Российскому Дворянству Грамоты в толкование о личном дворянстве сказано: име<ющие> личное дворянство не надлежит вносить в родословную книгу наместничества; В
Учреждении для Управления Бессарабской области 29 февраля 1828 года Высочайше Утверденном 1-й § где между прочим сказано: жители Бессарабской области всех сословий
сохраняют все те права, и преимущества коими они до ныне пользуются, то по силе объязательствам имена просителей Шарбана и Емануила Константиновы сыновей Бос292

тановых вести в особый список личных дворян по Оргеевскому уезду, в чем выдать им
свидетельство и копию с сего протокола, и за признания сия взыскать с них в пользу Дворянской кассы 100 рублей ассигнациями, а документы по снятии к делу копий возвратить им по принадлежности.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 688, filele 2, 2
verso, 3, 3 verso, (maculator).
DOCUMENTELE LEVIŢCHEŞTILOR (Nr. 1)
(fragmente)
Nr. 1. 1825 ianuarie 10. Adresarea dvorenilor Ian, Demian, Trofim şi Ivan Leviţchi, din
satul Nimereuca şi a verilor lor, Andrei, Carp, Vasile şi Chiril Leviţchi, din satul Garbuţcani, ţinutul Soroca, către Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei pentru ca să fie înscrişi rândul
dvorenimii locale.
10 января 1825 года.
«В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание»
«жительсвующие Ясского [Сорокскаго] цынута родных братьев в селение Немеровке [Бадичен], Ивана, Демьяна, Трофима, Ивана и в Гарбуцканах [Котюжана Маре]
Андрея, Карпа, Базилий и Кирилла Левицких» «Прошение»
«прилагаем… подлинные документы на польском диалекте выданный нам на дворянское наше происхождение из Каменец-Подольскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания под № 583»
Просят «внести в родословную дворянства здешняго книгу»
Притом добавляем «имеем что 1-й из нас, Ян, 30 лет, женат, сыны его Николай [умер] 4-х, Марьюла [умер] 1½, Афтения 1; 2-й Демьян 40, женат, дети: Танас [умер] 10, София 6, Федосия 4 и Иона [умер] 2-х; 3-й Трофим [умер] 30, женат; 4-й Иван, 25, женат,
дочь его Мария [умер] 1 год, сын Василий 1 год; 5-й Андрей 38, женат, сыновья его: Иордакий 7, Ион 5 и Василий 3-х; 6-й Карп 35, женат, дети: сын Мафтей 6 и дочь Мария 4 [и
Зоица 3 и Ион 8 м(е)с(я)ц(а)] года; 7-й Базилий 25, женат, дочь его [Мария] 1 год; 8-й Кирило, 23, женат, дети не имеет [сына Василий 4 мс(еся)ца и дочь Елисафта]».
Подпись: «еу Ян ши ку тоц(ь) Левицкий фрац(ь)».
Notă: Cu litere italice am indicat intervernţiile în text, făcute de altă mână.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 179, filele 1, 1
verso.
Nr. 2. 1829 martie. Decizia Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei în privinţa solicitării dvorenilor Leviţchi din Nimereuca şi Garbuţcani.
Leviţchii.
1829 luna mart __ zili. După ucazul Împărăteştii Sale Măriri, Singur Stăpănitor Atoată Rossiia, la Deputăţasca Adunare a Dvoresctvii oblastii Bessarabiei. În uma jalobii ci sau ascultat la
10 ghenari anul 1825, de la trăitorii în această oblaste, Ioan, Dămiian, şi Iani ficiorii lui Afanasii;
Carp, Vasăli şi Chirilă, ficiorii lui Tanasii Liviţchii, au înfăţoşat dovez de tragirea lor blagorodnică, şi anumi <za>pis di pi opredeleniia urmată la al Podoliei Deputăţască Adunare a dvoreanstviei, dat jăluitorilor din anul 1824 oct(om)vr(ie) 23 supt № 583, precum că ei şar fi dovidit la ace
adunare tragirea lor dvorenească unde pi temeiul § 77 din Gramota Dvorensvii sau şi trecut la
parte întâi a spiţii condicii neamurilor dvorenii de la ace gubernie. Iar apoi jăluitorii prin jaloba
lor mai adaog(ă) a scrii că cel întâi dintri dănşii fiind însurat, are un ficior Aftenii de un an, cel al
2-le Dămiian iarăş însurat, cel al triile, Iani, însurat, are ficior Vasăli de un an; cel al 4-le Carp, ficior are pe Maftei de 6 ani şi Ioan de un an, cel al 5-le Vasăli, însurat şi cel al 6-le Chirilă, însurat,
293

ficiori ari pi Vasăli de 4 luni şi că afară de aceştia au rămas copiii după răposat fratilui lor Andrei
şi anumi, Iordachi din 7, Ioan de 5 şi Vasăli di 3 ani.
Iar în delili aceştii adunări să cuprindi că D(eputăţasca) A(adunare) a Dv(vorensvii) din
Podolia, în cuprindirea <..> aceştiia şi din 3 iulii cu № 376 înştiinţază că pomeniţii mai sus jălui(to)ri Liviţchi cu adivărat sânt cunoscuţ de dv(oreni) la ace gubernii şi trecuţ la partea întâi în
spiţa condicii.
După cari luăndusă întru închipueri predlojănia d(umnealui) al Novorosiei şi Bessarabiei
gheneral gubernator graf Vorunţov din 10 z(ile) noe(m)vri(e) anul 1825 cu № 547 prin care strălucirea sa nu îndatoreşti de a mai înoe di iznoavă cercetare docomenturilor, şi la Adunarea Deputăţască a Dvorenstvii din Bessarabia, pi dvorenii acei cari şau dovidit odată cinstită numire lor
la guberniile din lăuntrul Rosăe, arătănd că unii ca asăminea pot rămăne şi aice spre lăcuinţă
supt însuş(i) dreptăţăli lor.
Sau hotărât: fiindcă pentru Dca (?) să cuvini ducumentul mai sus pominit jăluitorilor nu
urmează nici un prepus şi di cătră Dipotăţasca Adunari din Podolia să încredinţăzi pentru ce
dreaptă a lor cunoaştiri în vrednicia dvorenstvii, apoi să li să dei dila această adunari lor cu copii
lor adiverinţă, înplinindusă de la dănşii în folosul casăi dvoreneşti _______ rubli asăgnaţii,
pentru cari copii orghinalii sănt să să întoarcă înapoi după cuvininţă.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 179, filele 4, 4
verso, 5.
Nr. 3. 1847 iunie 15. Judecătoria Soroca informează Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei în privinţa dosarului unor reprezentanţi ai neamului Vozniuc (Leviţchi) din satele
Cremenciug şi Chetrosu, ţinutul Soroca.
Из «Сорокскаго Земскога Суда, № 7867, июня 15 дня 1847»
«В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание.
Четырнадцатого числа апреля сего года Земский Суд отношением своим просило
оное Собрание, сообщить сведения в каком положении находится документы жителенй
села Кременчука и Кетрос Рогалев-Левицких, равно копии с оных для приобщения к делу до доискивающихся привилегированного звания Матроне жене Феодора Петрова
Возьнюка (он же Левицкий), но и по ныне нет никакого сведения о сем не получил, а
между тем дело о Левицких производством окончено, и как оказалось требующим
расследование по городу Кишиневу, то суд вместе с сим отправил его в Кишиневскую Городскую Полицию, о чем уведомляет оное Собрание просит прописанные сведения отослать для пробщения к делу в Кишиневскую Городскую Полицию.
Земский Начальник <................>
Секретарь Свирч<……..>
За Столоначальника Юршовский <….>»
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 179, filele 9, 9
verso.
Nr. 4. 1847 noiembrie 13. Răspunsul conducătorului nobilimii Basarabiei dat Judecătoriei Soroca referitor la statutul social al neamului Leviţchi din satul Cotiujenii Mari.
13 ноября 1847
«Сорокскому Земскому Суду», «от областного предводителя»
«Земский Суд отношением, адресованным в Депутатское Собрание от 3-го сентября
текущаго года, просит уведомить его: признаны ли в дворянстве и с какими семействами,
жители селения Котюжен Маре Карп и Василий Афанасьевы Левицкие, по представлен294

ным ими в Собрание 23 июня 1839 года документом, и если признаны, то в каком положении об них дело находится, для записки их в податное состояние, по предписанию Областного Совета.
Из дел Депутатского Собрания видно: 1-е) что живущие в селение Гарбуцканах Левицкие: Андрей с сыновьями его Иордакием, Ионом и Василием; Карп с детьми его Матфеем, Мариею, Зоицею и Ионом; Василий с дочьерью его Мариею; и Кирилл с сыном Василием и дочерью Елисаветою, на основание выданных им из Подольскаго Собрания документов, удостоверяющих о действительности признания их там в дворянском достоинстве снабжены от здешняго Собрания в том свидетельствами, по состоящагося определению, без показания в нем всех их <…>ств, по не объявлению ими таковых в прошении,
поданным 10 генваря 1825 года, а следовательно и неизвестно, те ли самые из них Карп и
Василий, кои означены в отношении суда, или другие; и 2-е) что в Собрании более никаких документов, принадлежащие другим Левицким под этими именами, не имеются.
Честь имеем уведомить об этом Земский Суд на отзыв его № 12485».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 179, filele 8, 8
verso.
Nr. 5. 1847 decembrie 19. Reprezentanţii neamului Leviţchi din satele Cotiujenii Mari şi
Bădiceni solicită conducătorului nobilimii Basarabiei ca să-i apere de încercările repetate ale
Judecătoriei Soroca de ai trece în categoria birnicilor.
«Его Превосходительству Бессарабскому Областному Предводителю Дворянства, Господину Действительному Статскому Советнику и Кавалеру Ивану Михайловичу Стурдзе.
Жительсвующих Сорокскаго уезда в селениях Бадиченах Ивана Афанасьева, Котюженах Маре Кирилла, Карпа, Василия Афанасьевых и вдова Мария Янова Левицких.
Прошение.
По документам, представленными нами в Депутатское Собрание, мы по определению, состоящемуся в нем 19-го марта 1829-го признаны дворянами, и том снабжены от
него свидетельствами, по коим мы до 1846 года жили спокойно, а стого года, неизвестно
нам по какому поводу Сорокский Земский Суд безпрестанно побуждает нас к записке в
податное состояние, как же документы наши в распоряжении Герольдии еще не были а
следовательно и дворянское наше достоинство еще не известно. Сверх того, мы кроме тех
документов, которые были уже в размртрении Собрания, отыскиваем еще и другие дополнительные, находящиеся у родственников наших, и по отыскании их, намерены представить в Собрание для разсмотрения и представления в Герольдию.
А потому, прибегая под покровительство Вашего Превосходительства, как защитника дворян, всепокорнейшее просим учинить милостивое ваше начальничье разпоряжение о приостановлении обидного для нас действия Сорокскаго Земскаго Суда, пред до
предоставления нами в Собрание дополнительных документов о дворянстве нашем и решительнаго по ним постановления Герольдии Правительсвующаго Сената.
Иван Афанасиев, Кирилл, Карп, Василий Афанасьевы и вдова Мария Янова Левицкова, а за них неграмотных по рукоданной прозьбе подписал Игнат Федоров сын Корческул. 19 дня 1847».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 179, filele 11, 11
verso.
DOCUMENTELE LEVIŢCHEŞTILOR (Nr. 2)
(fragmente)
Nr. 1. 1838 mai 28. Mărturie metricală privind naşterea lui Ignatii, fiul lui Andrei
Leviţchi.
«1827-го года апреля 5-го дня в Джиговецком римско-католическом приходском
костиоле при общем тогож прихода священником Иосифом Левицким дополнено святое
крещение над младенцем Игнатием, имевшим от роду 8-ми лет 8-мь месяцев и 5-дней,
295

сыном законновенчанных родителей: дворян Андрея и Юзефы с Михневичов Левицких,
родившимся Озаржинецкаго прихода в селение Скапинцах 1818 года июля 31-го и в тож
время окрещенном в воды чрез пробоща того прихода священника Матвея Коржениявскаго. Воспреемниками были: российской службы штабс-капитан Игнатий Сипайло и
Саломея Струтынска супруга помещика Петра Струтынскаго, польской службы прапорщик Петр Завадский и Текла Лучинска супруга помещика Ивана Лучинскаго».
«В местечке Джиговке»
28 мая 1838 года.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1366, filele 4, 4
verso (copie).
Nr. 2. 1838 mai 28. Mărturie metricală privind naşterea lui Petru-Fedot, fiul lui Andrei
Leviţchi.
«Перевод.
Во Имя Господа Аминь!»
«что в крестоприводных книгах Джиговецкаго Приходного костиола записано следующее № 34 – 1837 года апреля 19-го дня в Джиговецком римско-католическом приходном костьоле, пробощом того же костьола священником Левицким дополнено святое
крещение над младенцем двух имен Петорм Федотом имевшим от роду 20 лет, сыном законновенченных супругов дворян Андрея и Юзефы с Михневичов Левицких, родившимся 1817 года декабря 19 дня того же прихода в местечко Джиговке и сей чел с воды окрещенным бывшим в то время пробощом священником Алексеем Каушинским. Воспреемники были: помещик Антоний Ярошинский, с помещицей Юлиянной Гареною, супругою Юлияна Гаренаго, помещик Юлиян Гарений, с полковницей Гоноратою Вальц, супругою полковника российской службы Якоба Вальц, помещик Якоб Чарноликий с Францишкою Стршельскою, супруга помещика Игната Стрешельскаго»;
«в местечке Джиговке 1838 года мая 28 дня. Ямпольскаго уезда депутат, джиговецкий пробощ священник Иосиф Левицкий».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1366, fila 20
(copie).
Nr. 3. 1841 octombrie 21. Departamentul Heradic înştiinţază Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Podolia despre confirmarea nobleţii dvorenilor Leviţchi.
«из Временнаго Присутствия Герольдии Подольскому Дворянскому Депутатскому
Собранию»;
Слушали: 1) «о происхождении Франца Андреева Левицкаго»; 2) «документы с
переводами о дворянстве рода Левицких, представленные при прошение дворянина Андрея Левицкаго, поступившим 1841 года 11-го сентября»;
Определили: Временное Присутствия Герольдии изучив документы которые послужили доводами для Подольского Дворянского Депутатского Собрания, после чего она
«определением 1802 г. декабря 4-м и 1841 годов августа 13-го признало Яна Левицкаго с
сыновьями и внуками в дворянском достоинстве»;
«находит что предок рода сего Фома Левицкий по записи 1696 года приобрел от дворянина Унятицкаго имение с крестьянами, часть с. Унятице; по смерти его сын его Феодор по сводному листу 1719 года введен был во владение сего имения; которое внук Павел
Левицкий с крестьянами по крепости 1749 года продал Яворскому»;
«выше прописанные акты, доказывающие владение отца, деда и прадеда первоначальнаго доказателя дворянства недвижимым с крестьянами имением, выданы из Лем296

бергских в Галиции книг, верность коих удостоверяется местным начальством с приложением печати»;
«происхождение же от Павла сына Яна доказывается метрикою, выданною в выписи из акт Ямпольскаго Уезднаго Суда».
«Высочайше утвержденною Коммисиею найдены неподверженными никакому
сомнению, а равно происхождение от него Яна, сыновей Петра и Андрея, с сыновьями
его Виталием, Николаем, Петром, Игнатием и Францом Левицких доказывается метрическими свидетельствами, заверенными Высшим Духовным Начальством и Духовными
Консисториями»;
«о состояние же Яна Павлова сына Левицкаго с произшедшими от него потомством
в числе шляхты с 1795 года представлено свидетельство Ямпольской Розборовой Коммисией».
Временное Присутствие Герольдии считает что определения Подольского Дворянское Депутатское Собрание от 2 декабря 1802 и 31 августа 1841 «о внесении выше-прописанных лиц рода Левицких в 1-й часть родословной книги, утвердить»;
«октября 21 дня 1841 года».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1366, filele 2, 2
verso, 3, (copie).
Nr. 4. 1852 septembrie 6. Adresarea dvoreanului Ignat, fiul lui Andrei Leviţchi, scrisă pe
numele ţarului, către Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei ca să fie înscris rândul dvorenimii acestei provincii.
«Просит дворянин Игнатий Андреев сын Левицкий о ниже следующем»;
«находясь на жительство в Бессарабской области с 1836-го года, я посредством непрерывнаго служении в имениях помещиков приобрел необходимые познания по хозяйственной части и этим средством поддерживаю престарелую мою мать с прочими родственниками»;
«кроме того посредством трудов моих обзавелся хозяйством, которое связывает меня безотлучно находится в Бессарабии».
«Почему представляя присем копию Временнаго Присутствия Герольдии состоявшагося 1841-го года октября 21-го № 4098-м, о внесении моих прародителей в 1-ю часть
родословной книги, выданную мне Подольским Дворянским Депутатским Собранием и
выпись Метрическаго Свидетельства за № 25-м, засвидетельствованнаго Каменецкою
римско-католическою Консисториею»;
«осмеливаюсь всеподданнейше просить» «о перечислении из дворян Подольской
Губернии в таковые же Бессарабской области»;
«сочинил и переписывал сам проситель дворянин Игнатий Андреев сын Левицкий»;
«жительствую Бессарабской области, Сорокскаго уезда в селении Воловчинцах».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1366, filele 1, 1
verso.
Nr. 5. 1852 octombrie 20. Decizia Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei de a înscrie
pe Ignat Leviţchi în rândurile nobilimii basarabene.
20 октября 1852 года, в Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание слушали
прошение и документы Игнатия Андреевича Левицкого, и «определила»:
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«а потому, причислив просителя Игнатия Левицкаго к Бессарабскому Дворянству
по Кишиневскому уезда, внести его в ту же 1-ю часть родословной книги, в которой он и
род его внесен по Подольской Губернии».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1366, filele 6, 6
verso, 7.
Nr. 6. 1865 septembrie 3. Mărturia lui Ignat Levichi prin care confirmă că Petru Leviţchi
este fratele său.
«Свидетельство!
1865-го года сентября 3-го дня ниже подписавшийся даю сие свидетельство дворянину Петру Андреевичу Левицкому в том что он действительно мой родной старший
брат, и что он от нескольких лет вместе со мною занимается своим хозяйством на содержимых мною в поссесии вотч(ин) Кукуецах и Варваровке состоящих в Сорокском уезде, –
в чем свидетельствую моим подписом Дворянин Бессарабской Области, Кишиневскаго
Уезда, Игнатий Андреев сын Левицкий».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1366, fila 19.
Nr. 7. 1865 septembrie 6. Conducătorul nobilimii ţinutului Soroca-Iaşi înştiinţază Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei despre solicitarea lui Petru, fiul lui Andrei Leviţchi, de
a fi înscris în rândurile dvorenilor acestei gubernii.
«М(инистерство) В(нутренних) Д(ел) Бессарабской области, Сорокско-Ясскаго окружнаго предводителя дворянства, 6 сентября 1865, г. Бельцы».
«Дворянин Петр Андреев Левицкий в прошении поданном мне 5 сего сентября, объясняет, что он несколько лет занимается собственным хозяйством вместе с братом своим
дворянином Игнатием Андреевым Левицким на содержимой им в Сорокском уезде поссесии, вотчин: Кукуец и Варваровке где и постоянное имеет жительство. С поводу этого,
желая быть присоединенным к дворянам Бессарабской Области, к которым и брат его
Игнатий с 1852 года состоит причисленным, для этого прилагая подлинное метрическое
свидетельство о рождении и крещении его выданное ему из Каменицкой римско-католической Духовной Консистории 12 октября 1838 года»;
«и формальной копии с указа Подольскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания от
17 февраля 1842 года»;
«а также свидетельство выданное ему от родного брата его Игнатия Левицкаго 3
сего сентября просит ходатайствия моего где следует, о причислении его к дворянам Бессарабской области ввереннаго мне округа по Ясскому уезду».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1366, filele 10,
10 verso.
Nr. 8. 1865 octombrie 18. Decizia Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei în privinţa
solicitării lui Petru, fiul lui Andrei Leviţchi, de a fi înscris în rândurile dvorenilor acestei gubernii.
18 октября 1865 года, в Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание слушали
прошение и документы Петра Андреевича Левицкого, а именно:
«a) Засвидетельсвованная копия с указа Временнаго Присутствия Герольдии Правительствующаго Сената от 21 октября 1841 года за № 4098, последовавшаго в Подоль298

ское Дворянское Депутатское Собрание, из котораго видно, что род Левицких, в числе
коих значится отец просителя Андрей Янов Левицкий и сын его Петр, настоящий проситель, признанный определением Подольскаго Собрания 4 декабря 1802 года и 31 августа
1841 года в дворянстве и внесением в 1-ю часть родословной книги той Губернии, по владение предками их недвижимым имением с крестьянами, утвержден тем указом в дворянском достоинстве.
б) Выпись метрическаго свидетельства от 28 мая 1832 года за № 28, заверенная Каменецкой римско-католической Духовною Консисториею 12 октября того же года под №
2522, о крещении просителя Петра Левицкаго которая доказывает, что он действительно
есть сын дворяна Андрея и Юзефины Левицких, родившийся 19-го декабря 1817 года.
И в) Свидетельство, данное 3 сентября 1865-го года дворянином Игнатием Андреевым Левицким с действительной дачи онаго заверенное Сорокско-Ясско окружным Председателем Дворянства 6-го того же сентября № 405, которым он удостоверяет, что Петр
Андреев Левицкий действительно есть родной старший его брат, который несколько уже
лет занимается с ним вместе хозяйством своим на содержимых в поссесии вотчинах».
Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание «определила:» «перечислив просителя Петра Андреева Левицкаго из Подольской Губернии в число дворян Бессарабской
Области, внести его в ту же 1-ю часть родословной книги по Ясскому уезду, в которую он
и род его внесен в Подольской Губернии».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1366, filele 12,
12 verso, 13, 13 verso.
Nr. 9. 1882 august 18. Solicitarea Carolinei, văduva dvoreanului Ignat Leviţchi, către
Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei ca să i se elbereze un certificat de confirmate a
nobleţii soţului ei.
В Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание.
18 августа 1882 года.
«Вдовы дворянина Игнатия Андреева Ка(роли)ны Осиповны Левиц(кой) жительсвующей в 2 часть Кишинева, на углу Гос<тинской> и Михайловской улиц, <дом> Шмидта».
«Прошение».
«Для получения аттестата дочерью моею Валентиною по окончание курса Кишиневской женской гимназии необходимо представить Дирекции Гимназия документы о
звании покойнаго моего мужа». «Дворянка Каролина Осиповна Левицкая».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 1366, fila 21.
DOCUMENTELE FAMILIEI GHERMANSON.
1. Grădina de la Purcari, ţinutul Ackerman
Nr. 1. 1868 iunie 5. Contractul semnat între stareţul mănăstirii Căpriana, arhimandritul
Cozma de la Zografu (Zografschi) şi Iacov Ermolaevici Ghermanson privind stăpânirea unei
grădini cu vie pe moşia Purcarilor.
Копия.
Тысяча восемь сот шестьдесят восьмаго года июня пятого дня. Мы ниже подписавшиеся: Настоятель Киприяновскаго монастыря, Архимандрит Косма Зографский и Потомственный Почетный Гражданин Яков Ермолаев Германсон заключили сей акт, по которому, состоящие на принадлежащей Киприяновскому монастырю вотчине Пуркарах,
находящиеся в Аккерманском уезде, виноградные сады со всеми обзаведениями, о которых со стороны монастыря заведено в Бессарабском Областном Гражданском Суде иско299

вое дело, которое ныне по добровольному обоюдному нашему согласию прекращаем миром на всегда со всеми последствиями; а самые сады передаются во владение ему Якову
Германсону, за исключением сада, купленнаго им Германсоном в 1849 году от Маразли,
каковый сад со всеми обзавелениями от ныне на всегда поступает бесплатно в полную
собственность Киприяновскаго монастыря, остальными же садами предоставляется
пользоваться ему Якову Германсону и прямым его наследникам, без всякаго права на находящуюся под теми садами землею; с тем во првых, что он Германсон и его наследники
обязаны ежегодно <..> с него урожая тех садов давать монастырю или его поссесору десятину (дежму), до отдачи которой Германсон не имеет право распоряжаться собранным
вином и сверх того он Германсон также ежегодно двадцатого октября должен платить
монастырю за каждую занимаемую теми садообзаведениями десятину земли по два рубля двадцати пяти коп. серебром, а самыя садообзаведения обрабатывать на свой счет самым лучшим образом и всегда держать их в хорошем виде и порядке, во вторых, предоставляемые по сему в пользование его Германсона садообзаведения, он Германсон и его
наследники не имеют никакого права без присменнаго согласия монастыря ни закладывать, ни продавать а также передать другим лицам или же делать на оные какие либо
долги , равным образом допускать по своим делам описи или секвестру, в третьих, сад который до сего времени перешел во владение Христиану Бруновскому должен оставаться
в полном распоряжение его Бруновскаго и Германсон не имеет никакого права к тому саду касаться. Буде же Германсон или наследники его не исполнят какого либо из приводимых условий в точности, то в таком разе Киприяновский монастырь все означенные сады
и находящиеся при них объзаведения, имеет полное право без всякаго суда и платы взять
на всегда в свое владение и распоряжение, на что Германсон и его наследники не имеют
никакого права спорить и приносить жалобу, а если заспорят, то никакой и нигде их спор
не должен быть принят и удовлетворен, в четвертых, все претензии и иски какие только
имеются и будут предъявлены от кого бы то ни было к тем садообзаведениям, Германсон
и его наследники принимают на свой счет и ответственность, в пятых, после смерти Якова Германсона, наследники его обязаны настоящее условие поновить, а без этаго не могут
и не должны пользоваться означенными садообзаведениями.
Настоятель Киприяновскаго монастыря, Архимандрит Косма Зографский.
Потомственный Почетный Гражданин Яков Ермолаев сын Германсон.
Sursa. Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 4, 4
verso.
Nr. 2. 1868 iunie 17. Decizia Judecătoriei Civile a regiunii Basarabia referitor la încetarea litigiului dintre stareţul mănăstirii Căpriana, arhimandritul Cozma de la Zografu (Zografschi) şi Iacov Ermolaevici Ghermanson privind stăpânirea unei grădini cu vie pe moşia Purcarilor.
Копия с определения, состоявшагося в Бессарабском Областном Гражданском Суде,
17-го июня 1868 года.
Слушали.
Мировое прошение настоятеля Киприяновскаго монастыря, архимандрита Космы
Зографскаго и Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Ермолаевича Германсона;
поданное сему суду 5-го июня сего года, в котором объясняют: в производстве Бессарабскаго Областнаго Гражданскаго Суда находятся два дела, одно по иску предъявленному
Яковом Германсоном к Киприяновскому монастырю, за разные убытки, по поссесии его
Германсона, вотчины Пуркар, принадлежащей означенному монастырю; а другое начатое тоже по иску Уполномоченнаго Киприяновскаго монастыря, Губернскаго Секрегаря,
Николая Иванова Кушковскаго к Якову Германсону за виноградные сады, находящиеся
на той же вотчине Пуркарах; каковые дела и претензии во всем их существе и со всеми
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последствиями, они по добровольному и обоюдному нашему согласию от ныне на всегда
прекращают миром; почему и представляют при сем положенныя мирныя деньги, просят выше сказанных оба дела во всем их существе и со всеми их последствиями прекратить производством и передать забвению на вечныя времена; а из журнала какой по сему
состоится выдать им формальныя копии. Представленныя же по тем делам исковыя и
прочие деньги, какие только остались не израсходованными, обратить в пользу раненных
русских воинов. Доверенность на основании, которой из нас Архимандрит Косма Зографский прекращает означенныя дела, засвидетельствована в Гражданском Суде; прошение
это Косма Зографский и Яков Германсон потвердили особою сказкою, данною ими в
присутствии Гражданскаго Суда при свидетелях того же 5 июня. При этом прошении
просители приложили мировых пошлин 6 к.с. и один лист гербовой бумаги в 40 к.с. По
справке оказалось: 1-ое) В производстве Гражданскаго Суда состоят два апелляционны
дела, первое: по иску Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Ермолаевича Германсона, на Киприянский монастырь в суме 50т.140 руб серебр. за убытки понесенные
им во время содержанияим в поссесии вотчины Пуркар и второе: По иску повереннаго
Киприяновскаго монастыря Губернскаго Секретаря Кушковскаго, на Якова Германсона
за завладение виноградными садами, состоящими на вотчине Пуркарах, Аккерманскаго
уезда. Дела эти останавливаются ныне в дальнейшем производстве, по не подаче тяжущимся объяснений. 2-ое) что Потомственный Почетный Гражданин Яков Германсон при
подаче 27-го августа 1863 в Аккерманский Уездный Суд означеннаго выше иска на Киприяновский монастырь, представил 9 руб. 58 к. серебр. из которых уездный суд 1 р. 80
коп. исковых пошлин отослал в Аккерманское Уездное Казначейство, а остальные 7 р. 78
к. серебр. при рапорте, от 19 декабря 1867 г. за № 5061, представил в сей суд, которые отосланные для хранения в Кишиневское Губернское Казначейство; и 3-ее) Что поверенный
Киприянскаго монастыря Кушковский при исковом прошении, поданном сему суду на
Гер-мансона 1-го марта сего года представил исковых 1 р. 28 к.с. и для типографии 6 р. 6
к.с., из них первые зачислены в Государственный доход, а последние хранятся в Казначействе. Определили: В удовлетворение доложеннаго прошения Архимандрита Космы
Зографскаго и Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Германсона, означенныя в
справке два дела дальнейшем производством прекратить и сдать в свое время в архив для
хранения. О чем составить протокол с котораго выдать Зографскому и Германсону засвидетельствованныя копии за явкою их в канцелярию сего Суда и за представлением Германсоном, как нужнаго количества гербовой бумаги, так и установленных 87 с. Правил
11-го октября 1865 года канцелярских пошлин. О чем объявить им по месту их жительства, чрез Кишиневское и Аккерманское Уездныя Полицейския Управления, которым
послать об этом указ. При чем Аккерманскому Управлению велеть взыскать с Германсона гербовыя пошлины один рубль двадцать коп. серебр. за три листа простой бумаги,
упо-требленной в сем Суде по этому делу. О каковом взыскании уведомить и Бессарабскую Казенную Палату. Что же отношение по показанных в справке денег 13 руб. 84 к.с.,
представленных Германсоном и Кушковским, то таковыя, согласно желанию Германсона
и Архимандрита Космы, выраженному в упомянутом прошении отосланы при особом отношении Председателю Комитета о раненных Генерал-майору Гангардту и просит о получении их уведомления и о вытребовании означенных денег из Казначейства сделать
законное распоряжение. Подлинное за прдписом Гг. Присутствовавших, скепою Секретаря и просмотром Областнаго Прокурора. .
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 6, 6
verso, 8.
Nr 3. 1869 aprilie 19-25. Ivan Doncev înştiinţază pe arhimandritul Cozma de la Zografu (Zografschi) despre intenţia lui Iacov Ghermanson de a planta vie pe 15 desetine de teren pârloagă.
Копия.
Высокопреподобный отец Архимандрит.
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Поздравляю вас с преддверием П(асхи) Х(ристова) и желаю Вам от души всего лучшего.
Предъявитель сего письма, Яков Германсон, желает занять под виноградный сад толоку, прилегающую к его саду, около пятнадцать десятин с тем, чтобы это было и из
согласия царан; для чего и отправляется испроса у Вас дозволения и если Вы изъявите на
то желание то со стороны нашей препятствия не будет.
Остаюсь Ваш покорный слуга Иван Дончев.
19 апреля 1869 года, с. Пуркары.
На занятии выше означенного количества земли Г. Германсоном, для разведения
виноградных лоз, со стороны Киприяновскаго Экономии Монастыря, нет препятствия.
Присовокупляя при том, что Пуркарскому священнику отцу Феодосию, не дозволять занять землю на Пуркарской вотчине на разведении им виноградного сада, более пяти десятин оной, о которой он, священник, должен предварительно явится в Экономию монастыря и совершить надлежащие о той земле условие, в противном же случае владеть
оною он не может. 25 апреля 1869 года.
Настоятель Архимандрита Косма Зографский.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 29.
Nr. 4. 1869 noiembrie 30. Locuitorii satului Purcari mărturisesc că nu sunt împotrivă ca
Iacov Ghermanson să planteze vie pe 15 desetine de teren pârloagă.
Копия.
1869 года ноября 30 дня. Мы, ниже подписвшиеся Бессарабской Области Аккерманскаго уезда жители селения Пуркар даем сию подписку помещику имения Аджилар Г-ну
Якову Германсону в том что часть пустопорожняго места проведеннаго линиею землемера при садах его Господина Германсона с северной стороны от деревни Пуркар, означенной в плане, на которое пустопорожнее место он Г-н Германсон имеет дозволение
монастырем для разведения на оном винограднаго сада; мы со стороны нашей к означенному месту препятствие никакого не имеем и как с дозволения монастыря имеем право окопать таковое место канавою по означенной линии и с нашей стороны препятствие
нет с тем чтобы только не входило бы это место в наш надел в том и подписуемя жители
селения Пуркар: Феодор Иордакий, Сава Точило, Феодосий Амброхий, Михаил Димьян,
Самоил Нестор, Данило Чумбер, Семен Андронатий, Иван Жалтыр, Иван Папук, Иван
Нестор, Димитрий Папук, Симеон Урсатий, Яков Карауш, Яков Нестор, Степан Василатий, Харитон Лунга, Захарий Павлов, Панфилий Радукан, Агатий Колун, Феодор Гросс,
Дионисий Чокорлан, Доментий Демьян, Михаил Декусара, Гаврил Жалтыр, Кондра Базим, Данил Чубар, Василий Димьян, Ефрем Чебан, Гаврил Каракаш, Танас Павлов, Георгий Чубар, Иван Куфлик, Матвей Пирилой, Иван Сергий, Евдоким Турта, Тома Козак,
Василий Турта, Семеон Чеботаренко, Феодор Чеботаренко, Микита Жалтыр, Григорий
Чебан, Матвей Павлов, Логин Каракаш, Михаил Малатий, Парфений Пояна, Иван Пирилой, Григорий Малатий, Микита Каракаш, Софрон Адохиний, Герасим Радукан, Димитрий Гирнец, Иван Лягу, Иван Турута, Митрофан Чолак, Илья Каракаш, а в место их неграмотных по их личной рукоданной просьбе равно и за себя подписали Диоманди Диордица, Димитрий Слобозиян, Антон Деордица.
Что действительно настоящая подписка дана Пуркарскими жителями Г-ну помещику Германсону в вышепрописанной силе, в том Пуркарская Сельская Полиция подписом и печатью удостоверяет. Ноября 30 дня 1869 года.
(М.П.) Староста, Григорий Иордакий,
Сельский писарь, Д. Вакуловский.
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Что действительно настоящая подписка дана жителями селения Пуркар в прописанной в оной силе, а вместо их неграмотных, и равно и за себя, подписана жителями
Диомандием Диордицею, Димитрием Слобозияном и Антоном Диордицею в том Пуркарское Волостное Правление подписом и приложением казенной печати удостоверяет.
Декабря 2 дня 1860 года.
(М.П.) Пуркарскаго Селькаго Старшины, Феодор Слобозиян.
(М.П.) Пуркарскаго Волостнога Правления, Волостной писарь Белинский.
Notă: D. Vaculovschi, meşcianin din Ackerman şi pisarul satului Purcari, menţionat de
acest document, este strămoşul neamului Vaculovschi din satul Antoneşti, raionul Ştefan Vodă.
Sursa. Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 31, 31
verso.
Nr 5. 1876 februarie 19. Catastiful averii imobiliare stăpânită de răposatul Iacov Ghermanson pe moşia Purcari.
Опись № 4
Недвижимому имуществу оставшемуся после смерти Потомственнаго Почетнаго
Гражданина Якова Ермолаевича Гемансона, заключающемуся на вотчине Пуркарах, Акерманскаго уезда, составленная Мировым Судьею 3-го участка Аккерманскаго Мироваго Округа, вследствие заявления наследников о приведение в известность имущества.
Опись составлена 19 февраля 1876 года. Окончена того же числа.
Наименование описаннаго имущества

1

2

3
4
5
6

7

Пространство
и количество
описаннаго
имущества
Один виноградный сад, состоящий на вотчине Пуркар,
33
на балке называемой Вали Корний, находящиеся на
юго-западу селения Пуркар, заключающийся в тридцати трех десятинах, засаженных виноградною лозою,
оце-ненный, каждая десятина по сто руб.
В выше сказанном саде находится один каменный пог1
реб, на нем же жилой дом и сарай, длины двадцать четыре и ширины пять саженей, крытый камышом, оценены в тысячу пять сот руб.
Две кухни чамурныя, крытыя камышем, оценены
2
ка-ждая в 3 руб.
Итого
Один сарай чамурный, крытый камышем, оцененный
1
в шесть руб.
Одна конюшня чамурная, крытая камышем,
1
оцененная в три руб.
Один виноградный сад, состоящий также на вотчине
2
Пуркарах, находящиеся по местности по дорорге ведущей (из) селение Пуркар в Олонешты, от селения Пуркар к востоку, против садов иностранца Адольфа Манжа, заключающиеся в двух десятинах, оцененный каждая по пятдесят руб.
В номер шестом упомянутаго сада имеется один ча1
мурный домик, камышем прикрытый, оцененный в
один руб.
Итого
303

оценка
р.
3300

1500

6
4806
6
3
100

1
110
4916

А всего оценено в четыре тысячи девятьсот шестнадцать руб. Это имущества указала и
оценила ея явившиеся наследники умершаго Якова Германсона: Павел Германсон, Виктор
Германсон, Иван Германсон. Свидетелей при производстве описи находились: староста селения Пуркар, Диомандий Диордица, Аккерманский мещанин, проживающий в селение
Пуркарах, Д. Вакуловский. Опись производил Мировой Судья Ферд(инанд) Бруновский.
Означенные в сей описи за № 4 имущество мы приняли для управления [...]
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 2, 2
verso.
Nr. 6. 1876 februarie 26. Victor, fiul lui Iacov Ghemanson, solicită Administraţiei averilor mănăstirilor închinate ca să-i fie reconfirmat contractul privind stăpânirea grădinii cu vie
de pe moşia Purcari.
5
№ 363. Его Превосходительству Господину Управляющему имениями православных заграничных монастырей в Бессарабской губернии.
Личнаго Дворянина Виктора Яковлевича Германсона,
Прошение
Отец мой Почетный Мировой Судья Аккерманскаго уезда, Потомственный Почетный Гражданин Яков Ермолаевич Германсон умер внезаптно 12 февраля 1876 года, в своем имении Хаджилари Аккерманскаго уезда, без духовнаго завещания, по этому оставил
сады свои, находящиеся в Бессарабской Губернии, Аккерманском уезде, 1-ом стане, Талмазской волости, в селении Пуркары, всем наследникам своим на законном основании.
Так как всех наследников семь, а именно: я, единственный сын от перваго брака, Личный
Дворянин Виктор Яковлевич Германсон (38 ½ лет от роду), мачиха моя вдова Потомственнаго Почетнаго Гражданина Оттилия Андреевна Германсон (58-ой год), с 5-ью детьми своими, от втораго брака с отцом моим, 2-мя сыновьями: Студентами Императорскаго
Новоросийскаго Университета 4-го курса Юридическаго Факультета: Иваном (25-ый год)
и Павлом (23-ий год) и тремя дочерьми своими девицами: Викториею (21-й год), Евгениею (19-й год) и Леонидою (16-й год) Яковлевичами Германсон, то имею честь просить
Ваше Превосходительство сделать надлежащее распоряжение и выдать нам наследникам
один документ на общее законное владение на Пуркарских садах, потому что в документе, ныне имеющем у нас, сказано: наследники должны возобновить документ свой,
для того чтобы монастырь знал бы кто в настоящее время владеет ими и как называются
новые садовладельцы. При этом имею честь присовокупить, что единокровный брат мой
Павел Германсон, будет, на днях, в городе Кишиневе, для возобновления вышеупомянутаго документа на сады и предъявить опись, сделанную Мировым Судьею 3-го участка
Аккерманскаго уехда, на все сады умершаго отца нашаго Якова Германсона, который
владел ими по 12 февраля 1876 года.
Город Одесса, 29 февраля 1876 года.
Личный дворянин Виктор Германсон.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 7, 7
verso.
Nr 7. 1876 martie 20. O scrisoare prin care Victor, fiul lui Iacov Ghemanson, s-a adresat
conducătorului Administraţiei averilor mănăstirilor închinate, informându- despre încercarea
mamei sale vitrege de a-l înlătua pe nedrept de la stăpânirea grădinii cu vie din Purcari.
№ 495. 22 марта 1876.
Odessa, le 20 mart 1876.
Ваше Превосходительство!
Вам известно наше грустное положение по смерти нашего родителя и что мы наследники обязаны, после смерти его, возобновить документы на сады. Об этом я Вам пос304

лал все документы, где монастырь разрешил нам иметь на имении Пуркарах сады. В настоящее время мачиха моя ими родная мать своих 5 детей, которае без всякаго права, захватывает сады отца моего и говорит что, они принадлежат ей. Достала какие то подложные документы, без разрешения монастыря или управления, продает самоуправно вино
из погреба и тому подобныя противозаконныя вещи. Дело вот в чем: когда отец мой был
поссесором селения Пуркар, то он словесно, с разрешения Архимандрита Мефодия, разводил сады на Пуркарской вотчине. Потом когда отец Архимандрит Мефодий умер, то
новый Архимандрит Косма основываясь, на том что отец не имеет разрешения монастыря, завел процесс в Гражданском Суде и дело длилось по 17 июня 1868 года. Потом, по
мировой сделке, отец Архимандрит Косма оставил все сады за отцом моим, как видно из
всех документов. Во время самого процесса мачиха достала какие то подложные документы, без разрешения моего отца (и) монастыря, как будто кто то ей продал, тоже без
разрешения монастыря, и кроме того полиция, тоже без разрешения монастыря, выдавало ей, по сказаниям каких то мнимых лиц, свидетельства на принадлежность ей садов.
Подобно тому, что весь Петербург принадлежит мне, по сказаниям каких то лиц и полиция основываясь на этом, выдавало бы безправные документы без разрешения самих
владельцев города Петербурга. Вот какие права имеет мачиха на эти сады.
По Высочайшему повелению, только те акты имеют силу, которые составлены с разрешения монастыря или самим монастырем. На этом начале и существует настоящее Управление монастырскими имениями. Ваше Превосходительство будьте так добры и пригласите к себе Губ(ернскаго) Секр(етаря) Николая Ивановича Кушковскаго, который Вам
объяснит это дело отца моего в судах и Вы убедитесь в справедливости моих слов. Кроме
того прошу Ваше Превосходительство потребуйте все документы от мачехи моей и разсмотрите их незаконность и явную подложность, где монастырь никаких разрешений и
своего права не уступал ей на сады. С истинным почтением и глубокой преданности остаюсь всепокорнейшим слугою.
Виктор Яковлев Германсон
Адрес мой: по Садовой улице, в собственном доме, под № 21. В городе Одессе.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 28,
28 verso, 38.
Nr 8. 1876 martie 31. O scrisoare a lui Victor, fiul lui Iacov Ghemanson către conducătorul Administraţiei averilor mănăstirilor închinate, referitoare la litigiul cu mama sa vitregă
privind stăpânirea grădinii cu vie de pe moşia Purcari.
№ 562. Одесса. 31 марта 1876.
Ваше Превосходительство.
Препровождаю Вашему Превосходительству письмо бывшаго повереннаго монастыря Губ(ернскаго) Секрет(аря) Ник(олая) Ив(ановича) Кушковскаго, который подавал
и вел дела монастыря с отцом моим из которого вы можете видеть всю правду и что на
имя моей мачехи нет никаких садов. Она желает от меня отнять мое право, которое я
имею от отца моего и делает мне всякаго рода неприятности, по какому то мнимому праву на сады родителя моего Якова Германсона, который в настоящее время уже умерший,
как Вашему Превосходительству это известно. Дети мачехи моей будут скорее держать
сторону своей матери, которых числом пять, и я один не имею никого из родных и все окружающие люди и знакомые держут сторону мачехи и ея детьми. Мне остается прибегать
к правосудию и к Вашему Превосходительству быть на стороне правой, не дозволять мачехи моей обижать единственнаго сынка от перваго брака, даже после смерти отца моего,
не говоря о том что было прежде. В полной надежде найти у вас своего покровителя, я с
глубоким почтением и искренней преданности остаюсь всепокорнейший слуга Вашего
Превосходительства.
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Виктор Яковлевич Германсон.
P.S.: Мачеха продает вино из погреба, без позволения моего, в городе Одессе виноторговцу Урфалову и задерживает деньги, а я смотрю на эту несправедливость.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 25,
25 verso, 39.
Nr 9. 1876 mai. Autorităţile orăşăneşti din Odesa confirmă că Victor Ghermanson locuieşte permanent pe moşia sa de baştină, Şteingoldovca (Coromâslo), în ţinutul Ackerman, iar
în Odesa vine rar şi pentru puţin timp.
Протокол.
1876 года мая __ дня, Заведующий 1 Околодном Херсонскаго участка на основание
поручения пристава того участка, прибыв в доме Германсона чрез вопрос дворника того
дома Самоила Склярчука и находящагося там управляющим обнаружено: что Личный
Дворянин Виктор Германсон постоянное жительство имеет в собственном имении а
Аккерманском уезде деревня Коромысло (Штейнголдовка); в г. Одессе бывает редко и на
очень короткое время, в настоящее время он в Одессе только на короткое время и о пребывании его сведение в Херсонский участок дано, что подтвердил и Личный Дворянин
(ныне Надворный Советник) Виктор Германсон о чем и постановлен настоящий протокол.
Чиновник Главен.
Выше прописанное утверждаем Самоиль Склярчук, а за него неграмотнаго по
просьбе подписал Филипп Герасимов.
Личный Дворянин Виктор Германсон.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 15.
Nr 10. 1876 iunie 23. O scrisoare a lui Victor, fiul lui Iacov Ghemanson, către conducătorului Administraţiei averilor mănăstirilor închinate, referitoare la procedura de reconfirmare
a contractului privind stăpânirea grădinii cu vie de pe moşia Purcari.
Одесса, 23 июня 1876 г.
Ваше Превосходительство, многоуважаемый Василий Васильевич.
Так как я давно подал прошение Вашему Превосходительству о выдаче нам всем
наследникам общаго документа на все сады Германсона, умершаго родителя моего Якова
Ермолаевича, то в настоящее время представляю Вашему Превосходительству лично от
меня копию определения Одесскаго Окружнаго Суда о признание всех нас наследниками
и кроме того лист гербовой бумаги, чтобы на нем написать документ на все сады наследников Германсона. Что же касается до дежмы поместить следующим образом: так как
поземельныя деньги означены в документ 2 р. 25 к. и кроме того дежма с урожая винограда т.е. десятую часть урожая винограда, то означить ее 7 р. 75 к., чтобы ровно было бы
10 руб. срб., что Ваше Превосходительство Вы же желали сами сделать для всех садовладельцев не более десяти руб. срб. По этому по количеству 36 десятин земли садов придется нам платить 360 руб. срб. в год поссесору Пуркары, если я не буду поссесором, а если
меня утвердит Министерство Государственных Имуществ или лучше сказать крестник
мой князь Андрей Ливен, не будет противится, а будет поступать со мною как товарищ по
Московскому Университету, то эти деньги 360 руб. срб. останутся у меня в кармане и дежма и поземельные деньгами, за наши сады, не будут подлежать поссесорам как налог или
дань, за то что они не работают, а работаем мы садовладельцы и не имеем никаких выгод, кроме убыток: плата рабочим и неурожаи и сверх того еще и низкая цена на вино
уже несколько лет сряду. Если я буду утвержден поссесором Пуркар, то будьте так добры,
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если Вы только будьте иметь дело в городе Одессе, то заезжайте ко мне в городе Одессу,
по Садовой улице, в собственном доме, под № 21. Мы здесь подпишем условие у нотариуса Навроцкаго, который мне говорил, что я не буду платить городские расходы, а именно двойную цену подлежащей бумаг, а именно: 400 руб. срб., а все дело обойдется мне
200 руб. за лист гербовой бумаги и нотариальных 72 руб., а всего 272 руб. срб., между тем
в Кишиневе будет мне стоить 400+200+10, а всего 800 руб., что наиладно платить. Пятьсот рублей менее. Это дело здесь выгоднее сделать для меня в Одессе, нежели в Кишиневе.
От всей души желаю Вашему Превосходительству всего хорошего и как бывшие товарищи по службе в Министерстве Государственных Имуществ, и теперь, может быть,
придется также, по поссесии, быть по одному и тому же Министерству вместе, от чистого
сердца мою глубокую признательность.
Остаюсь весь Ваш покорнейше слуга Виктор Германсон.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 53,
53 verso, 54.
Nr. 11. 1877 aprilie 1. Procură pe numele lui Pavel Iacovlevici Ghemanson, prin care mama sa, Ottilia Andrevna Ghermanson, îl împuterniceşte să acţioneze din numele ei pentru reconfirmrea dreptului de stăpânire asupra grădinii cu vie de pe moşia Purcari.
Любезный сын Павел Яковлевич!
Состоя вместе с Вами, прочими сонаследниками и малолетней дочерью моей, Леонидой Яковлевой Германсон, над которой я назначена опекуншей, владельцами виноградных садов, доставшихся нам по праву наследования после мужа моего, а отца Леониды Германсон, Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Ермолаевича Гемансона,
находящихся в имении Пуркарах, Бессарабской губернии, Аккерманскаго уезда, принадлежащем Киприяновскому монастырю, я настоящего доверенностью уполномочиваю
Вас, за себя и в качестве опекунши малолетней дочери моей Леониды Германсон, возобновить документы на владения поименованными садами во Временном Управлении
Имениями Заграничных Монастырей в Бессарабии, входить с Управлением в соглашение, подписывать и подавать всякаго рода заявления и бумаги, заключить акты и договоры и всякаго наименования документы, на сроки, суммы и условиях по Вашему усмотрению, подписывать таковыя, получать под свою росписку всякаго рода копии, справки и
документы на дальнейшее владение садами и вообще по сему предмету заменять меня и
малолетнюю дочь мою Леониду Германсон во всем исполняя все обряды и формальности Устава Временнаго Управления, а что вы по сей договоренности законно учинить,
верю, спорить и прекословить не буду. Доверенность это принадлежит Кандидату Прав
Павлу Яковлевичу Германсон.
За себя и в качестве опекунши малолетней дочери моей Леониды Яковлевой Германсон, вдова Потомственнаго Почетнаго Гражданина Отилия Германсон.
Тысяча восемьсот семьдесят седьмаго года апреля перваго дня, доверенность эта явлена у меня Порфирия Григорьевича Навроцкаго, Одессакго Нотариуса, в канторе моей 3
части по Преображенской улице, в доме Папудова №1 вдовой Потомственнаго Почетнаго Гражданина Отилиею Андреевною Гемансон, действующей за себя и в качестве опекунши малолетней дочери своей Леониды Яковлевой Германсон. [...]
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 47,
47 verso.
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Nr 12. 1877 aprile 25. Fraţii Victor şi Pavel Ghermanson solicită, Administraţiei averilor
mănăstirilor închinate, în numele tuturor moştenitorilor lui Iacov Ghermanson, reconfirmarea contractului de stăpânire a grădinii cu vie de pe moşia Purcari.
Его Превосходительству Господину Управляющему монастырских имений в Бессарабии.
Поверенных матери, братьев и сестры, Лично Дворянина Виктора, и Кандидата
Права Павла Яковлевых Германсон
Прошение.
Представляя при сем надлежащие документы, покорнейше просим, согласно пятому пункту акта на право владения виноградными садами на вотчине Пуркары, Аккерманскаго уезда, Бессарабской губернии, состоявшемуся 1868 года, июня 5 дня, между
Настоятелем Киприяновскаго монастыря, Архимандритом Космою Зографским и умершим отцом нашим Потомственным Почетным Гражданином Яковом Ермолаевичем
Германсоном, возобновить поименованный акт в общем владении садами на имя наследников последняго, именно: вдова Потом(ственнаго) Почетнаго Гражданина Оттилии Андреевой Германсон, Личного Дворянина Виктора Яковлева Германсон, Кандидат Прав:
Ивана и Павла Яковлевых Германсон и Потомственных Почетных Гражданок, девиц:
Вик-тории, Евгении и Леониды Яковлевых Германсон, в количестве 36 1/6 десятин земли с означением границ по прилагаемому при сем плану. При этом покорнейше присовокупляем просьбу, составить надпись о согласии на уступную сделку виноградного сада
Семена Степанова Клинчеголо, купленаго умершим отцом нашим 1875 года марта 12 дня.
Г. Кишинев, 25 апреля 1877 года.
Поверенные: Личный Дворянин Виктор Яковлев Германсон, за Кандидата Права
Ивана Яковлева Германсон, за девиц Виктории и Евгении Яковлевых Германсон и лично
за себя.
За себя и в качестве повереннаго вдова Потомственнаго Почетнаго Гражданина Оттилии Андреевны Германсон и девицы Леониды Яковлевы Германсон, Кандидат Права
Павел Яковлевич Германсон.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 45,
45 verso.
Nr 13. 1877 aprilie 25. Administraţiei averilor mănăstirilor închinate şi fraţii Victor şi
Pavel Ghermanson, ultimii în numele tuturor moştenitorilor lui Iacov Ghermanson, reînoiesc
contractul de stăpânire asupra grădinii cu vie de la Purcari.
Тысяча восемьсот семьдесят седьмаго года, апреля двадцать пятого дня, мы ниже
подписавшиеся: Управляющий монастырскими имениями в Бессарабии и поверенные
садовладельцы виноградными садами Германсон, Личный Дворянин Виктор Яковлевич
Германсон и Кандидат Права Павел Яковлев Германсон заключили сей акт по которому,
согласно состоявшим документам между Настоятелем Киприяновскаго монастыря,
Архимандритом Космой Зографским и ныне покойным Потомственным Почетным
Гражданином Яковом Ермолаевым Германсоном от 5 июня 1868 года и от 25 апреля 1869
года, а также согласно разрешения жителей с. Пуркарь, ему Якову Германсон, разводить
виноградные сады на вотчине Пуркари составленному 30 июня 1869 года, передаются от
ныне на всегда садовладельцам: вдовы Потом(ственнаго) Почетнаго Гражданина Оттилии Андреевне Германсон, Личному Дворянину Виктору Яковлеву Германсон, Кандидатам Прав Ивану и Павлу Яковлевам Германсон и Потомственным Почетным Гражданкам, девицам Виктории, Евгении и Леониды Яковлевам Германсон, а также наследникам
поименованных лиц, виноградные сады, состоящие на принадлежащей Киприяновскому
монастырю вотчине Пуркарах, находящиеся в Аккерманском уезде, Бессарабской губер308

нии, количеством тридцать шести и одна шестая десятин, граничущие с запада и с севера
землею, вошедшего в надел мещанам, проживающих в с. Пуркарах; с востока дорогою –
идущей из селения Пуркары в с. Олонешты и садами швейцарско-поданнаго Адольфа
Манжа; с юга рытлиной и прилегающим к ней садом французко-поданнаго Иосифа
Савари, со всеми имеющимся на них обзаведениями и постройками, без личнаго права
садовладельцев Германсон и их наследников при пользования означенными виноградными садами, на находящуюся под последними землею; с тем, во первых, что садовладельцы Германсон и их наследников обязаны ежегодно со всего урожая этих садов давать
монастырю или его поссесору десятину (дежму), до отдачи которой садовладельцы Германсон не имеют право распоряжаться собранным вином и сверх того они, Германсон,
ежегодно двадцатого октября должны платить монастырю <за землю> занимаемою теми
садообзаведениями десятину <…> по два рубля двадцати пяти коп(еек) сереб(ом), а самыя садообзаведения обрабатывать за свой счет самым лучшим образом и всегда держать их в хорошем виде и проядке, во вторых, предсавленные по сему акту в пользованию их, совладельцев, Германсон, садообзаведения они, Германсоны и их наследники не
имеют никакого права без писменнаго согласия монастыря ни закладывать, ни продавать, а также передавать оныя другим лицам или не делать на оныя каки либо долги, равным образом допускать по своему желанию описи или реестру; в третьих, в претензий и
иски какие также имеются и будут предъявлены от какого бы то ни было к тем садообзаведениям совладельцы Германсон и их наследники принимают на свой счет и ответственность.
Управляющий монастырскими имениями в Бессарабии.
За себя и по доверенности Кандидата Права Ивана Яковлева Германсон и Потомственным Почетным Гражданок девицам Виктории и Евгения Яковлевны Германсон.
Личный Дворянин за себя и по доверенности вдовы Потомственнаго Почетнаго
Гражданина Оттилии Андреевны Германсон и девицы Леониды Яковлевны Германсон
[...]
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 46,
46 verso.
Nr. 14. 1884 iulie 1. Hristian C. Brunovschi mărturiseşte că Victor Ghermanson i-a cedat
dreptul de posesiune asupra moşiei Purcari, cu condiţia de a nu percepe dijma şi taxa funciară
pentru viile acestuia.
Город Одесса. Тысяча восемьсот восемьдесят четвертаго года июля перваго дня. Я,
ниже подписавшийся, Губернский Секретарь Христиан Клавдиевич Бруновский выдаю
настоящее обязательство наследникам Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова
Ермолаевича Германсона в том, что я, Христиан Бруновский, приняв от Виктора Германсона переуступку контракта на аренду вотчины Пуркары, Аккерманскаго уезда, Бессарабской губернии, принадлежащей Киприяновскому монастырю, взятой Викторорм Германсон в аренду по контракту совершенному 22 декабря 1876 года у Кишиневскаго Нотариуса Штриммера между им Германсоном и Управляющим имений Заграничных монастырей Действительный Статский Советник В.В. Новосельцовым, право и силу каковаго
контракта переуступлено Виктором Германсоном мне Христиану и Фердинанду Бруновским, обязуюсь не взыскать с принадлежащих Виктору Германсону и других его сонаследников умершаго Якова Германсона, виноградных садов, находящиеся на арендуемой
мною вотчине Пуркары, ни десятой части урожая, ни установленной в замен оной платы
деньгами и в случае переуступки контракта другому лицу, я должен ограничить последнее таковым же обязательством, в случае же нарушения мною контракта, ответственность за взнос с садов десятой части я принимаю на себя, освобождая Виктора Герман309

сона и его сонаследников от этого взноса или платежа до истечения срока контракта, то
есть до двадцать третьего апреля тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.
Губернский Секретарь Христиан Клавдиевич Бруновский.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 33,
33 verso.
Nr. 15. 1886 aprilie 2. Victoria Miciu-Nicolaevici, Eugenia Terentiev şi Leonida Cuzminschi, fiicile lui Iacov Ghermansov, cedează fraţilor lor, lui Ivan şi Pavel Ghermanson, toate
drepturile asupra viilor de la Purcari.
Временное Управление имениями заграничных монастырей в Бессарабии.
Жены Коллежскаго Секретаря Виктории Яковлевны Мичу-Николаевич, уродженной Германсон, действующей за себя и по поверенности жены корнета Лейб-Гвардии Козачьяго Атаманскаго полка Евгении Яковлевны Терентьевой, урожденной Германсон, и
жены Губернскаго Секретаря Леониды Яковлевны Кузминской и Коллежскаго Ассесора
Павла Яковлевича Германсона, действующаго за себя и по доверенности брата своего,
Коллежскаго Ассесора Ивана Яковлевича Германсона
Прошение.
Представляя при сем удостоверение Управления выданное 13-го мая 1877 года за №
649 о принадлежности нам виноградного сада на вотчины Пуркар Аккерманскаго уезда,
с надписью об уступке наследственных долей на это имущество из нас Викториею МичуНиколаевич, Евгению Терентьевой и Леонидой Кузминской, урожденных Германсон,
нам, Ивану и Павлу Германсонам, честь имеем просить разрешить эту уступку и выдать
нам, Ивану и Павлу Германсонам взамен представляемаго удостоверения, новое удостоверение с показанием нас единственными владельцами виноградного сада покойнаго
отца нашего, Якова Германсона. Подачу сего прошения и получение новаго удостоверения изверяем Надворному Советнику Митрофану Васильевичу Пуришкевичу. Одесса, 1886
года апреля 2-го дня. Жительство имеем в Одессе, по Садовой улице, в доме Германсона.
Жена Губернскаго Секретаря Леонида Яковлевна Кузминская, урожденная Германсон.
Жена Коллежскаго Секретаря Виктория Яковлевна Мичу-Николаевич уродженная
Германсон, за себя и по доверенности жены корнета Евгении Яковлевны Терентьевой,
урожденной Германсон.
За себя и и по доверенности брата моего Коллежскаго Ассесора Ивана Яковлевича
Германсона, Коллежский Ассесор Павел Яковлевич Германсон.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 32,
32 verso.
Nr 16. 1888 mai 20. Pavel Ghermanson înştiinţează Administraţia averilor mănăstirilor
închinate că de pe 25 mai până în luna noiembrie se va afla în satul Purcari, ţinutul Ackerman.
В Управление имениями заграничных монастырей в Бессарабии.
Надворнаго Советника П.Я. Германсона, жит(ельствующаго) в г. Одессе, Садовое ул.,
соб(ственном) доме, № 21.
Заявление.
Имею честь заявить Управлению, что 25-го сего мая, я переезжаю из гор. Одессы на
жительство в сел. Пуркары, где предполагаю остаться до ноября месяца сего года а потому, в случае Управлению представится надобность в вызове меня в Кишинев, то, покор310

нейше прошу переслать таковой следовно Ст. Волонтировку, Аккерманскаго уезда, а оттуда в сел. Пуркары.
П. Германсон.
Гор. Одесса, мая 20 дня 1888 года.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 69,
69 verso.
Nr. 17. 1892 iunie 2. Ivan Ghermanson solicită Administraţiei averilor mănăstirilor închinate să facă o completare în contractul de stăpânire asupra viilor de la Purcari, deoarece,
în conformitate cu legislaţia, el este moştenitorul bunurilor rămase de la fratele său, răposatul
Pavel Ghermanson.
В Управление Имениями Заграничных Монастырей в Бессарабии.
Надворнаго Советника Ивана Яковлевича Германсона, жительствующаго в гор.
Одессе на Садовой улице в собственном доме № 21.
При сем прилагаю засвидетельсвованную копию определения Кишиневскаго Окружнаго Суда от 4 февраля сего года из которой видно, что я тем судом утвержден в правах
наследства после смерти брата моего Павла Яковлевича Германсон, а так как в числе
имущества умершаго находится два виноградных сада, состоящие в Бессарабской Губернии Аккерманскаго уезда на вотчине Пуркарах, каковыми садами я и умерший брат Павел владели нераздельно по двум контрактам, заключенным в 1888 году 17 и 19 декабря
того же года с Монастырским Управлением, каковыя копии контрактов при сем прилагаю, то в виду объясненнаго решения Кишиневскаго Окружнога Суда покорнейше прошу
на прилагаемых контрактах сделать надпись о том что все прав и обязанности моего
умершаго брата Павла, в тех контрактах выраженныя всецело перешли ко мне в силу судебнаго решении и я таковыя принимаю на себя и обязываюсь пред Монастырским Управлением в точности исполнить все указанное в тех контрактах.
Учиненную Монастырским Управлением просимою мною надпись на контрактах,
вместе с контрактами, прислать мне по указанному мною адресу моего жительства.
Прилагаю при сем две гербовых марки 80 коп. достоинства и на пересылку один рубль.
Гор. Одесса, июня 2 дня 1892 года.
Надворный Советник Иван Яковлевич Германсон.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 110,
110 verso.
Nr 18. 1901 ianuarie 19. Ivan Ghemanson solicită Administraţiei averilor mănăstirilor
închinate să-i prelungească pe 36 ani stăpânirea asupra viilor de la Purcari.
В Управление имениями заграничных монастырей в Бессарабии.
Дворянина Ивана Яковлевича Германсона, жительсвующаго в г. Одессе, по Дворянской улице, дом Белой.
По дополнительному условию, совершенному 19 декабря 1888 г., между Управляющим имениями заграничных монастырей в Бессарабской губернии и мною совместно с
братом моим Павлом Германсон, за смертью котораго я вступил в его права на наследству, я обязан выплачивать Киприяновскому монастырю ежегодно в течении 12 лет, начиная с 23 апреля 1889 года по 317 р. 53 к. за право пользования мною землею из вотчины Пуркар (п. I условия).
Так как срок сказанному условию скоро истекает и так как по 8 п. онаго «по истечении договорнаго срока мне предоставлено право возобновить то условие на более продо311

лжительное время с подесятинной платы по местному обычаю», то я настоящею просьбою и ходатайствую о возобновлении онаго сроком на 36 лет за ту же годичную плату, какую уплачиваю и ныне.
Считаю нужным присовокупить: 1) другие владельцы садовых участков на вотчине
Пуркарах выплачивают за землю под их садами не более того, что и я ныне плачу, как то
Управлению известно из имеющихся у него сведений о тех садовых участках; 2) увеличение годовой платы против той, какую ныне выплачиваю, представляется в виду тех расходов, какие приходится мне нести не только по администрации сада, но и на уплату
страхования виноградника от градобития, от филлоксеры, на улучшение его и на те
меры, к каким приходится прибегать благодаря повсеместным засухам и климатическими изменениями – удобрению, поливок кустов, вспрыскиванию их купоросом и проч.; 3)
Мне желательно изменить третий пункт ныне дейсвующаго условия в том смысле, чтобы
на случай неплатежа на сроки обусловленнаго договором платежа насчитывался бы на
меня такой самый размер процента, в виде пени, какой землевладельцы уплачивают за
несвоевременный взнос земельнаго государственнаго налога; ибо уплату вдвойне причитающагося с меня платежа за просрочку около двух или трех дней, как это установлено
ныне дейсвующим условием, нельзя не признать мерой крайнею; 4) Радикальное улучшение виноградника и приспособлений к производству и выдержке вина – постройка, машины – возможно только тогда, когда садовладелец имеет возможность затраченный им на
это капитал распределить для погашения на более число лет, погашая таковой ежегодно малыми сумами. Вот почему является крайняя необходимость заключить договор на возможно
большое число лет и тем гарантировать сделанную на улучшение затрату.
О распоряжении, какое по сей моей просьбе последует, почтительно прошу мне сообщить.
Г. Одесса. Января 19 дня 1901 года.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 115,
115 verso.

Nr. 19. 1902 ianuarie 26. Administraţia averilor mănăstirilor închinate încredinţează
Cârmuirii de voloste Talmaza să medieze cu Ivan Ghermanson semnarea contractului de
arendă pentru grădina cu vie Nr. 76 de la Purcari.
М(инистерство) З(емледелия) и Г(осударственных) И(муществ), Управление имениями заграничных монастырей в Бессарабской губернии. Января 26 дня 1902 года. №
1016, г. Кишинев.
В. Нужнов.
В Талмазкое Волостное Правление.
Управление поручает Волостному Правлению препровождаемую подписку предложить подписать пользователю оброчной статьи №76 в имении Пуркары-Антоновка Надворному Советнику Ивану Яковлеву Германсону, при несогласии последнего, потребовать письменный отзыв с объяснениями причин отказа, изложив таковой на самой же
подписке, которую немедленно представить в Управление.
Управляющий <………>
Секретарь <……>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 120.
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Nr. 20. 1902 februarie 8. Ivan Ghermanson solicită Administraţiei averilor mănăstirilor
închinate să-i trimită proiectul de contract de tip nou, însă cu păstrarea prevederilor vechilor
contracte, în special a dreptului de emfitevzis.
Его Превосходительству Господину Управляющему имениями православных заграничных монастырей в Бессарабии.
Пуркарскаго садовладельца, Коллежскаго Советника Ивана – он же Николай –
Яковлевича Германсона.
Просьба.
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой, если будет возможно, не откажите Ваше
Превосходительство прислать мне вновь выработанный проэкт новаго договора на будущее время, сообразно проетированному новому договору Г-на Бруновскаго с Вами, с сохранением силы старых документов, заключенные первоначально с монастырем на правах эмфитевзиса – для садовладельцев-эмфитевтиков, сады коих находятся на монастырской земле вотчины Пуркары.
Жительство мое в собственном имении «Хаджилары», Аккерманскаго уезда, Бессарабской губернии, а почтовая станция Волонтировка.
Проситель, Коллежский Советник: Иван-Николай Яковлевич Германсон.
Февраля 8 дня 1902 года.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 117.
Nr. 21. 1902 iulie 30. Ivan Ghermanson informează Administraţia averilor mănăstirilor
închinate despre disponibilitatea sa de a acceptă înlocuirea dijmei cu plata în bani pentru stăpânirea viilor de pe moşia Purcari-Antonovca.
Подписка.
Тысяча девятьсот втораго года июля тридцатого дня. Я нижеподписавшийеся даю
настоящую подписку Управлению имениями заграничных монастырей в том, что, в случае согласия Министерства Земледелия и Государственных Имуществ на заключение со
мною дополнительного к договору от 5 июня 1868 года аренднаго договора на замену
(дежмы) десятую часть урожая денежною повинностью на новый 12-ти летний арендный
срок на сад № 76 в имение Пуркары-Антоновк(а) я изявляю согласие уплачивать за означенную статью, обусловленную тем договором плату по 2 руб. 25 коп. с десятины и взамен дежмы (десятой части урожая) по 10 руб. с десятины или всего по 12 руб. 25 коп. с десятины, что за весь 34 десят. 800 кв. саж. составит в год ЧЕТЫРЕСТА ДВАДЦАТЬ руб.
пятьдесят семь копеек.
Коллежский Советник Иван Яковлевич Германсон.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 137.
Nr 22. 1902 august 21. Dijma de pe grădina Nr. 76 de la Purcari a lui Ivan Ghermanson
este scoasă la mezat.
Августа 21 дня 1902 года.
ТОРГОВЫЙ ЛИСТ
Отдается в арендное содержание, право получение в настоящем 1902 году десятой
части (дежмы) урожая сада № 76 в имении Пуркары-Антоновка, заключающаго в себе 34
дес(ятины) 800 (саж)ень земли. Торг начнется с предлагаемой цены.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 124.
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Nr 23. 1905 septembrie 17. Leontie Chirienco, împuternicitul lui Ivan Ghermanson, solicită Administraţiei averilor mănăstirilor închinate micşorarea taxei funciare pentru viile de la
Purcari ale lui Ghermanson, deoarece jumătate din ele au fost distruse de filoxeră şi nu aduc venit.
Его Превосходительству Господину Управляющему Имениями Духовных Установлений.
По доверенности Пуркарскаго садовладельца Ивана-Николая Яковлевича Германсона, Леонтия Кириенко,
Заявление.
В течении 2-х лет филлоксера уничтожило половину (около 16 десятин) виноградника моего верителя Ивана-Николая Яковлевича Германсона. Факт присутствия филлоксеры установлен Аккерманским уездным виноградарем Газаловым и подтвержден заведующим Бузиновским казенным бутошником Херсон(ской) губ(ернии) П.А. Фором, а потому считаю себя в праве просить Г-на Управляющго имениями заграничных монастырей о понижении платы арендной до половины ея размера, так как сады не приносят никакого дохода. В виду сего вышеупомянутаго, для возстановления заново виноградников,
требуются большие затраты на подготовку почвы, выписку заграничных филлоксероустойчивых виноградных лоз, посадку их и другие работы в течении нескольких лет, пока
они не станут принести доход. В виду всего этого, надеюсь что просьба моя будет принята
в должное внимание и Управление не откажет прнизить поземельную плату.
Пуркары, 17 сентября 1905 г.
По доверенности И.Я. Германсона, Леонтий Кириенко.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 133.
Nr 24. 1905 noiembrie 10. Ivan Ghermanson refuză să semneze contractul de tip nou
pentru grădina sa de la Purcari, deoarece el o stăpâneşte în baza dreptului „jus emphyteuticum”.
Его Высокородию Господину Оброчнаго Надзирателю Управления Землями
Заграничных Духовных Установлений в Бессарабии.
Пуркарскаго садовладельца Статскаго Советника Ивана-Николая Яковлевича Германсон.
Заявление.
На предложение Ваше о Выдаче подписки о дальнейшем пользования виноградником на правах простой аренды, я согласится не могу, так как владею садами по наследству, на основание эмфитевтическаго права.
Статский Советник Иван-Николай Яковлевич Германсон.
1905 г. ноября 10 дня.
Г. Одесса, Воронцовский переулок, дом Расраловича, № 4, квартира № 1.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 131.
Nr 25. 1905 noiembrie 15. Supraveghetorul Usatov raportează Ministerului Agriculturii
şi Proprietăţilor Statului despre refuzul lui Ivan Ghermanson de a semna contractul de arendă
asupra viilor de la Purcari.
М(инистерство) З(емледелия) и Г(осударственных) И(муществ), Надзиратель по заведыванию Землями Заграничных Духовных Установлений 1 района Бессарабской губернии. Ноября 15 дня 1905 г., № 756.
В Управление имениями Землями Заграничных Духовных Установлений в Бессарабской губернии.
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В дополнение к рапорту моему от 23 августа с(его) г(ода) за № 494 имею честь препроводить заявление арендатора садоваго участка № 76 в имении Пуркары, Статскаго
Советника Ивана Германсона об отказе заключить условие на арендуемый им участок в
виду того, что он пользуются участком на эмфитевтическом праве. Поверенный арендатора участка № 36 в том же имении Элеоноры Бруновской Християн Бруновский заявил
мне подобнаго рода отказ словесно отказавшись дать заявление на бумаге.
Надзиратель И. Усатов.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 130,
130 verso.
Nr. 26. 1905 noiembrie 15. Supraveghetorul Usatov, raportează Ministerului Agriculturii şi Proprietăţilor Statului despre starea viilor de la Purcari ale lui Ivan Ghermanson.
М(инистерство) З(емледелия) и Г(осударственных) И(муществ), Надзиратель по заведыванию землями заграничных духовных установлений 1 района Бессарабской губернии. Ноября 15 дня 1905 г. № 757.
В Управление Имениями Заграничных Духовных Установлений в Бессар(абской) губ(ернии).
Возвращая при этом прошение арендатора садового участка № 76 в имении Пуркари Ивана Германсона, имею честь донести что означенный участок земли имеет площадь в 34 десятин из коих около 30 десятин занято виноградом. Сорта винограда, главным образом, винные; преобладает сорт местный «серексия». Кусты винограда разных
возрастов, но средний возраст можно считать 25 лет.
Обработывается виноградник тщательно под наблюдением опытнаго виноградаря.
За последние 15 лет стоимость обработки одной десятины виноградника можно считать
110 руб. При среднем урожае виноградник Германсона дает 200 ведер с десятины и цена
на вино 1 руб. 20 коп. за ведро, чистую доходность виноградника, принимая в разчет
амортизацию капитала, затраченнаго на разведение виноградника, постройку подвала и
прочих хозяйственных построек, можно считать 80-90 руб. с десятины. Вследствие засухи 1899, 1900, 1904 и 1905 года, а также поражения филлоксерой виноградников имения Пуркар доходность всех виноградников им(ения) Пуркар, а в частности Германсона,
значительно упала и дошла почти до нуля. Арендная плата за десятину участка № 76 – 12
руб. 25 к., определяется постановлением товарища министра земледелия от 25 февр. 1904
года за № 304,
Ее нельзя считать высокой, так как плата за десятину пахотной земли в Аккерманском уезде доходит до 12 руб. Несостоятельным арендаторам садовых участков имения
Пуркар желательно было бы прийти на помощь путем безплатной раздачи филлоксероустойчиваго посадочного материала, подходящаго для почв имения.
Если принимать во внимание что Германсон один из самых крупных помещиков
Аккерманскаго уезда, владеющий более 4000 десятин земли, то, я полагаю, что было бы
справедливо в ходатайстве об уменьшение арендной плате ему отказать.
Надзиратель И. Усатов.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 132,
132 verso, 139, 139 verso.
Nr. 27. 1906 iulie 29. Supraveghetorul Usatov raportează Ministerului Agriculturii şi
Proprietăţilor Statului că Ivan Ghermanson a refuzat să semneze contractul de arendă, deoarece viile sale sunt contaminate de filoxeră şi jumătate din ele s-au uscat.
М(инистерство) З(емледелия) и Г(осударственных) И(муществ).
Надзиратель по заведыванию землями заграничных духовных установлений 1 района Бессарабской губернии. Июля 29 дня 1906 г. № 880.
В Управление имениями заграничных духовных установлений.
315

Возвращая при этом условие на участок № 76 в имении Пуркары и подписку Германсона, имею честь донести, что от заключения условия Германсон отказался. Виноградник заражен филлоксерой и половину погиб. 6 десятин весной настоящаго года засажено молодыми кустами на американских подвоях, взамен погибших старых кустов. Остальная часть виноградника в настоящем году дала самый ничтожный урожай. Принимая во внимание что контракт, заключенный Германсоном в 1869 году с Киприяновским
монастырем сохраняет силу и арендные деньги по 12 рублей 25 копеек за десятину уплачивается аккуратно, я полагал бы, что в настоящем году взамен денежной платы назначить конкуренцию на десятую часть урожая не следует.
Надзиратель И. Усатов.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, fila 133
Nr. 28. Rezumatele principalelor documente din dosarul referitor la grădina din Purcari
a neamului Ghermanson.
Пуркары-Антоновка № 7. Сад № 76. 34 дес. 800 кв. с.
5 июня 1868 года монастырем заключено мировое сделка с Я.Е. Германсоном о признание Германсону находящихся в его владение садов, <кроме> сада, купленным им у Маразли с тем, чтобы он и его наследники давали монастырю дежму и по 2 р. 25 коп. с дес.
19 декабря 1888 г. Управлением заключено условие с П. Германсоном в дополнение
к договору от 5 июня 1868 г. на уплату за сад в 34 дес. 800 кв. с. по 9 р. 25 коп. за дес. с 23
апреля 1889 по 23 апреля 1901 г.
При неуплаты в срок годов(аго) платежа в двойне.
30 июня 1902 г. И. Я. Германсон выдал подписку о согласии платить по 12 р. 25 коп. с дес.
20 сент. 1905 г. Кириенко по доверенности И. Я. Германсона просит о понижении
денежной платы на половину ввиду уничтожения филлоксерой около 16 дес.
29 июля 1906 Обр. надз. донес, что Германсон отказался от заключения договора на
12 л(ет); <но> арендную плату по 12 р. 25 коп. уплачивает аккуратно.
Пуркары-Антоновка № 7. №97, сад № 76. 34 дес. 800 кв. с.
2 ноября 1874 от Я. Германсона поступило заявление о желание его платить вместо 2
р. 25 коп. и дежмы по 5-6 руб. за дес. в год.
5 июня 1868 монастырем заключено полюбовное соглашение с Я.Е. Германсоном на
пользование последним садам и обзаведениями с уплатой монастырю дежмы и по 2 р. 25
коп. За нарушение какого либо из пунктов договора сад и обзаведения отбираются.
30 апреля 1886 г. Управлением разрешен переход от дочерей покойнаго Я. Германсона принадлежащим их частей по наследству к братьям их Павлу и Ив. Яков. Германсонам.
Мая 13 дня 1877 г. Управлением выдано удостоверение наследникам Я. Германсона
на право наследования садами на условиях договора с монастырем.
24 декабря 1887 г. П. и И. Германсон ходатайствовали об утверждении их в правах
вечнаго владения садами или об <...> на 99 лет с условием: 1) платить по 10 руб. за дес. в
год; 2) в случае неуплаты своевременно <...> по 3% в месяц, а в случае неуплаты в теч(ение) 2 лет арендный договор считать нарушенным.
11 июня 1888 г. Управлением представлен был проект аренд. договора с П. И. Германсонами, в дополнение по <...> договор, на 12 л(ет) аренду ими сада в 34 дес. 800 кв.с.,
находящеюся в вечном и потомственном владении их без права собственности на землю
по условие уплачивать вместо 2 р. 25 к. и дежмы по 9 р. 25 к. с дес.; при неуплате в срок, о
сем при взыскании не окажется у них имущества, то они устраняются от пользование садом как и в том случае, если они обратят землю для других надобностей. По окончании
сро-ка аренды пред<...>ется возобновить договор с должной полнотой по местному обычаю.
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№97, сад № 76.
Предписание от 27 июня 1888 г. за №7503 Д(епартамент)т разрешил заключить договор с Германсонами, с условием возобновления договора ими или наследниками, на
срок, который будет назначен Министер. Госуд. Им., с определением размера платежа,
по местному обычаю, сообразно с современнаго доходностью из оброчных статей.
19 декабря 1888 г. Заключено условие.
27 июня 1892 г. Подписью на условие утверждено право влвдения садом за Ив. Германсоном за сметью его брата Павла.
19 янв. 1901 г. И.Я. Германсоном подано прошение о возобновлении договора на 36
лет с той же арендной платой и с начислением за несвоевременный платеж аренды платить той пени, которую уплачивает землевладельцы за несвоевр(еменный) платеж госуд(арственнаго) налога, а не дойную арендную плату.
26 янв. 1902 г. Управление предложило Германсону подписать согласие по за арендова. срок. на 12 л. с платою по 12 р. 25 к. за дес. в год.
21 авг. 1902 г. участок пред<....> к торгам, но с торгов снят.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 141,
142, 143.
2. Casa din oraşul Odesa, strada Sadovaia, nr. 21.
Nr. 29. 1876 iunie 16. Soţia şi copii răposatului Iacov Ghermanson împart între ei averea
moştenită de la soţul şi tatăl lor, inclusiv casa din Odesa.
Копия с копии.
1876 года, июня 16-го дня. По Указу Его Императорскаго Величества, Одесский
Окружной Суд, по 3-му Гражданскому Отделению, в следующим составе: Председательсвующий Член Суда Н.Х. Гофман, Член Суда И.И. Зерен и А.И. Богуцкий при Товарище
Прокурора С.В. Сукачеве и Помощнике Секретаря К.Ю. Ламакине, слушал, в открытом
заседании: дело о наследстве, оставшиемся после смерти Потомственнаго Почетнаго
Гражданина Якова Ермолаева Германсона: вдовы его Оттилии Андреевой Германсон,
действующей за себя и в качестве опекуна над малолетнею дочерью своею Леонидою
Яковлевою Германсон, сыновей наследодателя: Личнаго Дворянина Виктора, Действительнаго Студента Ивана и Кандидата Прав Павла Яковлевых Германсон, и дочерей:
Виктории и Евгении Яковлевых Германсон, об утверждении в правах наследства ко всему
имуществу, оставшемуся после смерти Якова Германсон и о вводе во владение наследственнаго половиною дома состоящаго в городе Одессе, по Садовой улице, под № 59/61.
С представленными документами и законом, Окружный Суд, принял во Внимание: 1) что
событие смерти Якова Германсон, последовавшей 12 февраля 1876 года, удостоверяется
свидетельством священно-церковно-служителей Архангело-Михайловской церкви
Аккерманскаго уезда от 17-го февраля 1876 года, за № 10, 2) что в настоящем случае, надобности в вызове наследников Якова Германсон не представляется, как это видно из
Свидетельства Мироваго Судьи 3-го участка Аккерманскаго округа, от 28 марта 1876 года
за № 557, 3) что Метрическими свидетельствами: Кишиневскаго Дивизионнаго Проповедника, от 3 апреля 1836, за № 139, пастора Славенскаго прихода Курляндской губернии, Зельбургскаго уезда, от 21 июля 1849 годв, за № 88, пастора колонии Шаба, Бессарабской губернии, Аккерманскаго уезда, от 2 сентября от 1856, за № 12, пастора Одесскаго Евангелическо-Лютеранского прихода, от 2 сентября 1853 года, за № 135 и пастора
Саратскаго прихода, Аккерманскаго уезда, от 22 июня 1856 года, за № 58, 7 июня 1861 года, за № 75 и 29 июня 1861 года, за № 77, подтверждаются родство просителей с наследодателем и именно: что из свидетельств этих усматривается что Оттилия Германсон состояла в законном браке с Яковом Германсон, а Виктор, Иван, Павел, Виктория, Евгения и
Леонида Германсон все законныя дети его, Якова Германсон, 4) что купчею крепостью,
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совершенною в Одесском Коммерческом Суде, 8 октября 1864 года, за № 328, и вводным
листом Управления Одесской 3 Полицейской Части, от 28 ноября 1864 года, за № 2054,
подтверждается принадлежность Якову Германсон половины дома, состоящаго в городе
Одессе, по Садовой улице, и 5) что, по собранным по Канцелярии Суда и по Нотариату
справкам, споров к имуществу Якова Германсон и запрещении на недвижимом имении
его не оказалось, Окружный Суд находит, что удовлетворению настоящаго ходатайства
просителей, как об утверждении им оставшемуся, после смерти Якова Германсон, так и о
вводе их во владение половиною дома, состоящаго в городе Одессе, препятствий не
встречается. Посему и руководствуясь 3 пунк. 343, 1401, 1408, 1424, 1425, ст. уст. Гражд.
Судопр., 1104, 1105, 1127, 1130, 1148, 1222, 1254 и 1296 ст. Т.X. ч. 1, Окружной Суд, по выслушании заключения Товарища Прокурора, ОПРЕДЕЛЯЕТ: ко всему наследственному
имуществу, как движимому, так и недвижимому, оставшемуся после смерти Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Ермолаева Германсон утвердить в правах наследства:
вдову наследодатнля, Оттилию Андрееву Германсон, к движимому в ¼ и к недвижимому
в 1/7 части; дочерей его, девиц: Викторию, Евгению и Леониду Яковлевых Германсон к
движимому в 1/8 и к недвижимому в 1/14 части каждую, а к остальному, движимому и
недвижимому имуществу, в равных частях, сыновей: Личнаго Дворянина Виктора, Действительнаго Студента Ивана и Кандидата Прав Павла Яковлевых Германсон. Их же, Оттилию, Викторию, Евгению, Леониду, Виктора, Ивана и Павла Германсон ввести в общее
владение наследственнаго половиною дома, состоящаго в городе Одессе, 3 часть, в VII
квадрат, по Садовой удице, под № 59/61. Ввод произвести, на основании определения сего, по купчей крепости, совершенной в Одесский Коммерческий Суде, 8 октября 1864 года за № 328, и по вводному листу Управления Одесской 3-ей Полицейской Части, от 28
ноября 1864, за № 2054 [Подлинное за подписью Г-на Председательствующаго и членов
Суда]. С подлинником верно: И.д. Секретаря: Туржанский; Сверял, Помощник Секретаря: А. Подлесецкий.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 125, inventar 4, dosar 177, filele 12,
12 verso.
3. Moşia Hăgilari (Şteingoldovca)
cu satele Hăgilari, Marianovca, Alava, Iacobstal şi Chizâl
Nr 30. 1870 decembrie 9. Iacov Ghermanson dăruieşte fiului să Victor Ghermanson
1000 desetine pământ din moşia Hăgilari (Şteingoldovca), anume trupurile de moşie Marianovca şi Coromâslo.
Копия.
Главная выпись из крепостной Кишиневскаго Нотариальнаго Архива книги по
Аккерманскому уезду за 1870-й год части 1-ой № 7. Стр. 56 № 16-й.
1870 декабря 9 дня, явились к Владимиру Игнатьевичу Писаржевскому, Кишиневскому Нотариусу, в конторе его, находящейся 1 части, по Губернской улице в доме дворянина Ивана Зилоти № 72, известные ему лично и к совершению актов законную правоспособность имеющие: уполномоченный Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова
Ермолаева Германсона доверенностью, явленнаго у Мироваго Судьи Бессарабской области 3 участка Аккерманскаго Мироваго Судебнаго Округа Коллежскаго Регистратора
Фердинанда Клавдиевича Бруновскаго, 30 ноября 1870 года, № 26, Коллежский Секретарь Митрофан Васильевич Пуришкевич, жительствующий в городе Кишиневе первой
части, по Киевской улице, жена чиновника Сизеневскаго и Личный Дворянин, Титулярный Советник, Виктор Яковлевич Германсон, жительствующий в городе Кишиневе, первой части, по Губернской улице в Новороссийской части, в сопровождении лично ему известных свидетелей: Дворянина Евсевия Ивановича Доливо-Добровольскаго, жительствующий в городе Кишиневе, первой части, по Леовской улице в доме оставнаго майора
Кананенко, Титулярнаго Советника Александра Григорьевича Булаковскаго, жительству318

ющий в городе Кишиневе, первой части, по Леовской улице в доме чиновницы Сомяниковой и Коллежскаго Секретаря Григория Кирияновича Галенко, жительствующий в городе Кишиневе, первой части, на углу Галбинской и Леовской улице в доме чиновника
Дерипацкаго, с объявлением что они Пуришкевич и Германсон заключают договор о даре на следующих условиях: Коллежский Секретарь Митрофан Васильевич Пуришкевич,
на основание доверенности Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Ермолаева
Германсона, явленной у Мироваго Судьи 3 участка Аккерманскаго Мироваго Судебнаго
Округа Коллежскаго Регистратора Фердинанда Клавдиевича Бруновскаго, 30 ноября
1870 года, записанной по реестру под № 26, с доброй воли и согласия верителя моего
Германсона, подарил я ему его Личному Дворянину, Титулярному Советнику, Виктору
Яковлевичу Германсону, из совершеннаго благоприобретеннаго верителем моим недвижимаго имения, состоящаго Бессарабской области, в Аккерманском уезде, 1 стана, Александровской волости, 1000 десятин земли, под названием деревень Марьяновки и Коромысло (она же Штейнгольдовка) отрезанных из участка земли № 3, называемаго вотчиною Хаджилары в следующих границах с казенными селениями государственных имуществ: с Севера Фиштелицы и Толмазы, с Запада Семеновкою, с Востока и Юга вотчиною
Хаджилары, на коих поселены: на первой Марьяновки царане (вольные хлебопашцы), а
на Коромысло мещане; со всеми имеющимся ныне подаренных 1000 десятины земли,
постройками, угодиями и обзаведениями; Означенные выше 1000 десятин земли достались верителю моему Якову Германсону покупкою в количестве 4950 десятин 2388 квадратных сажень от жены дворянина Емилии Ивановны Дубинской, урожденной Штейнгольд, как это видно из подлинной купчей крепости, совершенной в Бессарабском Областном Гражданском Суде 16 января 1857 года, записанной по книгам того суда под №
докладной первой и актовой пятым, каковым именем веритель мой Германсон и введен
во владение Временным Отделением Аккерманскаго Земскаго Суда, как то видно из копии вводнаго листа, засвидетельствованной тем отделением 3 мая 1857 года под № 7. А
как до сей дарственной записи, она, даренная земля верителем моим Германсоном, никому не передана, не заложена, никому по закону не передана и не отписана, то если кто в
оную почему либо будет вступится, верителю моему Якову Германсону, его Виктора Германсона и наследников его, от тех вступщиков и от убытков могущих быть от сего очищать как следует по законам. Цену даримому по сей записи имению, объявляю по совести в
20 000 рублей серебром.
При совершении настоящаго акта Пуришкевичу и Германсону содержание 805 и
806 ст. X т. 1 ч. зак. гражд. и 396 т. V уст. о пошл. объявлено. Акт сей совершенный Кишиневским Нотариусом Владимиром Писаржевским утвержден исправляющим должность
Старшаго Нотариуса Кишиневскаго Окружнаго Суда 11 декабря 1870 года, при чем взысканы пошлины: [...]
Notă: În textul documentului toate cifrele sunt scrise cu litere.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 260, inventar 1, dosar 428, filele 26,
26 verso, 27, 27 verso, 34, 34 verso.
Nr 31. 1871 martie 17. Arbitrul comunal Ferdinand C. Brunovschi îl pune pe Victor Ghermanson în stăpânirea celor 1000 desetine pământ de pe moşia Hăgilari (Şteingoldovca), anume trupurile Marianovca şi Coromâslo.
Копия с копии. Вводный лист.
По Указу Его Императорскаго Величества, я, Мировой Судья 3 участка, Аккерманскаго Мироваго Судебнаго Округа Фердинанд Клавдиевич Бруновский, по предъявлении
мне Личным Дворянином, Титулярным Советником, Виктором Яковлевичем Германсоном: 1-е) Главной выписи дарственной записки из крепостаго Кишиневскаго Нотариальнаго Архива книги, по Аккерманскому уезду, за 1870-й год части 1-ой № 7, на подаре319

ння в вечное владение ему Германсону, отцом его, владельцем с. Хаджилары, Потомственным Почетным Гражданином Яковом Ермолаевичем Германсоном, из принадлежащей
ему последнему его недвижимаго имения, состоящаго Бессарабской области, в Аккерманском уезде, 1 стана, Александровской волости 1000 десятин земли под названием деревень Марьяновка и Коромысло (она же Штейнголдовка) отрезанных из участка земли
№ 3, называемаго вотчиною Хаджилары, в следующих границах с казенными государственных имуществ: с Севера – Фиштелицы и Толмазы, с Запада – Семеновкою, с Востока и Юга вотчиною Хаджилары; 2-е) Испольнительнаго листа Кишиневскаго Окружнаго
Суда, выданнаго ему Виктору Германсону 8 февраля 1871 года, за № 888-й на право ввода его, Виктора Германсона, во владение означенных 1000 десятинами земли, – я, по
просьбе приобретателя земли Виктора Германсона, подданной еще 10 февраля 1871 года,
прибыл на вотчины Марьяновку и Коромысло 17-го числа сего марта месяца, куда пригласил нижеподписавшиеся соседних селений местных жителей, по предварительному
оповещении их повестками, посланными 15 числа февраля, а также старосту с. Марьяновки, понятых и свидетелей, коим объявил о приобретении Личным Дворянином, Титулярным Советником, Виктором Германсоном от отца своего по дару 1000 десятин земли и
на основании 1435 и 1436 ст. Уст. Гр. Суд. и мнения Государственнаго Совета к сему 11 ст.
Высочайше утвержденнаго 20 сентября 1862 года основнаго положения судопроизводства, ввел во владение Титулярнаго Советника Виктора Германсона 1000-ю десятинами
земли. При вводе во владение этим именем противу прав владельца Якова Германсона и
приобретателя Виктором Германсона, ни от кого законныя препятствия заявлено не
было. В том составлен в селении Марьяновке и Коромсло настоящий вводный лист. За
подписами: Мироваго Судьи и присутствующих при вводе лиц и таковой выдан землевладельцу Титулярному Советнику Виктору Германсону. 1871 год марта 17-го дня.
Подлинный подписал 3 участка Мировой Судья Ф. Бруновский.
(М.П.) У сего печать Мироваго Судьи 3 уч(астка), Аккерманскаго Мироваго Округа.
При настоящем вводе присутствовали: владельцы с. Аджелар Потомственный Почетный Гражданин Яков Германсон.
Понятые: сельские старшины сел. Семеновки Логин Звягинцев, Фештелицы Ион
Бекчиу, Толмаз Тимофей Чебан, Хаджилар Иван Свинаренко; Свидетелей из означенных
селений: Федор Праскуркин, Михаил Огурцов, Захарий Болбочан, Димитрий Лаур, Иван
Донев, Федор Каражи, Северий Герасимович и Антон Цымбалист, а за них неграмотных
росписался писарь Зайцев.
(М.П. сел. Семенов.) (М.П. с. Талмаз) (М.П. с. Фештелица)
Староста же сел. Марьяновки Димитрий Кирнов и свидетели Штырбо и Батыр от
подписи отказались, потому что они земли не имеют сполна и не знают что будет по вводе Дворянина Виктора Германсона 1000 десятинами земли, а за них неграмотных росписался писарь Зайцев.
Подписал Мировой Судья 3 участка, Аккерманскаго Мироваго Судебнаго Округа
Бруновский.
С подлинного верно: 3 участка Мировой Судья Ф. Бруновский. (М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 260, inventar 1, dosar 428, filele 30,
30 verso, 31.
Nr 32. 1878 iunie 20. Soţia şi copiii răposatului Iacov Ghermansov împart moşia Hăgilari (cu excepţia celor 1000 desetine, proprietate de danie a lui Victor Ghermanson), ţinutul
Ackerman, moştenită de la soţul şi tatăl lor.
Копия.
1878 года июня 20 дня, Бессарабский Губернский Землемер отношением от 20 июня
1878 года за № 835 уведомил что вотчина Хаджилари находится в Аккерманском уезде,
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записана по алфавиту под № 161 и по карте № 9, граничит вотчинами Фиштелицею, Талмаз, Чобурчи, Слободзею-Ганешты, Волонтировкою, Копчаком и Семеновкой.
И.д. Старшаго Нотариуса И.К. Мелега.
Выпись из крепостной Кишиневскаго Нотариальнаго Архива книги, по Аккерманскому уезду, за 1878-й год части 1-ой № 7. Стр. 55 № 18-й.
1878 года июня 8 дня по приглашению явился он, Порфирий Григорьевич Навроцкий, Одесский Нотариус, имеющий контору свою в Херсонском Полицейском участке города Одессы, бывшей третей части, на Преображенской улице, в доме Папудова, № 1-й; в
доме вдовы Потомственнаго Почетнаго Гражданина Оттилии Андреевне Германсон, состоящей в Херсонском Полицейском участке города Одессы, по Садовой улице, известные
ему лично и к совершению актов законную правоспособность имеющие: вдова Потомственнаго Почетнаго Гражданина Оттилия Андреевна Германсон, Личный Дворянин
Виктор, Кандидаты Прав Иван и Павел Яковлевы Германсон, последний за себя и в качестве попечителя над несовершеннолетними сестрами своими: Евгениею и Леонидою
Яковлевыми Германсон, на основание указов Аккерманскаго Городового Сиротскаго
Суда, от 24 июня 1876 года, за № 373 и 10 февраля 1878 года, за № 47, и дочь Потомственнаго Почетнаго Гражданина Виктория Яковлевна Германсон, жительствующие в Одессе,
в Херсонском Полицейском участке, по Садовой улице, в собственном доме, в присутствие также лично ему известных свидетелей: Статскаго Советника Николая Софроновича Пикулова и полковника Николая Ивановича Козлова, жительствующие в Одессе,
первый и второй по Садовой улице, в доме Германсон, – объявили ему что они: Оттилия,
Виктор, Иван, Павел, последний за себя и в качестве попечителя над несовершеннолетними сестрами своими: Евгению и Леонидою Германсон, и Виктория Яковлевна Германсон совершают раздельный акт на следующих условиях: после смерти мужа первой и отца последних, Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Ермолаева Германсон, остались недвижимое имение благоприобретенное, в Бессарабской губернии, Аккерманскаго уезда, вотчина Хаджилари, под № 3, бывшей пустопорожней земли, 1 стана, Александровской волости, заключающееся, за исключением подаренных еще при жизни Яковом Германсон сыну своему Виктору Германсон 1000 десятин земли, по дарственной записи совершенной у Кишиневскаго Нотариуса Писаржевскаго 9 декабря 1870 года, утвержденный Старшим Нотариусом Кишиневскаго Окружнаго Суда 11 того же декабря; – в
3955 десятин земли 2388 квадратных саженях земли, приобретеннх Яковом Германсоном покупкою от дворянки Емилии Ивановны Дубинской, рожденной Штейнгольд, по
купчей крепости, совершенной в Бессарабском Областном Гражданском Суде 16 января
1857 года, за № 1 и 5, по вводному листу выданному бывшим Временным Отделением
Аккерманскаго Земскаго Суда в копии 23 мая 1857 года, за № 7, на каковых: купчей крепости и копии вводного листа имеется надпись о даре Яковом Виктору Германсон, означенных выше 1000 десятин земли, Старшаго Нотариуса Кишиневскаго Окружнаго Суда
Лукашевича, каковым имением Германсон признан в правах наследства, по определении
Кишиневскаго Окружнаго Суда, состоявшемуся 24 июля, выданному в копии 9 августа
1876 года, за № 9075 и введены во владение по вводному листу в копии Мировым Судьею
3 участка Аккерманскаго Мироваго Судебнаго Округа 14 августа 1876 года за № 1495, в
следующих долах: Оттилия Андреевна Германсон одною седьмою частью вотчины
Хаджилари, дочери девицы: Виктория, Евгения и Леонида Германсон – одной четырнадцатой каждая, а к остальному недвижимому имению в равных частях сыновья Виктор,
Иван и Павел Германсон.
Настоящим раздельным актом они, все сообща, согласились разделится таким образом: из означенной вотчины Хаджилари, в границах пустопорожных казенных земель:
участка № 1, селений Фиштелица, Талмаз, Чобурчи, Слободзеи-Ганешт, участка № 8, и
селения Копчак, Дворянин Виктор Яковлев Германсон получает узаконенную часть земли 847 десятин 1882 1/3 квадратных сажень, но так как из сестер Евгения Яковлева Германсон отказывается от ея часть в пользу брата Виктора Германсон от одной четырнадцатой части – 282 десятин 1200 квадратных сажень, с согласия попечителя своего Павла
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Яковлева Германсон, то с присоединением к узаконенной части и части Евгении Германсон, участок Дворянина Виктора Яковлева Германсон – 1130 десятин 682 1/3 квадратных
саженя, из коей части уступает Виктор братьям своим Ивану и Павлу Яковлевым Германсон 70 десятин 2379 2/3 квадратных саженя, – составит участок Виктора Германсон 1059
десятин 702 2/3 квадратных саженя. Кандидаты Прав Иван и Павел Яковлевы Германсон получают из вотчины Хаджилари в узаконенных выше границах свои узаконенные
части, по 840 десятин 1882 1/3 квадратных, и так как остальные две сестры, Виктория и
Леонида Яковлевы Германсон, последняя с согласия попечителя своего Павла Яковлева
Германсон, отказываются от своих узаконенных одной четырнадцатой частях, первая – в
пользу братьев: Павла, а вторая – в пользу Ивана Яковлевы Германсон, по 282 десятин
1200 квадратных саженей каждая, то с присоединением в равных частях 70 десятин 2379
2/3 квадратных саженей, уступлены братом Виктором Германсон, а также уступленной
части в пользу сих последних сыновей матерью их Оттилиею Германсон ея вдовью одну
седьмую, 565 десятин 341 квадратных сажень, в равных частях каждому, участки Кандидатов Прав Ивана и Павла Яковлевы Германсон составят 1448 десятин 842 2/3 квадратных саженя на каждого.
После чего вдова Оттилия Андреевна Германсон и девицы Виктория, Евгения и
Леонида Яковлевы Германсон, взамен уступленных частей из вотчины Хаджилари, первая сыновьям, а последние братьям, получившие полную удовлетворение деньгами, настоящим разделом все совладельцы наследственного имения довольны и просят передела
ни в каком случае не будут, а также и вступаться один в часть другого не желают; в случае
какого либо спора или иска к покойному их отцу Якову Германсон, к оставшемуся недвижимому имению Хаджилари, то каждый из них: Виктор, Иван и Павел принимают на себя ответственность по соразмерности получаемых ими частей. Цену всему делимому имения они определяют в 79 119 рублей 90 копеек серебром, согласно Правительсвенной
оценки по царанскому наделу в Аккерманском уезде, то есть по 20 рублей за десятину.
Ст. 805 и 806 ст. X т. 1 ч. зак. гражд. и 396 т. V уст. о пошл. сторонам объявлено. Расходы по совершению и утверждению этого раздельнаго акта делящиеся принимают на
себя соразмерно получаемых ими частей. Акт сей совершенный Одесским Нотариусом
Навроцким, утвержден исправляющим должность Старшаго Нотариуса Кишиневскаго
Окружнаго Суда 20 июня декабря 1878 года, при чем взысканы пошлины: [...]
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 260, inventar 1, dosar 428, filele 28,
28 verso, 29, 29 verso, 32, 32 verso.
Nr 33. 1878 iulie 9. Prima parte a hotarnicii moşiei Hăgilari (brazdele de nord şi de est).
1878 года июля 9 дня помощник Бессарабского Губернского Землемера Борткевич
обще с понятными сторонами людьми во исполнение предписания Бессарабскаго Губернскаго Правления Бессарабской губернии от мая 16 дня того же года за № 670 выехал
на межу в 9 часов по полуночи для поверки возобновлении окружной межи вотчины Бессарабской губернии Аккерманскаго уезда сельца Хаджилари с деревнями: Якобсталь,
Алавою, Марьяновкою и пустошью Кизыл, общаго владения дворянина Виктора и Кандидатов Прав Ивана и Павла Германсонов. Начало оному действию учинено от двух смежных земель тогож Аккерманскаго уезда, сел. Семеновки и Фиштелицы, общаго владения тех сел поселян, от межеваго кургана и предном двух межевых ям из которых одна в
правой стороне последующая а другая впред по межи починная, учиненных в этом месте
под руководством Коммисии произведшей по Высочайшему повелению размежевание
казенных земель в Бессарабии. В этом месте ставлена было астролябия и по отысканию
склонений магнитной стрелки, которая оказалось от прежняго межевания от Севера к
Востоку 5º гр. 20' м. и от истиннаго меридиана от Севера к Западу 4º гр. 30' м., поверку и
возобновлением межи приложена <ли>ния от Севера к Востоку 67º гр. 20' м. Курган по322

новлен и пред ним две ямы рощищены. Идучи линиею переходя на 72, 550, 1040, 1962
саж. четыре проселочные дороги лежащие 1-я и 4 из села Фиштелицы в села Семеновку и
Волонтировку, 2 и 3-я из с. Ярмоклии в с. Волонтировку, на 122 с. балку Кирган, на 550,
1018 и 2030 саж. лощины Алаву, Негай и Фиштелицу, на правой стороне земли до 550
саж. сельца Хаджилари с деревнями общаго владения Германсонов, а далее до конца линии земля состоящей по уставной грамоте в пользование поселян дер. Марьяновки, а на
левой стороне земля с. Фиштелицы общаго владения того села поселян, дойдено до поворота межевых признаков а за ними до смежной земли того же уезда с. Талмаз общаго
владения того с(ела) поселян, длина линий 2742 ½ (саж.) существующие повеликости
линии росщищены. Линия эта по плану преждняго межевания значится согласно. Поворот от Юга к Востоку 25º гр. 25' м.; угол 92º гр. 45' м., на повороте межевые знаки возобновлены. Идучи линиею переходя на 122 саж. проселочную дорогу из с. Талмаз в с. Волонтировку, а на 344 с. балку Гелмеза, на правой стороне земля состоящая по уставной
грамоте в пользование поселян д. Марьяновки а левой земля выше писаннаго с. Талмаз,
дойдено до поворота и до межевых признаков, длина линии 767 с. Ямы существующие по
великости рощищены. Поворот от Севера к Востоку 71º гр. 50' м., угол 97º гр. 15' м.; на повороте межевые знаки возобновлены. Идучи линиею переходя на 230 саж. балку Калабузар, 1011, 1325, 1692 и 1963 лощины: Хаджилари, Кизыл и безименны, на 639 саж. проселочную дорогу из сельца Хаджилари в с. Талмаз, 2162 с. 2172 саж. бывшую почтовую дорогу из города Бендер в гор. Аккерман, на правой стороне земля сельца Хаджилари с деревнями и пустошью а на левом земля села Талмаз общаго владения того села поселян,
дойдено до поворота и до межевых признаков а за ними до двух земель того же уезда с.
Чобурч, коснувшись только одном пунктом, и Слободзеи-Ганесы, общаго владения тех
сел поселян, длина пройденной линии 2234 ½ саж., ямы существующие по великости рощищены. По плану преждняго межевания две выше писанные линии отсела Талмаз значится согласно. Поворот от Юга к Востоку 12º гр. 40' м., угол 84º гр. 30' м.; на поворот
межевые знаки возобновлены. Идучи линиею переходя на 66,78 саженях бывшую почтовую дорогу из гор. Бендер в г. Аккерман, 137 и 840 саж. две проселочные дороги из с.
Каушан в Слободзею-Ганессы и из с. Волонтировки в село Чобручи, на правой стороне
земля сельца Хаджилари с деревнями и пустошью а по левой земля с. СлободзеюГанессы выше писанных владений, дойдено до поворота и межевых признаков а за ними
до смежной земли того же уезда с. Волонтировка общаго владения тех сел поселян, длина
линии 1348 ½ саж., ямы существующие по великости рощищены. Линия это по плану
преждняго межевания значится согласно. В этом месте за наступавшим поздним
временем полевое межевое действие прекращено. Бывшим на меня журнал сей прочитан
и о сбережении меж и знаков межевых, учиненных во всем согласно X т. Св. зак. меж. ст.
586, 587, 592, 597, 601, 609 с прочитанием из того же тома Св. зак. меж. ст. с 614 по 621 а
равно и возобновлении окружной межи вотчины сельца Хаджилари с деревнями и пустошью – объявлено. В сем журнале оказались неисправности: в лице 1-го листа сверху в 8
строк по чищенному написано: «и пустошью»; на обороте того же листа сверху в строках
в 7 и 12 по чищенному написано: «по вороте меже» и «Юг»; в лиц. сверху в 5 строк по чищенному написано: «2234½» том же сверху в 2 строке особенно: «признаков»; а более
сего неисправностей не оказалось и возобновление окружной межи производил помощник Бессарабского Губернского Землемера Борткевич. При сем были и подписуются: Г.г.
владельцев настоящей и смежных вотчин по посылаемых им повесткам к межевым действиям по<селя>не и поверенных себя не прислали, о сем засвидетельствовано.
По лявому журналу понятые посилянин сила Волонтировка Филат Танасиев руку
приложил, по лавому журнал понятой поселянин села Волонтирувский Лукьян Чолак
руку приложил, по левому журнал понятой поселянин села Волонтировка за себя и за остальных понятых записанных в присяжном листе по их неграмотности и личной просьбе
Андрей Кочерва руку приложил.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 260, inventar 1, dosar 428, filele 20,
20 verso, 21, 21 verso.
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Nr 34. 1878 iulie 10. A doua parte a hotarnicii moşiei Hăgilari (brazdele de sud şi de vest).
1878 года июля 10 дня помощник Бессарабского Губернского Землемера Борткевич
обща с нижеподписавшиеся понятными сторонным людьми выехал по межу в 9 часов по
полуночи для продолжения и поверки и взобновновления окружной межи вотчины Бессарабской губернии Аккерманскаго уезда сельца Хаджилари с деревнями: Якубсталь,
Алавою и Марьяновкою и пустошью Кизыл, общаго владения дворянина Виктора и Кандидатов Прав Ивана и Павла Яковлевых Германсонов. Начало оному действию учинено
от места где вчерашняго числа полевое межевое действие было прекращено за наступившим поздним временим, от смежных землях того же Аккерманскаго уезда сел Слободзею-Ганессы и Волонтировки, общаго владения тех сел поселян, от межеваго кургана и
перед ним трех ям. В этом месте ставленны были астролябия и поверкою и возобновлением межи проложена линия от Юга к Западу 59º гр. 45' м., угол с межнаго пройденаго
вчерашняго числа от Юга к Востоку 12º гр. 40' м. мерой 1348 ½ саж., – 107º гр. 35' м. На
повороте межевые признаки возобновлены. Идучи линиею переходя на 194 с. безименную лощину, 650 с. лощину Кизыл, на 1368 с. проселочную дорогу лежащую из с. Волонтировки в село Чобруч, на 1744 с. безименную лощину, на 2742 с. проселочную дорогу лежащую из с. Волонтировки в разные селения, на 1850 с. лощину Хаджилари, на 3084 с.
безименная лощина, 3982 с. лощину Алаву, 4230 с. проселочную дорогу лежащую из с.
Волонтировки в село Ермоклия, 4848 с. безименную лощину, 4860 с. проселочную дорогу лежащую из с. Волонтировки в село Семеновку, на правой стороне земля сельца
Хаджилари с деревнями и пустошью а по левой села Волонтировки выше писанных
владений, дойдено до поворота и до межевых признаков а за ними до смежной того же
уезда с. Копчак, общаго владения того села поселян, длина пройденной линии 5024 саж.,
по великости оной существующие ямы рощищены. Линия эта по плану преждняго межевания значится согласно. Поворот от Севера к Западу 41º гр. 23' м.; угол 101º гр. 8' м., на
повороте межевые признаки возобновлены. Идучи линиею переходя в разных местах
проселочную дорогу лежащую из с. Волонтировки в село Семеновку на 570 саж., безименную лощину, 1560 саж., безименный отвершек, на правой стороне земля сельца Хаджилари с деревнями и пустошью а по левой села Копчак выше писанных владений, дойдено
до поворота и до межевых признаков а за ними и до земли с. Семеновки общаго владения того села поселян, длина пройденной линии 1924 саж., существующие по великости
ямы рощищены. Линия эта по плану преждняго межевания значится согласно. Поворот
от Севера к Востоку 43º гр. 57' м.; угол 94º гр. 40' м., на повороте межевые признаки возобновлены. Идучи линиею на правой стороне земля сельца Хаджилари с деревнями и пустошью а по левой земля села Семеновка выше писанных владений, дойдено до поворота
и до межевых признаков, длина линии 860 саж., по великости оной существующие ямы
рощищены. Поворот от Севера к Западу 20º гр. 88' м.; угол 115º гр. 15' м., на повороте межевые признаки возобновлены. Идучи линиею переходя на 575 саж. балку Каргак, и 700
саж. проселочную дорогу лежащую из с. Семеновку в село Фештелицу, на правой и на левой сторонах земля вышеписанных вотчин и владений, дойдено до поворота и до межевых признаков и до начальнаго пункта, длина линий 769 саж. существующие по великости ямы рощищены; угол с первоначальной линией от Севера к Востоку 64º гр. 20' м.; мерою 2742 ½ саж., – 92º гр. 22' м. Пройденные линии по смежности с. Семеновки по плану
преждняго межевания значится согласно. Таким образом поверка и возобновлении межи вотчины Хаджилар с деревнями и пустошью кончено. Бывшим на меня журнал сей
прочитан и по избережении межи и знаков межевых, учиненных во всем согласно X т.
Св. зак. меж. ст. 586, 587, 592, 597, 601, 609 с прочитанием из того же тома Св. зак. меж.
ст. с 614 по 621, объявлено. В сей журнал оказались неисправности: в лице 1 листа сверху
в 20 строке по чищенному написано: «194», на обороте того же листа сверху в 4 строке по
чищенному написано: «линия эта по прежднему», а более сего неисправностей не оказалось. Окружной межей производил помощник Бессарабского Губернского Землемера Борткевич. При сем были и подписуются: Г.г. владельцы настоящей и смежных вотчин по по324

сылаемых по ним повесткам к межевым действиям на межу не прибыли и поверенных от
себя не прислали, о сем засвидетельствовано нижеподписавшемся понятым сторонними
людьми.
По лявому журнало понятой посилянин сила Волонтировка Филат Танасиев руку
приложил, по лавому журнал понятой посилан сило Волонтировки Лукьян Чолак руку
приложил, по левому журналу за себя и за остальных понятых записанных в присяжном
листе по их неграмотности и личной просьбе поселянин сел. Волонтировка Андрей Кочерва руку приложил.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 260, inventar 1, dosar 428, filele 22,
22 verso, 23.
Nr 35. 1878 iulie 9-10. Jurământul martorilor hotarnici ai moşiei Hăgilari.
Присяжной лист.
Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред святым Его
Евангелием, о всем, что может относится до специально межевания показывать справедливо, по совести, и ни в каком случае не скрывать истин, так, как пред Богом и судом Его
страшным всегда в том ответе дать могу. В заключении же сей моей клятвы целую снова
и крест Спасителя моего. Аминь.
У сей присяге были понятые стороные люди поселяне Бессарабской губернии,
Аккерманскаго уезда, села Слободзеи-Ганессы: Андрей Ефимов Паланчук, Аксентий
Иванов Завалишка, Павел Васильев Кока и Тимофей Андреев Мустяц; села Волонтировки: Андрей Мойсеев Кочерга, Лукьян Яковлев Чолак, Филат Григорьев Танасьев и Пахомий Федоров Филимонов, и села Фиштелицы: Матвей Афтениеа Чеботарь, Фома Семенов
Писларь, Леонтий Иванов Толумарь и Степан Георгиев Бежан.
Присяжному листу
К присяге приводил священник селения Фештелицы Никифор Беднаровский.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 260, inventar 1, dosar 428, fila 19.
Nr 36. 1878 august 28. Inginerul cadastral Bronislav A. Bortchevici raportează superiorului său despre hotărnicirea cu succes a moşiei Hăgilari.
Его Высокородию Господину Бессарабскому Губернскому Землемеру.
Помощника Борткевича.
Рапорт.
По исполнении возложенных на меня предписаниям Бессарабскаго Губернскаго
Правления, от 16-го мая сего 1878 года за № 670, поручения, имею честь представить на
дальнейшей со стороны Вашего Высокородия распоряжения полюбовному сказку, общей
поверочно-раздельный план и письменное производство на 32 листах, присовокупляя
что настоящяя вотчина, именованная в означенном предписании Штейнгольдовкой с
хуторами Хаджидер и Адженар, в действительности имеется сельцом Хаджилари с деревнями: Якобсталь, Алавою, Марьяновкою и пустошью Кизыл, вследствие чего под означенным прозванием значится.
Помощника Борткевича.
Августа 28 дня 1878. № 50.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 260, inventar 1, dosar 428, fila 7.
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Nr 37. 1878 octombrie 16. Departamentul pentru problemele ţăranilor este informat că
Victor Ghermanson, stăpânul trupului de moşie Marianovca, doreşte ca sătenii din Marianovca să-şi răscupere nadelul, care le-a fost atribuit în urma reformei agrare.
Непременаго члена Аккерманскаго уезднаго по крестьянским делам Присутствия.
№ 6. 16 октября 1878 года.
В Бессарабское Губернское по делам поселянским Присутствие.
Дворянин Виктор Яковлев Германсон поданным мне объявлением от 6-го сего октября, обратился с требованием о выкупе поселянами (царанами) селения Марьяновки, с
содействием правительства, принадлежащаго им поземельнаго надела заключающагося
из 598 десятин удобной и 7 десятин 2260 саж. неудобной земли, отведенной им из земли
Германсона из вотчины Хаджилар, по уставной грамоте утвержденной Губерским по делам поселянским Присутствие 14 августа 1871 года.
По объявлении мною обществу селения Марьяновки, согласно 97 ст. общаго положения о выкупе означеннаго требование помещика Германсона оно на предложенный
им выкуп изъявило согласие, в чем постановило приговор 13 октября 1878 года и никаких при этом возражений противу требований помещика не заявлено.
Так как по личном моем удостоверение противу представленных помещиком Германсоном документов и с находящиеся на руках у поселян уставною грамотою оказалось
что предлагаемо Германсоном к выкупу количество земли, действительно состоит в
пользование поселян (царан) селения Марьяновки, что подтверждается и приговором
этого общества, – то означенное выше объявление помещика Германсона, со всеми к нему приложениями вместе с приговором общества, а также представленною обществом
копиею уставной грамоты – при сем в Губернское по делам поселянским Присутствие честь имею представить на дальнейшее с его стороны распоряжение. При этом присовокупляю, что представленная Германсоном приозначенном объявлении шесть руб, посылаются мною вместе с сим при особой бумаге.
Непременный член Н. Томачинский.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 8, inventar 4, dosar 1137, filele 1, 1
verso, 2.
Nr 38. 1879 martie 10. Chiril Darie, împuternicitul a 16 familii de meşceanini (târgoveţi)
din Bender, aşezaţi cu traiul pe moşia Hăgilari, în calitate de arendaşi, semnalează Departamentului pentru problemele ţăranilor despre încălcarea contractului de către propietarul moşiei, Ghermanson, care a mărit ilegat taxa de arendă.
Журнал Бессарабскаго Областнаго по делам поселянским Присутствия.
Марта 10-го дня, 1879 года.
Слушали:
Прошение доверенного десятинщика, проживающаго на Хаджиларской вотчине,
Аккерманскаго уезда, Бендерскаго мещанина Кирила Дария, которым жалуется на помещика вотчины Хаджилар Германсона, за притяснения, делыемыя им 16-ти семействам
Бендерских мещан, живущих на той вотчине по формальному контракту, заключенному
ими с Германсоном на право жительства на той вотчине на 15 лет, увеличением платы
противу контракта на пользование землею.
Постановлено:
Доложенное прошение передать мировому посреднику 1-го участка, Аккерманскаго
уезда, предложить ему войти в разсмотрение жалобы просителя и постановив по ней решение, объяснить просителю, с разъяснением порядка и срока обжалования таковаго,
если он им останется недоволен. О чем объявить просителю чрез Александровское волостное правление.
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Подлинный за подписом Г.г. Председателя и членов Присутствия и за скрепою
Секретаря.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 8, inventar 1, dosar 488, filele 1, 2.
Nr 39. 1879 septembrie 26. Cererea locuitorilor satului Iacobstal, amplasat pe moşia
Hăgilari a lui Ghermanson, de a fi trecuţi în subordinea volostei Cleastiţ.
Мирский Приговор Общества сел. Якобсталь
1879 года сентября 26 дня.
Мы нижеподписавшиеся жители селения Якобсталь, находящагося в имение землевладельца Г. Германсона, быв сего числа на сельской сходке, при нашем Сельском Управлении слушали заявление нашаго кандидата по Сельскому Старосте Готлиба Ангорна, о
том что селение Якобсталь по 1878 год причислено было к Клястицкой волости, а сего
времени т.е. уже более два года не известно в какое именно волости оно числится, так как
и от какой волости никаких предписания о предоставление сведении и тому подобнее не
получается.
Вседствие этого, мы посоветовавшись между собою единогласно определили: ходатайствовать настоящем приговором пред Аккерманском Уездным по кркстьянским делам присутствия, дабы селение Якобсталь было причислено как прежде к Клестицкой волости, в ведомстве которой состоят почти все наши родные села и Сиротские Капиталы, в
чем и состоит единственное наше желание, в чем собственноручно подписываемся.
Михайль Гец, Христиан Гегер, Якоб Шульц, Карл Тец, Андеас Рейле,Иоганн Гегер,
Якоб Шнек, Готфрид Тец, Людвиг Валленвсин, Карл Коттенштейн, Христиан Кетенштейн, Андреас Менге, Якоб Бошатецкий, Даниел Шульц, Иоганн Бошатецкий, Христоф
Шабер, Вильгельм Гец, Фридрих Сайлер, Георг Фиск, Мартин Флайн, Якоб Ниттел, Якоб
Сйльцле, Готлиб Ангорн, Фридрих Стикель, Георг Сейц, Фридрих Келлер стар(ший),
Фридрих Келлер млад(ший), Иоганес Рапт.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 8, inventar 1, dosar 1431, fila 2.
Nr 40. 1881 mai 5. Ivan şi Pavel Ghermanson împart trupul de moşie Alava-Marianovca, moştenit de la fratele lor, răposatul Victor Ghermanson.
Копия.
1881 года мая 5 дня Бессарабский Губернский Землемер отношением от 29 апреля
1881 года за № 617 уведомил что вотчина Штейнгольдовка (она же деревня Алава) с деревнею Марьяновкою Аккерманскаго уезда, значится по алфавиту под № 161, по карте №
9, граничит с вотчинами Семеновка, Фиштелица и часть вотчины Штейнгольдовки владения Ивана и Павла Германсон. И(спольняющий) д(олжность) Старшего Нотариуса С.
Шульц. Главная выпись из крепостной Кишиневскаго Нотариальнаго Архива книги по
Аккерманскому уезду за 1881 год, книги первой № 7 страница 76-я № 14: 1881 года марта
31 дня, явились к Порфирию Григорьевичу Навроцкому, Одесскому Нотариусу, в контору
его, 3 части, на Преображенской улице, в доме Папудова, № 1, известные ему лично и к
совершению актов законную правоспособность имеющие Кандидаты Прав Иван и Павел
Яковлевы Германсоны, жительствующие в городе Одессе, в собственном доме, в сопровождении лично ему известных свидетелей Губернскаго Секретаря Григория Яковлевича
Бедрицкаго и Слуцкаго мещанина Рафаила Шлиомовича Мусгальца, жительствующие в
г. Одессе, первый по Манежной улице, в доме Избицкаго, а второй по Костицкой улице в
доме Розина, с объявлением что они Иван и Павел Германсоны, совершают раздельный
акт на следующих условиях: После смерти единокровнаго брата их Надворнаго Советни327

ка Виктора Яковлева Германсона, осталось родовое недвижимое имение заключающейся
в участке земли, состоящей Бессарабской губернии, Аккерманскаго уезда, бывшей пустопорожней земли перваго стана, Александровской волости, под названием деревня «Алава» с деревнею «Марьяновкой», в межевной по полюбовной сказке, на основание указа
Бессарабскаго Губернскаго Правления от 4 октября 1878 года за № 1211 из вотчины Хаджилари, имеющией меры как видно из плане поименованных: дарственной записи, по
реестру выписям № 619 и дубликата раздельнаго акта, по реестру выписям № 609, 2057
десятин 702 2/3 квадратных сажень, а по измерении оной в натуре 2057 десятин 972 квадратных сажень, доставшиеся наследодателю Виктору Германсону: а) участок в количестве 1000 десятин земли, под названием деревня «Марьяновка» и Коромысло (она же
Штейнгольдовка) отрезанных из участка земли № 3 называемаго вотчиною Хаджилари
по дарственной записи от отца их Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Ермолаева Германсона, совершенной у Кишиневскаго Нотариуса В. Писаржевскаго 9 декабря
1870 года, утвержденный исправляющим должность Старшаго Нотариуса Кишиневскаго
Окружнаго Суда 11 того же декабря, отмеченный в реестре крепостных дел на 1870 год,
части первой под № 17 и выданный в выписи 12 того же декабря, отмеченный в реестре
за № 619, каковыми 1000 десятинами земли он наследодатель Виктор Германсон и введен был во владение Мировым Судьею 3 участка Аккерманскаго Мироваго Судебнаго Округа Ф. Бруновским по вводному листу от 17 марта 1871 года за №712 выданному в копии
и б) участок в количестве 1050 десятин 702 2/3 квадратных сажень земли из вотчины Хаджилари после смерти отца их Потомственнаго Почетнаго Гражданина Якова Ермолаевича Германсона по раздельному акту между им наследодателем Виктором Германсоном, ими Иваном и Павлом Германсонами, матерью их, Оттильею Андреевною Германсон, сестрами: несовершеннолетними Евгении и Леонидою и совершеннолетнею Викториею Яковлевными Германсонами, совершенному у него, Нотариуса Навроцкаго 8 июня
1878 года, утвержденному исправляющим должность Старшаго Нотариуса Кишиневскаго Окружнаго Суда 20 того же июня, отмеченному в реестре крепостных дел по Аккеманскому уезду за 1878 год, книги первой под № 41 и выданному в дубликат наследодателю
Виктору Германсону 22 того же июня, по реестру выписям за № 609. Из представленных
сторонами ему, Нотариусу: а) полюбовной сказки составленной между наследодателем
Виктором Германсоном и ими Иваном и Павлом Германсонами 15 числа июля 1878 года,
утвержденной Бессарабским Губернским Правлением 4 октября того же года за № 1209
выданный в копии из чертежнаго отделения Губернскаго Правления 3 марта 1879 года за
№ 233 и б) межевой книги составленной помощником Бессарабскаго Губернскаго Землемера инженером Борткевичем 15 октября 1878 года, утвержденный Бессарабскою Губернскою Межевою Конторою 14 марта 1879 года за № 217, видно: первое, что выше прописанный участок земли под названием деревни «Алава», на котором поселены деревня того же названия и деревня Марьяновка, принадлежащей наследодателю Виктору Яковлевичу Германсону, заключается в 2057 десятинами 972 квадратных саженях удобной и неудобной, в границах пустопорожных земель казенных селений: Семеновки, Фиштелицы
и Талмаз и второе, что из числа показанных 2057 десятинами 972 квадратных саженях
отошло по уставной грамоте в пользование поселян Александровской волости, 1 стана,
деревни Марьяновки, в числе 52 домохозяев по 11 с половиною десятин на человека удобной земли, что составит 598 десятин, да сверх того неудобной 7 десятин 2260 квадратных
сажень, а всего 605 десятин 2260 квадратных сажень в границах: селением Талмаз, Фиштелицею и имением Виктора Германсона. К выше прописанному недвижимому имению
оставшемуся после смерти Виктора Германсона они: Иван и Павел Яковлевы Германсоны признаны в правах наследства по закону в равных частях определением Кишиневскаго Окружнаго Суда состоявшемся 22 ноября 1880 года, выданным в копии 25 того же
ноября оному имению в общее владение Мировым Судьею 3 участка Аккерманскаго Мироваго Судебнаго Округа Ф. Бруновским по вводному листу от 29 января сего года выданному в копии того жн числа за № 141. Ныне они сонаследники вышеописаннаго имения
Иван и Павел Яковлевы Германсоны желая владеть каждый своею частью отдель<.....>
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<пом>янутый наследственный участок под названием деревня «Алава» с деревнею
«Марьяновкой» имеющий меры в натуре 2057 десятинами 972 квадратных саженях
удобной и неудобной земли, а за вычетом из него 605 десятин 2260 квадратных сажень
отошедших в пользование поселян деревни Марьяновки, всего в количестве 1451 десятины 1112 квадратных сажень настоящим раздельным актом разделяют между собою: Иван
Яковлев Германсон получает 725 десятин 1756 квадратных сажень в следующих в границах: сельцом Хаджилари с деревней Якобсталь, селом Семеновкой, Фиштелицей и наделом поселян деревни Марьяновки; а Павел Яковлев Германсон получает такое же количество, то есть 725 десятин 1756 квадратных сажень в следующих в границах: пустошью
Кизыл, сельцом Хаджилари с деревней Якобсталь и наделом поселян деревни Марьяновки. Что же касается до 605 десятин 2260 квадратных сажень земли отошедшей в пользование поселян Александровской волости, 1 стана, деревни Марьяновки, то до выкупа оной земли означенными поселянами, получаемый из оной оброком и другими доходами
они, Иван и Павел Германсоны делятся по полам, точно так же при выкупе означенными
поселянами сказанных 605 десятин 2260 квадратных сажень, выкупная ссуда, сколько
таковой причитается делится между ними Иваном и Павлом Германсонами по равным
же частям. Настоящим разделом они сонаследники наследственнаго имения Иван и Павел Германсон остались вполне довольными, просить новаго передела ни в каком случае
не будут, разделенными частями в показанных границах будут владеть безспорно и вступаться один в часть другого не имеют права, в случае какого либо спора и иска к покойному Виктору Яковлевичу Германсону <к помянутым> недвижимому имению деревня
«Алава» с деревнею «Марьяновкою», то они Иван и Павел Германсоны принимают на
себя ответсвенность, каждый по соразмерности получаемых ими частей. Цену всему делимому недвижимому имению, они Иван и Павел Германсоны по совести определяют в
41 160 рублей, согасно Правительственной оценки по царанскому наделу в Аккерманском
уезде, то есть по 20 рублей за десятину. По совершению сего раздельнаго акта Ивану и
Павелу Германсонам содержание 805 и 806 ст. X т. 1 ч. зак. гражд. и 396 т. V уст. о пошл.
объявлено. Акт сей совершенный Одесским Нотариусом Навроцким утвержден исправляющим должность Старшаго Нотариуса Кишиневскаго Окружнаго Суда, 5 мая 1881 года, при чем взысканы пошлины: [...]. И.д. Старшаго Нотариуса Кишиневскаго Окружнаго
Суда С. Шульц (М.П.)
Notă: În textul documentului toate cifrele sunt scrise cu litere.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 8, inventar 4, dosar 1137, filele 13, 13
verso, 14, 14 verso, 27.
Nr 41. 1881 noiembrie 15. Bronislav A. Bortchevici, reprezentantul fraţilor Ghermanson,
anunţă despre iniţierea procedurii de răscumpărare a nadelului de către sătenii din Marianovca.
Его Высокоблагородству Господину Непременаго члена Аккерманскаго уезднаго по
крестьянским делам Присутствия.
Повереннаго владельцев селения Марьяновки, Кандидатов Прав Ивана и Павла
Германсон, Надворнаго Советника Бронислава Антонова Борткевича.
Не заявление.
Представляя при сем выкупное объявление о представлении на выкуп земли поселянскаго надела селения Марьяновки со всеми требуемыми приложениями и обязуюсь
при том де<....> следумыя и представить по поступлении дела в Губернское по делам поселянским Присутствие, я имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие по поверке сего объявления дать ему надлежащий ход, для выдачи верителям моим выкупной
ссуды, которую выдать прошу согласно ст. 70 примеч. 5-го полож. О выкупе по предложению 1876 года государственными 5% банковыми билетами втораго выпуска в причитаю329

щемся числе каждый тысяча рублеваго достоинства а остаток таковыми же билетами сторублеваго достоинства. При этом имею честь заявить, что земля поселянскаго надела
села Марьяновки верителями моими никому не продана, не заложена и никаким другим
способом в другия руки не переуступлена. Доверенность на мое имя формально засвидетельствованную при сем прилагаю.
Ноября 20 дня 1881 г.
Поверенный владельцев селения Марьяновки, Кандидатов Прав Ивана и Павла
Германсон, Надворный Советник Бронислав Антонов Борткевича.
Главное
Объявление
Повереннаго владельцев селения Марьяновки, Кандидатов Прав Ивана и Павла
Германсон, Надворнаго Советника Бронислава Антонова Борткевича, о представлении
мирской земли того селения на выкуп на основание ст. 35 и 86 полож. о выкупе.
Селение Марьяновка находится в Бессарабской губернии, Аккерманскаго уезда,
Алексан-дровской волости и перешло к верителям моим от прежняго владельца брата их
Виктора Германсона по наследству, согласно определения Кишиневскаго-Окружнаго
Суда от 22 ноября 1880 года и утвержденнаго Старшим Нотариусом оного Окружнаго
Суда раздельнаго акта от 5-го мая 1881 года.
При оном селении поселян царан – значится по 10 народной ревизии семейств – 51,
бурлаков – 1; из того числа находятся на лицо 36, и вновь образовавшихся – 16; всего же
водворенных на земле селения Марьяновкм и имеющих право по ст. 1-ой и 7-ой полож.
14 июля 1868 года а равно Высочайше Утвержденнаго 5-го марта 1870 года мнения
Главнаго Комитета об устройстве сельскаго состояния, на надел землею семейств 52. В
постоянное пользование обществом поселян-царан селении Марьяновки по уставной
грамоте, введенное в действие 13 сентября 1871 года утверждено [удобной земли: под усадьбами, коме улиц и проулков, – 16 дес. 2165 саж.; пахотной 456 дес. 835 саж.; сенокосной
27 дес. 600 кв. саж., а всего в надел отдано] удобной земли пятьсот девяносто восемь десятин, или на каждый номер по 11 десятин 1200 кв. саж., при чем от остальных следуемых
до полнаго высшаго размера по 11 ст. мест. полож. 2 десятин (1200 кв. сажен) на каждый
номер, поселяне добровольно отказались на всегда в пользу владельцев согласно заключеннаго о том условия с владельцем от 18 июня 1871 года, утвержденнаго в надлежащем
порядке Мировым Посредником. Сверх того, в черте отведеннаго надела в пользование
поселян находится неудобной земли, не обложенной повинностями – 7 десятин 2200 кв.
сажен, от распоряжения которыми на всегда отказываюсь в полное и безвоздмездное
пользование поселян. Количество земли поселянскаго надела для выкупа вновь измерена инструментальною съемкою, а границы в натуре без изменения обозначены межевыми знаками согласно правил для разграничения. Поселянский надел граничит: с Севера: вотчиною села Фиштелтцы, владения того же села поселян, с Востока: вотчиною села
Толмаз – владения того же села поселян, и с Юга и Запада владельческою землею оставшеюся за наделом и вошедшею в составе вотчины Хаджилари владения верителей моих
– Ивана и Павла Германсон. Подробное описание поселянскаго надела в отношение качества земли, а раdно границ онаго румбами, астролябическими углами и мерою линий
обозначены на плане и в геодезическом описании при сем прилагаемых. Все поселяне селения Марьяновкис 8-го ноября 1871 года состоят на оброке, положенном по уставной
грамоте в размере семьсот семнадцати рублей шестидесяти коп. Никаких за тем изменений по силе утверждения уставной грамоты за границах и количестве земли поселянскаго надела, а равно и величине оброка не последовало.
Желая на основание ст. 35 полож. о выкупе воспользоватся правом – требования обязательнаго выкупа, я, нижеподписавшиеся отдаю сельскому обществу селения Марьяновки в соответственность всю землю за ним утвержденную по уставной грамоте за причитающемся верителям моим Ивану и Павлу Германсон в раной половине каждому из
них из казны ссуду, а от допольнительнаго с поселян платежа отказывюсь, представляя
поселянам право, буде они пожелают, соглано ст. 115-й мест. полож. уменьшить надел до
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четверти высшаго, или на основании 114 ст. вовсе отказаться от надела и выкупа. По общим правилам, разчитывая выкупную ссуду по 80% на капитализированный из 6% оброк, верителям моим причитается девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей, о выдаче которых в равной половине каждому, покорнейше прошу сделать распоряжение.
Ноября 15-го дня 1881 года. К сему объявлению поверенный владельцев селения Марьяновки, Кандидатов Прав Ивана и Павла Германсон, Надворный Советник Бронислав
Антонов Борткевич руку приложил.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 8, inventar 4, dosar 1137, filele 7, 7
verso, 8, 8 verso, 9, 9 verso, 10.
Nr 42. 1882 ianuarie 18. Certificat despre hotărnicirea nadelului ţărănesc al sătenilor
din Marianovca.
Копия с журнальнаго определения Бессарабской Губернской Межевой Конторы, состоявшагося 18-го января 1882 года.
Слушали:
Прошение землевладельца вотчины Хаджи-Лари (она же Штейнгольдовка, Алава с
деревнею Марьяновкою) Аккерманскаго уезда, Кандидата Права Павла Германсона поданное 15 января 1882 года, которым просит о выдачи ему удостоверения для представления в Губернское Поселянское Присутствие в том, что означенная его вотчина в количестве 2057 десятин 972 кв. саж. на пространстве которой расположен поселянский надел
селения Марьяновки в количестве удобной и неудобной земли 605 десятин 2260 кв. сажен формально обмежевана и на оное имеется в Межевой Конторе план с межевою книгою. По справке оказалось: Что вотчина Аккерманскаго уезда под названием деревни
Алава с деревнею Марьяновкою, владения дворянина Виктора Яковлева Германсона в
количестве 2057 десятин 972 кв. саж. на пространстве которой отведен поселянский надел в количестве удобной и неудобной земли 605 десятин 2260 кв. сажен обмежевана
формально со стороны смежных с нею вотчин и именно: села Фиштелица, села Талмаз,
пустошью Кизыл, сельца Хаджилари с деревнею Якобсталь и села Семеновки, и на эту
вотчину утверждены Межевою Конторою 14 марта 1879 года межевые акты, из которых
один экземпляр выдан владельцу, а другой хранится в Архиве Межевой Конторы.
Приказали: В удовлетворение доложеннаго прошения, выдать просителю, Кандидату Прав Павлу Германсону в место просимаго удостоверения, копию с настоящей справки журнала.
Подлинное за подписью Г.г. Присутствующих и скрепою Секретаря.
Верно: Секретарь Д<……>
Сверял: Столоначальник К<…..>
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 8, inventar 4, dosar 1137, filele 12, 12
verso.
Nr 43. 1882 iulie 24. Locuitorii satului Marianovca mărturisesc că au fost informaţi despre iniţierea procedurii de răscupărare a nadelului lor.
1882 года июля 24 дня, мы, ниже подписавшиеся Бессарабской губернии, Аккерманскаго уезда, Александровской волости, Марьяновский Сельский Староста Георгий Кожухарь и поселяне того селения Феодор Трофимов, Максим Чилочий, Василий Карницел,
Онофрей Рошка, Афтений Чилочий, Иван Райлян, Карп Доня, Петр Обада, Дарий Дигул
и Григорий Райлян, даем сию росписку в том что препровожденную Бессарабским Губернским по делам поселянским Присутствием придписание последовавшем на имя
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Алексан-дровскаго волостнаго правления от 13 сего июля за № 1698-м расчетную ведомость, для пополнения по ней выкупной ссуды обществом поселян нашего селения. Мы
таковую ведомость сего числа получили, в чем и подписуемся. Сельский Староста (М.П.)
Георгий Кожухарь, поселяне Феодор Трофимов, Максим Чулочий, Василий Карницел,
Афтений Чилочий, Иван Райлян, Карп Доня, Петр Обада, Дарий Дигул и Григорий Райлян неграмотных, а за них по личной просьбе равной за себя росписался Онофрей Рошка.
Настоящую росписку отбирал Волст(ной) Старшина И. Фокин. (М.П.)
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 8, inventar 4, dosar 1137, filele 56, 61.
Nr 44. 1882 august 3. Ivan şi Pavel Ghermanson solicită, de la Departamentul pentru
problemele ţăranilor, banii cuveniţi în urma răscumpărării nadelului de către sătenii din Marianovca.
В Бессарабское Губернское по делам поселянским Присутствие.
Кандидатов Прав Ивана и Павла Яковлевых Германсон, жительствующие в г. Одессе, по Садовой улице в доме под № 21.
Прошение.
Известясь о разрешении в Главном Выкупном Учреждении ссуды в размере 9568
руб(лей) с царанскаго надела с. Марьяновки, Александровской волости, Аккерманскаго
уезда, Бессарабской губернии, имеем честь покорнейше просить Бессарабское Губернское
по делам поселянским Присутствие выдать нам вышеупомянутую ссуду размере 9568
руб(лей) за получением каковой явится из нас просителей Павел Германсон на имя котораго при сем прилагается доверенность на получение причитающейся каждому из нас
частей с упомянутой ссуды. Кроме того прилагаем при этом 2 квитанций Аккерманскаго
Уезднаго Казначейства об уплате на первую и вторую половину сего года государсвеннаго
по-земельнаго налога с имений наших: Аджилари, Кизыл и Алава.
Г. Одесса. Августа 3 дня 1882 года.
Кандидат Права Ивана Яковлевич Германсон.
Кандидат Права Павла Яковлевич Германсон.
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 8, inventar 4, dosar 1137, filele 52,
52 verso.
4. Formulare de serviciu.
Nr 45. 1889 septembrie 25. Formularul de serviciu al lui Ivan Ghermanson.
Формулярный список о службе
Почетнаго Мироваго Судьи Аккерманскаго Судебно-Мироваго Округа,
Надворнаго Советника Ивана Яковлевича Германсона.
Составлен 25 сентября 1889 г.
Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, вероисповедание, знаки
отличия и получаемое содержание: «Надворный Советник Ивана Яковлевич Германсон,
почетный Мировой Судья Аккерманскаго Судебно-Мироваго Округа, почетный член Бессарабскаго Губернскаго Попечительства детских приютов, 38 лет от роду, Евангелическолютеранскаго вероисповедания, знаки отличия не имеет, содержания не получает».
Из какого звания происходит: «Из потомственных почетных граждан».
Есть ли имение: 1) У него самого и у родителей: а) родовое; б) благоприобретенное.
2) У жены, буде женат: а) родовое; б) благоприобретенное.
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1.а. «Бессарабской губернии в Аккерманском уезде, Александровской волости, имение Хаджилари, в количество 1500 десятин земли».
Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук в учебном заведении, когда
поступил в службу; какими чинами, в каких должностях и где проходил оную; не былоли каких особенных по службе деяний или отличий, не были особенно чем либо награжден кроме чинов: «По окончании полнаго курса наук в Императорским Новороссийском
Университете со степени кандидата прав Высочайшим приказом по ведомству учреждений Императрицы Марии от 3 сентября 1877 г. за № 13, определен в службу почетным
членом Бессарабскаго Губернскаго Попечительства детских приютов с 1877 года июня 16.
Указом Правительствующаго Сената по Д(епартамен)ту Герольдии от 28 ноября
1877 г. за №157, по степени кандидата прав Императорскаго Новороссийскаго Университета утвержден в чине Коллежскаго Секрнтаря, с 1877 года июня 16.
Определением Правительствующаго Сената по тому же Д(епартамен)ту от 22 ноября 1878 г., по выбору X очереднаго Аккеманскаго Уезднаго Земскаго Собрания, состоящагося 23 октября 1878 г., утвержден почетным Мировым Судьей по Аккерманскому Судебно-Мировому Округу на трехлетие.
Указом Правительствующаго Сената по Д(епартамен)ту Герольдии от 11 мая 1881 г. за
№ 53, произведен за выслугу лет по ведомству Учреждений Императрицы Марии, в Титулярные Советники со старшинством с 1880 июня 16.
Определением 1-го Департамента Правительствующаго Сената 3-го декабря 1881 г.
состоявшемся по выбору XIII очереднаго Аккеманскаго Уезднаго Земскаго Собрания, утвержден в должности почетнаго Мироваго Судьи по Аккерманскому Судебно Округу на
трехлетие с 10 октября 1881.
Указом Правительствующаго Сената по Д(епартамен)ту Герольдии от 13 ноября
1884 г. за № 134, произведен за выслугу лет по ведомству Учреждений Императрицы Марии, в Коллежские Ассесоры со старшинством с 1883 июня 16.
Определением 1-го Департамента Правительствующаго Сената от 31 января 1885 года утвержден по выбору XVI очереднаго Аккеманскаго Уезднаго Земскаго Собрания, почетным Мировым Судьею по Аккерманскому Судебно Округу на трехлетие с 1884 октября 4.
Указом Правительствующаго Сената по Д(епартамен)ту Герольдии от 1 сентября 1888
г. за № 97, за выслугу лет произведен в Надворные Советники со старшинством с 1887
июня 16.
В Аккеманском Уездном Земском Собрании 16 октября 1887 г. снова избран в почетные Мировые Судьи по Аккерманскому Судебно-Мировому Округу.
Определением Правительствующаго Сената по 1-му Департаменту от 12 января 1888 г.
утвержден в должности почетнаго Мироваго Судьи по Аккерманскому Судебно-Мироваго
Округа на трехлетие с 1884 октября 4».
Холост или женат: «Холост».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2367, filele 9
verso, 10 verso.
Nr 46. 1889 septembrie 25. Formularul de serviciu al lui Pavel Ghermanson.
Формулярный список о службе
Председателя Съезда Мировых Судей Аккерманскаго Судебно-Мироваго Округа,
Надворнаго Советника Павла Яковлевича Германсона.
Составлен 25 сентября 1889 г.
Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание: «Надворный Советник Павел Яковлевич Германсон,
председатель Съезда Мировых Судей Аккерманскаго Судебно-Мироваго Округа, 36 лет от
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роду, вероисповедания лютеранскаго, имеет орден Св. Станислава 3 степени, содержания
не получает».
Из какого звания происходит: «Из потомственных почетных граждан».
Есть ли имение: 1) У него самого и у родителей: а) родовое; б) благоприобретенное.
2) У жены, буде женат: а) родовое; б) благоприобретенное.
1.а. «Бессарабской губернии в Аккерманском уезде имеет собственное родовое имение 2125 десятин и в общем владении с братом 40 десятин винограднаго сада в с. Пуркарах и в г. Одессе дом».
Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук у учебном заведении, когда
поступил в службу; какими чинами, в каких должностях и где проходил оную; не былоли каких особенных по службе деяний или отличий, не были особенно чем либо награжден кроме чинов: «Окончив курса наук в Императорским Новороссийском Университете,
по Юридическому Факултету, со степени кандидата прав, в службу вступил кандидатом на
судебныя должности при прокуроре Одесской Судебной Палаты, в каковую должность зачислен при<каз>ом по ведомству Министерства Юстиции от 12-го ноября 1876 г. за № 43.
Определением Департамента Герольдии Правительствующаго Сената, от 17 февраля
1877 г. утвержден по степени кандидата прав, в чин Коллежскаго Секрнтаря, со старшинством с 12 ноября <1876 г.>
Ордером Прокурора Одесской Судебной Палаты, от 18 января 1877 г. за № 762 командирован в распоряжение прокурора Одесскаго Окружнаго Суда.
Ордером Прокурора Одесской Судебной Палаты, от 27 января 1877 г. за № 891 командирован к товарищу прокурора Росковшенко.
Определением Общаго Собрания Отделений Одесскаго Окружнаго Суда, от 19 сентября 1877 г., командирован в помощь к судебному Следователю 3 участка г. Одессы.
Очередным уездным Земским Собранием Аккеманскаго уезда Бессарабской губернии, 23 октября 1878 г. избран почетным Мировым Судьей по Аккерманскому СудебноМировому Округу, в каковом звании утвержден Правительствующим Сенатом 22 ноября
1878 г.
Приказом по IV Отделении Слбственной Его Императорскаго Величества канцелярии, от 21 марта 1880 г. за №296, назначен почетным членом Бессарабскаго Губернскаго
попечительства детских приютов.
Определением Общаго Собрания Отделений Одесскаго Окружнаго Суда, от 3 мая
1880 г., отозван из 3 уч(астка) г. Одессы и командирован в 5 уч(асток) г. Одессы, для производства следствия по делу потомственнаго почетнаго гражданина Палаузова.
Таковым же определением от 18 октября 1880 г., командирован в помощь к Судебному Следователю 5 участка г. Одессы.
Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 24 февраля 1881 г. за № 8 назначен и.д. Судебнаго Следователя 2 участка Россиенскаго уезда Ковенской губернии.
Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 29 апреля 1881 г. за № 17 назначен, согласно прошению кандидатом на судебныя должность при прокуроре Одесской
Судебной Палаты.
Указом Правительствующаго Сената от 11 мая 1881 г. за № 53, за выслугу лет, по званию почетнаго члена Бессарабскаго Губернскаго попечительства детских приютов произведен в Титулярные Советники со старшинством с 1879 ноября 12.
Ордером Прокурора Одесской Судебной Палаты, от 19 июня 1881 г. командирован в
распоряжение прокурора Одесскаго Окружнаго Суда.
Определением Общаго Собрания Отделений Одесскаго Окружнаго Суда, состоявшагося 4 июля 1881 г., командирован в помощь к Судебному Следователю 5 участка г. Одессы, для производства следствия.
Таковым же определением от 17 октября 1881 г., командирован в помощь к Судебному Следователю 2 уч(астка) г. Одессы, для производства следствия.
Определением Правительствующаго Сената по 1-му Д(епартамен)ту, от 3 декабря
1881 г., по выбору XIII очереднаго Аккеманскаго Уезднаго Земскаго Собрания, утвержден
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почетным Мировым Судьею по Аккерманскому Судебно Округу на 3-летие с 10 октября
1881.
Определением Общаго Собрания Отделений Одесскаго Окружнаго Суда, состоявшагося 26 май 1882 г., командирован к самостоятельному заведыванию 2 участка г. Одессы,
по случаю двухмесячнаго отпуска Судебнаго Следователя того участка.
Таким же определением от 30 октября 1882 г., командирован в помощь к Судебному
Следователю 2 уч(астка) г. Одессы, для производства следствия.
Таким же определением от 5 февраля 1883 г., откомандирован в помощь к Судебному Следователю 3 уч(астка) г. Одессы, для производства следствия.
Таким же определением от 25 февраля 1883 г., откомандирован для заведывания 2
участка Одесскаго Градоначальства на время отсутствия Судебнаго Следователя того участка, по случаю отъезда его в Бессарабской губ(ернии) для исполнения поручения.
Постановлением Общаго Собрания Отделений Одесскаго Окружнаго Суда, состоявшагося 9 апреля 1883 г., командирован в помощь Судебному Следователю 4 участка Одесскаго Градоначальства, для самостоятельнаго производства следствий.
Таким же постановлением от 13 апреля 1883 г. заведовал 4 следственным участком
Одесскаго Градоначальства с 17 по 20 того же апреля, а за тем оставлен в том же участке в
помощь Судебному Следователю для производства следствий.
Высочайшим указом по Министерству Внутренних Дел от 28 апреля 1883 г. утвержден Директором Одесскаго Попечительнаго Комитета о тюрьмах.
По представлению Археологическаго Института почествован в 15 день мая 1883 г., по
званию почетнаго члена сего Института, орденом Св. Святослава 3 ст.
Указом Правительствующаго Сената от 7 июня 1883 г. за № 63, произведен за выслугу лет, по званию почетнаго члена Бессарабскаго Губернскаго попечительства детских
приютов, в чин Коллежскаго Ассесора со старшинством с 12 ноября 1882.
Постановлением Общаго Собрания Отделений Одесскаго Окружнаго Суда, состоявшагося 6 сентября 1883 г., отозван из командировки по 4 следственнаго участку Одесскаго Градоначальства, по случаю отпуска.
Таким же постановлением от 12 ноября 1883 г. командирован в помощь для самостоятельнаго производства следствий к Судебному Следователю 3 уч(астка) Одесскаго
Градоначальства.
Таким же постановлением от 1 декабря 1884 г. командирован в 1 следственный участок г. Одессы для самостоятельнаго производства следствий.
Таким же постановлением от 21 января 1885 г. командирован заведыванию 3 следственным участком г. Одессы, на время болезни Судебнаго Следователя Чернышевкаго, в
каковой командировке находился с 22 января по 9 февраля.
Таким же постановлением от 9 февраля 1885 г. командирован для самостоятельнаго
про-изводства следствий по 3 уч(астка) г. Одессы, при чем ему поручено на время отсутствия Судебнаго Следователя этого участка Чернышевкаго по делам службы в Екатеринославский округ, заведовать названным участком. Заведовать – на основании постановления – участком с 27 по 20 апреля и затем остаться в том же участке для самостоятельнаго производства следствий.
Очередным уездным Земским Собранием Аккеманскаго уезда Бессарабской губернии, 4 октября 1874 г. избран почетным Мировым Судьею по Аккерманскому СудебноМировому Округу, в каковом звании утвержден Правительствующим Сенатом 31 января
1885 г. за № 1068.
Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 8 июля 1885 г. за № 30 назначен, и.д. Судебнаго Следователя 1 уч(астка) Ольгопольскаго уезда, округа Каменец-Подольскаго Окружнаго Суда.
Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 21 октября 1885 г. за № 48 причислен к Министерству с увольнением от занимаемой должности следователя, согласно
прошению.
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Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 18 февраля 1886 г., приглашен к
участью в Аккерманское уездное по крестьянским делам Присутствие.
Указом Правительствующаго Сената, от 13 июня 1887 г. за № 92, по званию почетнаго члена Бессарабскаго Губернскаго попечительства детских приютов, произведен за
выслугу лет в Надворные Советники, со старшинством с 12 ноября <1886>.
В Аккерманском Уездном Земском Собранием, 16 октября 1887 г. вновь избран в почетные Мировые Судьи по Аккерманскому Судебно-Мировому Округу.
В распорядительном заседании Аккерманскаго Съезда Мировых Судей избран председателем сего Съезда 17 октября 1887 г.
Определением Правительствующаго Сената по 1-му Д(епартамен)ту от 12 января 1888
г., утвержден в должности почетнаго Мироваго Судьи по Аккерманскому Судебно-Мироваго Округа».
Был ли в походах против неприятеля и в самих сражениях, и когда именно: «С 1 июня 1876 отбывал воинскую повинность в Любенском гусарском полку и 10 октября того
же года уволен в запас армии, со званием унтер-офицера. 10 января 1877 г. уволен от службы по болезни».
Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени; являлся ли на срок, и если
просрочил, то когда именно явился и была ли причина просрочки признано уважительною: «Был в 1877 г. с 4 июня на два месяца; в 1878 г. с 4 сентября на один месяц; в 1879 г. с
15 июня по 15 августа за границу, в том же году с 6 сентября по 15 октября; в 1880 г. с 30
марта на 3 недели, в том же году с 16 августа на два месяца; в 1881 г. с 1 сентября по 15 сентября; в 1882 г. с 18 сентября по 1 ноября; в 1883 г. с 15 сентября на два месяца; в 1884 г. с 1
июля на два месяца, каковой отпуск продолжен был еще на два месяца до 1 ноября 1884 г.
В срок и на службу являлся. В 1885 г. с 25 июня по 20 августа, за границу и в 1889 г. за границу с 21 июня по 3 августа и на срок явился».
Холост или женат: «Холост».
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2367, filele 13
verso, 14, 15 verso.
Summary
Bessarabian elite in the XIX-th century is characterized by great ethno-social diversity.
From this point of view we can highlight some more important categories. First of all we refer
to the Moldavian boyars, in whose environment, at the end of the Phanariot period, was strongly noticeably the allogenic element, and particularly the Balkanic one (Greeks, Albanians,
Vlachs, Bulgarians, Serbs etc.), on the background of the increasing number of officials working at the courts and honorary services. Within Principality of Moldova’s elite a special place
was held by the descendants of the ancient boyar families that have formed distinct social
groups: mazils (boyar of the landed gentry holding no public function) and foreign merchants
paying tribute (ruptaş) etc. Another category was represented by the Poland szlachcice (nobles). Before and after 1812 in Bessarabia, from Polish territories under the dominion of the Russian Empire, came a significant number of Polish nobles, of different ethnic origin (the properly so-called Polish, Ukrainian and Moldavian). Russian officials constituted the third component of the Bessarabian elite. The ethnic origin and the social status of these categories were
equally different (ethnic Russians, Dutch, German, French, etc.). Heterogeneous from the ethnic point of view were also the Bessarabian merchants, formed, initially, from Moldavians,
representatives of the Balkan, Armenian and Hebrew nations, so that later to include many
merchants from the inner goubernias of the Russian Empire. Further on, in a succint way, we
will analyze the problem of the Bessarabian elite diversity under the form of case studies.
The first members of the Bostan family from the Principality of Moldova, probably, were
merchants originating from the Ottoman Empire; the First Bostan family members were
known, in the XVII-th century, as landlords in the southern part of the Principality of Moldova
and, we also must remark that they were the owners of the famous Odobesti vineyard from
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Putna county; The representatives of the Bostan family were first attested in the Prut-Dniester
space in the XVIII-th century as răzeşi (free peasants holder of lands) in several lands of ancient Orhei and Lapusna counties; In the XIX-th century some members of the Bostan family
claimed and obtained the statute of Bessarabian nobles (dvoreni - noblemen).
The szlachcice (nobles) of the Lewicki family, of Polish origin, were part of the Bessarabian and Podolia nobility; In the XIX-th century, between the Prut and Dniester space acted at
least two branches of the Lewicki family; The members of these branches have integrated and
represented two ethno-social segments of the Bessarabia: the branch of those who spoke Russian language and the traditionalist branch, of Moldavians.
The Hermansonn family is coming from Baltic Germans. The first representative in Bessarabia was Jacob Hermansonn (Ghermanson), a great merchant who practiced tactics of
taking lands in own possession. He was the owner of the Hagilari land (estate), on which was
later founded Ştefan Vodă town. He was one of the biggest and most famous owners of vineyards in the Purcari micro-region, and his wine tavern formed the actual Purcari Wineries. He
was also the one who contributed to the Antonovca village settlement (actually Antoneşti) on
the Purcari lands. Jacob Hermansonn descendants were educated people, trained in the most
prestigious educational institutions of the Russian Empire. They worked as officials in Odessa
city, in Kherson goubernia and in Bessarabian goubernia. Jacob Hermansonn and his descendants had an important role in the fate of the existing Marianca de Jos, Alava and Lazo localities.
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PREZENTĂRI DE CARTE

Sergiu Bacalov,
Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie. (Studii şi documente),
volumul I, Colecţia „Din Tradiţiile Basarabiei”, Chişinău 2013, 312 p.

Volumul este format din câteva studii şi mai multe documente privitoare la istoria regiunii
Nistrului de Jos. Documentele respective au fost identificate în arhivele din Republica Moldova
şi Federaţia Rusă. Nucleul volumului îl constituie Materialele Statistice referitoare la ţinutul
Ackerman (1827), depistate la Moscova, care conţin multe informaţii cu caracter istorico-geografic cu referinţă la localităţile din actualul raion Ştefan Vodă (Palanca, Tudora, Crocmaz, Olăneşti, Căplani, Carahasani, Slobozia, Purcari, Răscăieţi, Cioburciu, Talmaza, Popeasca, Ermoclia,
Feşteliţa, Copceac). Manuscrisul Materialelelor Statistice publicat în volum are două componente:
tabele şi texte. Tabelele reprezintă liste, pe localităţi, ale sătenilor (după capi de gospodărie), cu
indicarea etniei (moldoveni, ucraineni, bulgari, ruşi, germani, sârbi etc.) şi confesiei (ortodocşi,
catolici, protestanţi etc.), informaţii despre componenţa numerică a gospodăriilor lor, numărul
caselor, bordeielor, morilor, prisăcilor şi a principalelor specii de animale domestice (cai, vite
mari cornute, oi). Tabelele sunt urmate de texte, cu descrierea succintă a poziţiei geografice a satelor, stării climatologice, cadrului natural, inclusiv multe aspecte de ordin economic, zoologic,
geologic, pedologic, topografic, toponimic etc.
Informaţiile inserate în tabele sunt importante prin faptul că au fost alcătuite pe baza categoriilor socio-fiscale, deci Materialele Statistice a fost elaborate din interese fiscale. Locuitorii satelor au fost grupaţi în: ţărani birnici-capi de gospodării, ţărani birnici burlaci, dvoreni, mazâli,
şleahtici, ruptaşi, raznocinţi şi reprezentanţi ai clerului. Un loc aparte îl deţin evreii şi ţiganii. Separat au fost evidenţiaţi trăitorii din satele nistrene care, din punct de vedere fiscal, au fost luaţi
la evidenţă în alte localităţi.
Materialele Statistice atestă realităţile climatologice, fizico-naturale, biologice şi economice
ale regiunii Nistrului de Jos la începutul secolului al XIX-lea. Informaţiile oferite de acest document confirmă continuitatea şi caracterul arhaic al toponimiei regiunii de la Nistrul de Jos.
Studiile şi documente anexate lor, au fost elaborate şi selectate ca să aibă tangenţă cu tematica Materialelor Statistice, ceea ce dă volumului un caracter unitar. La alcătuirea studiilor înserate
în volum au fost folosite pe larg sursele etnografice, mai puţin valorificate din punct de vedere
ştiinţific. În această privinţă, de un real folos au fost investigaţiile istorico-etnografice elaborate
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de autori originari din satele regiunii Nistrului de Jos, dintre care menţionăm pe cele realizate de
Şt. Agachi, S. Ceapchii, V. Grosu, B. Malschi, I. Leaşco, A. Port, A. Vaculovschi ş.a.
Studiile şi documentele grupate în volum se referă la istoria „satelor hăneşti” (secolele XVIXIX), la genealogia a doua neamuri de origine nobilă, urmaşii cărora locuiesc, până în prezent,
în raionul Ştefan Vodă: neamul Chetrosan de la Copceac şi neamul Grosul-Topor de la Palanca
şi Volintiri. În cazul neamului Chetrosan sa identificat unele elemente heraldice. Un alt compartiment este axat asupra toponimiei regiunii Nistrului de Jos, exprimată cartografic. Un loc
aparte este acordat problemei formării satelor Antoneşti şi Ştefăneşti. Autorul evidenţiază faptul
că fondatorii acestor două localităţi sunt răileni moldoveni, veniţi în Bugeac, în 1841 şi 1847, din
satul Târnova, ţinutul Hotinului, acum în raionul Edineţ. Pe baza documentelor de arhivă, au fost restabilite spiţele genealogice a 30 de neamuri, comune pentru satele Târnova, Antoneşti, Ştefăneşti şi, parţial, pentru vechiul Chizâl (acum oraşul Ştefan Vodă).
Volumul respectiv este primul dintr-o serie de lucrări, în care autorul intenţionează să reflecte diverse aspecte din istoria satelor regiunii Nistrului de Jos.
dr. Sergiu Bacalov
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Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din Imperiul Rus.
Volum dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă,
coordonator conf. dr. Maria Danilov, Chişinău, 2013, 276 p.
Rezultatul celor două ediţii (în 2010 şi 2012) ale
Simpozionului Naţional dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă (1827-1905), originar din satul
Mincenii de Jos, organizate de Muzeul Naţional de
Istorie a Moldovei la iniţiativa lui Veaceslav Cebotari, un consătean al lui Cotruţă, este ieşirea de sub
tipar a unui volum care întruneşte referatele şi comunicările prezentate la aceste manifestări ştiinţifice. Atât simpozioanele, cât şi culegerea de studii
au fost coordonate de Maria Danilov, iar volumul a
fost editat cu sprijinul financiar al Direcţiei Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei şi al lui Veaceslav Afanasiev, de baştină din Mincenii de Jos.
Materialele volumului abordează probleme
referitoare la contextul integrării nobilimii basarabene în viaţa social politică şi culturală a Imperiului Rus (1812-1918), cât şi cele ce examinează activitatea lui Alexandru Cotruţă, o personalitate
marcantă a vieţii social-politice şi culturale a Basarabiei în epoca ţaristă, precum şi genealogia neamului Cotruţă din Mincenii de Jos.
Culegerea Nobilimea basarabeană în epoca
reformelor din Imperiul Rus. Volum dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă, este bine
structurat în patru compartimente distincte, individualizate tematic.
Introducerea (p. 7-33), este formată din trei texte, semnate de Veaceslav Afanasiev, Maria
Danilov şi Anastasia Rusu-Harabara, şi axate pe argumentarea necesităţii şi oportunităţii cercetării
nobilimii Basarabiei, în general, şi a biografiei lui Alexandru Cotruţă, în particular. Totodată,
materialele respective reprezintă o succintă istorie a apariţiei acestui volum, aspect deosebit de
important, deoarece fiecare carte îşi are o istorie a sa, care, de cele mai dese ori, este dată uitării,
deşi este bineştiut cât de dificil a fost, este şi, probabil, va fi, publicarea cărţilor, mai ales a celor cu
caracter ştiinţific. Este cazul să evidenţiem faptul că volumul în cauză este unul din rezultatele preconizate ale unui proiect, iniţiat de Maria Danilov în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. În cadrul proiectului urmează, în perspectivă, instalarea unei plăci comemorative şi unui bust
al lui Alexandru Cotruţă, în cadrul Upravei Zemstvei Guberniale (acum strada Şciusev 10), inaugurarea unui muzeu al Zemstvei basarabene, inaugurarea unui muzeu memorial „Conacul Alexandru Cotruţă”, restabilirea cavoului funerar al reprezentanţilor neamului Cotruţă etc. (p. 25).
Capitolul I, Nobilimea basarabeană în contextul vieţii social-politice, economice şi culturale a Imperiului Rus (1812-1918), cuprinde studii consacrate instituţiei nobilimii în Basarabia,
semnate de cercetători din Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina: V.V. Morozan (abordează file din istoria nobilimii basarabene, evidenţiind biografiile mai multor personalităţi care
au activat în cadrul Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, p. 35-48), Aleksandr Ponomariov
(scrie despre venirea lui Pavel Svinin în Basarabia şi crearea „Comitetului celor douăsprezece” în
anul 1815, p. 49-65), Dinu Poştarencu (reflectă aspecte din procesul de introducere a instituţiei
nobiliare în Basarabia, p. 64-75, şi pagini din lupta, între anii 1812 şi 1866, nobilimii pentru introducerea limbii române în instituţiile de învăţământ, p. 90-94), Cristina Gherasim (relatează
despre confruntările în cadrul Adunării Nobilimii în anii 40-50 ai secolului al XIX-lea, p. 76-89),
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I.V.Saharov (examinează structura etnică a nobilimii Basarabiei, pe baza studiului de caz al familiei Afanasiev, p. 95-103), Valentin Tomuleţ (are un voluminos şi consistent studiu istorico-genealogic asupra neamului de dvoreni Tomuleţ, p. 104-141), Maria Vieru-Işaev (prezintă file din
viaţa Olgăi Catagi p.142-159), Vera Serjant (elucidează aspecte din istoria exproprierii moşiei Borosenii Noi, ţinutul Bălţi, precum şi detalii interesante privind moşierii Elladi şi Şciuca, p. 160-169).
Capitolul II, Alexandru Cotruţă – personalitate marcantă în viaţa social-politică şi culturală a Basarabiei, grupează articole dedicate biografiei lui Alexandru Cotruţă şi genealogiei neamului său, rezultate ale investigaţiilor ştiinţifice realizate de Maria Danilov (un studiu teoretic şi
istoriografic asupra nobilimii basarabene, din mediul căreia provenea Alexandru Cotruţă, p. 171194, şi altul, referitor la soarta bibliotecii acestuia, p. 210-220), Dinu Poştarencu (un amplu material istorico-genealogic asupra neamului Cotruţă, cu accentul pus pe ramura descinsă din Matei Cotruţă, p. 195-209) şi E. A. Rumeanţev (evidenţiază momentul decesului şi înhumării lui
Alexandru Cotruţă, p. 221-230)
Un loc aparte ocupă ultimul compartiment, Restituiri, care întruneşte trei materiale, semnate de persoane originare din Mincenii de Jos: Veaceslav Afanasiev (p. 232-238), Vlad Afanasiev (p. 239-256) şi Ion Perciun (p. 257-260). Aceste articole reflectă aspecte din trecutul şi prezentul satului Minceni şi ale oamenilor lui.
Studiile înserate în volum dispun de rezumate bilingve, în engleză şi rusă. Respectiva culegere de articole mai are un foarte util indice de nume (p. 262-276)
Culegerea de articole Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din Imperiul Rus. Volum dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă, reprezintă o contribuţie semnificativă în
procesul studierii unor segmente mai puţin cunoscute din istoria Basarabiei, iar varietatea tematică a materialelor conferă volumului un grad mare de originalitate. Recomandăm această carte tuturor celor interesaţi de trecutul Basarabiei.
dr. Sergiu Bacalov

341

Petru Tarhon,
Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova,
Chişinău, Pontos, 2013, 648 p.
Lucrarea elaborată de Petru Tarhon, este formată
din două compartimente distincte. Compartimentul întâi, în care autorul abordează istoria fondării, structura
compoziţională, diversitatea dendroflorei şi particularităţile ecologo-biologice ale plantelor din parcurile vechi
boiereşti (tradiţional, sub acest termen, se subînţelege
atât boierii propriu zişi, cât şi dvorenii, negustorii înstăriţi şi marii moşieri), este format din două capitole.
În Capitolul I, întitulat Parcurile vechi boiereşti
din Republica Moldova, condiţiile naturale, istoria
fondării şi starea lor actuală (p. 16-39), este examinată, la general, istoria parcurilor boiereşti din spaţiul
pruto-nistrean, sunt evidenţiaţi fondatorii lor (boieri,
dvoreni şi negustori), structura compoziţională şi diversitatea speciilor lemnoase, folosite la crearea lor.
În Capitolul II, denumit Parcurile vechi boiereşti
din Republica Moldova şi caracteristica lor (p. 40-492),
Petru Tarhon studiază problematica enunţată în titlu,
sub forma unor studii de caz, pentru 31 de parcuri aflate într-o stare de conservare relativ mai bună: din Lipcani şi Pavlovca, raionul Briceni; Brânzeni (2), Hincăuţi, Stolniceni, Şofrâncani, raionul Edineţ; Corestăuţi, Rujniţa, Grinăuţi, raionul Ocniţa; Cernoleuca, Corbu, Rediu-Mare, Ţaul, Târnova, raionul Donduşeni; Temeleuţi, Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti, Iarova, raionul Soroca; Cubolta, raionul Sângerei; Mândâc, Drochia, Miciurin (GhicaVodă), raionul Drochia; Răspopeni, raionul Şoldăneşti; Mileşti, raionul Nisporeni; Ivancea şi
Pohrebeni, raionul Orhei; Micleşti şi Bălăbăneşti, raionul Criuleni; Grădiniţa, raionul Căuşeni;
Olăneşti, raionul Ştefan Vodă şi Dendrariul la Staţiunea USM. Autorul constată că, aceste parcuri boiereşti, deşi neîngrijite, constituie adevărate capodopere de artă peisagistică de o mare valoare. Iniţial existau circa 40-50 grădini şi parcuri boiereşti, cu conace, însă multe dintre ele au
fost distruse după al Doilea Război Mondial, cum este cazul celor de la Dânjeni, raionul Ocniţa;
Jura, raionul Râbniţa; Corjeuţi şi Criva, raionul Briceni; Micăuţi, Rassvet şi Păuleşti, raionul
Străşeni; Sofia, raionul Drochia, Trinca, raionul Edineţ etc.
Majoritatea acestor parcuri au fost create în preajma conacelor boiereşti, acum şi ele distruse în cea mai mare parte. În cazul mai multor parcuri boiereşti din Basarabia (de exemplu,
cele ale lui V. Stroiescu, C. Kazimir, A. Pommer, A. Mavrocordat, P. Leonard etc.), autorul constată că ele au fost realizate în stil „landşaft sau combinat cu cel regulat”, ceea ce este specific îndeosebi pentru Japonia şi China.
Monografia lui Petru Tarhon este însoţită de numeroase scheme şi tabele, care înlesnesc
lectura textului. Remarcăm, în special, prezenţa planurilor pentru aproape toate parcurile investigate de autor. Un loc aparte ocupă parcul cu conac din satul Mileşti, raionul Nisporeni, fondat în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea de către Teodor Kazimir. Parcul este amplasat în partea
sud-vestică a satului, pe o suprafaţă de trei hectare, ceva mai jos de conacul boieresc. Parcul dendrologic de la Mileşti al boierilor Kazimir era de tip „landşaft combinat cu cel regulat, cu drumuri şi alei pentru plimbări, o vie, un sector pentru creşterea legumelor şi o livadă pomicolă”. Actualmente, din structura iniţială s-au păstrat doar partea dendrologică, „urme de grădină pomicolă,
conacul şi o clădire cu trei nivele” aflată în apropiere (p. 380). Flora lemnoasă din parc este rep342

rezentată de ginco, tisa, pinul negru, diferite specii de molizi (Engelman, obişnuit, de Caucaz),
tuia occidentală, bradul argintiu, arţarul, castanul, platanul, plopul, salcâmul, sofora, teiul, scoruşul, mai multe specii de stejar etc.
Autorul constată că parcul de la Mileşti, comparativ cu situaţia pe Republică, „este cel mai
îngrijit”, totodată, se evidenţiază faptul că „administraţia satului Mileşti, în persoana primarului
P. Leucă, are grijă de parc”(p. 381).
Planul parcului cu conac al neamului Kazimir
din satul Mileşti, raionul Nisporeni (p.379)

Parcul de la Mileşti este cunoscut în mare măsură graţie acelor „doi arbori de Ginco de sex
feminin şi masculin”, cu vârsta de 140-150 ani, numiţi în popor „Adam şi Eva”, care şi în zilele
noastre fructifică abundent. Ei sunt, probabil, primele exemplare de Ginco (Ginkgo biloba), o
specie relictă originară din Japonia, plantate în Basarabia. Datorită acestor doi arbori „din Mileşti, s-a început răspândirea plantelor de Ginco în Moldova” (la Chişinău, Tiraspol, Ivancea, Brânzeni, Corneşti etc). Un rol de frunte în acest proces, iniţiat în anii 1954-1955, şi reluat în 1966, l-a
avut Petru Tarhon. Seminţele de Ginco recoltate de la „Adam şi Eva” din Mileşti au fost plantate
în pepiniera Grădinii botanice din Chişinău. S-ar putea că, „cei doi arbori sădiţi... chiar la intrarea în clădirea Guvernului de pe strada Bănulescu-Bodoni, s-au nimerit a fi de ambele sexe şi
probabil se trag din partida de puieţi” originară din seminţele aduse de la Mileşti (p. 382-383).
Alte detalii interesante despre plantele parcurilor sunt reflectate pe larg în compartimentul
doi al lucrării, compus din Capitolul III, întitulat Particularităţile ecologo-biologice ale plante343

lor pinopside (conifere) din parcurile vechi boiereşti de pe teritoriul Republicii Moldova (p. 495527), şi Capitolul IV, denumit Particularităţile ecologo-biologice ale plantelor lemnoase magnolitofite (angiosperme) din parcurile vechi boiereşti de pe teritoriul Republicii Moldova (p.528616), în care sunt investigate particularităţile ecologo-biologice ale speciilor lemnoase, atât coniferele cât şi plantele cu flori, în calitate de element principal care a stat la bază structurii şi compoziţiei acestor parcuri.
Flora parcurilor vechi boiereşti este reprezentată în majoritate de speciile exotice (ca dovadă
a deschiderii elitei basarabene din secolul al XIX-lea faţă de beneficiile Occidentului şi a Orientului), originare din America de Nord, Asia Mică, Caucaz, China, Extremul Orient, Europa Occidentală, Japonia, peninsula Balcanică, Siberia etc., dar sunt prezente şi speciile autohtone.
În acest sens, prezintă un interes major cazul speciei lemnoase Platan Oriental (Platanus
Orientalis L.), originară din peninsula Balcanică (Albania, Grecia, Turcia), partea sudică a Asiei
Mici, Levant (Siria, Liban), Cipru şi Creta. Platanul Oriental şi alte varietăţi ale lui, de provenienţă hibridă, au fost atestate în parcurile de la Mileşti, Temeleuţi, Ţaul. Un platan, sădit la începutul secolului al XIX-lea, creşte în faţa clădirii Parlamentului, iar un exemplar de 200 de ani a fost
depistat pe moşia satului Păuleşti, raionul Călăraşi. Însă, răspândirea pe scară largă a speciilor
de platan în Republica Moldova se datorează lui Petru Tarhon (vezi: П.Г. Таргон, Интродукция платанов в Молдавии, Кишинев, 1975, 115 с.). Puieţii de platan, crescuţi sub egida lui
Petru Tarhon, au fost transmişi, cu 40 de ani în urmă, Trustului de înverzire din Chişinău, care i-a
sădit în mai multe sectoare ale oraşului (inclusiv pe str. 31 august 1989, str. Puşchin, bd. Dacia etc.).
Platanul elimină o cantitate mare de oxigen, este decorativ, creşte repede până la mărimi gigantice. Petru Tarhon recomandă cultivarea acestei specii lemnoase şi în scopuri industriale, deoarece „la vârsta de 20-25 de ani platanii crescuţi în masiv pe un sol fertil cu umiditate moderată
ating înălţimea de 20-24 m şi sunt drepţi ca lumânarea” (p. 594-597).
Valoarea lucrării elaborate de Petru Tarhon este sporită de cele 262 ilustraţii color, care reflectă multe peisaje inedite. Modul interdisciplinar (biologie şi istorie) de abordare a problematicii, conferă lucrării un caracter original, iar structurarea materialului prezentat este de tip enciclopedic.
Cartea scrisă de Petru Tarhon, Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova, Chişinău,
Pontos, 2013, este destinată atât specialiştilor preocupaţi de problemele ecologiei, protecţiei naturii, dendrologiei, protecţiei monumentelor de arhitectură peisagistică, cât şi pentru cadrele didactice, studenţi şi tuturor celor îndrăgostiţi de natură şi istorie.
dr. Sergiu Bacalov
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