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 MOD DE FOLOSIRE 
 A GHIDULUI: 

 Capitole, lecţii şi conţinut 

Ghidul este compus din 3 capitole, fiecare 
dintre acestea fiind introdus printr-o 
imagine de copertă. Fiecare capitol poate fi 
recunoscut după această imagine, însoțită 
de un fragment din topografia Iașului 
exprimată prin curbe de nivel. Capitolele sunt 
numerotate cu cifre arabe, denumirea lor 
regăsindu-se în partea de jos a paginii.

Fiecare lecţie este identificată prin titlul 
său, aşa cum se regăseşte în cadrul 
cuprinsului, precum şi prin numărul lecţiei 
în cadrul capitolului. Lecţiile sunt împărţite 
în subcapitole şi sunt însoţile de activităţi 
de învăţare, al căror subiect se leagă de 
conţinutul prezentat.

De asemenea, fiecare lecţie este însoţită de 
informaţii şi activităţi suplimentare, care pot 
fi identificate prin iconiţe distinctive, aşa cum 
sunt prezentate în partea de jos a acestei 
pagini: termeni-cheie, text istoric, ştiaţi că ..., 
între timp ..., felinarnia, istoria în stradă, quiz,  
cine a spus ... ? și legende urbane.

Pentru o orientare mai bună, numerele 
capitolelor şi lecţiilor sunt marcate pe 
marginile paginii, așa cum se regăsesc în 
cuprinsul ghidului.

Ghidul este însoțit de felinarele Iaşului, ca 
metaforă a modului în care paginile acestuia 
ne ajută să facem lumină în istoria oraşului. 
Conceptul luminii este pus în valoare de 
culoarea galbenă prezentă pe tot parcursul 
ghidului, considerată a fi culoarea oraşului 
Iaşi. Opţiunea pentru felinare se leagă de 
faptul că soarele electric (respectiv lampa 
cu arc) a oferit pentru prima dată lumină în 
Principatele Unite în 1868 la Iaşi, în Copou, în 
grădina casei lui Costache Sturdza.

 Informaţii 
 şi activităţi suplimentare 

Informaţiile şi activităţile suplimentare 
completează lecţiile cu particularităţi ce 
augmentează lectura  şi înţelegerea oraşului, 
a istoriei şi a identităţii sale. Acestea 
contribuie la conturarea cât mai fidelă a 
sensului şi a atmosferei la care lecţia face 
referire şi lansează invitaţia la reflecţie şi 
cercetare. 

 Termeni-cheie: 

Termenii-cheie explică 
acele cuvinte mai puţin 
uzuale sau care necesită 
detalieri suplimentare, 
esenţiale pentru a 
înţelege mai bine 
subiectul lecţiei. Pentru 
o identificare rapidă, 
termenii sunt aranjaţi în 
ordine alfabetică.

 Ştiaţi că ... 

Rubrica prezintă detalii 
interesante, curiozități, 
ce completează subiectul 
lecţiei. Aceste „ancore ale 
memoriei” completează 
ideile principale ale lecţiei 
și le prelungesc în spaţiul 
ludic al descoperirii.

 Text istoric: 

Textul istoric cuprinde 
fragmente extrase din 
studii istorice, mărturii 
şi documente menite să 
ateste faptele prezentate, 
să transmită atmosfera 
timpului aşa cum a 
fost consemnată de 
către personalităţi şi 
specialişti.

 Felinarnia: 

Felinarnia prezintă detalii 
despre subiectul lecţiei, 
aşa cum se reflectă el 
în literatură. Imaginarul 
literar constituie parte 
integrantă a memoriei 
colective, antrenează 
imaginaţia şi contribuie 
la aproprierea oraşului de 
către cititor.

 Între timp ... 

Prezentarea comparativă 
de evenimente, întâmplări 
şi fapte ce au avut loc în 
acelaşi timp în Iaşi şi în 
restul lumii. Astfel, istoria 
oraşului este integrată 
în cadrul mai larg al 
istoriei universale, cu 
legături interesante, chiar 
surprinzătoare între ele. 
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 Istoria în stradă: 

Istoria în stradă invită 
cititorul să parcurgă activ 
oraşul, cu scopul precis 
al rezolvării activităţii 
propuse. Astfel, rubrica 
sugerează un mod de 
a trăi şi vedea istoria în 
locul în care s-a petrecut.

 Cine a spus ... ? 

Rubrica prezintă replici 
faimoase atribuite unor 
personalităţi și persoane 
relevante, replici ce au 
persistat în memoria 
colectivă prin impactul 
pe care l-au avut în 
momente-cheie din 
evoluţia oraşului.

 Quiz: 

Activităţile de quiz 
presupun exerciţii 
ce trebuie rezolvate             
într-un timp dat. Ele 
presupun o documentare 
suplimentară și pot fi 
rezolvate sub forma 
unei dezbateri efectuate 
împreună cu colegii.

 Legende urbane: 

Legendele urbane aduc în 
atenţia cititorului poveşti  
ale oraşului transmise, 
de obicei, prin viu grai, 
fără un fundament 
neapărat ştiinţific şi fără 
dovezi istorice care să 
le confirme; cu toate 
acestea, ele fac parte din 
memoria colectivă.

 Studiile de caz şi ilustraţiile 

Studiile de caz prezintă teme de o importanţă 
deosebită în cadrul subiectului general 
abordat în lecţiile de care aparţin. Acestea 
sunt așezate imediat după lecţia la al cărei 
subiect fac referire. Ele pot fi recunoscute 
după fundalul galben al lecţiei și fundalul alb 
al informaţiilor şi al activităţilor suplimentare.

Fotografiile prezintă denumiri în partea de jos. 
Cele principale sunt poziţionate în partea de 
sus a lecţiei, înspre cotor, iar cele secundare 
apar pe o bandă similară cu banda de film. 
Rubrica Între timp ... conţine ilustraţii care, 
datorită aceluiaşi stil de reprezentare, permit 
o bună înţelegere a comparaţiei. Lecţiile 
sunt completate de ilustraţii - portal de 
transpunere în atmosfera lecţiei. O călătorie 
în sine, ele spun povestea Iaşului într-o formă 
coerentă şi unitară. Reprezentarea alb-negru 
a fotografiilor susţine discursul ilustraţiilor.

 Harta 

Harta de la finalul fiecărui capitol prezintă 
străzi şi clădiri principale la care se face 
apel, precum şi stema oraşului din epoca 
respectivă. Activităţile se află în partea 
stângă şi conţin numărul lecţiei de al cărei 
conţinut se leagă exerciţiul. Cititorul este 
invitat să realizeze un desen al hărţii în care 
să completeze rezolvările cerinţelor.

 Personajele 

Ilustraţiile prezintă personaje indicând 
vestimentaţia specifică epocii. Reprezentarea 
lor este creația autorilor și se bazează 
pe fotografii, litografii, picturi şi pasaje 
descriptive. Destinate să fie recunoscute, 
personajele sunt martori ce umanizează 
procesul de cunoaştere a istoriei oraşului 
care, în definitiv, este expresia în spaţiu a 
celor care l-au locuit.
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Harta Moldovei la 1500

> cultură arheologică = totalitatea 
vestigiilor aparţinând vieţii materiale 
şi spirituale, prin intermediul cărora se 
reconstituie    imaginea unei comunităţi 
omeneşti din trecut;

> descălecat = termen folosit de 
cronicari pentru a desemna întemeierea 
statelor medievale Ţara Românească şi 
Moldova;

> eneolitic = ultima perioadă a 
neoliticului, caracterizată prin folosirea 
uneltelor de piatră sau os, a uneltelor şi 
a podoabelor din aramă;

> neolitic = (din gr. neos = nou; 
lithos = piatră) epoca nouă a pietrei, 
caracterizată prin folosirea de noi 
tehnici de prelucrare a pietrei, precum 
şi sedentarizarea comunităţilor umane;

> paleolitic = (din gr. palaios = vechi; 
lithos = piatră) epoca veche a pietrei; 
prima perioadă din evoluţia omenirii, 
caracterizată prin tehnici de cioplire 
a pietrei şi dependenţa omului faţă de      
mediul natural;

> populaţii turcice (sau turanice) = 
migratori originari din Asia Centrală;

> terasă = treaptă extinsă în lungul unei 
văi sau al unui versant.

 Cadrul natural 

Oraşul Iaşi s-a dezvoltat pe o 
terasă cu o pantă domoală, care se 
prelungeşte pe Dealul Copoului şi 
domină dinspre nord valea râului 
Bahlui. Aceasta face parte din 
Câmpia Moldovei, subunitate a 
Podişului Central Moldovenesc, 
şi se caracterizează prin înălţimi 
moderate. La sud, se întind culmile 
de la Repedea ale Podişului 
Moldovenesc, alcătuit din calcare şi 
gresii, care au oprit iniţial extinderea 
oraşului. Terasa este brăzdată, în 
partea dinspre Bahlui, de mari râpe 
(Râpa Galbenă, Râpa Peveţoaiei), 
formate datorită scurgerii, la ploi 
mari, a apelor dinspre Copou. La est, 
este mărginită de pârâul Şorogari, 
care, în Evul Mediu, purta numele de 
Cacaina, deoarece aici se aruncau 
gunoaiele. În vechime, dinspre sud 
curgea apa Nicolinei, care se vărsa 
în Bahlui la Podul Roş. Aici se forma 
un vad, socotit cel mai potrivit loc 
pentru trecerea apelor Bahluiului. 
Privit în ansamblu, relieful pare 
asemănător cu al Romei antice, de 
unde şi mitul popular că Iaşul este 
un oraş aşezat pe şapte coline. 

Clima este una temperat-
continentală, cu veri călduroase şi 
ierni geroase, dar cu un micro-climat 
moderat, căruia prezenţa întinselor 
păduri din vecinătate i-a oferit, mai 
ales în trecut, mai multă umiditate 
decât în zonele de stepă de dincolo 
de Prut.

 Timp 
 şi istorie îndepărtată 

Condiţiile naturale favorabile au 
permis locuirea umană pe actuala 
vatră a Iaşului încă din cele mai 
vechi timpuri. Unelte din silex 
descoperite în diverse locuri din oraş 
sau din apropiere dovedesc prezenţa 
omului din Paleoliticul superior. 
Regiunea a cunoscut o mare 
dezvoltare în Eneolitic, în special în 
perioada culturii Cucuteni. Urme 
ale unor aşezări aparţinând acestei 
strălucite culturi s-au găsit pe locul 
de azi al Palatului Culturii, dar şi 
în împrejurimi, cum ar fi la Valea 
Lupului. Săpăturile arheologice au 
dezvăluit ceramică tricromă şi cu 
decor adâncit, locuinţe cu podea din 
lut, cu vetre şi cuptoare de ars vase, 
unelte din piatră, os sau silex.

 1. SPAŢIU ŞI TIMP 

 Termeni-cheie: 

11

... O trăsătură specifică a culturii 
Cucuteni este ceramica decorată în 
spirală, colorată în roșu, alb și negru?

... În 2017, cercetători români și chinezi 
s-au întâlnit pentru a discuta despre 
asemănările dintre cultura Cucuteni și 
cultura Yangshao? Cele două culturi 
neolitice au fost contemporane, deși 
ariile lor de răspândire s au aflat la mii 
de kilometri distanță.

 Ştiaţi că ... 

1.01
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Epoca fierului este atestată prin 
urme de locuire descoperite în zona 
fabricii de antibiotice de la Valea 
Lupului, inclusiv fragmente ceramice 
în jurul mănăstirii Frumoasa. 
Monedele dacice sau romane 
republicane şi imperiale descoperite 
în oraş şi în vecinătate stau mărturie 
pentru activităţile umane, în special  
pentru schimburile de produse.

În perioada migraţiilor, pe teritoriul 
Iaşului s-au succedat mai multe 
aşezări în diverse puncte ale 
actualului oraş, printre care Ciurchi, 
Nicolina, Păcurari, Palatul Culturii 
etc. Ca urmare, societatea locală 
a supravieţuit traversării zonei de 
către diversele neamuri migratoare, 
de la huni la slavi şi încheind 
cu populaţiile turcice, precum 
pecenegii sau cumanii. Din secolul 
al XIII-lea s-a impus dominaţia 
mongolilor (tătarii), care au invadat 
Europa răsăriteană în 1241. Pe 
fondul luptelor dintre mongoli şi 
puterile creştine vecine (regatele 
Ungariei şi Poloniei), conducătorii 
locali şi-au consolidat propria putere, 
punând bazele unor formaţiuni 
politice prestatale şi organizând 

târguri ce funcţionau ca locuri de 
schimb. 

În secolul al XIV-lea, trecerea 
Carpaţilor din Maramureş de către 
voievodul Dragoş ca reprezentant 
al regelui Ungariei, apoi cea a 
voievodului Bogdan (în 1359), au 
permis crearea unui nou nucleu 
politic, cel al Ţării Moldovei, care 
şi-a obţinut mai târziu independenţa 
faţă de regatul maghiar. Reşedinţa 
primilor domni a fost la Siret, pentru 
ca Petru I să hotărască mutarea 
centrului politic şi administrativ 
al ţării la Suceava, unde a ridicat 
o cetate. Atenţia conducătorilor 
Moldovei s-a îndreptat de la început 
spre răsărit, zona în care se află 
Iaşul, întrucât reprezenta poarta 
de trecere spre ţinutul dintre Prut, 
Nistru şi Marea Neagră. Acest 
teritoriu a fost adus sub puterea 
Moldovei în vremea lui Roman I, 
primul care se va intitula „domn de la 
munte la mare”.

A. „[...] Şi noi aflăm că Moldova s-au 
discălicat mai pe urmă, iar muntenii 
mai dintăi, măcară că s-au tras de la 
un izvod [...] că umblându păstorii de 
la Ardeal, ce să chiiamă Maramoroş, în 
munţi cu dobitoacile, au dat de o hiară 
ce să chiamă buor şi după multă goană 
ce o au gonit-o prin munţi cu dulăi, o 
au scos la şesul apei Moldovei. Acolea 
fiindu şi hiara obosită, au ucis-o la locul 
unde să chiamă acum Buorenii, dacă 
s-au discălicat sat. Şi hierul ţării sau 
pecetea cap de buor să însemnează. Şi 
căţeaoa cu care au gonit fiara aceia au 
crăpat, pre carea o au chiemat-o Molda, 
iară apei de pre numele căţelii Moldii, 
i-au zis Molda, sau cumu-i zic unii, 
Moldova. Ajijdirea şi ţării, dipre numele 
apei i-au pus numele Moldova.”

(Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării 
Moldovei)

 Text istoric: 

11

> Vizitează Atelierul de Creaţie şi 
Muzeul de Artă Ceramică din satul 
Cucuteni. 

1. Pornind de la cele văzute în muzeu, 
precum şi de la exemplele de la pagina 
următoare, realizează în caiet o bandă 
desenată cu vase şi ceramică prin care 
să ilustrezi simbolurile cucuteniene.

2. Precizează două dintre motivele 
caracteristice culturii Cucuteni. Explică 
simbolistica acestora.

>  Realizează fişa vizitei unui muzeu (de 
exemplu: Muzeul de Istorie a Moldovei, 
Palatul Culturii; Muzeul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”), indicând: 
numele muzeului, sala (perioada 
istorică reprezentată), exponate, o 
scurtă descriere a unui exponat (la 
alegere, în maxim 5 rânduri), trei motive 
pentru care ai recomanda vizita la acest 
muzeu unui prieten, familiei, colegilor de 
clasă.

 Istoria în stradă: 

Harta Moldovei potrivit scrierilor lui Dimitrie Cantemir

1.02
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Surse documentare

 Oraşul Iaşi: începuturi 

Istoricii sunt de acord că anul 1408 
reprezintă data cea mai sigură 
pentru prima menţiune a aşezării, 
într-un privilegiu comercial emis 
de către Alexandru cel Bun pentru 
negustorii din Liov, Polonia.  Pe la Iaşi 
treceau două variante principale ale 
„drumului moldovenesc”, una care 
venea de la Hotin, pe valea Prutului, 
şi o alta care venea de la Suceava, 
prin Hârlău. De aici, negustorii aveau 
de ales, după cum arată şi privilegiul, 
să meargă spre mongoli, fie prin 
Tighina, fie prin Cetatea Albă. 
Comerţul cu mongolii furniza atât 
negustorilor polonezi, cât şi celor 
moldoveni, produse orientale foarte 
căutate la acea vreme.

 Numele oraşului 

De-a lungul timpului, istoricii şi 
lingviştii au căutat să găsească 
originea numelui oraşului. Dintre 
ipotezele emise, trei sunt demne 
de a fi luate în seamă. Prima derivă 
acest nume de la iaşi, numire dată 
alanilor de către ruşi. 

A doua teorie leagă toponimul Iaşi 
de un nume de persoană, un anume 
Iaş (derivat de la Ioan sau Iacob), 
întemeietorul sau stăpânul aşezării, 
într-o perioadă greu de determinat 
în timp. O altă teorie consideră 
că numele oraşului ar deriva din 
denumirea dată în Evul Mediu unei 
categorii de luptători cu arcul (iaşi 
= arcari). Este de remarcat faptul 
că, în aproape toate menţiunile din 
prima jumătate a secolului al XV-lea, 
numelui Iaşi i se adaugă cuvântul 
„târg” (forum, markt, bazar) ce 
trimite la ideea că, probabil, numele 
originar al oraşului a fost chiar cel de 
Târgul Iaşilor.

 De la târg la reşedinţă 
 domnească 

În a doua jumătate a secolului al 
XIV-lea, regiunea în care se află Iaşul 
a intrat sub autoritatea domnilor 
Moldovei. Cercetările arheologice 
sugerează că pe locul unde s-a 
dezvoltat oraşul a existat o aşezare 
rurală, care a intrat într-o fază pre-
urbană. Aici funcţiona un târg, adică 
un loc de schimb al produselor locale 

 2. ÎNCEPUTURILE ORAŞULUI 

Alexandru cel Bun, organizatorul politic, administrativ şi ecleziastic al Moldovei, detaliu de 
frescă de la mănăstirea Neamţ

A. „Iar cine merge cătră ţinutul tătărăsc, 
pentru 12 cântare, în Suceava o rublă de 
argint, în Iaşi 30 de groşi şi în Cetatea 
Albă o jumătate de rublă de argint. Iar 
cine nu merge la Cetatea Albă va da 
la Tighina ca şi la Cetatea Albă [...]. Iar 
pentru 100 de oi, în Suceava 60 de groşi, 
iar în Iaşi 30 de groşi, iar în Tighina 30 
de groşi. Aceasta este vama celor ce se 
duc la tătari”.

(din privilegiul comercial acordat de 
către  Alexandru  cel  Bun  negustorilor   
din   Liov,   Polonia,   la   6   octombrie 
1408) 

         B. „[...]  De  la  a  doua  domnie  a  lui 
             Alexandru-vodă   Lăpuşnianul  au 
               început domnii a să aşeza mai cu 
            temei în scaun în Iaşi”.

            (Ion Neculce, Letopiseţul 
             Ţării Moldovei)

 Text istoric: 

 Termeni-cheie: 

> alani = populaţie de origine iraniană, 
parte din neamurile indo-europene; 
iniţial, migratori;

> curte domnească = reşedinţă a unui 
domn;

> groşi = primele monede moldoveneşti 
(din argint);

> mitropolie = instituţie administrativă 
cu rang înalt, în cadrul Bisericii ortodoxe;

> toponime = nume de locuri şi aşezări.

12
1.04
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sau aduse din regiuni îndepărtate, 
fapt ce a determinat domnia să 
stabilească un punct vamal.

Alexandru cel Bun a ridicat o curte 
domnească din piatră, astfel că 
principalele străzi ale oraşului 
porneau ori se opreau la curte, 
iar în funcţie de poziţia acesteia 
s-au stabilit pieţele şi cartierele. 
Dezvoltarea oraşului, remarcată de 
călătorii străini, a dus la modificarea 
şi refacerea curţii domneşti prin 
strădania lui Ştefan cel Mare. Mai 
târziu, din a doua domnie a lui 
Alexandru Lăpuşneanu şi a fiului său 
Bogdan Lăpuşneanu sau sub Ion 
Vodă, Iaşul devansează Suceava în 
rândul preferinţelor domneşti.
Alegerea Iaşului ca reşedinţă 
domnească principală confirmă 
creşterea în importanţă a oraşului. Un 
ultim reper simbolic l-a reprezentat 
mutarea reşedinţei mitropolitului 
ţării în oraş, în a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea.

> Precizează modul în care se scrie 
corect forma articulată a numelui 
oraşului  – Iaşul sau Iaşiul.

> Menţionează două motive care 
au condus la mutarea, de către 
Alexandru Lăpuşneanu, a capitalei 
Moldovei la Iaşi.

> Precizează două locuri din oraş 
legate de numele lui Alexandru 
Lăpuşneanu.

> Ștefan cel Mare și Alexandru 
Lăpușneanu nu au lăsat foarte multe 
urme în orașul Iași. Cu toate acestea, 
există două ctitorii ale acestor domni, 
una aparținând secolului al XV-lea, 
cealaltă – secolului al XVI-lea. Una 
se află în oraş, chiar în preajma Curții 
Domnești. Cealaltă, pe unul dintre 
dealurile care înconjoară orașul, 
deal al cărui nume provine de la 
corespondentul slavon al cuvântului 
„șoim” – socol. Fă o mică cercetare 
și identifică aceste două ctitorii.

 Quiz: 

numele în franceză
 

numele modern

numele în turcă

numele dat de 
Ovidiu unui spaţiu 
locuit de Iazigi

numele popular

numele în germană
 

numele medieval

Iasyx 

Jazyges

Jassy

Jassi

Iaş

Ieş(i)

Iaşi 

Târgul Iaşilor

A B1. Realizează corespondenţa între 
coloana A, cu diversele ortografii ale 
numelui oraşului şi coloana B, cu 
explicaţia acestor ortografii (Atenţie! 
două nume au aceeaşi explicaţie):

... printre obiectele cu o valoare 
deosebită din colecţia Muzeului de 
Istorie din Palatul Culturii se află şi jilţul 
voievodului Alexandru Lăpuşneanu?

 Ştiaţi că ... 

 1408:  Iaşul este atestat documentar 
pentru prima oară prin decretul emis de 
Alexandru cel Bun;

 1408:  Sigismund de Luxembourg, 
regele Ungariei, înfiinţează Ordinul 
Dragonului, din care urma să facă parte 
Vlad Ţepeş în 1431.

 1492:  Ştefan cel Mare construieşte 
biserica Sfântul Nicolae Domnesc din 
Iaşi;

 1492:  Cristofor Columb, aflat în slujba 
regilor Spaniei, traversează Oceanul 
Atlantic spre vest, descoperind Lumea 
Nouă, numită mai târziu America.

 Între timp ... 

12 ACTIVITĂŢI 
 DE ÎNVĂŢARE 
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 Locuitorii oraşului 
 medieval 
  
Primii domni ai Moldovei au încurajat 
colonizarea în târgurile ţării, pentru 
că vedeau peste tot în jur (Ungaria, 
Polonia) că prin acest proces 
aşezările se dezvoltau şi le aduceau 
venituri. 

Nou-veniţii erau buni meşteri şi 
negustori, contribuind la creşterea 
economică a Moldovei şi a oraşelor 
sale. Prin urmare, Iaşul a avut de la 
început o populaţie amestecată. 
Pe lângă români, aici s-au stabilit 
grupuri de armeni, saşi şi unguri. În 
rândul catolicilor din oraş se aflau, 
de asemenea, polonezi, raguzani, 
italieni, chiar francezi, meşteri 
specializaţi în diferite meserii, de 
care ţara avea nevoie. 

Pe fondul creşterii influenţei 
otomane, a sporit numărul oamenilor 
veniţi de la sudul Dunării: greci, 
bulgari, sârbi, albanezi, turci şi evrei. 
Grecii, mulţi veniţi din zona Epirului, 
s-au aşezat peste tot în oraş, dar cu 
o concentrare a marilor negustori în 
zona târgurilor centrale. Sârbii au dat 
numele unei străzi, Uliţa Sârbească 
(astăzi - strada Lăpuşneanu), în timp 
ce amintirea prezenţei bulgarilor 
se găseşte în denumirea unei uliţe 
din Tătăraşi (astăzi - strada Ion 
Creangă). Unii dintre albanezii veniţi 
aici au intrat în perioada fanariotă în 
garda de arnăuţi a domnului, în timp 
ce turcii erau prezenţi în oraş cu 
afaceri sau ca trimişi ai sultanului. 

 3. LOCUITORII ŞI ORGANIZAREA ORAŞULUI                                                                                                      

> autonomie = libertate în politica 
internă;

> breaslă = formă de asociere a 
meşteşugarilor şi negustorilor dintr-o 
anumită meserie (cizmari, fierari etc.)

> dregătorie = funcţie în sfatul  
domnesc sau aparatul administrativ şi 
fiscal medieval;

> epitrop = administrator al averii unei 
biserici;

> mezat = licitaţie;

> nart = preţ fix;

> pârgari = membri în sfatul ad- 
ministrativ al unui târg sau oraş    
medieval;

> şoltuz = conducător al unui oraş 
medieval, în Moldova;

 Termeni-cheie: 

Alexandru cel Bun şi suita sa, frescă de la mănăstirea Suceviţa

13

Călător străinBoier în straie medievale

1.05

1.081.07
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Fiind musulmani, nu puteau deţine 
proprietăţi, iar, dacă intrau în posesia 
vreuneia (cel mai adesea în contul 
unor datorii neplătite), erau obligaţi 
să o vândă imediat. Din a doua parte 
a secolului al XVIII-lea, numărul 
evreilor creşte, pe măsură ce tot mai 
mulţi părăsesc Galiţia pentru a se 
aşeza în Moldova.
O mare parte preferă să se 
stabilească în mahalaua din Târgul 
Făinii spre Cacaina, unde îşi vor 
amenaja principala sinagogă.

 Organizarea oraşului 
 medieval 

Locuitorii din Iaşi aveau dreptul 
de a alege anual un primar, numit 
şoltuz, ajutat de 12 pârgari. 
Atribuţiile acestora erau juridice, 
administrative, fiscale şi militare. 
Judecau pricinile care îi priveau 
pe orăşeni şi aveau dreptul de a 
confirma vânzările şi cumpărările 
făcute pe teritoriul oraşului. 
Repartizau anual taxele ce trebuiau 
luate de la orăşeni, proporţional cu 
averea fiecăruia, şi împărţeau loturi 
pe moşia oraşului. De asemenea, 
interveneau în favoarea orăşenilor 

în disputele comerciale pe care 
le aveau cu locuitori din afară. 
Pentru a autentifica documentele 
pe care le emitea, şoltuzul punea 
pe ele sigiliul oraşului, ce avea 
ca reprezentare un cal. Mandatul 
şoltuzilor şi al pârgarilor era de un 
an, cu posibilitatea realegerii. În 
timp, autoritatea reprezentanţilor 
domnului a crescut în defavoarea 
aleşilor orăşenilor. Din secolul al XV-
lea, domnii numeau în Iaşi câte un 
vornic de târg sau ureadnic. 

Aceştia aveau largi atribuţii, printre 
care dreptul de a-i strânge pe oameni 
la oaste şi de a-i obliga să-şi ducă la 
îndeplinire obligaţiile faţă de domnie. 
De asemenea, aveau unele îndatoriri 
în piaţa oraşului, cum ar fi dreptul de 
a lua taxe, judecarea certurilor sau a 
furturilor dovedite.

Din a doua jumătate a secolului 
al XVII-lea, puterea şoltuzilor este 
redusă datorită creşterii atribuţiilor 
unor dregători denumiţi vornici 
de poartă (numele le vine de la 
faptul că rezidau la poarta curţii 
domneşti). Aceştia aveau puteri 
sporite în chestiuni ce priveau 

oraşul, în vânzări sau cumpărări, 
hotărnicii, cercetarea stării unor 
locuri sau clădiri, stabilirea preţului 
unor imobile şi judecarea unor pricini 
între locuitori. Creşterea puterii lor 
era efectul prezenţei permanente a 
domnului în oraş, dar şi al procesului 
general de reducere a autonomiei 
comunităţilor orăşeneşti. 

Din secolul al XVIII-lea, în Iaşi aveau 
atribuţii şi mari boieri, precum aga, 
respectiv hatmanul. De primul 
depindea zona centrală a oraşului, de 
celălalt mahalalele. În „târg” acţionau 
patrulele formate din oamenii agiei, 
iar în mahalale - cele ale hătmăniei. 
Peste acestea se suprapunea 
patrula domnului, ce putea circula 
oriunde. Aga se ocupa, cu ajutorul 
căpitanilor de podari, de întreţinerea 
străzilor din interiorul oraşului, dar 
şi de strigările la mezat, cercetările 
breslelor şi fixarea narturilor pentru 
negustori. La sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, au loc alte modificări la 
nivelul organizării oraşului. Alături de 
agă, este rânduit marele vornic de 
obşte, ce administra veniturile din 
casa milei, numea epitropi, se ocupa 
de cişmele etc.

Planul schematic al oraşului Iaşi în secolul al XVII-lea

13
1.06
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A. „Oraşul Iaşi este aşezat la nord de 
Dunăre [...] pe o întindere de pământ 
care are, la nord-est, dealuri joase, iar 
partea dinspre sud-est este formată 
din şes şi câmpie. Spre miazăzi, are 
un lac artificial, iar spre apus sunt 
dealuri păduroase şi lanuri de grâu. [...] 
Cuprinde 20.000 de case, acoperite cu 
stuf, la miazănoapte de palatele beiului, 
într-un loc întins. Printre aceste case se 
află 700 de uliţe curate, largi şi acoperite 
cu scânduri. Casele, cu acoperişuri de 
şindrilă sau de scânduri, aşezate unele 
peste altele, aparţin boierilor, vameşului, 
logofătului, vistierului, hatmanului, 
cuparului şi altor negustori bogaţi.”

(Evlia Celebi în Călători străini despre 
Ţările Române, vol. VI)

B. „Strămutarea capitalei de la Suceava 
la Iaşi a avut pentru aşezarea de pe malul 
Bahluiului consecinţe considerabile. 
[...] Iaşul devine primul oraş al ţării, 
centrul principal al administraţiei, 
negoţului şi meşteşugurilor. [...] În 
prima jumătate a secolului al XVII-lea, 
în timpul domniei lui Vasile Lupu, mai 
ales, perioadă de stabilitate politică, de 
prosperitate economică şi de înflorire 
a vieţii orăşeneşti, numărul locuitorilor 
din oraşul Iaşi a fost mereu în creştere. 
Apreciat la şase sau şapte mii de case 
şi circa 30.000 de locuitori la începutul 
domniei, numărul s-a dublat la sfârşitul 
acesteia. Sfârşitul domniei lui Vasile 
Lupu, însoţit de războaie, răscoale şi 
invazii de oşti străine, a provocat, din 
nou, o reducere simţitoare a populaţiei 
din Iaşi. [...] Sfârşitul secolului al XVIII-
lea şi prima jumătate a secolului 
următor marchează transformări 
structurale în aspectul demografic 
al Iaşilor. Creşterea constantă a 
populaţiei este însoţită de o diferenţiere 
accentuată, care corespunde sporirii 
funcţiilor administrative şi politice ale 
capitalei [...].”

(Constantin Cihodaru, Istoria oraşului 
Iaşi, vol. I)

 Text istoric: 

responsabil de vânzări sau cumpărări, starea 
locurilor şi a clădirilor

responsabil de aprovizionarea cu făină şi pâine, 
responsabil al brutarilor

responsabil de adunarea tuturor dărilor, de taxe şi 
de impozite

însărcinat cu paza oraşului împotriva incendiilor, 
purta spada domnului la diversele ceremonii

responsabil de aprovizionarea cu carne a curţii şi 
a armatei

însărcinat cu paza, aprovizionarea oraşului şi cu 
controlul breslelor

avea grijă de băuturile domnului, servindu-l la 
ospeţe

responsabil cu întreţinerea străzilor din interiorul 
oraşului

însărcinat cu bunul mers al poştelor şi drumurilor, 
controlul mahalalelor

responsabilul cancelariei domneşti

1. Asociază corect rangul boieresc din 
coloana A cu definiţia corespunzătoare 
din coloana B:

1. agă

2. hatman

3. spătar

4. paharnic

5. logofăt

6. vornic
    de poartă

7. podar

8. vistiernic

9. pitar

10. sluger

 Quiz: 

A B

13

> „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu!”

 Cine a spus ... ? 

... O serie interesantă de mărturii despre 
Iaşul medieval se regăseşte în volumele 
Călători străini despre Ţările Române? 
Cele 10 volume însoţite de un supliment 
cuprind istorisiri ale unor cunoscute 
figuri, dintre care ne-au vizitat, în secolul 
al XVII-lea, Paul din Alep şi Evlia Çelebi.

În scrierile sale, Evlia Çelebi notează 
că Iaşul ar fi avut aproximativ 1062 de 
pivniţe - consemnând, astfel, un detaliu 
interesant legat de oraşul subteran.

 Ştiaţi că ... 
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> Joc de rol: Imaginaţi o scenă 
care să ilustreze raporturile dintre 
domn şi boierii săi în societatea 
medievală moldovenească. Precizaţi  
o asemănare, respectiv o deosebire, 
cu/faţă de societatea medievală 
occidentală.

> Plecând de la fragmentul din nuvela 
Alexandru Lăpuşneanu, realizează:

1. o descriere a modei masculine 
şi a celei feminine, a obiectelor de 
podoabă. Caută în dicţionare sau 
surse online semnificaţia termenilor 
necunoscuţi;

2. o descriere a felurilor de mâncare. 
Precizează influenţele externe din 
alimentaţia moldovenilor.

 ACTIVITĂŢI 
 DE ÎNVĂŢARE 

„Întru o zi el se primbla singur prin 
sala palatului domnesc. [...] Se părea 
neastâmpărat, vorbea singur şi se 
cunoştea că meditează vreo nouă 
moarte, vreo nouă daună, cînd o uşă 
laturalnică deschizându-se, lăsă să 
intre doamna Ruxanda. [...] Când intră în 
sală, ea era îmbrăcată cu toată pompa 
cuvenită unii soţii, fiice şi surori de 
domn.

Peste zobonul de stofă aurită, purta un 
benişel de felendreş albastru blănit cu 
samur, a căruia mânice atârnau dinapoi; 
era încinsă cu un colan de aur, ce se 
închia cu mari paftale de matostat, 
împregiurate cu petre scumpe; iar pe 
grumazii ei atârna o salbă de multe 
şiruri de margaritar. Şlicul de samur, pus 
cam într-o parte, era împodobit cu un 
surguci alb şi sprijinit cu o floare mare 
de smaragde. Părul ei, după moda de 
atuncea, se împărţea despletit pe umerii 
şi spatele sale. Figura ei avea acea 
frumuseţă care făcea odinioară vestite 
pre femeile României şi care se găseşte 
rar acum, degenerând cu amestecul 
naţiilor străine. [...] Împotriva obiceiului 
său, Lăpuşneanu, în ziua aceea, era 
îmbrăcat cu toată pompa domnească. 
Purta corona Paleologilor şi peste 
dulama poloneză de catifea roşie, avea 
cabaniţa turcească. Nici o armă nu avea 
alta decât un mic junghi cu plăselele de 
aur; iar printre bumbii dulămii se zărea 
o zea de sârmă. [...] În Moldavia, pe 
vremea aceea, nu se introdusese încă 
moda mâncărilor alese. [...] După borşul 
polonez, veneau mâncări greceşti ferte 
cu verdeţuri, care pluteau în unt; apoi 
pilaful turcesc, şi, în sfârşit, fripturile 
cosmopolite. Pânza mesii şi şervetele 
erau de filaliu ţesute în casă. Tipsiile 
pe care aduceau bucatele, talgerile şi 
păharele erau de argint. Pe lângă părete 
sta aşezate în rând mai multe ulcioare 
pântecoase, pline de vin de Odobeşti şi 
de Cotnar şi la spatele fieştecăruia boier 
dvorea câte o slugă, care dregea.”

(Costache Negruzzi, Alexandru 
Lăpuşneanu)

 1564:  Domnul Alexandru 
Lăpuşneanu masacrează o bună parte 
a boierilor de la Curtea sa Domnească, 
pe motiv de trădare.

 1564:  Armata suedeză masacrează 
oraşul Ronneby, parte a zonei Blekinge 
(ce aparţinea teritoriului danez).

 1564:  Iernile severe din Europa 
anilor 1564-1565 l-au inspirat pe Pieter 
Bruegel cel Bătrân în realizarea picturii 
sale intitulate Masacrul inocenţilor. 
Tabloul reprezintă uciderea copiilor 
din Bethleem din ordinul regelui Irod, 
un episod din Noul Testament relatat 
în Evanghelia după Matei. În realitate, 
episodul a fost un pretext folosit de 
pictorul flamand pentru a denunța 
violența armatei spaniole împotriva 
revoltei protestante din Țările de Jos.

 1564:  Continentul asiatic tranzita, 
de asemenea, o perioadă zbuciumată. 
Japonia era marcată de luptele de la 
Kawanakajima, care se încheie în 1564. 
Cea mai faimoasă dintre ele a avut loc 
în 1561 şi a inspirat porţiuni vizuale 
din jocurile video „Samurai Warriors” şi 
„Total War: Shogun 2”.

 Felinarnia  Între timp ... 

13

Recunoaşte personajul!Recunoaşte personajul!

1.101.09
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În primele sale două secole de 
existenţă (secolele al XV-lea şi al XVI-
lea), oraşul a cunoscut o dezvoltare 
lentă. 

 Uliţa Mare 

Statornicirea domnului în Iaşi a dus 
la stabilirea în oraş a tot mai mulţi 
boieri. Ca urmare, o mare importanţă 
o capătă Uliţa Mare, numită în 
secolul al XVII-lea şi „a Boierilor”, 
pentru că aici şi-au ridicat case 
mulţi dintre aceştia. Oraşul capătă 
o nouă direcţie de dezvoltare şi 
ocupă treptat restul spaţiului dintre 
capătul Uliţei Mari şi Mănăstirea 
Golia unde, la jumătatea secolului al 
XVI-lea, se sfârşea Podul Vechi (azi - 
strada Costache Negri), la marginea 
oraşului. Treptat, străzile învecinate 
- Uliţa Ciubotărească, din spatele 
Mitropoliei, şi Uliţa Strâmbă, care 
pornea din Uliţa Veche şi se termina 
în Uliţa Goliei (viitoarea stradă Cuza-
Vodă) - au devenit zone locuite, atât 
de oamenii de rând, cât şi de boieri.

 Uliţa Nouă 

În urma extinderii, limita de nord 
a oraşului va fi formată de o nouă 
stradă (Uliţa Nouă), numită din a 
doua jumătate a secolului al XVII-lea 
– Uliţa Hagioaiei (azi - Bulevardul 
Independenţei).

 Uliţa de pe Iaz 

Uliţa de pe Iaz (azi - strada Sfântul 
Lazăr) a fost calea principală pentru 
plecarea din Iaşi, spre Vaslui, Bârlad 
şi Galaţi (pe „drumul Ţarigradului”). I 
s-a zis „de pe Iaz”, pentru că traseul 
ei coincidea cu „iezătura”, barajul 
amenajat cândva în secolul al XVI-
lea de un domn pentru a opri apele 
Bahluiului şi a crea un mare heleşteu 
(iaz domnesc).

În Târgul de Jos, la ieşirea de pe 
Uliţa de pe Iaz, a fost aşezată vama 
oraşului (cea domnească), care avea 
ca reper biserica Sfântul Lazăr. De 
la vamă, porneau spre răsărit Uliţa 
Fierbinte (azi - Strada Otilia Cazimir) 
şi Uliţa Frecăului (azi - Strada 
Smârdan). 

 4. STRĂZI VECHI 

Litografie fantezistă de la finalul secolului al XVII-lea reprezentând oraşul Iaşi

Podul de Piatră

14

 1600:  Mihai Viteazul realizează 
Unirea de la Iasi din 1600;

 1600:  Giordano Bruno era arestat 
de Inchiziție și acuzat de erezie 
(necredință). Ca urmare a refuzului 
său de a-și abandona ideile, gânditorul 
italian a fost condamnat la moarte prin 
ardere. pe rug, la Roma.;

 Între timp ... 

,

1.11

1.13
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Astfel, Târgul Făinii era cunoscut 
pentru vânzarea de făină şi produse 
înrudite (Târgul Cucului de mai 
târziu). Puţin mai sus, se afla 
Sărăria, unde se depozita sarea, iar 
mai sus de aceasta Târgul Boilor, 
unde se vindeau animale. Fânăria 
aparţinea domniei, fiind utilizată 
pentru întreţinerea vitelor şi, în 
acelaşi timp, pentru aprovizionarea 
cu fân. Din Târgul Făinii, s-a format 
o uliţă separată, Uliţa Făinei, 
care făcea legătura între capetele 
Uliţelor Hagioaiei, Podul Vechi, 
Trapezănească şi Rusească (azi - 
Strada Elena Doamna).

 Poduri 

La jumătatea secolului al XVII-lea, 
principalele străzi ale oraşului adaugă 
la numele vechi, de „uliţă”, un altul, 
cel de „poduri”. Noua denumire vine 
de la obiceiul de a acoperi străzile cu 
bârne de lemn aşezate longitudinal. 
Prima atestare a unei străzi cu noul 
nume este Podul Vechi, în 1653. De 
altfel, în secolul al XVIII-lea, în Iaşi 
doar câteva străzi erau considerate 
poduri mari: Podul Vechi, Podul 

Pe latura de vest a oraşului, la vale 
de Uliţa Ciubotărească din spatele 
Mitropoliei (azi - Strada Crişan), 
s-au format Uliţa şi mahalaua 
Feredeielor (pe străzile Uzinei şi 
Sfântul Andrei). Numele îi vine de 
la băile de tip oriental sau turcesc 
(„feredeie”) aflate aici. 

 Puncte de schimb (pieţe) 

Din secolul al XVI-lea, viaţa comercială 
a oraşului a fost dominată de Târgul 
Vechi sau de Jos, lateral de curtea 
domnească, căruia i s-a adăugat din 
veacul următor Târgul Nou sau de 
Sus, de pe Uliţa Hagioaiei. Treptat, 
au luat naştere pieţe mai mici, 
care au avut ca repere mănăstirile 
Barnovschi, Bărboi sau Sfânta Vineri. 
În 1774, cele mai multe dughene 
se aflau în mahalalele învecinate 
Uliţelor Rusească (118 la număr), 
Hagioaiei (114), Veche (113), pe Uliţa 
Mare (66), Uliţa Chervăsăriei (35) şi 
în mahalaua de lângă mănăstirea 
Bărboi (101).

La marginea oraşului, apar câteva 
pieţe cu caracter temporar. 

Meserciilor, Podul Domnesc (Podul 
Mare), Podul Hagioaiei, zis şi Podul 
de Sus.

Se adăugau poduri mai mici: Podul 
Cizmăriei, Podul Gunoiului etc. 
De menţionat e faptul că, potrivit 
călătorilor străini, podurile din Iaşi 
se pare că erau de mai bună calitate 
decât cele din Bucureşti. Din a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea, 
oraşul începe să se dezvolte încet 
spre Copou. 

La vale de Uliţa de pe Iaz se afla 
„podul domnesc”, viitorul Pod Roş, 
principalul pod de traversare a 
Bahluiului. Mai târziu, strada care 
venea dinspre Palat a fost numită 
Podul Lung, pentru că avea cel mai 
lung traseu din oraş, continuându-
se în Târgul Nicolinei. Podul Verde 
a fost amenajat în anii 1806-1812 
de ruşi la ieşirea de nord din oraş, 
pe Drumul Copoului, puţin mai sus 
de Universitate. De nume („roşu” sau 
„verde”) sunt responsabili tot ruşii, 
pentru că ei aveau obiceiul vopsirii 
podurilor în diferite culori, pentru a le 
identifica mai uşor.

Litografie fantezistă din 1788 reprezentând oraşul Iaşi

14
1.12
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 Jurnal de călătorie prin 
 Iaşul medieval 

> Precizează modul de organizare 
a oraşului medieval din punct de 
vedere geografic. Menţionează 
termenul sub care era cunoscut 
Iaşul de Jos. Argumentează cu toate 
cunoştinţele de geografie a Iaşului 
pe care le-ai dobândit deja. 

> Precizează 5 nume de familie care 
îşi au originea în meseriile practicate 
în Iaşul medieval. 

> Copiază rubricile alăturate în 
caiet. Notează în prima rubrică 
informaţiile pe care le-ai aflat despre 
ocupaţiile locuitorilor oraşului. În a 
doua rubrică, notează ce ai dori să 
afli despre alte ocupaţii şi meserii 
practicate, apoi completează ultima 
rubrică cu informaţiile noi.

Ştiu            Vreau
să ştiu

Am
învăţat

Imagine fantezistă reprezentând asedierea oraşului Iaşi de către armata rusă în 1788

Recunoaşte personajul!

14  ACTIVITĂŢI 
 DE ÎNVĂŢARE 

... numele de Uliţa Hagioaiei venea de 
la soţia unui „hagiu”, un om care făcuse 
pelerinaj la Locurile Sfinte? Femeia s-a 
remarcat atât de mult, încât a devenit 
un reper al zonei.

... numele de Podul Vechi vine, probabil, 
de la faptul că a fost prima stradă 
podită după sistemul medieval în Iaşi?

... Podul Verde a fost amenajat nu peste 
un râu, precum celelalte poduri din oraş, 
ci peste un şanţ săpat de ruşi în Copou 
pentru devierea spre Bahlui a apelor 
provenite din topirea zăpezilor sau a 
ploilor mari?

 Ştiaţi că ... 

1.14

1.15
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„În lipsa mai multor informaţii, ni-i 
putem doar închipui pe bărbieri, în 
dughenile lor, spălând şi tunzând pletele 
şi bărbile unor muşterii, scoţând vreo 
măsea care nu mai dădea pace bietului 
om să se mai gândească la altceva 
decât la durere sau grăbind pasul, 
în toiul nopţii, pe uliţele înguste ale 
oraşului pentru a ajunge la casa unui 
jupân pe care Cel de Sus l-a pedepsit 
pentru lăcomia burţii şi acum are nevoie 
să i se ia sânge. Tot la ei sunt aduşi 
cei răniţi pentru a le fi oblojite rănile... 
Breasla bărbierilor se întâlnea în ziua 
hramului Sfintei Paraschiva şi în cea a 
Sfântului Pantelimon la bisericile din 
Muntenimea de Sus şi din Târgul Făinii, 
asistând la slujbă şi apoi ospătându-se 
şi veselindu-se la creştineasca masă.

De la tagma bărbierilor menită ... 
să menţină sănătatea şi chiar viaţa 
orăşenilor, la cealaltă extremă, 
se prezintă breasla cioclilor, care, 
îndeplinind o ingrată misiune, aceea 
de gropari, a fost lesne asociată 
cu imaginea mesagerilor morţii. 
Adevăratul rost al cioclilor îl aflăm 
în vremurile dezastrelor abătute cu 
regularitate asupra oraşului şi în special 
în cele ale foametei şi ciumei, funest 
epilog al unui întreg şir de nenorociri. 
Cât de acută a fost problema respectării 
regulilor de recrutare a cioclilor şi cea 
a permanentizării funcţionării breslei 
ne-o dovedeşte chiar aşezământul emis 
sub autoritatea mitropolitului Dosoftei. 
Actul din 1676 se încheie cu o formulă 
de blestem terifiantă, parcă anume 
gândită pentru a nu se îndepărta prea 
mult de esenţa îndatoririlor celor puşi la 
adăpostul acestei cărţi. Cei care se vor 
încumeta să nesocotească obiceiurile 
şi privilegiile breslei vor fi osândiţi ca 
„în trupurile lor, aproape de ocalnica 
moarte a lor, duhul necurat să intre, 
să-i răzbească şi să-i sdrobească, să 
alerge pe uliţile Iaşilor dezbrăcaţi, goi 
cu totul, răcnind şi ţipând, să-i prinză 
cioclii să-i lege şi la cumplita şi sraşnica 
moarte a lor să n-aibă parte de sfânta 
preceştanie şi de prohod, ci să moară 
negrijiţi, păgâneşte.”

(Marius Chelcu, Aspecte din istoria 
breslelor ieşene: bărbierii şi cioclii)

 Felinarnia: 

STRADA UZINEI
ŞI SFÂNTUL ANDREI

BULEVARDUL ŞTEFAN CEL MARE

STRADA COSTACHE NEGRI

STRADA CUZA-VODĂ

BULEVARDUL INDEPENDENŢEI

STRADA SFÂNTUL LAZĂR

STRADA OTILIA CAZIMIR

STRADA SMÂRDAN

STRADA CRIŞAN

STRADA ELENA DOAMNA

STRADA LĂPUŞNEANU

STRADA ANASTASIE PANU

STRADA SĂRĂRIE

STRADA VASILE ALECSANDRI

STRADA ION C. BRĂTIANU

STRADA VASILE STROESCU

STRADA GEORGE ENESCU

STRADA GRIGORE GHICA VODĂ

PODUL GUNOAIELOR

STRADA TALPALARI

Notează denumirea pe care au avut-o în 
perioada medievală următoarele  străzi 
ieşene:

 Quiz: 

14

Se spune că, pentru a scăpa de 
repetatele invazii străine, a evacua 
oamenii şi a proteja bunuri, ieşenii s-au 
folosit de pivniţe şi tuneluri. Unele surse 
speculează că subteranul interconectat 
al oraşului depăşea Curtea Domnească, 
ajungând până la Mănăstirea Cetăţuia. 
Urmele unor construcţii subterane din 
piatră pot fi văzute astăzi în hrubele de 
la Piaţa Cub, pivniţele Casei Pogor sau 
ale Palatului Culturii.

 Legende urbane: 

A. „În secolele XV-XVI se înregistrează 
o sensibilă dezvoltare a meşteşugurilor 
între care: olăritul şi ceramica 
ornamentală, prelucrarea fierului, 
ţesutul, blănăritul, morăritul etc; 
nu lipseau din oraş tradiţionalele 
îndeletniciri agricole. Iaşul s-a definit 
încă din această perioadă ca un centru 
comercial. În 1545, un număr de 19, 
iar un an mai târziu, 23 negustori din 
Iaşi făceau comerţ cu Braşovul. În Iaşi 
sunt «multe prăvălii, tot felul de mărfuri, 
şi negoţul este bun» - nota în 1593 
călătorul rus Trifon Korobeinikov.”

(Constantin Cloşcă, Iaşi. Itinerar 
cultural-istoric)

B. „În secolul al XVII-lea, nu lipseau 
la Iaşi dughenile din care târgoveţii 
puteau să cumpere diferite ţesături 
locale şi de import sau haine lucrate de 
croitorii ieşeni. [...] Articolele alimentare, 
de producţie locală sau de import, se 
găseau din belşug pe piaţa Iaşului 
[...] ca: orez, piper, scorţişoară, lămâi, 
smochine, alune etc. aduse din Orient 
[...]. În secolul următor, documentele 
atestă la Iaşi şi prezenţa cafenelelor. [...] 
În comerţul cu produse alimentare şi 
băuturi, un loc aparte l-au avut hanurile, 
apărute de timpuriu din nevoia de a 
asigura călătorilor adăpost şi hrană.”

(Vasile Neamţu în Istoria oraşului Iaşi, 
vol. I)

 Text istoric: 
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 Scurt istoric 

Curtea domnească a fost ridicată 
la capătul platoului pe care se afla 
oraşul medieval, la marginea de 
sud, cea dinspre Bahlui.  S-a căutat, 
astfel, să se valorifice mai bine 
potenţialul strategic al locului. 
Terasa pe care se afla oraşul se 
oprea aici, iar spaţiul abrupt oferea 
dinspre trei laturi o apărare naturală, 
drept urmare doar o singură latură 
trebuia apărată printr-un zid. Cele 
mai timpurii urme descoperite 
în urma săpăturilor arheologice 
datează din vremea lui Alexandru 
cel Bun. Arheologii au identificat 
în colţul de sud-est al ansamblului 
curţii un zid de circa 1 m grosime, 
cu o temelie adâncită până la 1.50 
m sub nivelul solului de atunci, fapt 
ce indică o înălţime destul de mare a 
zidurilor. La sfârşitul secolului al XV-
lea, Ştefan cel Mare a consolidat şi 
a extins reşedinţa domnească, fapt 
evidenţiat de urmele unui bastion 
pătrat, cu ziduri de 1 m grosime. În 
secolele XVI-XVII, se extinde spaţiul 
curţii şi zidurile sunt îngroşate, lucrări 
realizate probabil de către Ştefan 
Rareş sau Alexandru Lăpuşneanu. 

De la Alexandru cel Bun la 
Lăpuşneanu, curtea de la Iaşi a avut 
în primul rând rosturi militare, într-o 
perioadă când domnia încă avea 
capacitatea de a menţine centre 
fortificate pe tot teritoriul ţării. Astfel, 
curţile se adăugau cetăţilor ca locuri 
de putere ale domnilor. Situaţia se 
modifică în secolul al XVII-lea, când 
acestea îşi pierd funcţia defensivă 
şi păstrează doar rolul de reşedinţă 
pentru domn şi familia sa.

 Lucrări de extindere 

Curtea iniţială era mai mică, lateral 
fiind o piaţă, unde unii domni, precum 
Despot vodă sau Petru Şchiopul, 
făceau judecăţi în public şi porunceau 
pedepsirea (prin spânzurare) a 
răufăcătorilor. Cum vechea curte 
nu mai răspundea necesităţilor 
unui alai domnesc tot mai numeros, 
Vasile Lupu a decis să o extindă 
şi să o modernizeze, după cum ne 
transmite Miron Costin: „au făcut ca 

de iznoavă şi curţile cele domneşti 
de la Iaşi, casele cele cu cinii, grădini, 
grajdiuri de piatră”. Tot lui îi sunt 
atribuite ridicarea unui palat pentru 
doamnă, curtea ajungând acum să 
ocupe o suprafaţă de 38.000 m2. De 
asemenea, Vasile Lupu a introdus 
ţigla pentru acoperişuri, în locul 
şindrilei sensibile la foc, a împodobit 
cu mult gust sălile interioare şi 
a făcut chiar şi o baie orientală 
(feredeu) lângă casa doamnei. În a 
doua parte a secolului, curtea a mai 
fost restaurată de Antonie Ruset, 
care a adăugat cerdace la casa 
doamnei, după moda orientală.

 Organizarea curţii 

Incinta curţii de la Iaşi a fost 
fortificată cu zid, iar pe latura dinspre 
Bahlui, întărirea s-a făcut cu pari înalţi 
înfipţi în pământ. În secolele XVII-
XVIII, Curtea a avut trei porţi: poarta 
mare sau domnească, în capătul 
Uliţei Mari, poarta drăganilor, spre 
biserica Sf. Nicolae Domnesc, şi 
poarta seimenilor, pe latura de 
vest, spre Uliţa Gunoiului. Grigore al 
II-lea Ghica a refăcut turnul porţii, 
căruia i-a adăugat un orologiu „ca să 
bată orele şi să se audă în tot Iaşul”, 
potrivit cronicarului Ion Neculce. 

În interior, reşedinţa domnească avea 
două curţi, numite şi ogrăzi: cea mare 
şi cea mică. Principala clădire era 
palatul domnesc, care cuprindea un 
număr de săli importante, dintre care 
se remarcă sala mare de ceremonii 
(„divanul cel mare”), unde se reuneau 
boierii divanului, se primeau solii 
sau se dădeau ospeţe. În clădire 
se afla, de asemenea, o sală mai 
mică, pentru alte reuniuni publice 
sau mai restrânse ale boierilor cu 
domnul, numită „divanul mic”. O altă 
sală era destinată spătăriei (sau 
„spătăria mică”), unde se ţinea spada 
domnului când nu erau ceremonii şi 
unde aveau loc întruniri cu caracter 
mai restrâns sau... se bea cafea. Tot 
aici trebuie să fi fost vistieria sau 
cămara, iar sub întreaga construcţie 
se afla beciul domnesc. Clădirea de 
dincolo de culoar găzduia camerele 
private ale domnului şi era cunoscută 
sub numele de „casele din lăuntru”. 

 5. CURTEA DOMNEASCĂ 

 Text istoric: 

15

A. „Beii care au domnit au ridicat fiecare 
câte o construcţie, încât s-au format mai 
multe rânduri. Cel care şi-a dat mai multă 
osteneală pentru a-i desăvârşi înflorirea 
a fost [...] Lupu bei [Vasile Lupu]. El a 
pus să se ridice palate cu două caturi 
şi cu un singur cat, băi, bazine cu apă şi 
săli de divanuri de nedescris. Ferestrele 
şi balcoanele sunt îndreptate spre lac. 
De jur împrejur, palatul este înconjurat 
de un zid frumos, de piatră, în formă de 
cerc [...]. Palatul cuprinde mai mult de o 
sută de încăperi [...] şi este acoperit cu 
ţigle smălţuite, puse unele peste altele. 
Apoi are o pivniţă (chilar), o şelărie şi o 
visterie, adică locul unde stă vistierul. 
Este un palat asemenea unei cetăţi. 
Piaţa seraiului formează şi ea una din 
podoabele sale.”

(Evlia Celebi în Călători străini despre 
Ţările Române, Vol. VI)

B. „În sfârşit, la 5 februarie, nunta 
(Mariei, fiica mai mare a lui Vasile 
Lupu, cu prinţul polonez Ianus 
Radziwill) avu loc în biserica 
Sfântului Nicolae Domnesc, în care 
intrai de-a dreptul din apartamentul 
lui Vodă, precum la Bizanţ se 
intra de-a dreptul printr-o galerie 
specială, din palatul imperial la 
hipodrom. Domniţa Maria era 
îmbrăcată în alb, cu un văl roz, care 
o acoperea toată, prins de părul ei 
cu două săgeţi de aur. Slujba a fost 
oficiată de mitropolitul Kievului, 
Petre Movilă [...] După masă,... 
urmară jocurile scamatorilor care 
nu lipseau de la nicio petrecere. Dar 
se vede treaba că Vasile Lupu se 
întrecu de data aceasta, aducând 
comedianţi de prin toate unghiurile 
lumii. Erau acolo urşi luptându-se 
cu lei şi elefanţi, oameni cărora li 
se sfărâmau cu ciocanul pietre pe 
burtă; pe urmă, fireşte, jucători pe 
sârmă, saltimbanci, ghiduşi. Se 
făcură în curte şi jocuri de luptă: 
cetăţi de carton, care apoi erau 
luate cu asalt şi arse, corăbii şi 
lupte navale [...] Desfătările aceste 
au ţinut 12 zile...”

(Constantin Gane, Trecute vieţi de 
Doamne şi Domniţe) 
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Este posibil ca o parte din ferestrele 
încăperilor de aici – elegant decorate 
– să fi dat spre exteriorul curţii, spre 
grădina aflată spre Bahlui. De la 
palatul domnului se cobora într-o 
curte interioară („ograda mică”), 
ce permitea accesul către palatul 
doamnei, aflat în spate. În această 
clădire exista, de asemenea, o 
sală principală, pentru întruniri ale 
doamnei sau ospeţe. De la ferestre, 
doamna şi anturajul ei urmăreau 
câteodată ceremoniile religioase 
de Bobotează, atunci când acestea 
se ţineau în curtea interioară. Mihai 
Racoviţă a demolat „biserica de 
pe poartă”, construită în timpul lui 
Ştefan al II-lea Tomşa, pentru a ridica 
un lăcaş nou şi mai încăpător, aflat 
lângă palatul domnului. De altfel, atât 
la palat, cât şi la biserică se ajungea 
urcând o scară de piatră cu şapte 
trepte, descrisă cu ocazia soliei unui 
diplomat polonez în vremea domniei 
lui Antioh Cantemir. Din curtea 
palatului doamnei se putea ajunge 
atât în bucătărie („cuhnea”), unde 
se pare că se afla jitniţa (hambarul 
de grâne), cât şi în alte două curţi 
mai mici. Prima dintre ele, aflată 
înspre biserica Sfântul Nicolae, era, 
probabil, locuită de slujitorii celor 
două palate. 

Tot aici exista un grajd pentru cai. 
Revenind în curtea principală, se 
remarcă clădirile plasate faţă în 
faţă, ambele marcate drept grajduri 
într-o hartă a curţii din anii 1770-
1774. Cea dinspre interiorul curţii 
putea cuprinde „odăile seimenilor”, 
făcute de Grigore II Ghica în 1729, 
ale căror urme, alături de un cuptor 
folosit probabil pentru coacerea 
pâinii pentru slujitorii de aici, au 
fost dezvăluite cu ocazia recentelor 
cercetări arheologice. Cealaltă 
clădire, mai mare şi de formă 
dreptunghiulară, reprezintă grajdul 
principal, care l-a impresionat prin 
„măreţia şi buna întocmire, dar mai 
ales pentru numărul şi calitatea 
cailor, întrecând cu mult pe cei ai 
regelui Angliei” pe Robert Bargrave 
în 1652. Edificiul era lipit de zidul 
dinspre Uliţa Gunoiului şi avea 
în vecinătate un ţarc interior. Nu 
departe de poarta centrală, se aflau 
două cişmele lipite de zid, care 
deserveau curtea.

 Declinul 

De-a lungul timpului, Curtea 
domnească a stat în atenţia 
domnilor, care s-au străduit să îi 
confere măreţie şi strălucire. 

Incendiile care afectau adesea 
oraşul se abăteau de multe ori 
asupra curţii, astfel că mulţi domni 
au cheltuit sume importante pentru 
lucrări de refacere. Astfel a procedat 
Mihai Racoviţă, după incendiul din 
1725. După un alt foc, curtea trece 
iar printr-o reconstrucţie, între 1752 
şi 1758. Curtea domnească a primit 
lovitura finală de la un mare incendiu 
din decembrie 1784, când este 
abandonată. Alexandru Mavrocordat, 
domnul de atunci, a căpătat porecla 
populară de Pârlea vodă pentru că 
şi-a mutat reşedinţa în mai multe 
rânduri, fiind urmărit de fiecare dată 
de foc. Mai întâi, pleacă la sediul 
mitropolitului, ce arde la puţin timp, 
apoi la mănăstirea Galata, ale cărei 
case egumeneşti iau foc la rândul 
lor, pentru ca, în cele din urmă, să 
ajungă la aşa-numita „Curte din 
Sărărie” (Casa Mavrocordat, unde 
s-a semnat pacea din 1792) sau la 
aşa-numita „Universitate Veche” (cea 
de la 1860). Curtea din centru este 
lăsată în ruină până în 1806, când s-a 
ridicat o construcţie cu totul diferită, 
un ansamblu unitar, ce nu mai avea 
legătură cu clădirea anterioară.

Litografie fantezistă de la finalul secolului al XVII-lea reprezentând oraşul Iaşi

15
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> Pe baza informaţiilor din lecţie şi 
a imaginii de la pagina precedentă, 
realizează, în aproximativ o jumătate 
de pagină, o descriere a curţii 
domneşti.

> Caută informaţii despre sculptorul 
francez Emmanuel Frémiet şi despre 
legenda urbană care s-a ţesut în jurul 
lucrării sale. Realizează un text de 10 
rânduri în care să utilizezi următorii 
termeni: monument, sculptură, 
statuie, Ştefan cel Mare. 

> Realizează un poster cu cel puţin 
trei imagini ale Iaşului medieval 
prezente în oraşul actual.

 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Alexandru Lăpuşneanu, frescă de la muntele Athos

Sintagma „ţara lui Papură Vodă” se 
referă la vremea de secetă din timpul 
lui Ştefăniţă Lupu, când „oamenii 
mânca(u) … papură uscată în loc de 
pâine …, poreclea şi pre Ştefăniţă-Vodă, 
de-i dzicea Papură-Vodă”, după cum 
regăsim în scrierile lui Miron Costin. E 
pomenit, de asemenea, în letopiseţul 
lui Grigore Ureche: „mai apoi în zilele 
acestui Ştefan Vodă, fost-au foamete 
mare şi în Ţara Moldovei şi la unguri, 
că au venit lăcuste multe de au mâncat 
toată roada, pentru aceea l-au poreclit 
de i-au zis Lăcustă Vodă”.

 Legende urbane: 

> Ştefan cel Mare este considerat cel 
mai de seamă domn al Moldovei.  Este 
reprezentat pe statuia ecvestră, aflată 
în faţa Palatului Culturii. Analizează 
ornamentaţia soclului statuii lui 
Ştefan şi menţionează ce reprezintă 
basoreliefurile. 

 Istoria în stradă: 

15

Recunoaşte personajul!
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 STUDIU DE CAZ: DOMNI AI MOLDOVEI 

 Petru I (1375-1391) 

A încurajat comerţul prin emiterea 
primelor monede, a organizat 
cancelaria domnească şi a întemeiat 
Mitropolia Moldovei, ctitorind 
biserica de la Mirăuţi, cetatea şi 
mănăstirea Neamţ.

 Alexandru cel Bun 
 (1400-1432) 

A desăvârşit organizarea politică şi 
ierarhia bisericească din Moldova, 
ctitorind mănăstirile Bistriţa şi 
Moldoviţa. Domnia sa a reprezentat 
o perioadă de pace şi prosperitate 
economică.

 Ştefan cel Mare 
 (1457-1504)  

A consolidat instituţiile ţării prin 
realizarea unui echilibru social, care 
a permis stabilitatea Moldovei. A fost 
implicat în relaţiile internaţionale ale 
timpului prin acţiuni diplomatice şi 
militare, despre care stă mărturie 
reţeaua de cetăţi fortificate aşezate 
pe frontierele Moldovei vremii sale. 
De asemenea, Ştefan cel Mare 
(canonizat de Biserica ortodoxă 
în anul 1992) a fost ctitorul sau 
iniţiatorul refacerii unei salbe de 
monumente de artă religioasă - 
biserici, schituri şi mănăstiri, dintre 
care se remarcă celebrele Putna şi 
Voroneţ, precum şi Sfântul Nicolae 
Domnesc din Iaşi, iar, în apropiere, 
Cuvioasa Parascheva de la Cotnari 
sau biserica mănăstirii Dobrovăţ.

 Petru Rareş 
 (1527-1538; 1541-1546) 

Fiu al lui Şefan ce Mare, despre 
care Grigore Ureche consemna: „Cu 
adevărat era ficior lui Ştefan Vodă cel 
Bun, că întru totul simăna cu tătâne-
său, că la războaie îi mergea cu 
noroc, că tot izbândea, lucruri bune 
făcea, ţara şi moşia sa ca un păstor 
bun o ocrotea, judecată pre dreptate 
făcea. Altmintrilea de stat era om 
cuvios şi la toate lucrurile îndrăzneţu 
şi la cuvântu gata, de-l cunoştea toţi 
că iaste harnic să domnească ţara”.

 Alexandru Lăpuşneanu 
 (1552-1561, 1564-1568) 

A fost o domnie favorabilă dezvoltării 
artei, în special a arhitecturii. Au fost 
înălţate mănăstirile Slatina, sfinţită 
de un sobor de preoţi în frunte 
cu mitropolitul Grigore Roşca, şi 
Pângăraţi. A refăcut mănăstirea 
Bistriţa şi biserica Bogdana din 
Rădăuţi, a ridicat un turn-clopotniţă 
la Suceava. A făcut danii, inclusiv 
cărţi, către alte edificii religioase 
din Polonia, Serbia şi  Muntele 
Athos. El este domnul căruia îi 
datorăm strămutarea reşedinţei Ţării 
Moldovei la Iaşi.

 Miron Barnovschi 
 (1626 - iulie 1629; aprilie - iulie 1633) 

A avut o domnie scurtă şi un sfârşit 
tragic, deşi a fost un bun administrator 
şi un mare ctitor. A refăcut sau a 
contribuit financiar la reconstrucţia 
unor locaşuri religioase, cum ar fi 
biserica numită chiar Barnovschi 
din Iaşi şi cea din Toporăuţi care, 
de asemenea, îi poartă numele, 
mănăstirile Bârnova, din marginea 
Iaşului, Hangu şi Dragomirna sau 
biserica Stavropighiei din Lvov.

 Vasile Lupu (1634-1653) 

Gheorghe Asachi l-a calificat pe 
Vasile Lupu drept „restaurator 
al literelor române în Biserică şi 
la Curte, fondator al Academiei 
naţionale”, Schola Basiliana. 
Acestui domn îi datorăm înfiinţarea, 
în anul 1640, a Academiei slavo-
greco-latine la Iaşi, lăcaş de instruire 
şi educaţie, supranumit şi „Colegiul 
vasilian”. De asemenea, l-a susţinut 
pe mitropolitul Varlaam în marea 
activitate culturală a acestuia. Paul 
Beke, călător străin aflat în Moldova 
în anul 1644, nota că domnul ţării 
„înălţa şcoli noi de piatră de o mărime 
deosebită [...] pentru ca tineretul 
valah (român) să fie iniţiat în cultură 
şi în moravuri”. Tot în timpul domniei 
sale, se introduce tiparul în Moldova. 
Înfiinţată în 1642 cu sprijinul lui 
Petru Movilă şi al meşterilor tipografi 
de la Kiev, tipografia ieşeană a editat 
un şir de cărţi de referinţă, printre 

Petru I

Alexandru cel Bun

Ştefan cel Mare

Petru Rareş

Alexandru Lăpuşneanu
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care Carte românească de învăţătură 
(Cazania lui Varlaam, 1643); Şapte 
taine bisericeşti (1644), Pravila 
lui Vasile Lupu (1645), Bucoavna 
(1651). Iaşul îi datorează domnului 
Vasile Lupu două dintre bijuteriile 
sale arhitectonice – Biserica Trei 
Ierarhi şi cea a Mănăstirii Golia.

 Gheorghe Duca 
(septembrie 1665 - mai 1666;  
noiembrie 1668 - 10 august 1672; 
noiembrie 1678 - 25 decembrie 1683) 

A ridicat Cetăţuia, concepută 
iniţial ca un complex medieval de 
fortificaţii. Mănăstirea a servit ca 
refugiu pentru mai mulţi domni ai 
Moldovei, printre care şi Dimitrie 
Cantemir. Legendele spun că, pe 
sub Cetăţuia, sunt zeci de pivniţe şi 
tuneluri secrete, dintre care unul se 
crede că ar fi dus direct către Curtea 
Domnească.  

Miron Barnovschi

Vasile Lupu

Gheorghe Duca

 1643 - 1653:  9 ani din domnia lui 
Vasile Lupu se suprapun peste primii ani 
de domnie ai Regelui Soare, sub regenţa 
Annei de Austria şi a cardinalului 
Mazarin:

1643 - 1715:  Ludovic al XIV-lea     
1634 - 1653:  Vasile Lupu

 1643:  Matematicianul și fizicianul 
italian Evangelista Torricelli inventează 
barometrul.

 1646:  Thomas Browne foloseşte 
pentru prima dată termenul de 
„electricitate” în cartea Pseudodoxia 
Epidemica.

 1646:  este tipărită la Iaşi prima carte 
de legi în limba română - Pravila lui 
Vasile Lupu (era folosită, de asemenea, 
în Ţara românească).

 Între timp ... 

Sigiliul din 1553
al domnului Petru Rareş

 ACTIVITĂŢI 
 DE ÎNVĂŢARE 
> Realizaţi arborele genealogic al 
neamului numit al Muşatinilor, cea 
mai importantă dinastie domnească 
moldovenească.

> Cercetaţi diverse surse de 
informare pentru a reconstitui fastul 
curţii domneşti la vremea lui Vasile 
Lupu, curte considerată a fi una 
dintre cele mai strălucitoare din 
Estul Europei. 

Curtea Domnească, văzută dinspre dealul Cetăţuii

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40



32

      Întinderea hotarelor 
      Iaşului 

La sfârşitul secolului al XIV-lea şi 
începutul secolului următor, am 
văzut că aşezarea de la Iaşi era 
formată din mai multe zone, unele 
locuite de comunităţi etnice, care 
aveau biserică proprie. Faptul nu 
era unul neobişnuit, întrucât în toate 
oraşele vechi ale Moldovei existau 
numeroşi străini ce s-au alăturat 
românilor.

La vremea aceea, marginea oraşului 
Iaşi la nord şi nord-vest se afla la 
capătul celor două cartiere locuite 
de armeni şi saşi. În spatele Podului 
Vechi (azi - strada Costache Negri), 
armenii aveau biserica Sfânta Maria 
şi Uliţa Armenească, în timp ce în 
capul Podului Vechi, saşii ridicaseră 
o biserică închinată Adormirii 
Sfintei Fecioare, în apropiere fiind 
Uliţa Săsească. Întinderea oraşului 
spre răsărit era oprită de valea 
Cacainei şi, pentru că pantele erau 
improprii pentru locuit, aici s-au 
instalat Fânăria şi Bivolăria, ce 
aparţineau domniei. Din Uliţa Făinei 
se făcea legătura cu marele deal 
al Tătăraşilor, prin trei direcţii, iar 
extinderea oraşului în zonă a atras 
mulţi slujitori domneşti, români sau 
de alte origini (strada Ion Creangă de 
azi s-a numit strada Bulgară). Astfel, 
s-au creat aici cartiere mai mici, 
printre care Rufeni şi Ciurchi, fiecare 
cu biserica sa. Ieşirea din oraş prin 
Tătăraşi ducea călătorul spre Prut, 
care era traversat pe la Ţuţora.

Faptul că oraşul începe din a doua 
parte a secolului al XVII-lea şi în 
secolele următoare să se dezvolte 
spre Copou arată că terasa pe care 
s-a format nucleul urban nu mai era 
suficientă pentru locuire. În afara 
Cacainei, extinderea oraşului era 
limitată, de asemenea, de râul Bahlui, 
spre sud, în timp ce râpe adânci 
mărgineau aşezarea spre sud-vest. 
Copoul şi strada sa centrală, Drumul 
Botoşanilor (Bulevardul Carol), sunt 
ocupate, însă, încet, astfel că oraşul 
va ajunge să se întindă aproape 
de viitoarea Grădină Publică de la 
Copou abia în anii 1830.

 Mahalalele oraşului 

După 1600, oraşul a început să 
se extindă dincolo de Bahlui, în 
apropierea Podului Roş, unde s-a 
dezvoltat mahalaua numită Broşteni, 
cu oameni de condiţie modestă, de 
origini diferite: români, greci, ţigani, 
evrei. Acestora li se vor alătura în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea 
ruşii lipoveni, de unde şi numele de 
Lipovenime, luat de o mică mahala 
din apropierea Podului Roş.

Pe latura de vest a oraşului, la vale 
de Uliţa Ciubotărească din spatele 
Mitropoliei (azi - strada Crişan), 
s-a format Uliţa şi mahalaua 
Feredeielor (pe străzile Uzinei şi 
Sfântul Andrei). Numele îi vine de 
la băile de tip oriental sau turcesc 
(„feredeie”) instalate aici. Evreii au 
format un cartier în Târgul Făinii, 
unde şi-au ridicat mai multe sinagogi, 
inclusiv Sinagoga Mare, dar îi găsim 
şi pe Uliţa Hagioaiei, în Târgul de Jos 
sau pe Uliţa Rusească.

Oraşul era legat de mahalaua 
Tătăraşilor, de lângă biserica 
Nicoriţă, prin trei poduri: unul era 
situat la vale de Târgul Făinii (zona 
Cucu de azi), un al doilea, zis podul 
meserciilor (al măcelarilor) în vale de 
biserica Zlataust, în timp ce al treilea 
pod din piatră, ridicat de Ştefan al 
II-lea Tomşa (Podul lui Ştefan Vodă, 
zis al lui Bucşineascu după 1800) 
mai aproape de vărsarea pârâului 
Cacaina în Bahlui, care făcea legătura 
spre viitoarea mahala Ciurchi.

La periferie, s-au aşezat noii-veniţi, 
dar şi categoriile ce nu făceau parte 
din comunitatea orăşenilor. Calicii, 
numiţi şi mişei, grupau cerşetorii şi 
persoanele cu dizabilităţi şi aveau o 
mahala – mahalaua Calicilor – la 
vest de oraş (str. Petru Rareş de azi), 
dincolo de Râpa Peveţoaiei. În partea 
opusă a oraşului au fost aşezaţi 
ţiganii (romii). Cei domneşti formau 
pe un teren lateral de curte o mahala 
proprie, numită chiar Ţigănimea, pe 
pantele dinspre Bahlui şi Cacaina.

 6. MAHALALE, CARTIERE 
     ŞI POPULAŢIA LOR 

> mahala = cartier mărginaş al unui târg 
sau oraş medieval;

> sălaşe de romi (ţigani) = în Evul 
Mediu, romii erau consideraţi robi, 
iar mănăstirile şi boierii aveau în             
proprietate mai multe familii, care erau 
grupate în sălaşe. 

 Termeni-cheie: 

A. „Aceasta era întinderea pe care o 
atinsese oraşul Iaşi în primele decenii 
ale secolului al XVIII-lea. În partea de 
est, sud şi vest, limitele erau marcate 
de marginea terasei. Spre nord, acum, 
s-a încercat să se fixeze o limită prin 
trasarea unui şanţ (hindichi). Acesta 
mergea la mică distanţă de Podul 
Hagioaiei (Bd. Independenţei) şi Uliţa 
din Afară [...]. Aceasta, în secolul al 
XVIII-lea, străbătea curtea Spitalului 
Central, continua cu strada Sfinţii 
Teodori şi răspundea în Sărărie lângă 
biserica Curelari”.

(Constantin Cihodaru în Istoria oraşului 
Iaşi, Vol. I)

 Text istoric: 

> Vizitează Sinagoga Mare din zona 
Târgu Cucu. Realizează un desen 
cu elementele de construcţie 
specifice unei sinagogi.

> Să descoperim un cartier 
uitat: Beilicul Iaşului medieval. 
Investigaţi locul în care se afla 
Beilicul, scopul acestuia şi ce se 
află în prezent. 

 Istoria în stradă: 

16
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Pe pantele dealului, dincolo de Uliţa 
Hagioaiei, se formează mahalaua 
ce va purta numele de Muntenime, 
menţionată prima dată în 1669. 
În timp, aceasta se extinde şi se 
împarte în trei părţi: de Jos, de 
Mijloc şi de Sus. Marginea de sud 
a cartierului era formată de Uliţa 
din Afară (numită astfel pentru că 
iniţial se afla în afara oraşului) care 
lega Drumul Păcurarilor de Târgul 
Făinii. I se mai spunea Drumul Sării, 
deoarece pe aici erau îndrumate 
carele cu sare spre Sărărie, pentru 
a se evita intrarea în oraş şi 
deteriorarea podurilor de pe uliţe.

Prin Muntenimea de Jos se ieşea pe 
drumul Sărăriei şi, după traversarea 
mahalalei Curelari, drumul se bifurca 
spre Cacaina, traversată pe podul 
Albineţ, în timp ce un altul continua 
să urce pantele Copoului, pe lângă 
biserica Vulpe. Cum mai erau 
locuri libere în Copou, mulţi boieri 
s-au rugat de domn să le permită 
ridicarea de case, în special în 
Muntenimea de Sus şi cea de Mijloc. 
Dar mutarea masivă a boierilor s-a 
produs după marele incendiu ce a 

afectat zona Uliţei Mari, în 1827. Tot 
ca o extindere a Muntenimii, către 
1800, avem mahalaua dezvoltată 
de-a lungul Uliţei Păcurarilor, care 
permitea ieşirea din oraş spre Târgu 
Frumos, Roman şi Suceava.

 Moşia oraşului 

Iaşul era înconjurat de un întins 
teren, folosit de locuitori în special 
pentru agricultură, numit „moşia” 
sau „ţarina” oraşului. Pe lângă 
creşterea animalelor (ţinute în 
aşa-numitele „odăi”), orăşenii se 
ocupau pe scară largă cu cultivarea 
viţei de vie, pe dealuri precum 
Cetăţuia, Şorogari (unde se afla, 
de asemenea, via domnească) sau 
Copou. Vinul obţinut era vândut 
direct din numeroasele pivniţe pe 
care locuitorii le aveau în oraş. 
Cum moşia aparţinea domnului, din 
secolul al XVII-lea, mai mulţi principi 
au hotărât să dăruiască părţi din ea 
către diferite mănăstiri sau boieri 
credincioşi, proces încheiat la 1760. 

... la Sankt Petersburg şi astăzi mai sunt 
în fiinţă poduri vopsite în verde, albastru 
sau roşu, ce datează tot din secolul 
al XVIII-lea, când erau din lemn, fiind 
refăcute între timp din metal?

 Ştiaţi că ... 

Podul Roş se zice că ar fi fost numit 
astfel din pricina faptului că în mijlocul 
pieţei din dreptul podului peste Bahlui 
ar fi avut loc execuţiile publice ale lui 
Gheroghe Buzatu - numele Podului Roş 
ar proveni, prin urmare, de la sânge. De 
asemenea, mantaua roşie de culoarea 
sângelui ar fi dat numele cartierului 
ieşean în care aveau loc execuţiile 
înfătuite de acest călău - Manta Roşie.

 Legende urbane: 

Conacul Moruzi

Gheorghe Buzatu

Gheorghe Buzatu

16
Litografie înfăţişând podul Nicolina şi mahalaua Broşteni
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 Biserica 
 Sfântul Nicolae Domnesc     

Este cel mai vechi edificiu religios, 
ridicat  de Ştefan cel Mare între 
1491-1492, probabil pe locul unui 
aşezământ mai vechi. Biserica a 
trecut prin adăugiri şi prefaceri 
ulterioare, în timpul lui Antonie Ruset, 
în 1677-1678, şi a fost terminată 
de Gheorghe Duca în 1680. Cu 
acest prilej, este lăsată ca biserică 
a Mitropoliei, pentru momentele 
când mitropolitul venea la Iaşi şi 
pentru ceremoniile importante ale 
Curţii Domneşti – întronare, nunţi, 
botezuri, înmormântări domneşti. În 
secolul al XVIII-lea, a suferit de pe 
urma numeroaselor incendii care 
au afectat oraşul, astfel că, în 1888, 
la propunerea arhitectului André 
Lecomte du Nouÿ, vechea biserică 
a fost demolată pentru a face loc 
lăcaşului actual.

 Mănăstirea Trei Ierarhi 

Biserica mănăstirii, unică în spaţiul 
românesc, a fost ridicată de Vasile 
Lupu, ctitorul întâmpinând dificultăţi 
în a găsi meşteri şi pictori potriviţi. Cu 

ajutorul zidarilor şi al cărămidarilor 
veniţi de la Bistriţa sau al pictorilor 
trimişi de la Moscova, biserica a 
fost construită între 1637 şi 1642. 
A fost sfinţită la 6 mai 1639, doi 
ani mai târziu, în 1641, în biserică 
fiind aşezate moaştele Sfintei 
Paraschiva, obţinute de Vasile Lupu 
de la patriarhia de la Constantinopol, 
căreia îi plătise datoriile. Ctitorul 
a ridicat o parte din clădirile din 
incintă (chilii, trapezăria) şi un zid 
care împrejmuia întreg complexul, 
străjuit la Uliţa Mare de o înaltă 
clopotniţă, în care a fost instalat un 
orologiu, întreţinut de ceasornicari 
francezi. În Sala Gotică a mănăstirii 
(astăzi muzeu) s-a desfăşurat, în 
septembrie-octombrie 1642, sub 
patronajul domnului Vasile Lupu, 
Sinodul de la Iaşi, care a aprobat 
Mărturisirea ortodoxă, pe baza 
textului redactat de Mitropolitul 
Kievului, Petru Movilă. Biserica 
Trei Ierarhi a fost reconstruită de 
acelaşi arhitect francez, Lecomte 
du Nouÿ, la finele secolului al XIX-
lea, cu modificarea substanţială a 
proiectului lui Vasile Lupu.

 7.  VECHI EDIFICII RELIGIOASE 

> altar = parte a bisericii creştine, locul 
unde preotul oficiază liturghia;

> ctitorie = aşezământ, mai ales, cu 
caracter religios;

> naos = încăperea centrală (nava sau 
partea de mijloc) a unei biserici creştin-
ortodoxe;

> pronaos = parte a bisericii creştine, 
situată la intrare.

Detaliu de faţadă a Bisericii Trei Ierarhi

A. „Această <mănăstire> este unică şi 
preafrumoasă; seamănă cu o cetate 
şi este înconjurată de ziduri de piatră. 
Deasupra porţii <incintei> se află 
clopotniţa şi orologiul oraşului, cu 
totul de fier <şi> cu <nişte> roţi mari. 
[...] Sfânta biserică se află în mijlocul 
mănăstirii; ea este <clădită> în întregime 
din piatră făţuită, iar pe dinafară este 
toată sculptată cu o măiestrie artistică 
ce uimeşte mintea     <privitorului>. Nu 
este nici cât un deget care să nu fie 
acoperit cu sculpturi; şi sub streaşină 
cornişele de piatră neagră sunt de 
asemenea sculptate. [...] Ne-am închinat 
şi am sărutat moaştele Sf. Paraschiva 
cea nouă din Bulgaria, care a fost adusă 

de la Constantinopol de la biserica 
patriarhiei, din cămara relicvelor 
sfintelor [...]. S-a plătit la patriarhie 
peste două sau trei sute de mii de 
<piaştri> pentru ca moaştele să fie 
predate în bună stare, dar nu a fost 
cu putinţă. Ea este acoperită, ca în 
timpul vieţii, cu văluri şi ţesături de 
mătase brodate şi altele de felul 
acesta. Deasupra ei sunt atârnate 
candele de argint şi de aur, care ard 
zi şi noapte”. 

(Paul de Alep despre mănăstirea 
Trei Ierarhi în Călători străini despre 
Ţările Române, Vol. VI)

 Text istoric: 

17

 Termeni-cheie: 

1.45



35

în secolul al XVI-lea de marele boier 
Ion Golăi, de la care provine numele. 
Biserica a fost complet reconstruită, 
iar în jur s-a ridicat un întins zid, 
cu turnuri de colţ şi un impozant 
turn-clopotniţă. Lucrările au fost 
încheiate în timpul lui Ştefăniţă 
Lupu, fiul ctitorului. Edificiul a fost 
incendiat de poloni în 1687, afectat 
de un incendiu în 1735, pentru ca în 
1738 un cutremur să îi aducă pagube 
serioase. A fost refăcută de fiecare 
dată, fiind astăzi una din cele mai 
bine păstrate biserici vechi din Iaşi. 

 Biserica Barnovschi 

Una din rarele biserici cu pridvor 
deschis din Iaşi, a fost construită 
începând cu anul 1627 şi închinată 
Cetăţii Ierusalimului de domnul 
Miron Barnovschi. În 1633, atunci 
când acesta este închis la Istanbul, în 
urma trădării lui Vasile Lupu, biserica 
nu era încă terminată. Testamentar, 
Miron Barnovschi îl însărcinează, 
atunci, pe tatăl cronicarului Miron 
Costin s-o ducă la bun sfârşit, ceea 
ce acesta va şi face cu mare grijă. 
Turnul clopotniţei datează şi el din 
secolul al XVII-lea, înălţându-se 
pe două etaje boltite, cu o scară în 
spirală şi o tainiţă pentru odoarele 
bisericii. Trei clopote bat în inima lui, 
dintre care două sunt originale. Mai 
târziu, biserica va deveni reşedinţa 
oficială a patriarhilor din Orientul 
ortodox, iar, mai apoi, mănăstire. 
Aici avea să fie găzduită, temporar, 
Şcoala Domnească în limba 
elinească a lui Nicolae Mavrocordat.

 Mitropolia Veche 

Pentru că vechea biserică Stratenia 
ajunsese o ruină, începând din 
1761 mitropolitul Gavril Callimachi 
a ridicat în apropiere biserica 
„Sf. Gheorghe”, cunoscută azi ca 
„Mitropolia Veche”. Aici se află 
mormintele mai multor mitropoliţi 
ai Moldovei: Gavril Callimachi (1760-
1786), Leon Gheucă (1786-1788), 
Iacov Stamate (1792-1803), Meletie 
Lefter (1844-1848) şi Sebastian 
Rusan (1950-1956).

 Biserica Sfânta Vineri 

Se afla în zona pieţei centrale, nu 
departe de Curtea Domnească. Ceea 
ce se ştie este că, în a doua jumătate 
a secolului al XVI-lea, o familie de 
orăşeni, Samson şi soţia sa, Agafia, 
ridică o biserică de lemn, refăcută 
în piatră de marele vornic Nestor 
Ureche, înainte de 1610. Sfânta 
Vineri a fost o biserică bogată, 
primind numeroase venituri din sate, 
vii şi dughene. Lăcaşul de lemn al lui 
Samson nu a dispărut, ci a fost mutat 
spre Târgul de Sus, pe locul său 
Miron Barnovschi ridicând biserica 
Sfântul Ioan Botezătorul (1626-
1629). Fiind avariată de cutremure, 
Sf. Vineri a fost demolată între anii 
1879-1880. Astăzi, un mic obelisc 
mai aminteşte de această biserică în 
curtea bisericii „Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel” - Bărboi.

Biserica (fostă mănăstire)
Sfântul Sava 

Îşi datorează începuturile unui 
grup de călugări greci veniţi de la 
mănăstirea Sf. Sava din apropierea 
Ierusalimului. Cu sprijinul domnului 
Petru Şchiopul, a fost ridicată 
mai întâi o bisericuţă în centru, 
în Armenime. Acest prim lăcaş 
s-a ruinat, probabil în urma unui 
cutremur, astfel că, în 1625, Enache 
postelnicul o reconstruieşte într-un 
stil oriental, cu ajutorul meşterului 
Gheorghe de la Constantinopol. 
Mănăstirea era gazda obişnuită a 
înalţilor ierarhi ortodocşi ce veneau 
sau treceau prin Iaşi. Mai târziu, aici 
s-a organizat o tipografie şi o şcoală. 

Biserica (fostă mănăstire)
Bărboi 

A fost ridicată de vornicul Bărboi din 
familia boierilor Sturdza între 1613-
1615, devenind mănăstire în 1669. 
Construcţia originală a fost grav 
avariată de cutremure, astfel că a 
fost înlocuită de o construcţie nouă 
din iniţiativa marelui logofăt Dimitrie 
Sturdza (1841-1843).

 Mănăstirea Golia 

Domnului Vasile Lupu îi datorăm 
construirea unei alte mănăstiri pe 
locul mai vechii biserici Golia, ridicată 

 Biserica romano-catolică  

Enoriaşii saşi şi unguri aşezaţi 
lângă târg şi curte în a doua parte a 
secolului al XIV-lea au ridicat prima 
biserică catolică, însă data exactă nu 
este cunoscută. Mai multe lăcaşuri 
s-au succedat în secolele următoare 
în zona cartierului catolic, ultimele 
fiind din lemn. În 1776, catolicii au 
primit încuviinţare de la domnul 
Grigore Alexandru Ghica să ridice 
biserica de zid, finalizată în 1789.

 Alte lăcaşuri de cult 

Odată cu expansiunea oraşului, 
se dezvoltă zestrea sa de biserici. 
Printre acestea, se remarcă Biserica 
Dancu, ridicată lateral de Uliţa 
Strâmbă de Iurie Dancu şi terminată 
în 1541 (demolată în 1903). O alta a 
fost construită de domnul Ştefan I 
Tomşa, între 1563-1564, cunoscută 
sub numele de Sfântul Ioan Gură 
de Aur sau Biserica Zlataust. În a 
doua jumătate a secolului al XVII-
lea, a fost refăcută din piatră de 
către Eustrate Dabija şi renovată în 
1683 de Gheorghe Duca. În secolele 
XVII-XVIII, numărul bisericilor din 
oraş a crescut,fiecare mahala având 
biserica sa. Pe Uliţa Mare, la începutul 
secolului al XVIII-lea se înşirau, pe 
lângă mănăstirea Trei Ierarhi şi 
biserica romano-catolică, Biserica 
Stratenia a Doamnei Anastasia şi 
Biserica Sfântul Dumitru-Balş.

Majoritatea lăcaşurilor de cult din 
oraş au fost ctitorii ale boierilor şi 
domnilor, dar, când a fost nevoie, 
acestea au primit susţinere şi 
de la orăşeni. Spre exemplu, 
Biserica Tălpălari a fost ctitorie a 
Cantacuzinilor, devenind în secolul 
al XVIII-lea biserica breslei de la care 
şi-a luat şi numele. Biserica Sfinţii 
Teodori a fost ridicată din lemn 
probabil pe la 1665 de Solomon 
Bârlădeanu, marele vornic al Ţării de 
Sus; după ce a ars, a fost refăcută 
în 1760 de orăşenii din Muntenimea 
de Jos. Tot în acea vreme, enoriaşii 
din Muntenimea de Mijloc au ridicat 
Bisericile Sfinţii 40 de Mucenici 
şi Bunavestire, iar în 1807 boierul 
Toma Cozma a construit Biserica 
Sfântul Toma pentru oamenii din 
Muntenimea de Sus. 
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B. „[...] Trebuie văzută şi mănăstirea lui 
Lupul Bei [Vasile Lupu], din interiorul 
oraşului. Nu poate fi descrisă nici cu 
graiul,  nici   cu   pana.   Fiind   clădită   de 
curând,        pietrele        de        marmură 
strălucitoare   lucesc   şi   scânteiază, 
încât par că ar fi frunzele de pe un 
pergament iluminat. [...] Pe pietrele 
făţuite ale pereţilor exteriori ai acestei 
biserici se află podoabe, figuri şi 
înflorituri. Îndeosebi înfloriturile de 
pe o piatră sunt astfel încadrate în 
ornamente săpate cu discuri de soare, 
cu împletituri de linii, cu dantele de 
piatră şi cu inscripţii ornate, încât 
cel care le priveşte rămâne uimit de 
felul cum meşterul sculptor a cioplit 
marmura cu dalta sa”.

(Evlia Celebi despre mănăstirea Trei 
Ierarhi în Călători străini despre Ţările 
Române, vol. VI)

C. „Iată descrierea bisericii: <este> 
foarte înaltă, pe dinafară şi pe dinăuntru, 
este toată din blocuri de piatră făţuită. 
[...] Nimeni în lume n-a izbutit în arta 
de a clădi biserici şi mănăstiri din 

piatră făţuită şi sculptată 
ca voievodul Vasile [Lupu], 
căci pentru construcţiile 
mănăstirilor sale şi pentru 
această mănăstire a adus 
meşteri învăţaţi din Polonia. 
[...] Şi ea <incinta> are două 
porţi, una la miazăzi, alta la 
miazănoapte. Şi se intră prin 
uşa din apus. [...] Are o scară 
foarte frumoasă <ce vine> 
din afară şi <este> luminată 
de mai multe ferestre cu 
arce rotunde. Deasupra 
naosului este o cupolă foarte 
înaltă şi mare, deasupra 
căreia mai este o alta de 
o înălţime neobişnuită. 
[...] Tot acoperişul este de 
tablă strălucitoare. Te urci 
pe trepte în spirală pentru 
a ajunge la cea de a patra 
turlă de deasupra locului 
unde stau femeile; acolo este 
camera orologiilor”.

(Paul de Alep despre 
mănăstirea Golia în Călători 
străini despre Ţările Române, 
vol. VI)

 Text istoric:  Quiz: 

1. Precizează oraşul în care se află o         
biserică asemănătoare cu Sfântul Nico-
lae Domnesc:

a. Suceava c. Bucureşti
b. Focşani  d. Piatra Neamţ

2. Alege din lista de mai jos bisericile 
restaurate de André Lecomte du Nouÿ:

a. Trei Ierarhi
b. Biserica Neagră din Braşov                  
c. Sfânta Vineri din Bucureşti         
d. Domniţa Bălaşa din Bucureşti           
e. Curtea de Argeş          
f. Biserica Sfântu Dumitru din Craiova 

3. Numeşte stilul arhitectonic introdus 
de André Lecomte du Nouÿ în lucrările 
de restaurare de la Iaşi:

a. neoclasic românesc      c. Art Nouveau             
b. brâncovenesc        d. baroc          

4. Menţionează rolul vechilor biserici 
ieşene, construite în preajma caselor 
boiereşti şi a zonelor locuite de marile 
familii aristocratice:

a. necropole      b. lăcaşuri de cult publice                     
c. mănăstiri d. loc de pelerinaj       

5. Sfântul Pantelimon era patronul: 

a. brutarilor 
b. cizmarilor
c. medicilor
d. elevilor

... Biserica Trei Ierarhi se mai numeşte 
popular şi a Trei Sfetitelor?

... Ceasul din campanila Bisericii Trei 
Ierarhi a dispărut, odată cu demolarea 
acestuia de către André Lecomte du 
Nouÿ?

... Breasla lăutarilor avea drept biserică 
de hram lăcaşul închinat Sf. Ioan Gură 
de Aur (Zlataust)?

... există o zicală sub formă de urare 
legată de longevitatea turnului Goliei 
care spune „să trăieşti cât turnul Goliei”?

... Regulamentul Oraşului Iaşi din 1831 
(inclus în Regulamentul Organic), la 
art. 51, recomanda ca „pe turnurile 
bisericilor mai înalte din fiecare cvartal 
să se monteze câte un ceasornic pentru 
cunoaşterea orelor”? Astfel, în turnul 
clopotniţă de la „Sfântul Spiridon”, a 
fost montat un orologiu parizian. La 30 
decembrie 1840, Comitetul Epitropiei 
cerea „aşezarea unui clopot la poarta 
ogrăzii”, urmând a se plăti cinci galbeni 
pentru această manoperă. Epitropia 
avea în serviciul său doi ceasornicari 
(1835-1837), fraţii Franţ şi Iohann 
Horlogher.

... Turnul cu ceas de la Biserica Bărboi 
a fost construit în 1729 de către 
domnul Grigore Ghica al II-lea? Acesta 
impresionează prin cele patru niveluri 
suprapuse, care se retrag succesiv până 
la ultimul nivel.

... Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 
din Iaşi este primul edificiu romano-

catolic din Iaşi? Biserica de azi a fost 
construit în perioada 1782-1789. În 

colţul sud-vestic al bisericii a fost 
amplasat un ceas solar, datând

din anul 1813. Ceasul iniţial a
fost distrus, cel actual,
montat pe zidul sudic

al bisericii.

 Ştiaţi că ... 

Biserica Trei Ierarhi

17
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 1638:  La Iaşi se construieşte primul 
orologiu din Ţările Române, în turnul 
clopotniţă de la Trei Ierarhi.

 1638:  New Haven devine primul 
oraş planificat /proiectat de la zero în 
actualele State Unite ale Americii.

> Proiect: realizează macheta 
unui edificiu religios. Paşii pentru 
realizarea unei machete: 

1. alegerea construcţiei;

2. căutarea de fotografii, imagini şi 
informaţii, astfel încât macheta să 
semene cât mai mult cu originalul;

3. stabilirea mărimii machetei (pas 
necesar pentru a finaliza produsul 
dorit);

4. lista materialelor necesare (hârtie, 
carton, lipici, polistiren, plastilină, 
scobitori, imagini decupate, culori 
etc.);

5. planul machetei şi stabilirea 
sarcinilor pentru fiecare membru al 
echipei;

6. realizarea componentelor de către 
fiecare participant;

7. asamblarea componentelor 
machetei şi adăugarea unor detalii 
pentru a fi cât mai apropiată de 
original.

> Caută în dicţionar semnificaţia 
termenilor necunoscuţi din lista de 
mai jos. Asociază, în caiet, termenii 
cu cifrele indicate în interiorul 
schemei ce reprezintă structura unei 
biserici tipic ortodoxe.

> Caută la biblioteca şcolii informaţii 
despre Sfânta Parascheva. 
Realizează o hartă cu traseul 
moaştelor, de-a lungul vremilor, până 
ce acestea au ajuns la Iaşi. Numeşte 
alţi doi sfinţi care au determinat, pe 
teritoriul estului României, pelerinaje 
de aceeaşi amploare ca cel al Sfintei 
Parascheva.   

> Ce înseamnă ruta pelerinilor? 
Descrie modul în care decurge un 
pelerinaj.

termeni: 

DIACONICON

ALTAR

PRONAOS

PRIDVOR

NAOS

PROSCOMIDIAR

TURLĂ

Desen cu principalele componente ale unei biserici ortodoxe

1

2

3

4

5

6

7

 1641:  Vasile Lupu aduce la Iaşi 
moaştele Sfintei Parascheva.

 1641:  René Descartes scrie Meditaţie 
despre prima Filosofie.

 Între timp ... 

17
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Din a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea, numărul mănăstirilor 
se înmulţeşte, aproape toate fiind 
ridicate în afara oraşului.

 Mănăstirea Socola  

Îşi datorează începuturile lui 
Alexandru Lăpuşneanu. Acesta a 
înzestrat-o cu sate, în Iaşi fiindu-i 
dăruite locuri de mori şi iazuri. A 
trecut prin transformări în secolele 
al XVII-lea  şi al XVIII-lea, iar în 1803 
a devenit capelă pentru seminarişti.

 Mănăstirea Galata  

Prima biserică a mănăstirii (Galata 
din Vale) a fost ridicată între 1576 
şi 1578 de Petru Şchiopul lângă 
unul din dealurile ce străjuiesc 
valea Nicolinei. Terenul alunecos 
şi apropierea de malul Bahluiului 
au determinat ridicarea unei alte 
construcţii, pe deal (1582-1584). 
Zidul şi poziţia pe care o avea faţă 
de oraş au făcut ca mănăstirea să fie 
căutată de domni în momentele de 
cumpănă (Ştefăniţă Lupu, Grigore al 
II-lea Ghica). Deşi a trecut prin câteva 

refaceri, biserica mănăstirii Galata 
rămâne cea mai veche biserică din 
Iaşi, păstrată în forma originală.

 Mănăstirea Hlincea 

A fost ridicată, probabil, între 1574 
şi 1591, pe dealul opus Galatei, de 
Maria, fiica domnului Petru Şchiopul, 
şi de soţul ei, Zotu spătarul. A fost 
refăcută de către Vasile şi Ştefăniţă 
Lupu, lucrările fiind încheiate în 1660.

 Mănăstirea Frumoasa  

A avut o istorie zbuciumată. Primul 
lăcaş a fost ridicat între 1583 şi 
1586 pe malul Nicolinei de hatmanul 
Melentie Balica, de unde şi primul 
nume, de „mănăstirea lui Balica” 
(sau Galata din Vale). Grigore al II-
lea Ghica a hotărât reconstruirea 
lăcaşului în 1729 şi transformarea 
sa într-o reşedinţă de vară pentru 
familia domnească. Astfel, au fost 
amenajate în apropiere două palate, 
unul pentru bărbaţi şi altul pentru 
femei, alături de o grădină, un 
heleşteu şi fântâni arteziene, care 
i-au impresionat pe contemporani. 

8. MĂNĂSTIRI DIN JURUL ORAŞULUI 

Turnul mănăstirii Galata

Turnul mănăstirii Frumoasa

Mănăstirea Frumoasa

Mănăstirea Galata

Mănăstirea Socola
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De aici şi numele de Frumoasa dat 
de ieşeni. În 1739, palatele au fost 
distruse de oştile ruseşti, dar refăcute 
tot de Ghica. Din toată incinta a 
supravieţuit aşa-numitul „palat de pe 
ziduri” (ridicat între 1818 şi 1819) şi 
„palatul domniţelor”, biserica actuală 
fiind refăcută între 1836 şi 1839.

 Mănăstirea Sfântul Ioan         
 cel Nou  

A fost înălţată la marginea de răsărit 
a oraşului, în Tătăraşi, între 1626 şi 
1627, prin grija hatmanului Nicoriţă, 
pe locul unei biserici mai vechi 
ridicate în amintirea trecerii pe aici 
a moaştelor Sfântului Ioan cel Nou, 
în drumul lor de la Cetatea Albă spre 
Suceava.

 Mănăstirea Sfinţii 
 Atanasie şi Chiril 

Situată în Copou, a fost singura 
mănăstire din partea de nord-vest a 
oraşului ridicată la iniţiativa lui Vasile 
Lupu pe la 1638, care a pus-o sub 
ascultarea mănăstirii Trei Ierarhi. A 
fost reînnoită de Constantin Duca.

 Mănăstirea Cetăţuia 

Lăcaşul a luat numele unui deal ce 
străjuia valea Nicolinei, care avea 
o poziţie dominantă faţă de oraş. 
De altfel, mănăstirea a fost gândită 
şi construită ca o fortificaţie, fiind 
mărginită din două laturi de maluri 
abrupte, înconjurată cu un zid solid 
şi străjuită de un turn-clopotniţă la 
intrare. Chiar şi casa domnească din 
interior a fost gândită pentru a oferi 
protecţie, având mai multe galerii 
tainice. Construită între 1669 şi 1672 
din porunca lui Gheorghe Duca, a 
servit, la un moment dat, domnului 
ca reşedinţă de vară. Constantin 
Cantemir şi fiul său, Dimitrie, s-au 
retras aici în momente de restrişte, 
când erau ameninţaţi de răzvrătiri 
sau atacuri din exterior.

Un episod dramatic a avut loc în 
1717, când un corp de 200 de soldaţi 
austrieci, conduşi de căpitanul 
Ferencz, l-a atacat pe domnul 
Mihai Racoviţă, refugiat în interiorul 
zidurilor mănăstirii. Sprijinit de 
călăraşi şi de tătari, acesta reuşeşte 
să scape şi îi învinge pe atacatori. 

Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou

Mănăstirea Sfinţii Atanasie şi Chiril

Mănăstirea Cetăţuia

Mănăstirea Bârnova

Mănăstirea Hlincea
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Trupurile celor ucişi au fost strânse 
într-o movilă pe malul celălalt al 
Nicolinei, unde au fost acoperite cu 
pământ, peste care domnul a ridicat 
o cruce, numită şi azi „crucea lui 
Ferencz”.

 Mănăstirea Bârnova 

Prima mărturie despre Mănăstirea 
Bârnova s-a păstrat de la cronicarul 
Miron Costin, care a lăudat osârdia şi 
strădania binecredinciosului voievod 
Miron Barnovschi de a ridica noi 
locaşuri mănăstireşti: „mănăstiri 
şi beserici câte au făcutu, aşea în 
scurtă vreme, nice unu domnu n-au 
făcutu. Făcut-au alţi domni şi mai 
multe, iară cu mai îndelungate vremi, 
în 40 de ani unii, alţii în 20 de ani, iară 
elu în trei ani”. Neterminată în timpul 
vremelnicei domnii a lui Barnovschi, 
ea va cunoaşte un nou ctitor în vodă 
Istrate Dabija şi doamna sa, Dafina. 
În anul 1728, Grigore Ghica al II-lea 
se mută pentru un timp împreună 
cu toată curtea sa la Bârnova, spre 
a se feri din calea epidemiei de 
friguri care a bântuit Iaşul în vremea 
domniei sale. 

> Iaşul din afara platoului principal 
era, la început, alcătuit din moşii 
mănăstireşti, provenite, de-a lungul 
secolelor, din danii ale domnilor 
Moldovei. Identifică numele câtorva 
mănăstiri care au primit părţi din 
moşia oraşului. Precizează modul 
în care s-au format cartierele care 
înconjoară Iaşul central. 

> În Evul Mediu, religia creştină a 
reprezentat elementul central al 
oricărei comunităţi. Caută informaţii 
pe internet şi descrie, în 10 rânduri, 
un complex mănăstiresc, urmărind: 
modul de organizare; edificiile  
religioase şi construcţiile anexă; 
rolul călugărilor în comunităţile 
medievale.

> La Biserica catolică Adormirea 
Maicii Domnului din Iași a fost 
amplasat, în 1813, un ceas solar pe 
colțul de sud-vest al lăcașului. Caută 
informații la bibliotecă sau din surse 
online despre cele mai importante 
invenții din istoria orologeriei și rolul 
ceasului în viața comunității.

A. „[...] Odată cu strămutarea capitalei 
aici, Iaşii au devenit un important 
centru monastic. S-au construit 
numeroase mănăstiri, înconjurate cu 
ziduri, prevăzute cu turnuri la colţurile 
incintei, servind de adăpost, în vremuri 
de restrişte, populaţiei ieşene. [...] Noile 
tendinţe care se manifestă acum în 
arhitectură se reflectă în modificările 
introduse în înfăţişarea interioară şi 
exterioară a bisericilor moldoveneşti. 
Dispare acum zidul despărţitor dintre 
naos şi pronaos sau dintre camera 
mormintelor şi naos, fiind înlocuit cu 
trei arcade sprijinite pe stâlpi sau pe 
coloane. [...] Tot de tip muntean este 
şi pridvorul care se întâlneşte la unele 
biserici de la sfârşitul secolului al XVI-
lea. Nou pentru această perioadă este 
şi bogatul decor sculptat”.

(Constantin Cihodaru, Istoria oraşului 
Iaşi, Vol. I)

18

... Dimitrie Cantemir este primul român 
membru al Academiei de Ştiinţe din 
Berlin şi creatorul sistemului de notare 
muzicală apropiat de cel folosit astăzi?

 Ştiaţi că ... 

Dimitrie Cantemir

 Text istoric: 

> pisanie = inscripție în piatră sau alte 
materiale pusă cel mai adesea deasupra 
ușii de la intrarea într-o biserică, în care 
sunt consemnate date privind hramul, 
ctitorul, meșterul, data ridicării etc.;

> tablou votiv = pictură care înfățișează 
ctitorii unei biserici, de obicei cu 
miniatura lăcașului în mâini.

 Termeni-cheie: 

1.59

 ACTIVITĂŢI 
 DE ÎNVĂŢARE 
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Biserica romano-catolică Adormirea Maicii Domnului din Iași

1.60
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 L1  > Analizează harta cu geografia 
şi amplasarea în teren a oraşului 
Iaşi. Precizează nucleul/centrul de 
greutate al acestui plan. Pornind 
de la această organizare iniţială, 
menţionează tipul de dezvoltare 
urbană a oraşului – în spirală, în 
tablă de şah, concentric, haotic.

1. Observă pe această hartă diversele 
puncte de interes economic ale 
oraşului.

2. Precizează caracteristica 
dominantă a Iaşului înainte de a 
deveni capitală.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 L2  > Menţionează direcţiile 
geografice deservite de ieşirile din 
Iaşi – chervăsării (vămi). Precizează 
un motiv pentru care nu existau rute 
importante către vest.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 L4  > Plasează pe hartă diversele 
cartiere, străzi, poduri şi medeane 
ale Iaşului de altădată. Poartă ele 
acelaşi nume astăzi? Notează-le 
pe hartă, de asemenea, cu o altă 
culoare, pe cele ale Iaşului de astăzi. 
Caută explicaţia lor toponimică.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 L6  > Iaşul intercultural. Desenează 
pe caiet o hartă a Iașului pe care să 
reprezinţi, apoi, cu o culoare diferită: 
traseul armenesc, evreiesc, german, 
grec, lipovenesc (rusesc), al romilor 
(ţigănesc).

> Pe baza informaţiilor din lecţie, 
completează organizatorul grafic 
referitor la Iaşul medieval, după 
următorul plan:

 ACTIVITĂŢI 
 DE ÎNVĂŢARE 

mahala          loc/
amplasament

denumire/
cartier actual

„Teoria că Iașii ar fi fost la origine 
un așezământ roman își are izvorul 
într-o inscripție reprodusă de Ștefan 
Zamosz în lucrarea sa din 1598 […], 
inscripție ce s-a descifrat pe o tabulă 
care, după toate probabilitățile, s-a 
găsit în acele vremuri pe teritoriul 
Transilvaniei; atestarea reprezintă 
o placă de marmoră ce se afla 
la picioarele unei statui ridicate 
împăratului roman Antonin Piu 
de către un slujitor credincios al 
imperiului ale cărui nume și demnități 
s-au citit de unii arheologi […] ca fiind 
<<Caius Clodius Sextus Praefectus 
Municipii Dacorum-Iassiorum>> 
(n.r. - Caius Clodius Sextus, Prefect 
al Municipiului Dacorum Iassiorum) 
[…]. Pasul hotărâtor era de a face 
legătura între această placă, de 
pe un monument ce se afla, cu 
inscripția sa, undeva în Transilvania 
și orașul Iași, capitala Moldovei, spre 
a demonstra că Iașii au fost cetate 
romană administrată de prefectul ei. 
[…] Toată această teorie se bazează, 
iarăși, după cum se vede, pe o simplă 
analogie de denumiri; dacă s-ar 
fi aflat în Transilvania o localitate 
oarecare al cărei nume să permită 

o apropiere ce Dacorum Iassiorum 
din inscripție, nu i-ar fi venit nimănui 
în gând să stabilească o corelație 
între datele inscripției și orașul din 
Moldova; […] În orice caz, inscripția 
copiată de Zamosz, retălmăcită într-
un chip atât de puțin științific de 
către unii autori germani și unguri 
din secolele XVII și XVIII, a fost 
prilej de înflăcărare pentru cărturarii 
ieșeni din școala latinistă. […] Pe de 
altă parte, se cuvine să consemnăm 
că, în ultima vreme, s-au descoperit 
în Croația, la Daruvar, între Sava și 
Drava, pe locul vechiului oraș Aquae 
Balisse, numeroase inscripții cu 
mențiunile Municipium Iassiorum, 
Respublica Iasorum, Forum Iasorum, 
ce reprezintă vestigii ale tribului iliric 
al iașilor din Panonia […]. Inscripțiile, 
vechi sau noi, cu privire la Iași se 
referă deci la acest trib și nu au nici 
o legătură cu localitatea Iași, ceea 
ce exclude definitiv posibilitatea de 
a identifica orașul Iași cu o veche 
colonie romană.” 

(Dan Bădărău, Ioan Caproșu, Iașii 
vechilor zidiri)
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 Arhitectura Iaşului  

Peisajul urban al capitalei Moldovei a 
avut, de-a lungul timpului, un aspect 
mai puţin oriental decât acela al 
Bucureştilor dar, în afara bisericilor, 
Iaşul nu are clădiri mai vechi de 
veacul al XVIII-lea. Incendiile 
frecvente, dar şi cutremurele, 
au imprimat un anume specific 
aşezării, izvorât din spirit practic 
şi mai puţin supus influenţei unor 
curente artistice la modă. Astfel, 
după ce focul le mistuia casele, atât 
orăşenii mai înstăriţi, cât şi boierii 
preferau să îşi refacă locuinţele tot 
din lemn, pentru că era mai ieftin, iar 
construcţia se ridica mai repede. 

La suprafaţă, oraşul apărea ca fiind 
din lemn, în subteran, însă, el era din 
piatră, căci existau imense pivniţe, 
unele întinse chiar pe două sau trei 
niveluri. Începând abia cu secolul al 
XVIII-lea, spiritul de modernizare ce 
cuprinde societatea îi determină pe 
boieri să îşi ridice case din piatră 
şi cărămidă. Erau preferate casele 
cu parter înalt, cu scară interioară, 
boltă de trăsuri încorporată în 
construcţie şi elemente curbe în 
suprafaţa faţadelor. Bolta cu trăsuri 
este un specific al caselor boiereşti 
din Moldova, fiind prezentă în Iaşi 
la „Curtea din Sărărie”, casele 
Greceanu (fosta Meru) şi Catargi 
(azi Corpul H al Universităţii „Al.I. 
Cuza”) de pe Bulevardul Carol, dar 
şi la palatul Roznovanu, palatul 
Ghica din dreapta intrării actuale în 
Maternitatea Cuza Vodă sau fosta 
egumenie din curtea Goliei. Astfel, 
boierii, boieroaicele sau capetele 
bisericeşti nu mergeau prea mult pe 
jos, fapt văzut ca o ruşine, şi aveau 
pretenţia de a urca în trăsură direct 
din casă. Până şi cumpărăturile le 
făceau din trăsură, după cum, cu 
ironie, amintesc unii călători străini.

 1. CASE ŞI ZIDIRI 

> cerdac = element arhitectonic prezent 
la vechile case boiereşti şi ţărăneşti; 
galerie deschisă cu balustradă şi 
mărginită de stâlpi, situată pe una sau 
mai multe laturi ale unei clădiri; pridvor, 
verandă;

> fanariot = termen ce vine de la 
denumirea cartierului Fanar din 
Constantinopol, de unde proveneau cei 
mai mulţi domni numiţi de către Poartă 
pe tronul Moldovei şi al Ţării Româneşti, 
între 1711/1716 – 1821;

> neoclasicism = mişcare artistică 
din secolul al XVIII-lea şi începutul 
secolului al XIX-lea, având ca sursă de 
inspiraţie arta clasică greco-romană; 
stilul arhitectonic se caracterizează prin 
simplitate, ordine şi simetrie.

> Platou de Aur = platoul dealului 
principal al Iaşului, cuprins între Curtea 
Domnească (Palatul Culturii) şi Uliţa 
Hagioaiei (Bulevardul Independenţei). 
Este, de fapt, centrul oraşului.

 Termeni-cheie: 

Litografie din 1845 cu Uliţa Mare realizată de J. Rey

... prezenţa bolţii cu trăsuri în arhitectura 
caselor boiereşti ţine de mentalitatea 
vremii? Moda orientală introdusese 
obiceiul ca boierii importanţi să fie 
urcaţi la sala principală de la curte ţinuţi 
de subsuori, obicei extins apoi prin 
aducerea de la trăsură în casă tot astfel.

 Ştiaţi că ... 

21
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Trăsură de la jumătatea secolului al XIX-lea

2.02
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Marii negustori, dar şi mănăstirile, au 
ridicat şi dughene din piatră, precum 
aşa-numita „Casă cu arcade”, 
ce este impropriu numită „Casa 
Dosoftei”, fiind în realitate o casă 
negustorească din secolul al XVIII-
lea. Orăşenii cu mai puţină stare 
îşi ridicau în mijlocul curţilor sau 
grădinilor case din nuiele acoperite 
cu stuf sau şindrilă, cu parter simplu, 
cerdac lung şi deschis, sprijinit pe 
stâlpi de lemn, aproape la nivelul 
solului. Nici dughenele negustorilor, 
înghesuite la stradă în front continuu, 
nu erau făcute în alt mod. 

 Construcţii emblematice  

Deşi nu s-au rupt niciodată de tradiţia 
stilului specific moldovenesc, în Iaşi 
apar numeroase construcţii în stil 
neoclasic. O serie de astfel de clădiri 
vechi se află pe Uliţa Goliei, astăzi 
Cuza-Vodă, care a intrat, din a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea, în 
atenţia unor mari familii boiereşti: 
Casa Cantacuzino-Paşcanu (azi 
Starea Civilă), Casa Balş-Sturdza 
(azi clădirea Poştei), Casa Alecu 
Balş (azi Conservatorul), Casa Ghica 
(azi Maternitatea Cuza-Vodă), Casa 
Callimachi.

Pe Uliţa Hagioaiei, astăzi Bulevardul 
Independenţei, se impune aşa-zisa  
„Universitate Veche”, ce a ocupat 
fosta casă a lui Matei Cantacuzino, 
reşedinţă temporară a domnilor 
după 1795. În apropiere se află 
clădirea fostei Societăţi de medici 
şi naturalişti din Iaşi, proprietate 
altădată a familiei Roset. Alte clădiri 
reprezentative pentru sfârşitul 
secolului al XVIII-lea sunt Casa 
spătarului Dimitrie Beldiman 
(sediul, părăsit astăzi, al Palatului 
copiilor, de pe strada Săulescu) şi 
cea a spătarului Petrache Cazimir 
(viitoarea Academie Mihăileană), ce 
pot fi considerate adevărate palate 
boiereşti. 

În zona Uliţei Mari, astăzi Bulevardul 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, se impun 
două ansambluri: primul, Palatul 
Roznovanu (azi Primăria), ridicat 
iniţial în a doua parte a secolului al 
XVIII-lea şi reconstruit între 1830 şi 
1832 de arhitectul austriac Johann 
Freiwald pentru marele boier 
Iordache Rosetti-Roznovanu, care 

dorea să aibă în Iaşi o clădire care 
să eclipseze palatul domnesc; al 
doilea, Palatul Sturdza (azi - sediul 
Facultăţii de Teologie), reconstruit 
de către Mihail Sturdza, care a stat 
aici inclusiv când a fost domn. 

În zona Copou s-au ridicat, după 
anul 1800, mai multe case boiereşti. 
Se remarcă, printre altele, Casa 
Cantacuzino-Paşcanu (azi - Palatul 
Copiilor), Casa Vistiernicului 
Dimitrie Ghica (viitorul sediu al 
Junimii), casa ridicată înainte de 
1800 pentru logofătul Neculae 
Canta, refăcută complet pe la 
1840 (azi, Casa Universitarilor) sau 
casa Sturdza (din curtea Spitalului 
Militar, dispărută în al doilea război 
mondial).

Cu toate inovaţiile care aveau origine 
apuseană, o vreme au persistat în 
Iaşi influenţele orientale. Acestea 
se observă în zona rezervată 
negustorilor turci sau trimişilor 
Porţii, Beilicul. Urmare a legăturilor 
dintre Moldova şi Înalta Poartă, era 
necesar să se ridice la Iaşi o clădire 
care să găzduiască pe reprezentanţii 
sultanului. Primul beilic a fost 
construit la o dată necunoscută, 
poate între 1703-1726, de către 
Mihai Racoviţă, fiind înlocuit de 
Scarlat Grigore Ghica, între anii 
1757-1758, cu un altul. Planurile 
descoperite în arhive dezvăluie că, 
în ansamblul Beilicului, existau două 
clădiri, una principală (unde, în 1777, 
a fost ucis domnul Grigore al III-lea 
Ghica) şi alta secundară. În rest, 
influenţa orientală s-a văzut în unele 
construcţii cu balcoane închise, 
care ieşeau mult în stradă, dar mai 
ales în vestimentaţia şi moravurile 
orăşenilor pe parcursul secolului 
al XVIII-lea şi primele două decenii 
ale veacului următor, perioadă 
cunoscută în istorie sub numele de 
„secolul fanariot”.

 Text istoric: 

A. „Influenţa orientală se vede însă cel 
mai tare în îmbrăcăminte. Domnitorul 
poartă pe cap un işlic, căciula înaltă 
de samur, ceva mai largă spre vârf, cu 
fundul rotund sau aproape triunghiular, 
de culoare albă (doar pentru domnitor, 
pentru boieri fiind mai totdeauna roşu). 
Peste cămaşa subţire de mătase sau de 
in, venea anteriul, o haină lungă, cel mai 
adesea de satin cu flori, sau brodată ori 
cusută cu fir de argint, căzând până la 
glezne, şi încins cu şal scump adus din 
India, înnodat de câteva ori dinainte. La 
brâu, hangerul, un pumnal lung bătut 
cu nestemate. Peste anteriu, se purta 
o haină scurtă de catifea brodată cu 
aţă de mătase, cu sau fără găitane, cu 
mâneci largi, fermeneaua, subţire vara, 
căptuşită cu blană iarna. În sfârşit, 
când ieşea din casă, feregeaua sau 
mai somptuosul biniş, o haină largă de 
postav, deschisă în faţă, tivită cu samur 
de jur împrejur şi, la mânecile despicate, 
căptuşită, iarna, de sus până jos, cu 
blană. În picioare, ghete uşoare sau, 
cel mai adesea, papuci cu vârful întors 
în sus, încălţaţi peste nişte ciorapi din 
pielea cea mai fină, meşi, de culoare 
galbenă, în care erau băgaţi, sau peste 
care erau legaţi, şalvarii sau ceacşirii, 
roşii şi umflaţi”.

(Neagu Djuvara, Între Orient şi 
Occident. Ţările Române la începutul 
epocii moderne)

B. „În general, satele de la câmpie sunt 
sărace şi au un aer trist şi mizer. Casele, 
care se pot numi mai degrabă vizuini, 
sunt săpate în pământ şi se cheamă 
bordeie. De departe nu se vede decât 
fumul care iese din hornuri, iar, când te 
apropii, zăreşti acoperişul abia înălţat 
de la pământ, construit din prăjini 
acoperite cu pământ, astfel că iarba 
creşte deasupra. Nevoit să ocolească 
străzile principale, căutând o groapă 
sau un teren afundat pentru a nu fi 
văzut de trecători sau pentru a scăpa de 
jafuri şi neplăceri, iată în ce situaţie este 
adus omul de către tiranie şi opresiune”.

(Domenico Sestini apud Simona 
Vărzaru, Prin Ţările Române. Călători 
străini din secolul al XIX-lea)

21

Casa Alecu Balş

2.03
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> Completează, în caiet, literele care 
lipsesc pentru a descoperi numele 
complet al celor mai mari familii 
boiereşti care au locuit în Iaşi.

> Menţionează o deosebire dintre 
casele existente pe Platoul de Aur al 
Iaşului şi cele apărute, la un moment 
dat, pe dealul Copoului. Formulează 
o opinie privind motivul care a 
determinat această distincţie.

> Realizează o cercetare în istoricul 
oraşului. Precizează patru dintre 
evenimentele culturale celebre care 
s-au petrecut, după cum urmează:

1. în Casele Balş, actualul sediu 
al  Filarmonicii de Stat Moldova 
(Universitatea de Arte „George 
Enescu”);
2. Casele Ghica, actualul corp al 
Maternităţii Cuza-Vodă (Spitalul 
Clinic de Obstretică şi Ginecologie 
Cuza Vodă, Iaşi);
3. Casele Balş-Sturdza, actualul 
sediu principal al Poştei Române;
4. Casele Roznovanu, actualul sediu 
al Primăriei Municipiului Iaşi.

B _ L _

_ _ L _ I _ _ N

C _ _ _ _ C _ _ _ N _

C _ T _ R G _

_ _ L L _ _ _ _ _ I

C O _ _ _ H _

G _ I/YC/K _

_ _ _ _ _ C _ R _ A _

_ O _ _ Z Z _

_ O _ _ _ T _

_ O Z _ _ V _ _ U

S _ _ _ D _ _

_ U _ U

V _ _ _ R _ D _

 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Palatul Roznovanu, înainte de a fi restaurat (sfârşitul secolului al XIX-lea)

Clădirea UMF, ce înglobează 
Palatul Callimachi

Palatul Beldiman

Casa Pogor

Palatul Cantacuzino-Paşcanu

Casa Balş
şi Filarmonica de Stat Moldova

Palatul Roznovanu
în varianta restaurată

21
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 Text istoric: 

C. „Palatul Roznovanu a fost mult 
timp una dintre cele mai mari şi mai 
frumoase reşedinţe boiereşti din Iaşi, 
ieşind în evidenţă atât prin poziţia 
centrală în ţesutul urban, arhitectură, 
decoraţiuni şi amenajările interioare, 
cât şi prin prestigiul, averea şi faptele 
proprietarilor. Nu în ultimul rând, 
palatul a fost locul unora dintre cele 
mai fastuoase manifestări mondene, 
culturale şi politice, pragul său fiind 
călcat, frecvent, de reprezentanţii 
înaltei societăţi, diplomaţi şi militari 
străini, precum şi de multe personalităţi 
politice şi culturale ale timpului.”

(Dan Dumitru Iacob, Elitele din 
Principatele Române în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea. Sociabilitate şi 
divertisment)

„Kara Ahmed soseşte la Iaşi în data 
de 30 septembrie 1777, cu pretextul 
că are de dus la Hotin nişte ordine 
ale sultanului. Este găzduit la Beilic, 
conacul în care erau primiţi de obicei 
demnitarii turci veniţi ca trimişi ai Porţii 
în capitala Moldovei. Se preface bolnav 
şi slăbit din cauza postului (era perioada 
Ramadanului) aşa încât, cu părere de 
rău că nu-l va putea vizita pe Vodă, 
prietenul său, îl roagă pe acesta să vină 
să-l vadă. Evident, doar dacă el va dori. 
Era o invitaţie de nerefuzat. Prudent 
totuşi, voievodul îl trimite înainte pe 
medicul său personal, Fotachi, pentru 
a vedea de ce boală suferă capugiul. 
Fotachi este primit de către demnitarul 
otoman cu toată atenţia, dar şi cu 
dezamăgirea că e „foarte mâhnit că n-a 
fost Ghica să mă vadă că suntem doar 
prieteni. Când am trecut prin Bucureşti, 
Ipsilanti (Alexandru Ipsilanti, domnul 
Ţării Româneşti, n.n.), pe care de-abia îl 
cunosc, a venit la mine nepoftit, iar un 
vechi prieten ca Grigore Ghica să nu vie 
să mă vadă, când mă ştie atât de slăbit”. 
În acelaşi timp, medicul rămâne intrigat 
de faptul că, deşi trimisul turc părea 
foarte sănătos, rumen în obraji, ochi 
vioi şi chef de vorbă, pulsul îi era foarte 
slab. Daca şi-ar fi prelungit vizita, ar fi 
asistat la desluşirea misterului: Kara 
Ahmed îşi înfăşurase foarte strâns o 
bucată de pânză în jurul braţului, pentru 
a împiedica pulsul să bată. Până într-
acolo mergea prefăcătoria turcului.

Încă precaut, Ghica nu merge la Beilic, 
trimiţând un alt emisar prin care îi cerea 
lui Kara Ahmed să-l ajute în prinderea 
boierilor ostili lui, ce-şi găsiseră 
refugiul la Hotin, adică exact acolo 
unde capugiul pretindea că are treabă. 
Binevoitor, Kara Ahmed îl asigură de tot 
sprijinul său, dar îl mai roagă o dată să-l 
viziteze, tocmai pentru a pune la cale 
planul de capturare a boierilor trădători. 
Convins de data aceasta, voievodul dă 
ordin să i se înhame careta pentru a 
pleca la Beilic, în puterea nopţii. Ce s-a 
întâmplat în odăile Beilicului e greu 
de ştiut, putem doar presupune. Cel 
mai probabil, după un scurt schimb de 
amabilităţi, capugiul a scos năframa 
neagră, semnul inevitabilei maziliri, şi 
s-a pregătit să dea citire firmanului de 
destituire. Ghica a reacţionat violent, 
fie pentru că nu se aştepta la mazilire, 

„Închipuiţi-vă un fel de diligenţă închisă, 
având pe lângă obloane de geamuri alte 
geamuri în dreapta şi stânga fiecărui 
oblon. Dinapoi era un fel de divan pe 
care puteau şădea comod trei persoane 
mari. [...] La un pas spre capătul 
trăsurii, [...] tavanul se lăsa mai jos, ca 
şi podeaua, formând, sub capră, un fel 
de boltă prin care se prelungea coridorul 
despre care am vorbit, formând două 
încăperi, fiecare având uşa ei, una din 
acele încăperi cuprindea un clozet cu 
toate cele trebuitoare, iar cealaltă o 
camară pentru provizii...”

(Radu Rosetti, Amintiri)

fie pentru că se temea pentru propria-i 
viaţă. „Înăuntru rămaseră deci singuri 
singurei Vodă Grigore Ghica şi Ahmed 
Capugiul străjuiţi afară la uşă de doi 
ostaşi cu puştile încărcate... Un singur 
lucru e sigur, că Aga Ahmed l-a omorât 
pe Grigore Ghica cu mâna lui. Moldovenii 
din odaia cafelelor şi doctorul grec 
din camera lui Hafiz au auzit deodată 
gălăgie, ţipete, o scurtă luptă probabil, 
un horcăit... şi gata” (Constantin Gane). 
A doua zi de dimineaţă, Kara Ahmed 
îi convoacă pe boieri şi cu şalvarii 
încă stropiţi de sângele domnitorului 
decapitat, dă citire firmanului de 
mazilire în care se făcea cunoscut 
moldovenilor că Grigore Ghica este un 
trădător, că el a fost destituit şi că în 
locul lui a fost numit domn Constantin 
Moruzi. Pentru a-şi justifica crima, Kara 
Ahmed le spune boierilor înspăimântaţi 
că: „daca mactalul (decapitatul, n.n. ) 
s-ar fi supus poruncii împărăteşti şi n-ar 
fi cercat să se împotrivească, nu s-ar fi 
întâmplat ce s-a întâmplat, şi lui îi pare 
rău de ce a fost silit să facă”. Aceasta a 
fost de altfel şi varianta oficială pe care 
sultanul a prezentat-o ambasadorilor 
străini acreditaţi la Poartă, care veniseră 
indignaţi să protesteze împotriva 
mârşavei fapte. Cauza principală a 
omorului – o ştiau cu toţii – era cu totul 
alta: „Trebuia dar nimicit acest om, a 
cărui tărie de caracter ameninţa pe 
răpitorul patriei sale, trebuia asasinat în 
taină, fără zgomot.”

(Mihai Eminescu, Povestea asasinării 
domnului Grigore Ghica al III-lea)

 Felinarnia: 

 Felinarnia: 

D. „[...] Peste tot se construieşte; peste 
tot se ridică case noi, înlocuindu-le pe 
cele vechi [...], iar faptul nu mă miră 
deloc; Iaşii fac progrese de la un an la 
altul în ceea ce priveşte viaţa spirituală 
şi sentimentul patriotic. Când în ţară 
domneşte o atmosferă de siguranţă şi 
încredere în viitor, ea se simte în primul 
rând în capitală. [...] Când vă vorbesc de 
praful sau noroiul până la glezne, asta 
presupune să mergi pe jos, fiindcă, şi 
la Bucureşti şi la Iaşi, se merge numai 
cu trăsura: picioarele sunt de prisos; 
trăsurile, dimpotrivă, o necesitate, 
nicidecum un moft sau o plăcere. 
Trăsura este singurul mijloc de a scăpa 
de norii de praf, vara, sau de mormanele 
de noroi, iarna. În plus, trăsura indică 
faptul că eşti un om normal. Să mergi 
pe jos e cam cum ar fi la noi să mergi 
desculţ. Numai oamenii de rând merg 
aşa”.

(Saint-Marc Girardin, membru al 
Academiei Franceze, în Simona Vărzaru, 
Prin Ţările Române. Călători străini din 
secolul al XIX-lea)

E. „Iaşul este un oraş mai mic decât 
Bucureştii, dar mai bine aşezat şi 
construit. Are mai multe case clădite 
într-un stil modern, european. [...] 
Palatul domnitorului este clădirea cea 
mai mare din tot oraşul; de jur împrejur 
sunt grădini şi curţi; este mobilat într-un 
stil pe jumătate oriental, pe jumătatea 
european şi este destul de mare ca să 
poată găzdui, fără nicio greutate, peste 
o mie de inşi”.

(consulul britanic Wilkinson, în Simona 
Vărzaru, Prin Ţările Române. Călători 
străini din secolul al XIX-lea)
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neglijenţa orăşenilor au dus deseori 
la incendii, cu efecte devastatoare. 
Un astfel de eveniment s-a produs în 
1725. Focul a izbucnit de la o casă din 
sus de biserica Sfântul Dumitru-Balş, 
de unde, într-un ceas, s-a întins de-a 
lungul Uliţei Mari spre curte. În 1735, 
focul a distrus Târgul de Sus, Sărăria 
şi biserica Goliei. Au urmat incendiile 
din 1753 şi 1766. Apoi, marele 
incendiu din decembrie 1784, care 
a prefăcut în scrum însuşi palatul 
principelui. Ultimul mare foc care a 
afectat oraşul a fost cel din 19 iulie 
1827, descris de un călător anonim 
italian. Acesta susţine că pojarul 
ar fi pornit de la casa lui Ilie Burchi 
Zmeu, în apropierea consulatului 
rusesc, şi s-a întins în tot oraşul, 
coborând chiar şi spre mahalalele 
din valea Bahluiului. S-a estimat 
că aproape 800 de case ar fi fost 
distruse, incluzând Palatul domnesc 
cu cancelaria şi arhivele, reşedinţele 
marilor boieri din centru, 15 biserici, 
Mitropolia şi conventul catolic.                                                                                                                                         
Ca urmare, după un alt foc, în 1833, 
autorităţile au decis reconstruirea 
caselor din materiale mai durabile, 
imprimând un alt specific oraşului.

 2. DISTRUGERI, MOLIME ŞI NOI 
     PREOCUPĂRI EDILITARE 

> bolniţă = casă pentru bolnavi; spital;

> ciumă = boală infecţioasă, cauzată 
de bacteria numită Yersinia pestis, 
descoperită în 1894 de Alexandre 
Émile Jean Yersin. Teoretic, ciuma este 
o boală a rozătoarelor, transmisă de 
puricii acestora;

> epitropie = instituţie condusă de 
un consiliu de epitropi, epitropul fiind 
gestionarul şi tutorele unor fonduri 
provenite din donaţii pentru susţinerea 
unei instituţii, în cazul nostru – un spital;

> haraba = căruţă de dimensiuni mari, 
folosită pentru transportul persoanelor 
şi al mărfurilor;

> holeră = boală infecţioasă bacteriană. 
Printre factorii favorizanţi ai maladiei 
se numără sărăcia, conflictele militare 
sau dezastrele naturale, care îi obligă 
pe oameni să locuiască în condiţii 
improprii şi aglomerate, fără o igienă 
adecvată;

> lazaret = loc izolat pentru persoane 
presupuse a fi contaminate de o 

boală contagioasă; loc de 
carantină;

> suiulgiu = apar, persoană 
care, în trecut, se ocupa 
de amenajarea traseelor 
apei. Unii dintre ei aveau şi 
obligaţia de a participa la 
stingerea incendiilor.

 Termeni-cheie: 

Pictură reprezentând sfinţirea drapelului Eteriei la Iaşi de către Mitropolitul Veniamin Costachi

Mască medicală specifică Europei sec. 
XVII-XVIII, utilizată în vremea epidemiilor 
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      Atacuri şi jafuri  

Oraşul nu a fost scutit de-a lungul 
timpului de nenorociri, căci atacurile 
şi jafurile altor neamuri, incendiile, 
epidemiile şi cutremurele au fost 
frecvente. Iaşul secolelor al XVIII-
lea şi al XIX-lea s-a confruntat cu o 
serie de dificultăţi determinate de 
aprovizionarea cu apă, salubritatea 
deficitară, dar şi cu ocupaţia 
armatelor ruseşti sau otomane. 
Astfel, deceniul premergător 
adoptării Regulamentului Organic 
(1831) a fost unul plin de evenimente 
tragice pentru Iaşi. În 1821, pe fondul 
luptei pentru înfrângerea Eteriei, 
care se implicase activ în lupta de 
eliberare a grecilor şi a celorlalţi 
creştini din Imperiul Otoman, turcii 
au ocupat Moldova, inclusiv capitala 
ei, omorând fără discriminare 
oameni, jefuind şi distrugând case, 
biserici şi mănăstiri.

 Incendii  

Expediţiile străine nu au fost 
singurele responsabile de distrugerile 
frecvente, căci lipsa de organizare şi 
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 Foamete şi epidemii  

Foametea, care a afectat oraşul 
în secolul al XVI-lea, continuă şi în 
secolul al XVII-lea, când, după câţiva 
ani de războaie, Neculce consemna: 
„era oameni tot leşinaţi şi morţi pe 
drumuri şi pe uliţi”. Noi episoade 
de foamete sunt menţionate de 
documente în 1724 şi între anii 
1739-1740.Mai mult, din când în 
când, bântuiau epidemiile, din care 
se remarcă ciuma. Secolul al XVII-
lea a debutat cu o gravă epidemie 
de ciumă, o alta afectând oraşul în 
timpul războiului turco-polon din a 
doua jumătate a secolului (1675). 
Veacul următor nu a fost nici el lipsit 
de această nenorocire: epidemii 
de ciumă sunt consemnate la Iaşi 
în 1717-1718, 1725, 1738, 1761, 
1771, 1795-1796 şi 1799. Un episod 
sever al acesteia s-a produs în 1829, 
determinând autorităţile să scoată 
moaştele Cuvioasei Parascheva 
într-o amplă procesiune desfăşurată 
pe şesul mănăstirii Frumoasa. În 
sfârşit, epidemiile de holeră din 
1831 sau din vara anului 1848 au 
dezorganizat viaţa orăşenească.

 Asistenţa medicală  

Unul dintre primele spitale româneşti 
a apărut la Iaşi. Spitalul Sfântul 
Spiridon a fost înfiinţat oficial în 
1757, în Târgul de Sus, în incinta 
mănăstirii cu acelaşi nume. Unul 
din ctitorii lăcaşului de cult de la 
Sfântul Spiridon era Ştefan Bosie, 
care ridicase anterior o bolniţă, însă 
cel care a pus bazele spitalului a fost 
domnul Constantin Racoviţă. Acesta 
a gândit aşezământul nu pentru cei 
avuţi şi cu stare, ci pentru „căutarea 
şi odihna săracilor şi a mulţi 
bolnavi şi neputincioşi”. Spitalului 
i-a fost dat locul pe care se află şi 
astăzi clădirile sale vechi, cuprinse 
între Uliţa Hagioaiei (Bulevardul 
Independenţei) şi Uliţa din Afară (mai 
sus de Bulevardul Independenţei).

Pentru îngrijirea bolnavilor au fost 
angajaţi medici chirurgi, numiţi 
gerahi, ajutaţi de un fel de rezidenţi, 
numiţi giovani, dar şi de un farmacist, 
numit spiţer. De asemenea, domnii 
au achiziţionat pentru spital truse 
cu instrumente medicale moderne 
pentru timpurile respective.

Pompieri stingând un incendiu la Iaşi
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 1675:  Oraşul este afectat de 
epidemia de ciumă din timpul războiului 
turco-polon.

 1675:  Începe cel mai terifiant episod 
de epidemie de ciumă în Malta, în urma 
căruia au murit aproximativ 11 300 
de oameni (aproape 1/6 din populaţia 
totală a Maltei).

 1725:  De la o casă din apropierea 
bisericii Sfântul Dumitru Balş izbucneşte 
un incendiu devastator, care se propagă 
de-a lungul Uliţei Mari.

 1725:  În estul Londrei, în Wapping, 
un incendiu distruge 70 de case.

 1757:  Se înfiinţează oficial, la Iaşi, 
Spitalul Sfântul Spiridon.

 1757:  În Copenhaga se înfiinţează 
spitalul naţional al Danemarcei, numit 
Rigshospitalet.

 1784:  Incendiul din decembrie a 
prefăcut în scrum palatul principelui.

 1784:  Foametea din Japonia ucide 
aproximativ 300 000 de oameni.

 1814:  Se desfăşoară cursul de 
inginerie şi hotărnicie în limba română, 
înfiinţat de Gheorghe Asachi.

 1814:  George Stephenson inventează 
locomotiva cu abur.

 Între timp ... 
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magazinele se închiseră, 
toate porţele se încuiară. [...] 
Seara, dacă aveai curagiu 
să ieşi din camară-ţi şi să 
pleci pe uliţă, nu videai 
decât bolnavi şi murinzi pe 
prispele caselor, pe pietrele 
trotuarilor, pe paveaua uliţilor; 
nu întâlneai decât care cu 
morţi, pre carii îi duceau ca 
să-i arunce pe malul unui 
şanţ, unde aşteptau zile 
întregi pănă le venea rândul 
să-i îngroape puţinii ciocli ce 
n-apucaseră încă a muri. [...]. 
Într-un cuvânt, oraşul tot era 
numai un mare mormânt”.

(Costache Negruzzi, Negru pe 
Alb. Scrisoarea XXIV (Un vis), 
iulie 1848)

A. „Absolvenţi ai cursurilor facultăţilor 
de medicină din cadrul universităţilor 
europene, medicii au început să fie 
întâlniţi în Moldova în număr tot mai 
mare de la jumătatea veacului al XVIII-
lea. Până atunci, ei au fost prezenţe 
constante în suita domnilor Moldovei 
[...]. Treptat, rolul acestor medici 
domneşti sporeşte în cadrul societăţii, 
în sarcina lor revenind supravegherea 
întregii activităţi medicale din principat. 
După înfiinţarea spitalului Sfântul 
Spiridon, activitatea lor va fi completată 
de cea a doctorilor spitalului. [...] Cei 
mai mulţi dintre ei erau cunoscători ai 
mai multor limbi străine, având vădite 
preocupări livreşti, fiind interesaţi de 
problemele contemporane lor”.

(Sorin Grigoruţă, Boli, epidemii şi 
asistenţă medicală în Moldova. 1700-
1831)

B. „Luna lui iunie se arătase cu fioroase 
prevestiri. Holera începuse a săcera mai 
întăi slab, apoi mai tare, pe urmă cu o 
iuţeală grozavă. Toţi acei ce aveau unde 
şi cu ce fugi, părăsiseră Iaşii; numai 
sărăcimea şi acei puţini împiegaţi ce 
nu se îndurau a se deslipi de canţeleria 
lor - de frică că-şi vor găsi locul ocupat 
de alţii - mai rămăseseră. Locuitorii 
satelor, spăriaţi de boală, încetară de 
a mai aduce merinde în oraş; şi acum, 
pre lângă mortalitate, se adăogi şi lipsa 
hranii. Toate curţile se pustiiră, toate 

Spitalul era gestionat de o 
epitropie (o comisie sau consiliu 
de administraţie), formată din mari 
boieri, care se îngrijeau de veniturile 
obţinute din numeroasele moşii 
dăruite în timp, ca şi de cheltuielile 
anuale. Domnii ţării aveau medic 
personal, care acorda, de asemenea, 
consultaţii în oraş, primind în schimb 
favoruri şi bani. Au existat şi situaţii 
când medicii străini aduşi de domni 
au dat greş, precum în 1753, când 
diagnosticul greşit al lui Giuseppe 
Pisani a dus la moartea doamnei 
Sultana, soţia lui Constantin 
Racoviţă. Doctorul vinovat a sfârşit 
în lanţuri, fiind eliberat doar la 
insistenţele ambasadorului Franţei 
la Istanbul.

 Igiena publică  

Domnii din secolele XVIII - XIX 
au fost preocupaţi de asigurarea 
apei de băut în oraş, precum şi de 
încurajarea igienei locuitorilor. Astfel, 
s-au construit băi publice (feredeie), 
pe lângă mai cunoscutul feredeu 
ridicat de Vasile Lupu. Acesta era 
situat în spatele Mitropoliei, pe 

Uliţa Ciubotărească, lateral de Râpa 
Peveţoaiei, cu suiulgii aduşi de la 
Istanbul, şi a funcţionat tot secolul 
al XVIII-lea, fiind principala baie 
publică a oraşului. Documentele 
consemnează o Uliţă a Feredeielor, 
dar la celelalte băi cu aburi accesul 
nu era permis oricui. De exemplu, 
feredeul de la curte era folosit de 
către domn şi familia sa, iar cel 
de la Beilic era frecventat de turcii 
veniţi cu misiuni la Iaşi, cărora li se 
adăugau unii boieri.

 Institutul Gregorian 
 şi Anastasie Fătu 

Fondat, în anul 1852, de marele 
logofăt Alecu Ghica, în propriile sale 
case de pe Uliţa Goliei (str. Cuza-
Vodă), Institutul Gregorian (în ale 
cărui clădiri astăzi se află o parte din 
Maternitatea Cuza-Vodă) cuprindea, 
iniţial, „o şcoală de moaşe, cu paturi 
pentru femei născătoare, cu un birou 
pentru mance şi o Clinică ambulatorie 
pentru copii bolnavi şi un Institut 
pentru vaccinarea pruncilor” (Vasile 
Râşcanu et alii - Istoricul Spitalului 
Orăşenesc Clinic de Adulţi din Iaşi). 

Biserica Sfântul Spiridon
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> Caută, la biblioteca şcolii sau 
online, numele celor mai importanţi 
epitropi ai Spiridoniei (Epitropia 
generală a Casei Spitalelor Sfântul 
Spiridon), respectiv destinaţia 
fondurilor patrimoniului. Numeşte o 
instituţie de învăţământ şi o staţiune 
balneoclimaterică patronate de 
Epitropia Iaşi.

> Precizează un motiv pentru care 
cel mai vechi spital din Moldova 
poartă numele de Sfântul Spiridon.

Era prima instituţie din Moldova 
a cărei preocupare principală era 
prevenţia sarcinilor nedorite la 
femei, supravegherea femeilor 
însărcinate şi parturiente (pe cale să 
nască), precum şi îngrijirea copiilor 
abandonaţi, ceea ce explică şi 
celălalt nume al său - Orfanotrofionul. 
Aparţinând de Epitropia Spiridoniei, 
noua instituţie îl are drept director 
cu drepturi organizatorice depline 
pe doctorul Anastasie Fătu, nume 
parcă predestinat. Primul profesor 
şi al Şcolii de Moaşe din Moldova, 
Anastasie Fătu este şi fondatorul, pe 
proprietatea sa din strada Florilor, al 
primei Grădini Botanice din România.

C. „Ciuma a rămas, pentru întreg veacul 
al XVIII-lea şi pentru primele decenii 
ale secolului următor, o ameninţare 
constantă la adresa vieţii locuitorilor 
Moldovei. [...] Medicii şi factorii de 
putere au încercat să combată maladia. 
Izolarea celor bolnavi, apoi scoaterea 
lor şi a celor morţi în afara localităţilor, 
însoţite de «dezinfectarea » locuinţelor 
afectate de ciumă, stabilirea punctelor 
carantinale, folosirea răvaşelor de drum 
şi a biletelor de sănătate s-au numărat 
printre măsurile adoptate pentru 
limitarea efectelor epidemiei. [...] Însă 
aceasta nu a fost singura molimă care 
a afectat populaţia. Alături de ciumă se 
păstrează mărturii despre alte afecţiuni 
ce se transmiteau de la om la om, 
precum vărsatul (variola), dizenteria, 
frigurile (paludismul), troahna (gripa) 
sau bolile venerice”.

(Sorin Grigoruţă, Boli, epidemii şi 
asistenţă medicală în Moldova. 1700-
1831)

D. „Groaza şi jalea domnea în Iaşi. Două 
treimi din populaţie a fugit, rămânând 
20-25 mii de suflete; totuşi erau mai 
multe sute de morţi pe zi. Nu se mai 
vedea circulând o trăsură şi cel ce trecea 
prin acele străzi deşarte n-auzea decât 
gemetele agoniei, printre obloanele 
sau perdelele închise ale dughenilor şi 
caselor. Era o adevărată ploaie de morţi; 
oamenii cădeau ca muştele în stradă”.

(Nicolae Suţu despre epidemia de 
holeră din 1831, în Istoria oraşului Iaşi, 
vol. I)

E. „La Iaşi este o baie ridicată de Vasile 
Vodă după modelul băilor turceşti, cu 
cupole, marmură din belşug şi camere 
frumoase. Ne-am îmbăiat acolo de mai 
multe ori. El a mai zidit în palatul său, 
lângă casa doamnei, încă o baie cu plăci 
de faianţă şi o altă baie foarte îngrijită 
pentru folosinţa ei şi a lui, cu marmură 
din belşug şi cu bazine. Apa se aduce 
din lac cu harabalele”.

(Paul de Alep, în Călători străini despre 
Ţările Române, vol. VI)

22

 Text istoric: 

 ACTIVITĂŢI 
 DE ÎNVĂŢARE 

Baia turcească

2.01 2.15
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 STUDIU DE CAZ: ALIMENTAREA 
 ORAŞULUI CU APĂ 
  Începuturi 

Din vechime, oraşele s-au confruntat 
cu problema aprovizionării cu apă, 
care adeseori nu oferea calitate. 
Pe măsură ce populaţia a crescut, 
s-a simţit nevoia unei mai bune 
organizări a alimentării cu această 
resursă esenţială. Astfel, de la 
simpla fântână, s-a ajuns treptat la 
adevărate reţele de conducte, deşi 
puţine au fost oraşele în care cererea 
de apă a fost acoperită în întregime. 

La început, locuitorii Iaşului foloseau 
râul Bahlui sau izvoarele naturale 
care se găseau pe versanţii dealului 
pe care era situat oraşul, cât şi 
fântânile săpate de domnie, boieri şi 
orăşeni. Primele informaţii concrete 
cu privire la exploatarea unor izvoare, 
a căror apă a fost captată şi trimisă 
în oraş prin conducte de olane 
plasate în canale special construite, 
datează din secolul al XVII-lea, deşi 
originile îndepărtate ale sistemului 
trebuie căutate înainte de domnia 
lui Vasile Lupu. Izvoarele arată 
că a existat şi un „drum al apei”, 
care pornea din marginea Râpei 

Muntenimii (viitoarea Râpa Galbenă) 
şi se îndrepta spre centrul oraşului. 
În Iaşi, oamenii au dat apeductelor 
şi numele de „zid al apei”, deoarece 
erau ridicate din piatră.

 Preocupări edilitare 

Importante lucrări în domeniul 
aprovizionării cu apă la Iaşi au avut 
loc în secolul al XVIII-lea. Grigore al 
II-lea Ghica a adus de la Istanbul doi 
meşteri suiulgii (apari), fraţii Dima şi 
Constantin, albanezi de origine. Cei 
doi meşteri au instalat o cişmea la 
feredeu, alături de o alta în faţa porţii 
Curţii domneşti (1729), apa curgând 
pentru prima dată la Iaşi prin trei ţevi 
cu robinet („cu şuruburi”). În 1755, 
Matei Ghica le-a poruncit lui Dima şi 
Constantin să refacă cişmeaua şi să 
amenajeze o alta în faţa ei, după un 
model întâlnit şi la Istanbul, cu trei 
faţade, fiecare dotată cu un robinet. 
Alte acţiuni au fost iniţiate sub 
Grigore al III-lea Ghica, între 1765–
1766, când se amenajează cişmelele 
de la Golia şi Sf. Spiridon. 

Aparul

Incendiu la
Palatul Ocârmuirii în 1880

Exerciţii de stingere a unui 
incendiu la Iaşi în 1870

Stingerea unui incendiu
în 1851 la Iaşi

Echipaj de intervenţie
pentru incendii (1835)

Hipopompă pentru stingerea
incendiilor 1848

Utilaj cu aburi
pentru incendii (1848)

Fântâna lui Ghica al III-lea, la turnul de intrare la biserica Sfântul Spiridon

2.23

2.22

2.21

2.20

2.18

2.17

2.16

2.19
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Dacă pentru alimentarea ultimei s-a 
folosit apă captată din Muntenime, 
pentru aducerea apei la Golia s-a 
amenajat un canal care venea de la 
Ciric şi Şapte Oameni. Punctul nodal 
al sistemului care se contura era 
amenajat la mănăstirea Golia, unde 
Grigore al III-lea Ghica cumpără în 
1766 un loc lângă turnul clopotniţă, 
unde a fost amenajat bazinul central 
de adunare a apelor, numit şi „casa 
apelor”. Lucrările au fost continuate 
la porunca lui Constantin Moruzi 
(1777–1782), acum fiind înfiinţate 
19 cişmele în oraş, pe lângă care 
funcţionau şi câteva cişmele 
boiereşti. Cel mai probabil între 
anii 1765–1782 au fost amenajate 
apeductele care permiteau apei să 
traverseze văile Ciricului şi Cacainei. 
Ca urmare, Constantin Moruzi 
instituie o epitropie (comisie) a 
apelor, formată din patru mari boieri, 
care urma să asigure finanţarea şi 
funcţionarea sistemului. Folosind 
tot meşteri suiulgii de la Istanbul, 
Alexandru Moruzi (1802–1806) 
a iniţiat o revizie a aducţiunilor, 
hotărând captarea de noi izvoare, la 
Şapte Oameni şi la Ciric. 

Un moment important îl constituie 
măsurile adoptate de inginerul Carol 
Mihalic de Hodocin, care a introdus 
ţevile din metal. Mai târziu, reţeaua a 
fost preluată de Ministerul Lucrărilor 
Publice din Moldova, pentru ca, 
după Unire, să treacă în subordinea 
Primăriei Iaşi (1865). În paralel, între 
anii 1878 şi 1884, s-au realizat primele 
lucrări moderne de canalizare. 
Apeductul de piatră care permitea 
trecerea apei din Tătăraşi la Golia 
a fost abandonat, apa fiind mutată 
într-o conductă de fontă amenajată 
sub noul pod de metal realizat peste 
valea Cacainei, cunoscut chiar 
sub numele de Podul de Fier. După 
1897, autorităţile au decis ca albia 
Cacainei să fie acoperită de la podul 
Albineţului şi până la Bahlui, astfel că 
podul nu mai era util, dar numele său 
a supravieţuit în memoria colectivă 
a ieşenilor. În aceeaşi perioadă, era 
canalizat şi cursul Nicolinei Vechi, 
care se vărsa în Bahlui în apropiere 
de Podul Roş.

Căutarea unor noi surse de 
alimentare a făcut ca, după 1900, să 
se aducă apă de la sursa Timişeşti, 
pe râul Moldova, în cadrul unei 

realizări inginereşti de înalt nivel, 
rar întâlnită chiar şi pe continent, 
inaugurată în 1911. Mai târziu, în 
anii 1955-1957, pe fondul dezvoltării 
oraşului şi al necesităţii de a acoperi 
nevoile populaţiei în creştere, a fost 
amenajată alimentarea cu apă din 
Prut, captată la Ţuţora şi tratată în 
staţia Şorogari.

 Medalion 

Carol Mihalic de Hodocin s-a 
născut în 1802 în comitatul Spiš, 
din nord-estul Slovaciei. A studiat 
filosofia, economia şi geologia la 
Academia din Kaschau (Košice). În 
1838, la solicitarea şi cu sprijinul 
lui Gheorghe Asachi, a ajuns la Iaşi, 
acţionând ca prospector al munţilor 
Moldovei, antreprenor şi funcţionar 
public. Alături de Asachi, a avut un 
rol important în întemeierea, în 1840, 
a primei Şcoli de arte şi meserii din 
Moldova. 

Preocupat şi de sistemul de apă, la 
26 august 1841 Hodocin a trimis 
Epitropiei Casei Apelor un Memoar 
pentru apoductul Eşului, în care 
propunea măsuri de eficientizare a 
captărilor de apă din estul oraşului. 
El atrăgea atenţia asupra slăbiciunii 
vechiului material din care erau 
făcute conductele şi pleda pentru 
înlocuirea cu un material mai 
rezistent. Astfel, Hodocin a primit 
în 1842 sarcina transformării 
sistemului şi a adus importante 
modificări traseului apei prin oraş. 
De asemenea, în anii 1843–1847 a 
instalat aproape 10 km de ţeavă de 
fier, capacitatea de transport a apei 
crescând la peste 75 de măsuri pe zi 
(287 mc/zi), fiind astfel alimentate 
16 cişmele publice şi 21 de cişmele 
private.

> Analizează inscripţia de pe fântâna 
lui Ghica al III-lea, aflată la poarta de 
intrare de la biserica Sfântul Spiridon. 
Identifică limba/limbile în care este 
scrisă inscripţia şi semnificaţia 
acesteia.

> Identifică ultimele patru turnuri de 
apă ale Iaşului. Precizează destinaţia 
acestora în zilele noastre.

> Caută, în zona Primăriei, două-
trei capace de canalizare. Explică 
înscrisurile de pe acestea.

> Realizează o investigaţie privind 
modul de a aduce apa de la Ciric până 
în oraş. Precizează:

1. numele unei străzi din prezent care 
aduce aminte de aceasta; 
2. gurile principale de apă ale acestui 
sistem de aducţiune;
3. două semne ale acestui mod de 
aducţiune, care încă se păstrează;

 Istoria în stradă: 

Turnul de intrare în ansamblul Sf. Spiridon şi element din fântâna lui Hodocin

2.24
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Ridicarea Palatului a fost iniţiativa 
lui Alexandru Moruzi (1802-1806), 
care a apelat la serviciile arhitectului 
austriac Johann Freiwald. Astfel, pe 
locul vechii curţi domneşti s-a înălţat 
o construcţie de tip occidental, în stil 
neoclasic.

 Descriere 

Cu o suprafaţă generală de 8.600 mp, 
noul palat era încăpător, devenind 
cea mai mare clădire din Moldova 
şi impresionând călătorii veniţi din 
vestul Europei. Francezul Alexandre 
de Moriolles vedea, în 1809, clădirea 
ca pe „o adevărată locuinţă de 
suveran. Era o construcţie elegantă 
şi modernă, executată în urmă 
cu câţiva ani, cu o ornamentaţie 
măreaţă şi aşezată într-o poziţie 
încântătoare”. 

Palatul avea la parter 40 de 
încăperi, cu tot cu cele trei vestibule 
deschise, inclusiv casele scărilor, 
patru la număr. Etajul cuprindea 
46 de camere; două scări, cele mai 
importante din palat plecau de la 
nivelul de jos şi asigurau accesul 

spre sala tronului. La parter, după 
ce cobora din trăsură sub bolta 
principală, domnul urca trei trepte 
şi pătrundea într-o cameră cu câte 
două coloane pe fiecare latură, 
intrând apoi în holul central. Pe 
margini, erau amplasate 28 de 
coloane, grupate câte două, iar două 
rânduri de scări asigurau pe fiecare 
zonă laterală accesul la etaj unde, 
deasupra holului central, se afla sala 
tronului. Aceasta ocupa cca 380 mp, 
fiind cea mai mare şi mai înaltă din 
palat, cu tavan drept, zugrăvit cu 
stema Moldovei, însoţită de stemele 
celor 21 de ţinuturi ale ţării. Cum 
vechea biserică domnească de la 
curte fusese demolată, la noul palat, 
lângă încăperile destinate domnului, 
a fost amenajat un paraclis cu 
hramul Sf. Alexandru. Zona de răsărit 
a palatului, de la etaj, avea destinaţie 
privată, pentru folosinţa familiei 
domneşti. În partea dinspre Sf. 
Nicolae, s-ar fi aflat odăile doamnei 
şi ale copiilor, în timp ce camerele 
domnului trebuie să fi fost în spate, 
cu paraclisul şi sala de bal la mijloc. 
Planul palatului indică şi 
amplasamentul toaletelor, trei la 

> caimacam = locţiitor, înlocuitor al 
domnului până la instalarea pe tron a 
noului domn;

> mazilire = scoaterea de la domnie a 
unui domn;

> obelisc = monument comemorativ de 
forma unui stâlp înalt şi ascuţit la vârf, 
alcătuit dintr-unul sau mai multe blocuri 
de piatră;

> seraschier = comandant al armatei în 
Imperiul Otoman.

 Termeni-cheie: 

 STUDIU DE CAZ: PALATUL OCÂRMUIRII 
Curtea Domnească (1770)

Palatul Domnesc (1806)

Palatul Ocârmuirii (1843)

Palatul Administrativ (1883)

Palatul de Justiţie şi Administrativ

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

Intrarea în Palatul Ocârmuirii

2.25
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 Medalion: Johann 
 Freiwald  

A fost angajat în 1803 ca arhitect 
al Palatului, cu o leafă de 150 de lei 
pe lună. Acesta se numără printre 
străinii care au văzut în Principatele 
Române un bun loc de manifestare, 
dar şi de înavuţire, având un rol 
hotărâtor în modernizarea oraşelor. 
În Iaşi, i s-au alăturat Mihalic de 
Hodocin, Iosif Raşek, François 
Cazaban, Frederick Peytavin, Karl 
Kugler şi mulţi alţii. Freiwald a 
fost printre primii sosiţi în capitala 
Moldovei, aducându-şi contribuţia 
la ridicarea mai multor construcţii 
publice, religioase sau particulare. 
După ridicarea Palatului, Freiwald 
a primit şi alte comenzi importante 
din Moldova. Îl întâlnim proiectând 
sau lucrând la Palatul Sturdza şi la 
biserica de la Ruginoasa, la Palatul 
Roznovanu din Iaşi, biserica nouă de 
la mănăstirea Neamţ, noua Catedrală 
mitropolitană sau biserica de la 
mănăstirea Frumoasa din Iaşi. Nu 
a ezitat să se implice în proiectarea 
unor monumente, cel mai cunoscut 
fiind Obeliscul cu lei din Grădina 
Publică de la Copou.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

> În istorie, familia Moruzi este 
reprezentată de către doi domni, dar 
şi de personalităţi ale vieţii publice, 
care au activat în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea şi prima jumătate 
a secolului XX.  Caută, la biblioteca 
şcolii sau online, informaţii despre 
această familie şi realizează o fişă 
biografică pentru trei dintre membrii 
ei, precizând: data naşterii, date 
despre părinţi, funcţie/profesie şi 
realizări.

parter şi patru la etaj, iar evacuarea 
trebuie să se fi făcut printr-un sistem 
de canalizare, cu siguranţă o inovaţie 
pentru Moldova acelei vremi. 
Probabil erau folosite conducte de 
olane, ieşitorile fiind spălate cu apă.

 Istoric 

Terminat în august 1806, palatul 
urma să fie inaugurat la 30 august, de 
Sfântul Alexandru, ziua onomastică 
a domnului, însă acest lucru nu s-a 
mai întâmplat, pentru că Moruzi a 
fost mazilit cu trei zile înainte de 
ceremonie. A urmat războiul ruso-
turc din anii 1806-1812, când în palat 
au stat generali ruşi, în vreme ce o 
parte din clădire a fost amenajată ca 
spital. După război, la palat a rezidat 
Scarlat Callimah, urmat din 1819, de 
Mihail Suţu. În vremea „răzmeriţei” 
din 1821, nici Alexandru Ipsilanti, nici 
Gheorghe Cantacuzino nu au stat la 
curte, în schimb aici a tras Cioban-
Oglu, seraschier de Silistra, trimis 
în Moldova împotriva eteriştilor. 
Caimacamul Ştefan Vogoride a stat 
la Mitropolie, astfel că abia noul 
domn pământean, Ioniţă Sandu 
Sturdza, va reveni la palat în 1822.

Edificiul a fost grav afectat în urma 
incendiului care a cuprins o bună 
parte din capitala Moldovei în 
vara anului 1827. Mihail Sturdza 
decide să îl refacă, însă nu ca 
reşedinţă domnească, ci ca sediu 
guvernamental, domnul preferând 
să locuiască în casa proprie. Palatul 
a fost renovat în anii 1841-1843, 
cu unele modificări, datorate noii  
destinaţii: sediul instituţiilor ţării. Ca 
urmare, construcţia intră într-o nouă 
fază, care va dura până în 1906, cu 
o întrerupere dramatică în 1880, 
când va cădea iar pradă focului. 
După 1900, autorităţile vor decide 
că este momentul ca palatul să facă 
loc unei clădiri mai impunătoare, în 
ton cu noile construcţii ridicate în 
Iaşul ultimelor decenii ale secolului 
al XIX-lea (Gara, Teatrul Naţional şi 
Universitatea).

 Text istoric: 

A. „În vremea lui Alexandru vodă, 
rangurile erau dobândite cu anevoie. 
Domnitorul era strâns şi neînduplecat 
la acordarea de ranguri, neboierind 
astfel pe nimeni fără a se încredinţa de 
meritele, destoinicia şi poziţia politică 
a fiecărui boier. Moruzi, deşi avea o fire 
foarte serioasă şi aspră, era drept în 
judecăţi şi de aceea toţi locuitorii, fără 
vreo excepţie, chiar dacă se temeau de 
el, îl iubeau. Acesta constituia pentru 
domn un avantaj rar, de care nici unul 
dintre toţi domnitorii fanarioţi nu s-a 
bucurat în Moldova.”

(Manolache Drăghici, Istoriea Moldovei 
pe timp de 500 de ani până în dzilele 
noastre, în Sorin Iftimi, Chipurile 
domnitorului Alexandru Moruzi în 
portrete de secol XIX, Cercetări istorice 
(serie nouă), XXXIV, Iaşi, 2015)

> În Iaşi, există o casă în care a locuit una 
dintre cele mai cunoscute descendente 
ale familiei Moruzi. Caută informaţii 
despre aceasta şi prezintă colegilor tăi 
locul unde se află casa, respectiv ce se 
află pe fronton.

 Istoria în stradă: 

Palatul Ocârmuirii

2.31
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 3. EVOLUŢIA      ORAŞULUI 
     DE LA REGULAMENTUL  ORGANIC 
     PÂNĂ LA   UNIRE 

Printre cei care au condus sfatul 
orăşenesc, se remarcă Costache 
Negruzzi (1840-1841) sau Theodor 
Codrescu (1859-1861). Din 1832, 
oraşul a fost divizat, după model 
rusesc, în patru cvartaluri, conduse 
de comisari. Astfel, cvartalul I 
cuprindea Păcurariul şi centrul 
oraşului cu Uliţa Mare până la Bahlui, 
la Podul Roş şi podul Nicolinei; 
în cvartalul II intra zona de sub 
Palat, cu mahalaua Broşteni, până 
în Bucşinescu şi Târgul Cucului; 
cvartalul III cuprindea partea de sus 
a oraşului, de la Uliţa Goliei (strada 
Cuza Vodă) spre nord; cvartalul 
IV se întindea de la podul Albineţ 
până la Bahlui, cuprinzând Tătăraşii.
Printre instituţiile dependente de 
Eforie se număra poliţia oraşului, 
în fruntea căreia se afla marele 
agă, de care depindeau cei patru 
comisari din cvartaluri, alături de 
ciocli, fanaragii, tulumbagii etc. În 
principal, aga avea în grijă ordinea 
şi curăţenia oraşului, supravegherea 
străinilor, aprovizionarea şi vânzarea 
produselor din oraş, paza contra 
incendiilor. În 1851 poliţia a fost 
reorganizată, având ca atribuţii 
păstrarea ordinii, supravegherea 
circulaţiei, emiterea de paşapoarte, 
iluminatul public, situaţia pieţelor şi 
a mărfurilor, aprovizionarea oraşului. 
În paralel, s-a organizat un serviciu 
de pompieri, deservit de o companie 
de soldaţi, devenită, începând cu anul 
1860, o divizie, cu şapte plutoane şi 
223 de soldaţi şi ofiţeri.

 Iaşul faţă cu modernitatea  

S-a realizat reorganizarea serviciului 
medical, vechea casă a doctorilor 
fiind înlocuită cu „Sfatul doftoricesc“, 
compus din cei patru doctori din 
cvartale, patru moaşe şi chirurgul 
oraşului. În rândul personalului 
medical erau cuprinşi, de asemenea, 
spiţerii şi bărbierii. Mărturiile istorice 
relevă o preocupare pentru starea 
sănătăţii populaţiei din Iaşi, comisarii 
de cvartaluri, împreună cu medicii, 
întocmind bilunar rapoarte.În 
atribuţiile „sfatului“ intrau farmaciile 
din oraş, câte două în fiecare cvartal.

      Context istoric 

În 1822 erau reinstaurate domniile 
pământene, urmare a mişcării 
din 1821, conduse de Tudor 
Vladimirescu. Sub domnia primului 
domn pământean din Moldova, 
Ioan Sandu Sturdza, oraşul începe 
să se refacă treptat. Dar, în 1828, 
izbucnirea unui nou război ruso-
turc a dus la ocuparea întregii ţări 
de către armatele ruse. În noiembrie 
1829, în fruntea administraţiei 
Principatelor a fost trimis de către 
ţarul Nicolae I, ca reprezentant al 
său, contele Pavel Kiseleff. Pe 
fondul epidemiilor şi dezorganizării, 
acesta s-a arătat foarte preocupat 
de introducerea reformelor necesare 
stabilizării situaţiei interne, cât şi de 
ridicarea nivelului economic, politic 
şi social al Principatelor Române. 
În acest context, două comisii 
formate din mari boieri au elaborat 
Regulamentele Organice pentru 
ambele Principate (1831-1832).

 O nouă organizare şi                                                
 structură a oraşului 

Document cu valoare constituţională, 
Regulamentul cuprindea unele 
prevederi de urbanism. Astfel, se 
reorganizau oraşele, se reglementau 
dările încasate de la meşteri 
şi negustori, precum şi de la 
comunitatea evreiască din Iaşi; se 
construiau noi şosele şi se înfiinţau 
eforiile orăşeneşti. Din acest 
moment, Sfatul orăşenesc se va 
ocupa de gestionarea problemelor 
oraşului, până la reforma comunală 
iniţiată de Alexandru Ioan Cuza, 
care va permite crearea Primăriilor 
şi a consiliilor locale. Eforia de la 
Iaşi urma să fie formată din cinci 
membri, preşedintele (prezidentul) 
acesteia fiind ales din rândul celor 
cinci membri. Alegerile se organizau 
anual, la începutul lunii noiembrie, iar 
alegători puteau fi orăşenii cu vârsta 
de 25 de ani, boieri pământeni cu 
avere şi reşedinţă în Iaşi, alături de 
negustori deţinători de proprietate 
în oraş, respectiv staroşti ai 
corporaţiilor existente. 

> cioclu = persoană care transportă 
morţii la groapă;

> eforie = sfat orăşenesc;

> fanaragiu = lampagiu; persoană care 
aprindea şi stingea felinarele de pe 
străzi;

> spiţer = farmacist;

> staroste = conducător al unei bresle 
sau corporaţii;

> tulumbagiu = persoană desemnată cu 
stingerea incendiilor; pompier.

 Termeni-cheie: 

 Text istoric: 

A. „Când am început a înţelege cele ce 
se petrec în lume, intrase de curând în 
cursul timpului un secol nou, secolul 
al XIX-lea, secol mare şi luminos între 
toate, menit a schimba faţa lucrurilor pe 
pământ, de la apus la răsărit; secol care 
a adus cu dânsul o civilizaţiune cu totul 
şi cu totul nouă, nebănuită şi nevisată 

de timpii anteriori; civilizaţiune 
ieşită din descoperirile ştiinţifice 
datorite geniului omenesc, 
care a dat râurilor, mărilor şi 
oceanelor vapoarele, a înzestrat 
continentele cu drumuri-de-fier, 
a luminat pământul cu gaz şi cu 
scânteia electrică, ne-a dăruit 
telegrafia, telefonia şi fotografia; 
prin mecanică şi prin chimie 
a transformat toate artele şi 
măiestriile, a însutit şi înmiit 
producţiunea şi a rădicat pe 
om din robie şi din apăsare la 
egalitate şi la libertate; a văzut 
renăscând ca din cenuşe state 
nouă ca Grecia, Belgia, România, 
Serbia şi Bulgaria”.

(Ion Ghica, Introducţiune la 
Scrisori către Vasile Alecsandri)

23
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Străzile principale ale oraşului au 
fost acoperite cu piatră în cadrul 
unui proces numit „şoseluire”. Astfel, 
începând cu anii 1830, s-a trecut la 
pavarea, mai precis podirea străzilor 
Uliţa Mare, Sfântul Spiridon, Podul 
Vechi, Golia, Sfânta Vineri şi Podul 
Verde, cu materiale noi, precum 
prismele de lemn (fabricate chiar 
în Iaşi), experimentate mai întâi 
pe str. Golia. Nu în ultimul rând, se 
manifestă grija pentru starea celor 
peste 25 de poduri şi podeţe din oraş, 
care traversau Bahluiul, Nicolina sau 
Cacaina. Podul Roş, multă vreme 
făcut din lemn, este înlocuit în 1835 
cu o construcţie nouă, din piatră.
Iluminatul public înregistrează, la 
rândul său, progrese. Încă din 1810, 
se luase decizia măsurării străzilor 
pentru a fi instalaţi mai mulţi stâlpi 
pentru felinare („fanare”), în care 
erau aşezate lumânări de seu şi 
de care se ocupau 40 de fanaragii. 
Din aprilie 1839, lumânările au fost 
înlocuite cu ulei vegetal, astfel că 
pe străzi au fost amplasate 240 
de felinare mari în centru şi 400 de 
felinare în mahalale. Din 1857 s-a 
trecut la felinare cu petrol lampant 
(numit „gaz fotogen”), produs prin 
distilarea ţiţeiului.

 Schimbări economice în             
 spiritul timpului 

În acei ani se observă la Iaşi o 
dezvoltare incipientă a industriei. 
Baza producţiei de mărfuri era încă în 
mâinile breslelor, numite corporaţii, 
unele continuând preocupări 
tradiţionale. În domeniul alimentar 
predominau brutarii, măcelarii, 
brânzarii, în sectorul construcţiilor 
- lemnarii, pietrarii şi cărămidarii. O 
răspândire apreciabilă au cunoscut-o 
meşteşugurile croitoriei şi cizmăriei, 
pe fondul diversificării necesităţilor 
şi a gusturilor, dată fiind pătrunderea 
modei occidentale. De asemenea, 
oraşul număra mulţi meşteri 
olari, săpunari, fierari, giuvaergii, 
ceasornicari, argintari, existând mari 
ateliere producătoare de ceramică, 
de săpun, alături de mori. În Păcurari 
au funcţionat în anii 1840-1850 o 
fabrică de bere, una de cărămidă, una 
de paste făinoase şi una de pâine, iar 
din 1859 îşi începea producţia prima 
fabrică de arpacaş din ţară, fondată 
de Matias Nitchmann.

 Text istoric: 

B. „La sosire [Kiseleff] a găsit 
Principatele într-o situaţie aproape 
disperată în urma ocupaţiei militare: 
bolile bântuiau necontrolat; domnea 
foametea; aparatul administrativ şi 
finanţele erau total dezorganizate, iar 
inventarul viu de animale de povară, de 
care depindeau ţăranii pentru arat şi 
transport, fusese primejdios sărăcit. A 
luat, de aceea, măsuri imediate pentru 
stăvilirea ciumei ce izbucnise în 1828. 
A numit comisii sanitare la Bucureşti 
şi Iaşi pentru a coordona eforturile din 
fiecare Principat, a înfiinţat spitale şi a 
trimis medici în zonele cele mai afectate 
de molimă, a impus o carantină strictă 
de-a lungul Dunării. [...] Pentru a rezolva 
lipsa critică de alimente, Kiseleff a 
adus grâne de la Odessa şi, ca măsură 
pe termen lung, începând din 1830, a 
ordonat ca o parte din fiecare recoltă să 
fie depozitată ca rezervă”.

(Keith Hitchins, Românii. 1774-1866)

C. „Parcă şi astăzi îi văd pe fanaragiii 
care aprindeau lămpile cu gaz în timpul 
verii de la orele opt seara înainte, cum 
îşi făceau mereu drum de la un felinar la 
altul, observând cum ard lămpile, dacă 
lumina nu este prea mare şi dacă sticlele 
nu-s afumate. [...] Cu felinarele acestea 
am dus-o multă vreme, am copilărit 
cu ele şi în Iaşul de atunci, oraşul cu 
felinare pe străzi, fără lumină electrică, 
fără tramvaie, fără apă de Timişeşti (apă 
se vindea cu cofa de către aparii care 
strigau: două cofe, cinci bani!), în Iaşul 
de atunci deci, studenţii săraci, care 
mai târziu au ajuns fala oraşului nostru, 
şedeau la lumina lămpilor din felinare 
ceasuri întregi de citeau cursurile de la 
facultate, făceau înconjurul felinarului 
de sute de ori într-o noapte [...] pentru 
ca, obosiţi şi istoviţi, a doua noapte să 
se întoarcă la felinarul salvator şi să 
facă acelaşi lucru.”.

(Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară)

„Hainele lungi şi largi au dat rând 
straielor mai strâmte ale Europei. Şlicul 
(căciulă domnească de samur) s-a 
închinat înaintea pălăriei, ciubotele roşii 
şi galbene au dat pasul încălţămintelor 
de vax (cremă de lustruit pantofii), 
divanurile late s-au cioplit în forme de 
canapele elegante, casele au trebuit 
negreşit să primească o formă străină 
şi potrivită cu natura ideilor de atunci. 
Aceste zidiri noi formează partea 
europeană a oraşului. Cât pentru cea 
orientală, ea este reprezentată printr-o 
mulţime de hardughii vechi, înalte, 
strâmbe, mucede, cu păreţii afumaţi şi 
crăpaţi, cu ferestrele mici şi chioare, cu 
streşinile putrede şi ascuţite, cu scările 
întunecoase, cu odăile ofticoase, cu 
ogrăzile mari şi pustii, cu grădinile pline 
de buruieni sălbatece şi cu ziduri groase 
primprejur, cuiburi de buhne (bufniţe), 
locuinţe de stafii ce te înfioară şi unde 
ţi se pare că vezi zăcând câte un matuf 
(om bătrân) gârbov cu ghigilic (scufie ne 
noapte) pe frunte, cu mătănii în mână şi 
care hârcăieşte (respiră cu greutate) [...] 
Iaşii sunt un teatru curios, decorat cu 
palate şi bordeie lipite împreună. Actorii 
lui sunt luxul şi sărăcia, iar comedia ce 
se joacă în toată ziua pe scena lui purta 
deosebite titluri, precum cine-i mai mare 
e şi tare, cine-i mic tot de nimic! Şlicul şi 
pălăria sau idei vechi şi idei noi.”
 
(Rudolf Suţu, fragment din Iaşii acum 
78 de ani) 

 Felinarnia: 
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> Identifică locul primei mori pe bază de 
abur, al fabricii de cărămidă, precum şi 
al fabricii de arpacaş, ce a aparţinut lui 
Matias Nitchmann. Precizează un motiv 
pentru care au fost ridicate obiectivele 
menţionate în această zonă a oraşului. 
Prezintă colegilor de clasă ce se află 
astăzi pe locul acestor obiective.

 Istoria în stradă: 
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> Precizează locul din oraş în care 
este amplasat monumentul închinat 
Regulamentului Organic.

Din punct de vedere economic, Iaşul 
a rămas preponderent comercial. 
Mărfurile aduse din ţară sau de la 
Leipzig, Viena, Istanbul sau din Rusia 
erau vândute în sute de dughene. 
Ziua de târg era joi, comerţul urmând 
a se desfăşura în patru puncte:
în Beilic, în Păcurari, mai jos
de Palatul administrativ, şi în
Sărărie. Iarmarocul se ţinea
lângă mănăstirea Frumoasa,
la fel ca în secolul al XVIII-lea,
loc pe care mai târziu vor fi
amenajate Atelierele
Nicolina.

23  ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

 1834:  Se inaugurează Obeliscul 
Leilor, primul monument statuar, 
închinat Regulamentului Organic.

 1840:  La Iaşi se pun bazele unui 
sistem de canalizare alcătuit din şanţuri 
de scurgere a apelor.

 1840:  Se înfiinţează Teatrul Naţional 
(cel mai vechi din ţară), sub direcţiunea 
lui Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri 
şi Mihail Kogălniceanu.

 1847:  Se inaugurează Teatrul de la 
Copou cu tabloul vivant al lui Gheorghe 
Asachi, intitulat Bătălia Moldovenilor 
cu cavalerii teutoni la Marienburg, şi 
cu vodevilul de Bayard şi Dumanoir, 
intitulat  Vicontele de Letorier.

 1847:  Charlotte Brontë publică 
romanul Jane Eyre, unul din cele 
mai cunoscute opere din literatura 
universală. La fel de cunoscut va deveni 
şi romanul La răscruce de vânturi, scris 
de sora sa Emily Brontë.

 1835:  Se înfiinţează Academia 
Mihăileană.

 1835:  Se naşte Mark Twain, autorul 
romanelor Aventurile lui Tom Sawyer, 
Prinţ şi cerşetor, Un yancheu la curtea 
regelui Arthur.

 1840:  Samuel Morse primeşte 
brevetul pentru invenţia telegrafului.

 1834:  Regina Isabela a II-a aboleşte 
Inchiziţia spaniolă.

 Între timp ... 

Una dintre puţinele reprezentări ale Uliţei Sfînta Vineri, litografie realizată de J. Rey în 1845

Monumentul Regulamentului Organic

2.32
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până în mahalaua zisă a Tătăraşilor, 
unde oraşul se opreşte deodată, lângă o 
râpă adâncă, străbătută de o aţă de apă 
gălbie şi murdară, deseori secată. Nimic 
mai pitoresc primăvara decât priveliştea 
pe care o înfăţişează de departe acest 
Tătăraş, faimos între toate mahalalele 
oraşului, din pricini pe care nu-i nevoie 
să le mai înşirăm aici.

Grămezi de căsuţe albe şi cochete 
stau împrăştiate ici şi colo, înconjurate 
de pajişti verzi, de grădini, de arbori; 
câteva biserici contrastând cu micimea 
căsuţelor înalţă cruci argintii; şi 
deasupra crestei dimpotrivă un tufiş de 
copaci pe verdele câmpului stăpâneşte 
totul. Dacă ar fi o punte de sârmă 
peste râpă, ar fi Friburgul din partea de 
miazănoapte, fără sălbatica şi limpedea 
Sarină. Orice iluzie însă încetează pe 
dată ce încerci a intra în dedalul acelor 
aşa-zise străzi...

Iaşii însuşi este un monstruos amestec 
de clădiri masive ori elegante, de 
palate şi de magherniţi împrejmuite 
de ogrăzi nemăsurate; pe uliţele lui 
furnică lucruri de la ţară, lux îmbelşugat, 
echipaje repezi, livrele, toalete pariziene 
ori vieneze, zdrenţe franco-moldave, 
fizionomii vesele, aspre, originale, felurit 
îmbrăcate, ca pentru un bal mascat. 
Populaţia lui de 60.000 de suflete e 
tot aşa de felurită ca şi costumele, 
şi un observator de moravuri, stând 
la fereastră o jumătate de ceas, ar 
avea de observat destul ca să poată 
face cunoştinţă cu zece popoare şi 
să călătorească totodată în Franţa, în 
Germania şi în Orient.

...
La epoci apropiate, trei focuri grozave 
au distrus Iaşii. Ar fi putut fi reclădit pe 
un plan nou şi regulat, dar nimeni nu 
s-a sinchisit, şi după a noastră părere 
foarte bine s-a făcut. “Ce! să-mi clădesc 
o casă pe linie dreaptă, aşa ca zgomotul 
trăsurilor şi al gurilor-cască să-mi strice 
somnul de după-masă?!” Ieşenilor le 
place liniştea ş-un moale far niente, 
care alcătuieşte cea mai mare parte a 
existenţei lor; osteneala îi ucide. “De ce 
să umblu pe jos, dacă am trăsură?” Ce 
răspuns poţi găsi la o judecată aşa de 
dreaptă? Oricum ar fi, bunul nostru oraş 
începe a-şi schimba straiul oriental; la 
drept vorbind, ne pare rău, căci e urât 
aşa, pe jumătate în haine europeneşti, 
jumătate cu şalvari roşii, întocmai ca 
ofiţerul acela pe care l-am văzut când cu 
formarea miliţiei, cu pinteni, c-o şapcă 
roşie şi c-o sabie încinsă peste blana 
roasă.

(Alecu Russo, fragment din Iaşii şi 
locuitorii lui în 1840)

Până în 1830, oraşul acesta — aşa 
de interesant prin moravurile tuturor 
popoarelor care au călcat pământul 
celor două principate, de la dacul 
rătăcitor şi sălbatic, de la romanul de pe 
Tibru, de la toate hoardele nomade care-
şi croiseră prin vechea Dacie pierdută 
o cale sângerată spre a se năpusti în 
inima imperiului până la musulman, 
leah şi ungur, până la grec şi, în sfârşit, 
până la rusul de azi care se pretinde 
regeneratorul nostru politic, moravuri 
necunoscute adaptate la moravuri 
cunoscute, obieciuri barbare altoite 
pe obiceiuri antice, patriarhalismul 
pastoral topit în servitutea feudală, 
misterele creştinismului încrustate pe 
miturile păgâne, superstiţiile poetice ale 
evului mediu încrustate în secătuitoarea 
necredinţă a veacului, tot ce-i vechi şi 
ce-i nou, Occidentul şi Orientul, topite 
într-un tot nedespărţit, cimentate 
de vremi şi împrejurări aşa fel încât 
clădirea s-ar dărâma dacă ai scoate o 
singură piatră, -- Iaşii, încă o dată, până 
în 1830 nu era cunoscut lumii decât din 
buletinele armatelor imperiale ruseşti 
şi, în cercurile literare, din câteva relaţii 
scurte şi nu tocmai exacte ale câtorva 
călători, baronul Trott şi alţii.

...
Ca în orice ţară pe cale de regenerare, 
sunt la noi două principii care stau în 

 Felinarnia: 

luptă, o luptă înăbuşită, însă uriaşă şi 
necontenită, între bătrân şi tânăr, între 
obiceiul căzut şi veşted şi inovaţia 
cutezătoare, plină de putere şi de viaţă; 
o luptă de moarte între vechi şi nou, 
în care biruinţa greu câştigată va fi a 
celui din urmă. După părerea mea, aici 
e un vrednic subiect de cugetare pentru 
observatorul filozof: de o parte geniul 
unui secol care nu se sprijină decât pe 
amintirea trecutului, şi de alta geniul 
unui secol al vremii nouă, puternic 
şi nervos — deşi e înfăşurat încă în 
scutecele copilăriei şi ale imitaţiei 
necugetate. În punctul acesta am ajuns 
noi astăzi.

...
Iaşii se întinde domol pe spinarea uşor 
înclinată a unei coline lungi, îşi cufundă 
brâul în râuşorul Bahluiului, mâlos în 
cursul lui ca şi la izvor, şi se întinde 

... în Iaşi, din 1849, a existat moara 
francezului Félix Barberot,  administrată 
de către o societate franceză? Un 
privilegiu îi garanta, timp de 25 de ani, 
monopolul producerii de făină prin 
folosirea forţei aburului. Cunoscută ca 
„moara de vapor”, ea devine apoi „moara 
de foc”, nume folosit până în prezent.

... potrivit arhitectului roman Vitruvius, 
un edificiu trebuie să exprime trei 
calităţi: stabilitate, utilitate, frumuseţe. 
El considera arhitectura o imitaţie a 
naturii şi susţine că orice construcţie 
trebuie să fie integrată în mediul său.

... una dintre cele mai cunoscute mărci 
filatelice este Capul de bour, din seria 
emisă la Iaşi în 1858.

 Ştiaţi că ... 

23

Alecu Russo

Atelierul de pavele, 1845

Marca filatelică emisă la Iaşi
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 STUDIU DE CAZ: 
 IAŞUL LUI MIHAIL STURDZA (1834 - 1849) 

În timpul domniei sale, Iaşul, dar şi 
Moldova vor cunoaşte o perioadă de 
progres şi dezvoltare. Se intensifică 
comerţul şi creşte producţia de 
mărfuri, iar populaţia capitalei 
sporeşte la cca. 60.000 de locuitori 
în 1831, alţi cca 5.000 de locuitori 
adăugându-se până la 1859. În 1844, 
domnul ţării decide reorganizarea 
oraşului în şase cvartaluri: I – 
centrul; II – zona de sub palat; III – 
zona de la nord de Podul Hagioaiei 
(bd. Independenţei); IV – Tătăraşii; 
V – Nicolina; VI – Păcurari şi 
Copou.

În prima parte a domniei lui Sturdza, 
în Copou a fost amenajată Grădina 
Publică Copou, proiectată din 1833. 
După o perioadă de dezbateri, s-a 
încheiat construcţia unui monument 
în Grădină, după planurile lui Gh. 
Asachi, închinat Regulamentului 
Organic, cunoscut azi sub numele 
de Obeliscul cu lei.  De asemenea, 
construcţia unei Cazărmi, propunere 
din anii 1845, s-a materializat după 
1852, când a început ridicarea 
edificiului, finalizat abia în 1880. 

O altă clădire monumentală a acestei 
perioade a fost noua catedrală 
mitropolitană. Decizia ridicării 
unei noi biserici care să slujească 
drept sediu al Mitropoliei exista 
din vremea lui Ioan Sandu Sturdza, 
care a emis hrisovul în 1826. Noul 
lăcaş era realizat în stil neoclasic, 
după planurile arhitectului austriac 
Johann Freiwald, alături de care a 
lucrat inginerul rus Mihail Sungurov. 
Greutatea cupolei centrale a ridicat o 
serie de probleme, astfel că, la 23 mai 
1857, bolta principală s-a prăbuşit, 
biserica rămânând într-o stare 
precară pentru următoarele două 
decenii. În anul 1880, mitropolitul 
Iosif Naniescu a pus a doua piatră 
de temelie a catedralei şi, cu sprijinul 
autorităţilor statului şi al regelui 
Carol I, lucrările ce urmau planurile 
arhitectului Alexandru Orăscu s-au 
încheiat în anul 1887.

Stema familiei Sturdza

„Personaj bine-cunoscut în rândurile 
elitei social-politice din Vechiul Regat 
din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, considerat una dintre cele mai 
complexe şi extravagante personalităţi 
ale epocii sale, s-a născut în localitatea 
Sculeni din Basarabia, în martie 1821. 
Grigore, precum toţi urmaşii mamei 
sale, Safta (de care tatăl său va divorţa 
înainte să ocupe tronul Moldovei), 
moşteneşte trăsăturile acesteia: înalt 
şi arătos. De altfel, statura impunătoare 
şi forţa fizică pe care zilnic şi-a clădit-o 
imitându-l pe celebrul campion de lupte 
din antichitate – Milon din Crotona i-a 
atras porecla de <<beizadea viţel>>. De 
tânăr, începuse prin a face gimnastică 
şi ridica de mai multe ori pe zi un viţel 
care cu vremea ajunsese cogeamite 
plăvanul, dar pe care Beizadeaua îl ridica 
mereu cu aceeaşi uşurinţă […] Iarna […] 
făcea lupte greco-romane cu un amic al 
lui, George San-Marin, cunoscut ca atlet 
de seamă.”

(George Costescu, Bucureştii vechiului 
regat...)

„Îşi petrece copilăria în Bucovina şi 
Rusia, unde familia se refugiase în urma 
revoltei eteriste din 1821. Reveniţi în 
Moldova, Grigore, alături de fratele său 
Dimitrie, începe studiile la Miroslava în 
pensionul Lincourt. În 1834, cei doi fraţi, 
însoţiţi de Mihail Kogălniceanu, pleacă 
în Franţa, la Lunéville, să studieze sub 
îndrumarea abatelui Lhommée, cel care 
 asigurase şi educaţia domnitorului. 
... Prinţul se înfăţişează tatălui, după 
zece ani de studii, fără diplomă, dar cu 
un bagaj de cunoştinţe care au lăsat 
o amprentă puternică asupra sa, după 
cum remarca şi marele istoric Nicolae 
Iorga: „s-a întors ca un iubitor de ştiinţă, 
în problemele căreia s-a scufundat şi în 
visările căreia s-a pierdut...”.

(Cosmin Mihailovici, director 
Direcţia Arhivelor Notarilor publici - 
Controversata succesiune a Prinţului 
Sturdza, in „Notar de Bucureşti”, 
publicaţie periodică)

 Felinarnia: 
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> Accesează link-ul https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=t0M3dv9HiPw. 
Argumentează rolul familiei 
Sturdza în istoria Iaşului.

 Medalion: Mihail Sturdza 
 (1794 - 1884) 

Aparţine generaţiei oamenilor politici 
români din prima jumătate a secolului 
al XIX-lea, martor la procesul de 
modernizare, dar implicat şi personal 
la realizarea acestuia. Mihail Sturdza 
a fost al doilea domn al Moldovei din 
familia Sturdzeştilor după vărul său, 
Ioan Sandu Sturdza (1762-1842). În 
domnia sa (1834-1849) a luat multe 
decizii controversate, dar domnia 
sa numără şi reuşite. Activitatea 
reformatoare a cuprins domeniile 
justiţiei şi legislaţiei, prin simplificarea 
procedurilor de judecată şi crearea 
de instanţe specializate. A fost 
primul care a eliberat romii domniei 
şi pe cei mănăstireşti prin decretul 
din 31 ianuarie 1844, exemplul său 
fiind urmat, în 1847, de Gheorghe 
Bibescu în Ţara Românească. 
A acordat atenţie sistemului de 
învăţământ, respectiv infrastructurii, 
prin construirea de şosele, primele 
în Moldova timpului, şi a numeroase 
poduri, majoritatea din piatră. 
Moldova s-a dezvoltat în vremea sa, 
bugetul ţării cunoscând rara situaţie 
de a avea excedent. 

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
> Caută informaţii din surse online 
referitoare la activitatea edilitară a 
lui Mihail Sturdza şi menţionează 
două edificii din împrejurimile Iaşului 
care amintesc de domnia sa. 

> Familia Sturdza rămâne în istorie 
prin numele unor personalităţi 
politice sau oameni de cultură. 
Caută, la biblioteca şcolii sau online, 
informaţii despre această familie 
şi realizează câte o fişă biografică 
pentru trei dintre membrii ei, 
precizând: data naşterii, date despre 
părinţi, funcţie/profesie şi realizări.

> Analizează stema familiei Sturdza. 
Precizează trei elemente-simbol şi 
semnificaţia acestora.

 Text istoric: 

A. „Mihai sau, cum i se spunea de obicei, 
Mihalache Sturdza era fiul marelui 
logofăt Grigoraş Sturdza şi al domniţei 
Mărioara Callimah. El a avut norocul să 
fie crescut de un foarte distins cleric 
francez, abatele Lhommé, care a stat în 
ţară ani îndelungaţi. Nu încape îndoială 
că, în ce priveşte cultura şi pregătirea 
pentru viaţa publică, profesorul şi elevul 
şi-au făcut reciproc cinste. Mihalache 
Sturdza a fost, fără îndoială, bărbatul 
de stat cel mai capabil ce l-a produs 
Moldova de două veacuri încoace şi 
mare păcat este [...] că strălucitele 
însuşiri politice au fost patate de 
neastâmpărata sete de bani de care era 
stăpânit. [...] Nici o hotărâre a divanului 
domnesc, instanţa supremă pe atunci, 
nu era valabilă până ce nu o întorcea 
domnul cu iscălitura sa şi Mihalache 
Sturdza, în cauzele grase, nu o dădea 
decât în schimbul unei sume de bani 
variind după însemnătatea pricinii. [...] 
Era un administrator de mâna întâia: în 
tot timpul domniei sale, păcătosul buget 
al Moldovei s-a soldat necontenit cu 
excedente şi ţara nu a ştiut ce este să fie 
datoare. [...] După puţini ani, securitatea 
pe drumurile mari se făcuse atât de 
desăvârşită, încât se zicea pretutindeni 
că «şi în mijlocul drumului poţi dormi cu 
saci de aur drept căpătâi».”

(Radu Rosetti, Ce am auzit de la alţii. 
Amintiri) 

B. „Afară de Copou, de promenada 
zilnică a ieşenilor, acestora li se mai 
deschide, în fiecare joi şi duminică, 
grădina princiară de la Socola. [...] 
La intrarea grădinei princiare, unde 
aşteaptă multe echipage, părăsim şi 
noi pe al nostru, şi ne mişcăm prin 
încântătoarea poziţie, unde Vodă şi-a 
clădit reşedinţa de vară şi unde petrece 
până toamna târziu. Toată aşezarea 
grădinei, cu variatele-i grupări de copaci, 
cu boschetele, cu rondelul împodobit 
de portocali şi flori, în mijloc cu un 
basen, înfăţişează o privelişte veselă, 
râzătoare. Şi apoi şi graţioasa floră a 
doamnelor de-aici, care, cu picioarele 
lor minunat de frumoase, plutesc printre 
mirositoarele straturi de flori [...]. De pe 
o terasă muzica militară cântă arii din 
operele la modă şi valsuri de Strauss 
şi Lanner. Şeful muzicei, Höffner din 
Viena, şi-a câştigat merite mari pentru 
dresarea acestei bande militare; ea 
formeză un ansamblu drăguţ.” 

(Dr. Ig. Weinberg, Iaşii în vara anului 
1840, în „Convorbiri Literare”, LVIII, 
septembrie 1926)

Mihail Sturdza

Mihail Sturdza
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 STUDIU DE CAZ: IAŞUL LA 1848 

> paşoptism = ideologie apărută în 
Ţările Române în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, care promova 
ideile de libertate naţională şi socială, 
unirea Principatelor şi crearea statului 
naţional.

 Termeni-cheie: 

 Text istoric: 

A. „[...] lucrurile iau o serioasă şi 
gravă faţă. Este o mare mişcare. De la 
patriotismul românilor sperăm a vedea 
ceva. De prin toate districtele au sosit 
mai mulţi cugetători la binele ţării ca să 
se consulte de ceea ce s-ar cădea să 
facă în împrejurările actuale.”

(G. Sion, Din anul 1848, în Suvenire 
contimpurane)

Hotelul Petersburg (în prim plan), unde a avut loc Adunarea din 1848

 1848:  Are loc Revoluţia de la 
1848 în Iaşi şi România, cunoscută 
drept „revolta poeţilor români”.

 1848:  În tot spaţiul european au 
loc revoluţii, mai puţin în Spania, 
Rusia şi Ţările Scandinave.

 1848:  Are loc premiera primei 
operete româneşti, feeria „Baba 
Hârca”, scrisă de către Matei Millo 
şi compusă de către Alexandru 
Flechtenmacher.

 1848:  Apare Manifestul 
Partidului Comunist, scris de către 
Karl Marx şi Friedrich Engels.

 Între timp ... 

 Iaşul revoluţionar 

Anul 1848 a fost unul al revoluţiilor 
la nivel european, iar tânăra elită 
culturală şi politică din Principate 
a reacţionat la rându-i. În martie 
1848, la Iaşi în special, s-a creat o 
puternică stare de agitaţie în rândul 
boierimii şi al tinerilor întorşi de la 
studii din Occident. Prestigioase 
publicaţii, printre care Propăşirea şi 
Dacia literară, au luat atitudine faţă 
de corupţia administraţiei Sturdza. 
Pe străzile oraşului au fost afişate 
apeluri anonime prin care populaţia 
era încurajată să se ridice împotriva 
domnului ţării şi să organizeze 
adunări în care să discute dorinţele 
generale ale societăţii. Se mai cerea 
alungarea din ţară a fiului domnului 
Sturdza, Grigore, şi libertatea presei. 
Dar efervescenţa revoluţionară s-a 
stins atunci când Rusia, puterea 
protectoare a Moldovei, a anunţat că 
poate interveni militar dacă starea 
de dezordine va continua. Această 
primă fază a mişcării revoluţionare 
din Moldova s-a desfăşurat fără o 
conducere organizată şi fără un 
program coerent. Din acest motiv, 
Mihail Sturdza a privit cu dispreţ 

agitaţiile boierilor. Treptat, s-a 
conturat un nucleu conducător al 
mişcării, format din Manolache 
Costache Epureanu, P. Cazimir, 
N. Ghica şi Vasile Alecsandri, 
toţi oameni tineri, inspiraţi de 
mişcările revoluţionare din Europa. 
Domnul le-a solicitat să-i transmită 
„dorinţele poporului”, iar aceştia au 
replicat că nu o pot face până ce 
nu vor consulta poporul. În aceste 
împrejurări, s-a ajuns la organizarea 
Adunării de la Hotel Petersburg, 
din Iaşi, la 27 martie/8 aprilie 1848, 
adunare condusă de Grigore Cuza. 
Cu acea ocazie s-a format o comisie 
care şi-a asumat sarcina redactării 
revendicărilor, la care un rol însemnat 
l-a avut Vasile Alecsandri.

 Revendicări 

Documentul rezultat s-a numit 
„Petiţiunea-Proclamaţiune în 
numele tuturor stărilor Moldovei” 
şi a cuprins 35 de puncte, ca 
răspuns la „suferinţele ce se simt de 
poporul Moldovei şi a neapăratelor 
îmbunătăţiri ce cere starea ţării”. Firi 
moderate, preocupate de realizările 
posibile, membrii comitetului nu 
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 Text istoric: 

B. „În Moldova, revoluţia de la 1848 se 
manifestă pe plan intelectual. Tinerii 
cultivaţi, adepţi ai ideilor naţionale 
şi reformatoare, se întâlnesc la Iaşi, 
scriu un memoriu cu 35 de puncte şi îl 
prezintă domnitorului Mihail Sturdza. 
Acesta îi primeşte, promite că-l va 
cerceta cu bunăvoinţă, îi arestează şi 
îi surghiuneşte. Dar ei scapă şi ajung, 
prin Transilvania, în Bucovina austriacă. 
Bătrânul Hurmuzachi primeşte la 
Cernăuţi grupul select al intelectualităţii 
moldoveneşti: Alexandru Ioan Cuza, 
Costache Negri, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Costache Epureanu, 
fraţii Rosetti, fraţii Sion şi Mihail 
Kogălniceanu, sosit mai târziu. Scot 
Gazeta Bucovinei şi redactează 
Dorinţele partidei naţionale, care e mult 
mai radicală decât ceea ce concepuseră 
la Iaşi. Nu se mai acceptă Regulamentul 
Organic, se cer autonomia Moldovei, 
egalitate, adunarea tuturor stărilor, 
garantarea libertăţii şi renunţarea la 
privilegiile boierilor, desfiinţarea clăcii şi 
unirea Moldovei cu Muntenia.”

(Mircea Maliţa, Strategii de supravieţuire 
în istoria poporului român. Cuminţenia 
pământului)

C. „Dacă nu se poate tăgădui 
generozitatea, iubirea curată de neam 
şi de ţară de care erau călăuziţi autorii 
neizbutitei răscoale de la 1848 în Ieşi, 
nu se pot deloc găsi cuvinte de laudă la 
feli în ceea ce priveşte simţul lor practic. 
Nu au înţălăs că o mişcare ca acea care 
o pregăteau, mişcare având de scop 
şi îndreptarea ocârmuirii lăuntrice, şi 
satisfacerea aspiraţiunilor naţionale, 
nu poate fi dusă la izbândă de cătră 
un pumn de privilegiaţi, ci trebuie să fie 
opera întregii obştii. Şi un întreg popor 
nu se mişcă pentru aspiraţiuni de acest 
feli, câtă vreme el zace în robie de fapt 
şi a fost deposedat de scurt timp de 
pământul ce l-a lucrat în curs de secole, 
tocmai de minoritatea care acum îl 
cheamă la luptă aprigă.”

(Radu Rosetti, Ce am auzit de la alţii. 
Amintiri)

consideraseră oportun să îndrepte 
mişcarea concomitent împotriva 
domnului, a Regulamentului Organic 
şi a puterii protectoare, astfel că 
au dat demersului lor un caracter 
reformator şi îndreptat împotriva 
abuzurilor administraţiei lui Mihail 
Sturdza. În fruntea revendicărilor se 
afla „sfânta păzire a Regulamentului 
Organic în tot cuprinsul său şi fără 
nici o răstălmăcire”, solicitându-
se apoi eradicarea corupţiei, 
siguranţa personală, îmbunătăţirea 
stării sătenilor (fără a se preciza 
modalităţile), responsabilitatea 
ministerială, desfiinţarea cenzurii, 
reînfiinţarea învăţământului naţional, 
dreptul de a înainta petiţii Adunării 
Obşteşti.

Din toate revendicările, Mihail Sturdza 
s-a opus cu fermitate la organizarea 
de noi alegeri pentru Adunarea 
Obştească şi la înfiinţarea unei gărzi 
cetăţeneşti. Cum iniţiatorii Petiţiei-
Proclamaţie urmăreau organizarea 
unei manifestări publice în frunte cu 
mitropolitul pe 29 martie/10 aprilie 
şi pentru a evita ca tulburările să 
se transforme într-o revoluţie de 
amploare, domnul a dispus arestarea 

liderilor revoluţionari şi trimiterea 
lor la Galaţi, pentru a fi expulzaţi 
în Imperiul Otoman. În drum spre 
Constantinopol, unii revoluţionari 
moldoveni au reuşit să scape de sub 
pază şi s-au refugiat în Transilvania, 
unde au participat la evenimentele 
revoluţionare organizate acolo, în 
acelaşi an.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
> Pornind de la sursa B, realizează 
un poster referitor la principalii 
revoluţionari moldoveni şi aspiraţiile 
lor în 1848.

> Formulează cinci întrebări pe care 
le-ai adresa domnitorului Mihail 
Sturdza, referitor la atitudinea sa 
faţă de evenimentele de la 1848.

> Trei clădiri din Iaşi sunt legate 
de revoluţia de la 1848: Hotelul 
St. Petersburg, Palatul logofătului 
Costache Ghica şi casa postelnicului 
Alecu Mavrocordat. Caută informaţii 
la bibliotecă ori pe internet referitoare 
la rolul lor în timpul revoluţiei.

Placa ce aminteşte de
Adunarea de la Hotelul Petersburg, aflată lângă Palatul Culturii
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 Lupta pentru unire 

La mijlocul secolului al XIX-lea, 
situaţia Principatelor Române a 
devenit o problemă europeană. 
Adunările Ad-hoc ale Moldovei şi Ţării 
Româneşti, ca organe reprezentative 
ale românilor din cele două 
Principate, au decis în 1857 unirea 
celor două ţări. Dorinţa lor a ajuns pe 
masa marilor puteri, care s-au reunit 
într-o conferinţă la Paris în 1858, 
rezultatul fiind semnarea Convenţiei 
ce prevedea statutul internaţional şi 
principiile de organizare ale noului 
stat. Potrivit Convenţiei, noul stat 
urma să se numească Principatele 
Unite ale Moldovei şi Valahiei şi avea 
doi domni, două Adunări şi două 
Guverne. Convenţia de la Paris nu 
a stabilit nici Unirea, nici separaţia 
Principatelor, dar a impus o instituţie 
de conducere numită Căimăcămia, 
până la alegerea noilor domni pentru 
cele două ţări. Căimăcămia Moldovei 
era formată din Anastasie Panu, 
Vasile Sturdza şi Ion Alexandru 
Cantacuzino-Zizin. 

Una dintre grupările care a intrat 
în competiţia pentru desemnarea 
candidatului la tron a fost Partida 
Naţională. În noaptea de 3/4 ianuarie 
1859, în Cabinetul Elefantului 
al Casei Roset, sediul Societăţii 
de Medici şi Naturalişti din Iaşi 
(astăzi - Muzeul de Ştiinţe Naturale), 
s-au desfăşurat alegerile pentru 
desemnarea candidatului acestei 
grupări. După trei tururi de scrutin, 
a fost ales Alexandru Ioan Cuza, 
care a reuşit să se impună în faţa 
contracandidaţilor Lascăr Rosetti, 
Petre P. Mavrogheni şi Costache 
Negri. Candidatul Cuza la tronul 
ţării întrunea trăsăturile domnului 
dorit de Partida Naţională: om nou, 
tânăr, de onoare, deschis la ideea de 
reformă, bun patriot. 

 Domnul Unirii 

La 5/17 ianuarie 1859 au avut 
loc alegerile în Adunarea Electivă 
a Moldovei pentru desemnarea 
domnului ţării. Alexandru Ioan 
Cuza avea drept contracandidaţi 
pe fostul domn Mihail Sturdza şi pe 
fiul acestuia, Grigore Sturdza. Cuza 
a obţinut victoria, devenind astfel 
domn al Principatului Moldovei. 
Circa 10.000 de oameni au ieşit pe 
străzi, patru zile Iaşul a fost iluminat, 
iar noaptea se făceau procesiuni 
la lumina torţelor. Celebră rămâne 
prima horă a unirii, jucată în faţa 
hanului lui Petrea Bacalu, locul 
rămânând unul simbolic pentru 
ieşeni, devenit, astfel, Piaţa Unirii. 
Aici, în 1912, a fost dezvelită statuia 
domnitorului, operă în bronz a 
sculptorului Raffaello Romanelli.

La 24 ianuarie/5 februarie 1859, 
Adunarea Electivă a Ţării Româneşti 
l-a ales ca domn pe acelaşi Alexandru 
Ioan Cuza. În perioada 1859-1862 
au funcţionat două guverne, două 
adunări şi două bugete. Imperiul 
Otoman, ca putere suzerană, a 
recunoscut Unirea Principatelor la 
20 noiembrie/2 decembrie 1861. La 
câteva zile, Cuza se adresa ieşenilor 
spunând: „Unirea este îndeplinită! 
Naţionalitatea română este 
întemeiată!”

 Unificarea administrativă 
 şi instituţională 

În decembrie 1861 a avut loc ultima 
şedinţă a Adunării Moldovei, pentru 
ca, în ianuarie 1862, să se reunească, 
la Bucureşti, Adunarea comună a 
statului. Lua, astfel, sfârşit existenţa 
de sine stătătoare a Moldovei.  
Pentru a asigura tranziţia către noul 
stat centralizat, în ianuarie 1862 s-a 
înfiinţat la Iaşi un guvern provizoriu 
condus de Iancu Cantacuzino, care a 
administrat treburile curente până la 
organizarea definitivă a ministerelor 
la Bucureşti. Pe parcursul anului 
1862, toate instituţiile din Iaşi au 
fost mutate sau contopite cu cele 
de la Bucureşti, realizându-se, astfel, 
unirea deplină.

 4. IAŞUL ŞI UNIREA DIN 1859 

... sala în care a fost desemnată 
candidatura lui Al. I. Cuza se numeşte 
Cabinetul Elefantului? Numele provine 
de la elefantul indian Gaba, care a 
ajuns în oraş cu circul italian Luzatto. 
Scheletul elefantului face parte din 
colecţiile Muzeului de Istorie Naturală 
Iaşi, fiind donat de către domnitorul 
Mihail Sturdza.

... Vasile Alecsandri avea 35 de ani 
când a scris celebra „Hora Unirii”? 
Poezia a fost publicată în 1856 în 
revista „Steaua Dunării”, fondată de 
Mihail Kogălniceanu. Poemul apărea în 
alfabetul de tranziţie, cel care combina 
literele chirilice, folosite aproape patru 
secole în Ţările Române, cu literele 
latine, ce aveau să devină definitive 
pentru scrierea limbii române.

 Ştiaţi că ... 

24

> Porto-franco = port liber; parte 
dintr-un port sau dintr-o regiune 
de litoral, în care mărfurile sunt 
scutite de taxe vamale.

 Termeni-cheie: 

Muzeul de Ştiinţe Naturale

Stema Principatelor Unite
ale Moldovei şi Valahiei, 1864
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2.44Gheorghe Asachi

Manolache Costache Epureanu Nicolae Istrati Mihail Kogălniceanu

Constantin NegruzziCostache Negri
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Anastasie Panu

Vasile Sturdza

Petre Mavrogheni Grigore SturdzaAlexandru Ioan Cuza
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Observaţie şi cercetare:

În Piaţa Unirii se găseşte statuia lui Al. 
I. Cuza. Analizează monumentul, după 
următorul plan:

a. menţionarea perioadei/datei la care a 
fost realizat;

b. precizarea rolului construcţiei;

c. materialul din care este realizată 
(materiale nobile = fildeş, marmură, aur, 
bronz; material obişnuit = lemn);

d. tipul de sculptură (statuie, ce poate 
fi privită de jur-împrejur, sau basorelief);

e. precizarea stilului: aspectul general 
(stând în picioare sau jos, bust etc.), 
atitudinea (imobilă/fixă; induce 
mişcarea), expresia (senină, încruntată, 
gravă, elegantă), proporţiile (naturale 
sau micşorate); elemente specifice;

f. informaţii suplimentare despre autor, 
alte lucrări realizate, perioada istorică în 
care a trăit.

 Istoria în stradă: 

Anii imediat următori unirii au fost 
dificili din punct de vedere economic 
pentru Iaşi, deoarece mutarea 
capitalei a însemnat afectarea 
industriei locale şi a comerţului. 
Pentru a compensa aceste pierderi, 
o serie de personalităţi i-au propus 
lui Cuza, în 1863: înfiinţarea unui 
tribunal comercial la Iaşi, acordarea 
statutului de porto-franco oraşului, 
transformarea Prutului în râu 
navigabil, înfiinţarea unei şcoli de 
comerţ, deschiderea de fabrici 
pentru unelte agricole şi realizarea 
unei aducţiuni de apă. La rândul 
său, Mihail Kogălniceanu a propus o 
serie de măsuri care să revitalizeze 
vechea capitală. 

În consecinţă, Cuza a numit 
o Înaltă Comisie Consultativă 
pentru a identifica soluţii pentru 
Iaşi, Comisie în fruntea căreia a 
fost numit Mitropolitul Moldovei. 
Aceasta a definitivat propunerile 
care prevedeau descentralizarea 
administrativă prin înfiinţarea unui 
Consiliu municipal pentru Iaşi, o cale 
ferată care să lege Iaşul de celelalte 
centre urbane ale ţării; canalizarea 
Bahluiului pentru a se stabili o linie 
de comunicaţie navigabilă cu Prutul; 
declararea oraşului porto-franco, 
pentru dezvoltarea comerţului; 
stabilirea la Iaşi a reşedinţei capului 
Bisericii Ortodoxe şi a locului de 
întrunire a Sfântului Sinod.

Scurta domnie a lui Cuza şi 
multitudinea de probleme de rezolvat 
nu i-au mai dat răgaz domnului de a 
soluţiona cererile ieşenilor. Pentru 
a compensa pierderile materiale şi 
simbolice suferite de Iaşi, Cuza a 
decis, însă, înfiinţarea Universităţii, 
a Pinacotecii şi a Conservatorului, 
inaugurate în toamna anului 1860.

Biserica Sfântul Spiridon şi Uliţa Hagioaiei în 1845, litografie realizată de J. Rey

Recunoaşte personajul!

24

 1859:  Are loc Unirea 
Principatelor Române.

 1859:  La Londra începe să bată 
clopotul Big Ben din turnul cu ceas 
al Parlamentului britanic.

 1859:  Apare Originea speciilor, 
opera lui Charles Darwin.

 Între timp ... 

2.55

2.56
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> Napoleon al III-lea, împăratul 
Franţei, şi ministrul său de externe, 
contele Walewski, sunt cele două 
personalităţi ce au susţinut Unirea 
Principatelor române, oferind garanţii 
pentru reuşita acestui demers 
politic. Realizează o investigaţie 
pentru a afla numele românilor care 
au contribuit la decizia luată de 
Împărat.

> Priveşte cu atenţie stema 
Principatelor Unite a Moldovei şi 
Valahiei de la pagina anterioară:

1. Menţionează câte un simbol 
specific pentru fiecare principat.

2. Precizează un simbol al unităţii şi 
explică semnificaţia sa.

> La moartea lui Alexandru Ioan 
Cuza, Mihail Kogălniceanu rostea 
următoarele cuvinte: „Nu greşelile, 
ci faptele lui Cuza Vodă i-au adus 
detronarea. Cât va avea ţara aceasta 
o istorie, cea mai frumoasă pagină 
va fi aceea a lui Alexandru Ioan 
I”. Realizează o fişă biografică 
a domnitorului Unirii, precizând: 
numele, data naşterii, data decesului, 

tatăl, mama, calităţi, defecte, fapte 
deosebite.

> În Iaşi există două maternităţi 
care poartă numele soţilor Cuza. 
Precizează un motiv care a stat la 
baza acestei hotărâri.

A. „A-ţi spune entuziasmul produs de 
această alegere e imposibil. Bucuria de 
a fi scăpat de cei doi Sturdza a fost aşa 
de spontană, aşa de mare, încât timp 
de trei zile populaţia Iaşilor s-a dedat 
la adevărate nebunii. Mase de oameni 
purtând torţe parcurgeau străzile 
strigând: Trăiască Principele!”

(Vasile Alecsandri despre reacţia 
ieşenilor la aflarea veştii alegerii lui 
Cuza, din data de 5 ianuarie)

B. „Mihail Kogălniceanu, privighitoarea 
Moldovei cum era numit pe atunci 
[...], rosti cu voce adânc emoţionată 
următorul discurs: «Măria Ta! După o 
sută cincizeci şi patru de ani de umilire 
şi degradare naţională, Moldova a intrat 
în vechiul său drept, consfinţit prin 
capitulaţiile sale, dreptul de a-şi alege 
pe capul său, pre Domnul. Prin înălţarea 
Ta pe tronul Iui Ştefan cel Mare s-a 
reînălţat însăşi naţionalitatea română. 
[...] Alegându-te pre Tine Domn în Ţara 
noastră, noi am voit să arătăm lumii 
aceia ce toată ţara doreşte: la legi nouă, 
om nou. [...] Fii dar omul epocei; fă ca 
legea să fie tare, iar Tu, Măria Ta, ca 
Domn, fii bun şi blând, fii bun mai ales 
pentru aceia pentru care mai toţi Domnii 
trecuţi au fost nepăsători sau răi. [...] 
Fă, dar, ca domnia Ta să fie cu totul de 
pace, de dreptate; împacă patimile şi 
urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul 
nostru strămoşeasca frăţie». Când 
Kogălniceanu îşi isprăvi discursul toată 
lumea plângea în tribune, căci bucuria 
mare, ca şi durerea mare, tot prin lacrimi 
se exprimă. Afară văzduhul clocotea de 
sunetul clopotelor tuturor bisericilor din 
oraş şi de bubuitul a 101 lovituri de tun.”

(Nicu Gane, Novele. Din timpurile 
„Unirei”)

 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Recunoaşte personajul!
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 Text istoric: 

> „Îţi iert risipirea ce-ai făcut-o 
din averea mea, dar nu-ţi voi 
ierta trădarea faţă de neam.”

 Cine a spus ... ? 

2.57
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 5. IAŞUL LA SFÂRŞIT DE SECOL 
     AL XIX-LEA 

Surse documentare

      Reacţii la pierderea                                                                                          
      statutului de capitală                                                                                                                                        

Unirea din 1859 a însemnat 
realizarea unui proiect naţional 
major, a pus bazele statului român 
modern şi a deschis calea unor 
reforme fără de care Principatele 
Române ar fi rămas mult în afara 
Europei civilizate de atunci. Pe 
de altă parte, mutarea capitalei 
la Bucureşti a dus, pentru Iaşi, la 
pierderea statutului, a fondurilor şi 
investiţiilor de care beneficiază o 
capitală; a produs exodul marilor 
familii boiereşti, dar şi al elitei 
politice, economice şi culturale. Ca 
urmare, puterea economică şi nivelul 
de trai al ieşenilor au scăzut, viaţa 
a devenit mai puţin trepidantă, fapt 
care a generat nemulţumirea celor 
rămaşi, care considerau că Iaşul 
merită compensaţii economice, 
politice şi culturale. 

De la articole în presa locală, adunări 
şi rezoluţii ale intelectualilor ieşeni, s-a 
ajuns chiar la o mişcare separatistă, 
ce a activat la jumătatea anilor ’60. 
Aceasta s-a produs într-un context 

tulbure pe plan intern şi extern, 
după abdicarea lui Cuza în 1866. 
Sub influenţa Rusiei antiunioniste, 
un grup de boieri şi notabili din Iaşi 
au speculat lipsa unei autorităţi 
incontestabile la conducerea 
statului, pentru a organiza o mişcare 
de protest, în care cereau separarea 
celor două Principate şi prinţ indigen, 
în persoana lui Nicolae Rosetti-
Roznovanu. Astfel, pe 3 aprilie 
1866, după liturghia desfăşurată 
la Mitropolie, grupul de iniţiativă, 
în frunte cu Mitropolitul Calinic 
Miclescu, urmat de o mulţime de 
oameni, s-a deplasat spre Palatul 
Administrativ pentru a proclama 
desfacerea Unirii. Intervenţia armatei 
a pus capăt mişcării separatiste.

 Propuneri şi soluţii 

Elita Iaşului s-a mobilizat pentru 
a atrage atenţia guvernelor de la 
Bucureşti şi Principelui, apoi Regelui 
Carol I asupra situaţiei oraşului 
lor. În martie 1866, a avut loc o 
întrunire a Clubului Naţional, la care 
au participat, între alţii, Vasile Pogor, 
Constantin Negruzzi, Alecu A. Balş, 

Pictură a lui Teodor Boian înfăţişând Târgul din Iaşi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

A. „Ceea ce făcea bogăţia şi atracţia 
Iaşului înainte de realizarea Unirii 
Principatelor fu negreşit prezenţa aici 
a mai tuturor boierilor mari ai Moldovei, 
din care se recrutau sfetnicii Domneşti, 
boieri care posedau averile cele mai 
însemnate ale ţării, mai ales acei care se 
trăgeau din viţă Domnească. Îndată însă 
ce Capitala se mută la Bucureşti, mai 
toţi aceştia, atraşi de puterea centrală 
şi doritori a-şi manifesta talentele şi a-şi 
dezvolta luxul în jurul Curţii Princiare, 
începură a părăsi rând pe rând Iaşul, 
lăsând curţile lor în părăsire, vânzându-
le, cei mai mulţi pe preţuri de nimic, şi 
trăgând după ei la Bucureşti familiile, 
prietenii intimi, slugile şi mai cu seamă 
averile sau veniturile ce scoteau din 
întregul pământ al Moldovei”.

(N.A. Bogdan, Istoria oraşului Iaşi)

B. „Iaşul este de fapt oraşul pomenit 
cel mai des în istoria României. A fost 
capitala Moldovei şi era important pe 
când Bucureştiul abia exista. [...] Şi-a 
pierdut grandoarea abia la jumătatea 
secolului trecut, când capitala a fost 
mutată la Bucureşti. Acum este un oraş 
mare, cu o populaţie de peste o sută de 
mii de locuitori, care păstrează multe 
vestigii ale vechimii sale”.

(Sir Sacheverell Sitwell, Călătorie în 
România)

 Text istoric: 

25

„Nunuţă Roznovanu, ca cei mai mulţi 
din fiii de boieri de vârsta lui, fusese 
deprins s-audă din gura număroşilor 
clienţi şi slugi ai casei roznovăneşti 
cuvintele sacramentale pe atunci: «Să 
deie Dumnezeu să te văd domn!» Şi 
nimică în creşterea lui n-a combătut 
impresiunea că, date fiindu-i strălucirea 
naşterii sale şi averea moştenită, care 
îi revena întreagă numai lui..., el este 
în drept să aspire la cele mai înalte 
situaţiuni din ţară şi chiar la domnie...”

(Radu Rosetti - Amintiri)

 Felinarnia: 

2.58
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Gheorghe Mârzescu, Titu Maiorescu. 
Acesta din urmă a propus ca Iaşul să 
rămână centrul ştiinţific al României, 
iar Bucureştiul - centrul politic. 
Maiorescu mai cerea stabilirea unei 
case pentru plata obligaţiilor rurale 
în Iaşi şi o sumă de două milioane 
de lei, alocată din bugetul statului, 
pentru îmbunătăţirea traiului din 
vechea capitală.

Un adevărat program de măsuri 
pentru dezvoltarea oraşului l-a 
formulat primarul Dimitrie Gusti. 
Cu prilejul primei vizite la Iaşi a 
Domnitorului Carol I, în august 
1866, el a prezentat un Memoriu în 
care sintetiza solicitările ieşenilor. 
Cu această ocazie, Carol I numea 
Iaşul „a doua capitală”, iar în semn 
de preţuire, a patronat înfiinţarea 
a numeroase instituţii şi edificii 
moderne, oferind şi sprijin financiar 
pentru proiectele de investiţii. 

Deşi ieşenii ceruseră ca domnitorul 
să locuiască 6 luni pe an la Iaşi 
sau să vină un număr de luni anual, 
suveranul nu a dat curs propunerii.
În schimb, a vizitat de 18 ori Iaşul 
pe parcursul domniei sale. Toate 
vizitele lui Carol I s-au bucurat de 
o organizare impresionantă. Cele 
mai importante, prin semnificaţiile 
lor, au fost vizitele din anii: 1883  - 
la dezvelirea statuii lui Ştefan cel 
Mare; 1904 - la sfinţirea bisericii Trei 
Ierarhi şi a bisericii Sfântului Nicolae 
Domnesc; 1911 - la sărbătorirea 
semicentenarului Universităţii din 
Iaşi; 1912 - la dezvelirea statuii lui 
Alexandru Ioan Cuza. Trebuie spus 
că au fost şi perioade când Carol I nu 
a trecut prin Iaşi: 1898-1903; 1905-
1910.

Au existat forme de a compensa 
pierderea statului de capitală de 
către Iaşi. În aprilie 1880, Parlamentul 
României a votat o lege prin care „se 
acorda Comunei Iaşi suma de 10 
milioane lei vechi [...] ca despăgubire 
pentru pierderea dreptului de 
Capitală”. Prin această lege se cedau 
primăriei Iaşului un număr de 9 
moşii, numite ale Imaşului Comunal 
şi anume: Aroneanu, Copou sau 
Rediul, Cârligul, Moara-Dancului, 
Şapte Oameni, Cetăţuia, Tomeştii, 
altă parte din Tomeşti cu Colinele şi 
Hlincea, 13 vii din jurul Iaşului şi de 

C. „Din momentul ce Iaşul încetă de a 
mai fi Capitala noii ţări, pe uliţele sale 
începu a creşte iarbă. Viaţa publică 
se restrânse din ce în ce; oamenii de 
samă, funcţionari, proprietari, bogătaşi, 
industriaşi, până şi simplii muncitori 
zilnici începură a-l părăsi spre a se 
aşeza în Bucureşti; unul câte unul, 
prerogativele sale vechi începură a 
dispare, afacerile şi mişcarea generală 
se rări tot mai mult, fiind urmate de o 
inerţie, tăcere şi nepăsare care înlătură 
orice propăşire în viitor a acestui târg. Şi 
deşi, din când în când, se mai aude încă 
câte un glas singuratic, ce prosforează 
(sic!) Iaşului epitetul de a doua Capitală 
a României, aceasta nu topeşte deloc 
gheaţa unei vieţi amorţite, din care mai 
nimenea nu-şi mai dă azi osteneala să o 
retrezească”.

(N.A. Bogdan, Istoria oraşului Iaşi)

 Text istoric: 

la Cotnari şi 85 diferite imobile, cu 
şi fără clădiri, atât în Iaşi, cât şi în 
judeţ. În acei ani au fost construite 
Mitropolia, Teatrul Naţional, 
Palatul Universitar, Liceul Internat, 
Externatul Secundar de Fete, 
Liceul Naţional, Şcoala Militară 
şi au fost restaurate bisericile Trei 
Ierarhi şi Sfântul Nicolae Domnesc, 
începându-se lucrările la construcţia 
Palatului Administrativ, actualul 
Palat al Culturii.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
> Moldova şi Iaşul s-au simţit uitate 
şi lăsate deoparte prin hotărârea 
instalării capitalei Principatelor Unite 
la Bucureşti. În Sala numită a Paşilor 
Pierduţi din Universitatea „Al.I. 
Cuza”, Sabin Bălaşa a pictat o frescă 
sugestivă în legătura cu această 
situaţie a Moldovei şi, implicit, a 
Iaşului. Priveşte cu atenţie imaginea, 
spune care dintre cele două 
chipuri feminine consideri că este 
reprezentarea Moldovei şi precizează 
numele a trei personalităţi ale Unirii 
de la 1859.

> Pe baza informaţiilor din lecţie 
şi a altor surse de istorie locală, 
numeşte principalii lideri ai mişcării 
separatiste de la Iaşi. Formulează o 
opinie referitoare la modul în care au 
reacţionat autorităţile timpului.

> Eşti reporter. Pornind de la 
informaţiile şi sursele date,  
formulează o ştire în care relatezi 
despre alegerea Bucureştiului drept 
capitală a Principatelor Unite. 

şi/sau 

> Realizează un articol pentru ziarul 
tău/publicaţia ta referitor la mişcarea 
separatistă din 1866. 

Articolul tău va cuprinde: titlul 
(scurt şi de impact); introducere (o 
prezentare generală a subiectului); 
cuprins (max. 10 -15 rânduri; 
concluzii (părerea ta, a reporterului, 
ca observator al evenimentelor).

> „Cine e artistul, ştiţi? Dar cât a costat 
aţi aflat? Ah, un franţuz! Da ce, frate, 
unul de-al nostru nu era bun? Chiar 
aşa! Unde mai pui că-l plăteam şi mult 
mai puţin, cu siguranţă, căci, nu-i aşa, 
onoarea şi entuziasmul patriotice sunt 
răsplata cea mai bună pentru un art-
ist credincios ţării! Of, aşa suntem noi: 
săraci, săraci, dar cu pretenţii ... ”

> „O statuie a lui Ştefan cel Mare s-a 
înălţat la Iaşi abia în 1883. O făcuse un 
meşter străin şi a făcut-o prost, cum nici 
nu se putea altfel, căci numai cine face 
parte dintr-un popor îi poate înţelege 
într-adevăr eroii, îi poate iubi şi îi poate 
da viaţă bronzului, marmurii, picturii şi 
cântecului [...]”

 Cine a spus ... ? 

25



72

După înfăptuirea Unirii de la 1859, 
independenţa devenise prioritatea 
absolută a clasei politice româneşti. 
Mişcările naţionale ale popoarelor 
din Balcani împotriva stăpânirii 
otomane au creat ocazia realizării 
acestui obiectiv naţional. Rusia şi-a 
manifestat interesul de a sprijini 
lupta creştinilor din Balcani şi avea 
nevoie de sprijinul României pentru 
a-şi transporta trupele la sudul 
Dunării, în contextul războiului 
purtat cu Imperiul Otoman (1877-
1878). Ca urmare, propunerea pentru 
încheierea unei convenţii ruso-
române s-a bucurat de acceptul 
forurilor de decizie de la Bucureşti, 
fapt împlinit la 4/16 aprilie 1877. 
Iaşul a fost traversat de trupele 
ruseşti, în drumul lor spre teatrul de 
război, dar şi de ţarul Alexandru al 
II-lea. Sosit cu trenul la 25 mai 1877, 
ţarul era primit la gară de Mihail 
Kogălniceanu, Ion C. Brătianu şi 
generali ruşi. După intonarea imnului 
Rusiei şi cuvântarea Mitropolitului 
Iosif Naniescu, Alexandru s-a 
întreţinut în salonul gării cu corpul 
diplomatic acreditat la Iaşi, apoi 
a purtat discuţii particulare cu 
Kogălniceanu şi Brătianu. După 
intrarea României în războiul ruso-
turc, Comitetul Central al Doamnelor 
române din Iaşi s-a implicat în 
acţiuni pentru strângerea de fonduri 
destinate ostaşilor răniţi şi familiilor 
celor decedaţi. Ieşenii au răspuns 
la apelurile de ajutorare a armatei 
române cu îmbrăcăminte, alimente, 
bani. Astfel, prin grija Comitetului era 
trimis la Turnu Măgurele un spital 
mobil, ale cărui directoare erau Elisa 
Liteanu şi Natalie de Sutzo, s-au 
organizat concerte şi tombole de 
binefacere, iar, în luna octombrie, 
s-au pus bazele unui spital pentru 50 
de răniţi, în care lucrau doi renumiţi 
medici. 

Tot în folosul soldaţilor români, 
Matei Millo a susţinut un spectacol 
la grădina Château-aux-Fleurs, în 
timp ce Th. Burada şi Aneta Boscoff 
au susţinut un concert la Palatul 
Administrativ. Cu ocazia victoriei 
de la Plevna a fost organizată o 
reprezentaţie de gală, în program 
fiind piesa La Plevna – dramă într-un 

act de Gh. Sion, declamaţia România 
independentă şi Marşul Griviţa, 
pe versuri de D. Gusti şi muzică de 
Gavriil Muzicescu. La 2 ianuarie 
1878, studenţii ieşeni întâmpinau 
Regimentul XIII Dorobanţi, ce se 
întorcea de la Plevna, în cinstea 
căruia s-a organizat un spectacol 
în care s-a recitat poezia Peneş 
Curcanul de V. Alecsandri. 
Contribuţiile ieşenilor nu au rămas 
doar în plan cultural, umanitar sau 
omagial, ci s-au manifestat şi pe 
front. Astfel, în august 1877, primul 
regiment care a înfruntat armatele 
otomane şi a purtat drapelul 
României a fost Regimentul XIII 
Dorobanţi din Iaşi, care a primit, 
în semn de recunoştinţă, Marele 
Cordon al Stelei României şi două 
Cruci ale Sf. Gheorghe, din partea 
ţarului, iar, în septembrie, acelaşi 
an, Leon Dimitriu a fost decorat 
de Alexandru şi de Carol cu înalte 
distincţii pentru curajul său. 

 Ieşeni participanţi la 
 Războiul de independenţă  

Ion Ciure, licenţiat în Medicină la 
Paris, a ocupat postul de medic 
şef al Diviziei a IV-a şi a condus 
spitalul militar din Iaşi, fiind distins 
cu numeroase ordine şi medalii 
româneşti şi străine, printre care 
„Steaua României” în Grad de 
Cavaler, Ordinul „Carol I”, medalia 
„Apărător al Independenţei”, Ordinul 
„Takova” al Serbiei. De asemenea, a 
fost decorat de ministrul de Război 
al Rusiei, în 1878. 

Mihail Christodulo-Cerchez. După 
mobilizarea Armatei Române în 
aprilie 1877, a fost numit în funcţia 
de comandat al Diviziei a II-a, apoi 
al Diviziei I. În iulie 1877, Cerchez a 
fost numit comandant al Diviziei de 
rezervă, numită apoi Divizia a II-a a 
Corpului de operaţii, ocupând poziţii 
de luptă la Plevna, în zona Griviţa. Cel 
mai important eveniment din cariera 
sa militară a fost căderea sistemului 
otoman de fortificaţii de la Plevna 
şi capitularea armatei otomane la 
28 noiembrie 1877. Pentru meritele 
dovedite pe câmpul de luptă, Mihail 
Christodulo-Cerchez a fost avansat 

 STUDIU DE CAZ: ORAŞUL IAŞI 
 ŞI INDEPENDENŢA ROMÂNIEI (1877) 

... cele două tunuri din faţa Palatului 
Culturii datează din timpul Războiului 
de Independenţă? Au fost dăruite 
Iaşului de către regele Carol I.

 Ştiaţi că ... 

„Doctorul Ludovic Rus era un curlandez 
[leton], venit în vremea lui Mihai Sturdza 
numai cu diploma de doctor în hirurgie şi 
mamoş. De la început s-a semnalat ca un 
hirurg emerit şi, cu prilejul naşterii fiului 
ce l-a avut primul domn regulamentar 
din căsătoria cu Smaranda Vogoridi, 
când Russ, mulţămit micimii mânii lui, 
a izbutit să facă doamnei o operaţie ce 
n-o putuse face alt medic, a capatat 
vază mare şi de atunci s-a bucurat de 
favoarea domnească, cât şi de acea a 
întregii boierimi. Dar unii din colegii lui 
îi făceau şicane fiindcă nu era doctor 
în medicină. Atunci, obţinând un 
congediu, s-a dus la Viena, de unde s-a 
întors după câteva luni cu diploma de 
doctor în medicină, ceea ce a pus capăt 
tuturor bârfelilor. A ajuns la o situaţie 
cum n-a avut-o niciodată alt medic în 
Moldova. Avea o diagnoză minunată; 
a făcut, deşi septuagenar, întreaga 
campanie de la 1877... El era una din 

figurile cele mai populare ale 
Ieşului şi chiar ale întregii 
Moldove. Totdeauna era vesel 
şi binedispus, bun la inimă, gata 
să deie aceleaşi îngrijiri celui 
sărac ca şi celui bogat, căuta 
gratis toată sărăcimea oraşului. 
Când, la adânci bătrâneţe, s-a 
săvârşit din viaţă, Ieşul întreg 
l-a petrecut, plângând, la ultimul 
lăcaş.”

(Radu Rosetti, fragment din 
Amintiri, vol. II, Din Copilărie)

 Felinarnia: 
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Farmacie din Iaşi poartă numele său. 
El a participat alături de tatăl său la 
luptele de la sudul Dunării, cu grad 
de locotenent. Fiind şeful ambulanţei 
Diviziei a IV-a, a participat la luptele 
pentru cucerirea Griviţei şi Plevnei.

la gradul de general de brigadă, 
participând în perioada următoare 
la luptele de la Smârdan, ulterior 
la Vidin şi Belogradcik. A primit 
numeroase distincţii, printre care 
„Steaua României” în Grad de Ofiţer.

Ludovic Russ a fost fondatorul şcolii 
ieşene de chirurgie. De origine letonă, 
stabilit în Iaşi la recomandarea 
domnitorului Mihail Sturdza, medicul 
Russ a contribuit la înfiinţarea 
Spitalului „Sf. Treime”, împreună 
cu Dumitrache Cantacuzino, şi 
a Spitalului de copii „Caritatea”, 
împreună cu Elena Doamna, soţia 
lui Alexandru Ioan Cuza. Deşi avea 
61 de ani, a participat ca voluntar 
în Războiul de Independenţă,  
coordonând ambulanţele Crucii 
Roşii din zona Moldovei şi operând 
în spitalele de campanie stabilite la 
Turnu Măgurele.

Ludovic Russ Junior este primul 
medic în Europa care a rezolvat 
fără incizie un hematom subdural. 
Aceasta îl face să fie considerat 
întemeietorul chirurgiei la Iaşi. 
Astfel, catedra de chirurgie de 
la Universitatea de Medicină şi 

> Citeşte poezia Peneş Curcanul 
de Vasile Alecsandri. Precizează 
un motiv pentru care oamenii s-au 
înrolat voluntar şi descrie o luptă din 
război, ilustrând cu versurile poeziei.

> Pe frontul Războiului de 
Independenţă, alături de soldaţii 
români s-au aflat şi pictori, printre 
ei: Nicolae Grigorescu, Carol Popp 
de Szathmary, Sava Henţia şi George 
Demetrescu-Mirea. Realizează un 
album cu lucrări ce aparţin acestor 
pictori, inspirate de război. 

> Independenţa de stat a României a 
fost recunoscută în plan internaţional 
condiţionat. Una dintre aceste 
condiţii se referea la îndeplinirea 
de către ţară a unei obligaţii faţă 
de locuitorii săi ce aparţineau unei 
minorităţi necreştine. Precizează 
obligaţia impusă României prin 
tratatul de pace de la Berlin. Caută 
informaţii la bibliotecă sau din surse 
online referitoare la cazul baronului
Jacob von Neuschotz din Iaşi şi 
formulează un punct de vedere 
referitor la decizia autorităţilor 
române de la acea vreme.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

Gravură cu oraşul Iaşi în 1870 apărută într-un ziar din Leipzig, Germania

2.59

Dorobanţ din Războiul de Independenţă
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Fostele mahalale „nemţeşti” şi 
„jidoveşti” îşi pierduseră denumirea şi 
componenţa iniţială, fiind răspândite 
în tot oraşul, amestecându-se 
cu românii. Zone mixte erau în 
Mahalaua Trisfetitelor şi a Sfântului 
Andrei unde, alături de majoritari, 
trăiau ţigani, greci, bulgari, ruşi. 
La Podu Vechi, cafenelele turceşti, 
greceşti şi armeneşti se amestecau 
cu mici ateliere ale industriaşilor şi 
negustorilor armeni sau greci, iar 
pe Uliţa Mare croitoriile nemţeşti şi 
evreieşti îşi împărţeau clientela.

Peisajul etnic şi artistic al Iaşului 
era completat de italieni, veniţi 
pentru viile Copoului, dar mai 
ales pentru teatrul din oraş. Între 
directorii instituţiei s-a remarcat 
Luigi Ademollo, profesor la Şcoala 
centrală de fete şi autor al unei 
gramatici italo-române. Lui i se 
datorează aducerea primei trupe 
de balet şi lansarea publicaţiei Il 
Fulmine, foaie literară, teatrală 
şi umoristică, editată o dată pe 
săptămână în italiană şi română, 
din care au apărut doar două-trei 
numere.

 Comunitatea evreiască 

Cea mai numeroasă comunitate 
minoritară din Iaşi a fost cea 
evreiască, ca urmare a emigrărilor 
din Galiţia şi Rusia din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea. 
Printre meseriile tradiţionale ale 
evreilor se numărau croitoria, 
cizmăria, transportul de mărfuri 
şi comerţul, dar unii erau bijutieri 
sau bancheri. Viaţa spirituală 
a comunităţii gravita în jurul 
sinagogilor, cele mai multe 
amplasate în zona Târgu Cucu, 
unde se afla şi Marea Sinagogă, 
construită între 1657 şi 1671, ceea 
ce o face cea mai veche sinagogă 
de pe teritoriul României. Populaţie 
numeroasă, evreii aveau şi multe 
şcoli, majoritatea şcoli confesionale 
primare, funcţionând pe lângă 
sinagogi şi oferind o educaţie 
religioasă. Treptat, au apărut şcoli 
moderne, cu programe similare celor 
ale şcolilor publice româneşti, cea 
mai cunoscută fiind Şcoala Societăţii 
Reuniunea femeilor israelite.

 6. MINORITĂŢI ETNICE ŞI RELIGIOASE 

      Minorităţi 

Conform recensământului din 1899, 
oraşul Iaşi era un mediu divers 
sub raport etnic şi confesional. 
„Minoritarii” din Iaşi locuiau grupat, în 
mahalale sau pe străzi care au ajuns 
să le poarte numele, dar şi răspândiţi 
printre români. 

În mahalaua Tătăraşi locuiau, alături 
de români, sârbi, armeni, „arnăuţi” 
(albanezi) şi bulgari. De la ocupaţiile 
practicate acolo s-a dat numele de 
„bulgării” grădinilor de legume şi 
„sârbii” barăcilor unde se vindeau. 

Mahalaua Armenească era locuită 
de armeni meşteşugari, blănari, 
mindirigii, cusătoare, la capătul 
ei fiind amplasat cimitirul. Mari 
negustori, „cu dughene bogate”, 
precum Pruncul, Hudig, Karakaş, 
hangii renumiţi ca Missir şi Ghimiş, 
dar şi intelectuali de prestigiu, 
armenii au contribuit la dezvoltarea 
culturală a Iaşului.

În Ţigănimea Domnească, parte din 
Mahalaua Broştenilor, trăia cea mai 
mare parte a foştilor robi domneşti, 
mai cu seamă lăutari. Aşezaţi mai 
ales în Mahalaua Frecăului, azi 
zona Bucşinescu, ţiganii din Iaşi au 
lăsat patrimoniului cultural local şi 
naţional câteva nume importante 
ale muzicii lăutăreşti. Celebrul 
Barbu Lăutarul a avut patru fii, Ion, 
Vasile, Gheorghe şi Neculai, care au 
continuat să încânte societatea bună 
a Iaşului, până spre finalul veacului.

În Mahalaua Lipovenească locuiau 
lipovenii ce se ocupau cu teslăria, 
frânghieria, cultivarea legumelor, 
„mai ales a harbujilor, zămoşilor şi 
castraveţilor”, dar şi cu vânzarea 
produselor aduse din Răsărit. Un loc 
aparte îl ocupau scopiţii, alungaţi 
din Rusia de ţarul Alexandru I la 
începutul secolului al XIX-lea. Nu 
mâncau carne, nu beau alcool şi 
nu fumau. Zonei din Păcurari unde 
locuiau i se mai spunea şi Mahalaua 
Droşcarilor. Pescari, dar mai ales 
birjari, monopolizaseră transportul 
din Iaşi, fiind preferaţi de doamnele 
din înalta societate. 

> arnăuţi = soldaţi mercenari (de origine 
albaneză) veniţi în Moldova în secolul al 
XVIII-lea;

> birjar = droşcar, vizitiu;

> mindirigiu = persoană care 
confecţiona mindire (plăpumi şi saltele);

> scopiţi = membri ai undei secte 
religioase, originari din Imperiul Rus;

> teslărie = meseria de tâmplar, dulgher.

 Termeni-cheie: 

„În cofetărie era numai eleganţă şi 
lux. Care mai de care se-ntrecea a 
se distinge, cucoanele prin toaletele 
lor splendide, domnii, înmănuşaţi şi 
jobenaţi, curtenitori şi galanţi [...] Numai 
în această cofetărie era îngăduită 
intrarea elevilor de la Şcoala militară 
şi de la diferite şcoli secundare [...] 
Curând, cofetăria aceasta a devenit 
locul de întâlnire al ieşenilor. Aici, 
în timpul iernii, se adunau membrii 
cercului patinatorilor [...] Băieţii care 
serveau, îmbrăcaţi curat, ba chiar 
eleganţi, servind frumos, urmăriţi în 
toate mişcările lor de privirea serioasă 
a bătrânului Tuffli, care şedea nemişcat 
într-un colţ de cofetărie, începeau să 
înşire pe mese, pe tăvi strălucitoare, 
diferite prăjituri, bombonărit, ceai, 
cafea, pateuri. Alţii, în urma lor, veneau 
cu băuturile, acestea numai pentru 
domni. Pe atunci nu beau şi nu fumau 
prin cofetării decât numai bărbaţii [...]
Bătrânul Tuffli era un om foarte bun. 
În după-amiezile zilelor de vară, se 
aşeza în faţa uşii cofetăriei şi împărţea 
bomboane copiilor care treceau pe 
stradă, le împărţea cu drag şi din toată 
inima.”

(Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară)  

 Felinarnia: 
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Astfel, din a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, devin tot mai numeroşi 
medicii, scriitorii, avocaţii evrei. 
Dintre liderii comunităţii, s-a distins 
Israil Chaim Daniel, comerciant şi 
bancher renumit în Europa, având 
relaţii inclusiv cu celebra familie 
Rothschild, sau baronul Jacob von 
Neuschotz. Considerat un mecena, 
von Neuschotz a construit, în curtea 
interioară a propriei sale bănci 
(astăzi complexul „Select”), Templul 
Beth Iacov şi un orfelinat deschis 
nu numai copiilor evrei. Tot el a 
lăsat Academiei Române un fond 
pentru publicarea operelor celor 
mai creativi scriitori sau oameni de 
ştiinţă români. 

Comunitatea a avut mai multe 
tipografii şi ziare în idiş şi română, 
în vreme ce, în lumea librarilor, s-au 
impus fraţii Elias şi Samoil Şaraga. 
În sfârşit, este de remarcat că, în 
1876, Avrum Goldfaden a înfiinţat 
la Iaşi teatrul evreiesc Pomul Verde, 
primul teatru în limba idiş din lume.

 Comunitatea 
 romano-catolică 

Activitatea Vicariatului, apoi a 
Episcopiei romano-catolice de Iaşi 
a fost bogată. În oraş a funcţionat 
o şcoală primară parohială, care a 
constituit subiect de interes pentru 
toţi ierarhii Bisericii Catolice. Se 
predau religia, româna, germana, 
aritmetica, ştiinţele naturale, istoria, 
geografia, gramatica şi cântul. Mai 
târziu, au fost organizate Şcoala 
Externă de fete, primul orfelinat 
pentru catolicii din Moldova, Sfântul 
Andrei Apostolul, şi Pensionul 
Sfântul Anton de Padova. Şcolile 
catolice erau frecventate şi căutate 
de familiile de condiţie bună din Iaşi, 
atât ortodoxe, cât şi evreieşti.

Afluxul de fete românce spre 
Institutul catolic nu a fost, însă, 
pe placul ierarhiei ortodoxe şi al 
Ministerului Instrucţiunii Publice şi 
al Cultelor de la Bucureşti. Prima 
reacţie împotriva Institutului Notre 
Dame de Sion a apărut în 1867, când 
s-a cerut prezenţa unui preot ortodox 
care să predea catehismul. Refuzul 
surorilor de la Notre Dame de Sion 
de a accepta prezenţa preotului a 
trimis problema în Parlament, dar 

autorităţile române nu au impus o 
soluţie, deoarece prin Constituţie era 
garantată libertatea învăţământului 
pentru toate cultele.

 Personalităţi 

a. de origine armeană: 
Gheorghe Asaki, Garabet Ibrăileanu, 
Spiru Haret, fraţii Buiucliu – Grigore 
şi Theodor, Grigore Trancu-Iaşi, 
Gabriel Socor, Petre Th. Missir, 
Cristea Karakaş;
b. de origine greacă:
Al. Philippide, Orest Tafrali;
c. de origine rusească:
Ivan Ermacov;
d. de origine franceză: 
familia Hette – oameni de teatru, 
muzicieni, sculptori; familia 
Cazaban, strămoşii sculptorului 
Ion Irimescu; familia Sibi, devenită 
Caraman; familia D’Albon – profesori 
de mecanică, arhitecţi, oameni de 
teatru; familiile Rivalet, Launay;
e. familii de origine elveţiană: 
Voisin şi Jeanrenaud.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
> Asociază diferitele moduri de a 
spune „bună ziua” din prima coloană   
A cu limba corespunzătoare din 
coloana a doua coloană B.

         

> Caută în DEX sau online 
sensul termenului „cosmopolit”. 
Menţionează trei caracteristici 
ale unei societăţi definite drept 
cosmopolită.

> Există în limba română multe 
cuvinte care provin din limbile 
minorităţilor ce au trăit alături de 
populaţia Iaşului. Găseşte cel puţin 
5 exemple care să susţină această 
afirmaţie.

A

Barev Dzez
Guten tag
Kalimera
Merhaba

Privet
Sälemetsiz be

Shalom
Witam

B

turcă
armeană
kazahă
idiş

greacă
rusă

poloneză
germană

 1876:  > Actorul şi dramaturgul 
Avrum Goldfaden înfiinţează primul 
teatru evreiesc profesionist în limba 
idiş, Pomul Verde.

 1876:  > Alexander Graham Bell 
primeşte patentul pentru inventarea 
telefonului.

 1889:  > Barbu Lăutaru concertează 
la Paris.

 1889:  > La Paris se 
inaugurează turnul Eiffel.

 Între timp ... 
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A. „[...] Liszt s-a adresat printr-un 
tălmaciu lui Barbu şi l-a întrebat dacă 
ar putea cânta şi dânsul, după ureche, 
bucata pe care ar auzi-o cântată de altul; 
se aşezară la pian, în mijlocul unei tăceri 
de biserică. Barbu, dus cu pleoapele 
plecate şi vioara în mână, asculta 
neclintit fără să clipească din ochi 
măcar. Invitaţii parcă încremeniseră, 
vrăjiţi de plânsetul cântecului. [...] 
Şi, când sfârşi de cântat Barbu, Liszt 
veni drept la bătrân, îl îmbrăţişă cu 
foc înduioşat până la lacrimi, apoi [...] 
zicându-i «Dumnezeu te-a făcut artist şi 
tu eşti... mai mare decât mine!»”.

(Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară)

B. „Vorbindu-se despre Iaşul de 
altădată, se zicea [...] că este renumit 
acest oraş pentru eleganţa trăsurilor 
sale, şi era adevărat, căci nicăieri, nici 
la Bucureşti nu erau trăsurile de stradă 
atât de elegante ca la Iaşi. Pe lângă 
numărul cel mare de birjari sau droşcari, 
cum li se zicea pe atunci, care toţi erau 
scapeţi şi umblau cu lumea bogată cu 
luna, fiind plătiţi cu câte şase sute de lei 
lunar pentru cupeurile elegante şi cele 
mai frumoase Victorii sau Lorenz (după 
numele fabricantului din Viena), apoi 
mai erau şi nenumărate trăsuri elegante 
care, pentru cinci-şase lei, te plimbau 
la Copou până pe tăpşanul din capătul 
aleii şi îndărăt în oraş. O cursă era un 
leu, o trăsură pe o zi întreagă costa 
douăzeci de lei”.

(Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară)

 Text istoric: 

România

Moldova

Iaşi

Bacău

Botoşani

Roman

Suceava

ortodocşi

91,5 %

84,2 %

74,5 %

73,2 %

81,1 %

71,3 %

90,2 %

mozaici

4,5 %

10,6 %

24,3 %

8,2 %

17,1 %

7,4 %

7,7 %

catolici

2,5 %

4,8 %

2,5 %

18,2 %

1,3 %

20,7 %

1,9 %

protestanţi

0,4 %

0,1 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

mahomedani

0,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

-

0,0 %

armeni

0,1 %

0,2 %

0,1 %

0,3 %

0,4 %

0,4 %

0,0 %

lipoveni

0,3 %

0,1 %

0,3 %

-

0,0 %

0,1 %

0,1 %

Date din recensământul din 1899
pe ţară, pe regiune şi judeţe

Domniţă şi domn în haine de epocă

Sinagoga Mare

... cel mai renumit birjar din Iaşi se 
numea Carpo? Figură aparte în branşă, 
el era vizitiul prefectului de poliţie Iorgu 
Lăţescu. Alţi birjari celebri au fost Alexa 
- birjarul Mariei Catargi, Egor Ivanov 
al Olgăi Sturdza, Feodor al Misicăi 
Paladi, Martin al lui Costică Suţu, Mişa 
al lui Iancu Palladi şi Vaşca, birjarul 
domnişoarelor Cheşcu, nepoatele 
Smărăndiţei Roznovanu şi surorile 
Nataliei, fosta regină a Serbiei. Atunci 
când Carol I şi Ferdinand veneau la 
Iaşi, Carpo, Vaşca sau Mişa conduceau 
landoul pus la dispoziţia lor.  

... membrii din familia Barbu, familia 
Borteanu sau Ion Dimitriu au cântat 
pe scene din ţară, din Sankt Petersburg 
sau Viena? Ionică Barbu a cântat cu 
taraful său la Expoziţia Universală de 
la Paris, în 1889, la Pavilionul României,  
iar violonistul Vasile Borteanu, nu mai 
mare de 12 ani, elev al lui Caudella, 
premiat de Conservator, cânta alături 
de tatăl şi fratele lui în diferite oraşe din 
Moldova şi în staţiunile balneare.

... în Iaşi au fost doi cofetari elveţieni 
celebri - Richard Tuffli şi Georges 
Siegel - şi o singură familie de origine 
engleză, anume familia Pettigrew? Sunt 
înmormântaţi la Cimitirul Eternitatea. 

... imnul Israelului, Hatikva, în 
limba română - Speranţa, a 
fost compus la Iaşi? Versurile 
aparţin poetului evreu Naftali 
Herz Imber, iar muzica – lui 
Samuel Cohen compozitor 
evreu ieşean, care a adaptat 
melodia populară românească 
Cucuruz cu frunza-n sus.

 Ştiaţi că ... 
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 Personalităţi ieşene 

Istoria politică a oraşului Iaşi în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea 
şi începutul secolului al XX-lea a fost 
marcată de o seamă de personalităţi 
născute sau formate în vechea 
capitală a Moldovei.

Alexandru Bădărău a fost profesor 
de franceză la gimnaziul „Alexandru 
cel Bun” şi la Liceul Naţional din Iaşi, 
practicând, concomitent, avocatura. 
A ocupat funcţii importante la 
nivel local şi central, fiind primar al 
Iaşului (iunie 1899 – februarie 1901), 
ministru al Justiţiei şi ministru al 
Lucrărilor Publice. Ca primar, a 
realizat exproprieri şi cumpărări de 
terenuri pentru alinierea unor străzi 
şi stabilirea traseului pentru tramvai 
şi a inaugurat mai multe localuri de 
şcoală construite din banii Comunei. 

Petre P. Carp, cu studii în Germania, 
a pus bazele societăţii Junimea, 
alături de Titu Maiorescu, V. Pogor, 
Th. Rosetti şi Iacob Negruzzi. A fost 
deputat şi senator în Parlamentul 
României timp de mai multe 
legislaturi şi a ocupat posturile de 
ministru al Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, ministru al Agriculturii, 
Industriilor, Comerţului şi Domeniilor, 
respectiv prim-ministru. A avut şi o 
intensă activitate diplomatică, fiind 
reprezentantul României la Paris, 
Viena şi Berlin.

Dimitrie Gusti a fost profesor de 
geografie, retorică şi filosofie la mai 
multe şcoli din Iaşi. A fost deputat 
şi senator, ocupând apoi fotoliul de 
ministru al Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice. A fost primar, primul după 
Unirea Principatelor, în mai multe 
rânduri. În această ultimă calitate, 
Dimitrie Gusti, „un om foarte popular 
şi iubit de cetăţeni”, a întocmit primul 
buget al oraşului, a înfiinţat Grădina 
Primăriei, cu o florărie, un bufet şi 
un chioşc pentru muzică pe locul 
gol din strada Lăpuşneanu (vizavi 
de biserica Banu), a pus bazele unei 
noi grădini publice pe locul viran de 
lângă biserica Barnovschi şi a alocat 
mari fonduri pentru construcţia 
Teatrului Naţional. 

Nicolae Ionescu, cu studii făcute 
la Paris, a fost prezent la Adunarea 
Naţională de la Blaj din 1848, ulterior 
semnând alături de alţi revoluţionari 
documentul programatic Prinţipiile 
noastre pentru reformarea patriei – 
Braşov, 12 mai 1848. A fost profesor 
de istorie universală la Şcoala 
militară din Iaşi, profesor de istorie 
la Liceul Naţional şi la Universitatea 
din Iaşi. A fost ministru al Afacerilor 
Străine (iulie 1876 – martie 1877), 
într-o perioadă dificilă pentru noul 
stat român, aflat în faţa perspectivei 
de a-şi obţine independenţa. Deputat 
şi senator în mai multe legislaturi, 
Nicolae Ionescu s-a distins ca un 
foarte bun orator, „cel mai pur şi 
mai perfect parlamentar român”, 
„fermecător pentru frumoasele idei 
mari ale deşteptării neamului”. 

Mihail Kogălniceanu a făcut studii 
la Paris şi Berlin. Din 1843 a predat 
la Academia Mihăileană. A fost 
unul dintre fruntaşii revoluţiei de 
la 1848, redactând două dintre 
cele mai importante documente 
programatice: Dorinţele partidei 
naţionale în Moldova şi Proiect 
de Constituţie pentru Moldova. A 
făcut parte din Comitetul Central al 
Unirii din Iaşi, a fost ales, în 1857, în 
Divanul Ad-hoc şi, în decembrie 1858, 
în Adunarea Electivă a Moldovei. A 
mai deţinut funcţia de Prim-ministru, 
ministru de Interne şi al Afacerilor 
Străine. În această ultimă calitate, 
a citit la 9 mai în Parlament actul 
independenţei României, aprobat de 
Carol I la 10 mai 1877, şi a făcut parte 
din delegaţia prezentă la Congresul 
de pace de la Berlin, unde a expus 
marilor puteri cererile statului român. 

Gheorghe Mârzescu şi-a făcut 
studiile la Paris, a ocupat un 
post de profesor de drept civil la 
Universitatea din Iaşi, iar între 1868-
1869 a fost prefect de Iaşi, precum şi 
primar al oraşului în timpul Refugiului 
României la Iaşi, din 1916-1918. A 
fost membru în Partidul Naţional 
Liberal, ocupând funcţia de ministru 
al Instrucţiunii Publice şi al Cultelor 
în mai multe guverne.

 7. GALERIA OAMENILOR POLITICI IEŞENI 
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Leon C. Negruzzi a urmat cursuri 
de filosofie şi drept la Berlin şi Viena. 
De profesie jurist, a fost implicat în 
viaţa politică a vremii, îndeplinind, 
între 1871-1876, funcţia de prefect 
al judeţului Iaşi, cât şi de primar al 
oraşului Iaşi în perioada 3 februarie 
1883 - 7 decembrie 1886. De numele 
său se leagă o premieră pentru 
democraţia care se instaura treptat 
în România modernă şi anume 
desemnarea primarului prin vot. A 
fost preocupat de modernizarea 
sistemului public de iluminat şi 
a rămas în memoria ieşenilor ca 
un militant pentru electrificarea 
instituţiilor importante, începând cu 
Primăria şi Teatrul Naţional.

Nicolae Gane a urmat dreptul la 
Paris, iar după ce a revenit în ţară 
a activat în magistratură. A fost 
de cinci ori primar al Iaşului între 
anii 1872 şi 1911. S-a remarcat ca 
unul dintre cei mai activi primari, 
cu proiecte privind infrastructura 
oraşului, o parte iniţiate şi terminate 
de el, altele doar începute de Gane, 
dar finalizate de cei care i-au 
urmat în funcţie:  prima asfaltare a 
străzilor şi trotuarelor, deschiderea 
Uzinei electrice şi introducerea 
tramvaiului, aprovizionarea cu apă 
din sursa Timişeşti etc. În timpul 
unuia dintre mandatele sale a avut 
loc inaugurarea Teatrului Naţional 
(1896). A fost membru al Junimii, 
iar din 1908 a fost ales titular al 
Academiei Române.

Gheorghe Panu a fost profesor 
de franceză şi istorie la gimnaziul 
„Alexandru cel Bun”, membru al 
grupării junimiste, dar şi al liberalilor. 
A deţinut funcţia de prim-procuror 
în Iaşi, deputat de Iaşi şi a editat 
ziarul Lupta, apărut la Iaşi în iulie 
1884, o tribună a reacţiilor sale 
antimonarhice şi anticarliste.

Scarlat Pastia a urmat studiile 
universitare la Academia Mihăileană 
din Iaşi, devenind avocat. A fost 
edilul oraşului în perioada 11 
ianuarie 1877 - 3 ianuarie 1879. 
Pentru înfiinţarea cimitirului 
Eternitatea şi a Bisericii Sfântul 
Gheorghe, a donat proprietatea sa 
din dealul Tătăraşilor. Hotelul Traian 
a fost construit tot la iniţiativa sa, 
după planurile arhitectului Gustave 

Eiffel. A trimis pe cheltuială proprie 
tineri la studii la Paris şi a făcut 
numeroase donaţii către Universitate 
şi Societatea Reuniunea Femeilor 
Române din Iaşi. 

Vasile Pogor şi-a făcut studiile 
juridice la Paris şi a fost unul dintre 
fondatorii Junimii. Vasile Pogor a 
ocupat demnităţi la nivel naţional 
– deputat în Constituanta din 1866 
şi ministru al Instrucţiunii Publice 
şi al Cultelor – dar şi local, fiind 
prefect de Iaşi (februarie 1866) şi 
primar (februarie 1880 – aprilie 
1881; iulie 1888 – martie 1891; mai 
1892 – noiembrie 1894). Ca primar, 
s-a preocupat de subvenţionarea 
bisericilor fără posibilităţi, de 
mărirea salariilor preoţilor, de 
stimularea învăţământului primar, 
prin acordarea premiilor în haine şi 
cărţi copiilor săraci, de amenajarea 
grădinilor publice administrate de 
primărie (Grădina Aleilor, Copou, 
Grădina primăriei, Ghica Vodă, 
Barnovschi). A continuat lucrările 
pentru introducerea iluminatului în 
oraş, s-a îngrijit de formarea unui 
serviciu sanitar, care a luat măsuri 
pentru prevenirea bolilor infecţioase, 
a pavat străzi, a construit podul 
Trancu (azi între Podu Roş şi Tudor 
Vladimirescu) şi a realizat proiecte 
pentru aducerea apei potabile. 

Dimitrie A. Sturdza a urmat cursuri 
universitare în Germania şi a fost 
secretarul personal al lui Alexandru 
Ioan Cuza. A fost ministrul Lucrărilor 
Publice, ministru de Finanţe, 
ministrul Instrucţiunii Publice şi 
al Cultelor şi de mai multe ori prim 
ministru, fondator al Partidului 
Naţional Liberal şi preşedinte al 
partidului. A editat documente 
referitoare la istoria modernă a 
românilor şi a deţinut funcţia de 
preşedinte al Academiei Române.

 Eveniment: Junimismul 

Deşi nu a mai fost capitala statului, 
Iaşul a jucat un rol foarte important 
în privinţa dezbaterii proiectelor şi 
programelor politice. Aici s-au pus 
bazele junimismului, care a avut 
o componentă politică, pe lângă 
cea culturală. Teoria formelor fără 
fond, baza curentului junimist, nu a 
fost doar o dezbatere şi un program 
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> Pe baza informaţiilor din lecţie şi 
alte surse online, asociază în caiet 
numele fiecărei personalităţi cu 
obiectivul realizat în Iaşul sfârşitului 
de secol XIX şi început de secol XX:

> Realizează, la alegere, câte o fişă 
pentru două obiective menţionate 
în această lecţie, după următorul 
model:

a. precizarea scopului/rolului 
construcţiei 

b. materiale folosite

c. stil arhitectonic

d. informaţii despre autor (data 
naşterii, origine, alte lucrări realizate 
etc).

> Compară două dintre reuşitele 
edilitare ale Iaşului sfârşitului de 
secol al XIX-lea cu marile modele 
occidentale din care s-au inspirat. 
Formulează un punct de vedere 
referitor la modul de gândire şi 
acţiune al elitei politice de la acea 
vreme.

privind creaţia literară românească 
în raport cu cea europeană, ci şi 
un proiect politic. Astfel, se invoca 
necesitatea unei dezvoltări organice, 
treptate a statului, care să plece de la 
realităţi şi posibilităţi, fără importul 
unor modele străine, care nu se 
potriveau cu tradiţiile româneşti. 
Printre obiectivele junimiştilor se 
numărau dezvoltarea agriculturii, a 
industriei care să valorifice produsele 
agricole, transformarea societăţii 
româneşti în acord cu nevoile ei. 
Junimiştii acuzau numărul mare 
de legi adoptate de liberali, ritmul 
foarte rapid al modificărilor produse 
în societate, crearea unor norme 
şi instituţii, ca expresie a deciziei 
politice venite de la centru şi nu 
din necesitatea resimţită la nivelul 
populaţiei.

 Mari lucrări edilitare în 
 perioada 1866-1914 

1871:  inaugurarea Gării Iaşi;
1873:  Hala Comercială, realizată 
după planurile lui Gustave Eiffel;
1883:  dezvelirea statuii lui Ştefan 
cel Mare, realizată de sculptorul 
francez Emmanuel Frémiet;
1887:  sfinţirea Catedralei 
Mitropolitane;
1888: dezvelirea statuii lui Gh. 
Asachi, opera lui Ion Georgescu;
1893-1897: construirea Palatului 
Universităţii, după planul arhitectului 
elveţian Louis Pierre Blanc;
1895: deschiderea Liceului Internat 
în noua clădire din str. Toma Cozma;
1896: inaugurarea Teatrului 
Naţional, construit de arhitecţii 
austrieci Ferdinand Fellner şi 
Hermann Helmer;
1899: inaugurarea Uzinei Electrice;
1900: punerea în funcţiune a primei 
linii de tramvai electric (Gară – 
Hală);
1904: resfinţirea Mănăstirii Trei 
Ierarhi şi a bisericii Sf. Nicolae 
Domnesc, restaurate de arhitectul 
francez André Lecomte du Nouÿ;
1907-1911: realizarea reţelei de 
aducţiune a apei potabile la Iaşi, 
prin captarea sa la Timişeşti şi 
instalarea pompelor şi a conductelor 
până în oraş; 
1912: dezvelirea statuii lui Al. I. 
Cuza, realizată de sculptorul italian 
Raffaello Romanelli;

PERSONALITATE 

Emmanuel Frémiet 

Johann Freiwald

Wladimir Hegel

Louis Blanc

Gustave Eiffel 

Richard Hette

Raffaello Romanelli

Herman Helmer şi
Ferdinand Fellner

Mihail Sungurov

Charles Chaigneau 

REALIZARE

statuia lui
Ştefan cel Mare

Teatrul Naţional
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 1896:  La Atena se reiau Jocurile 
Olimpice moderne la iniţiativa lui 
Pierre de Coubertin.

 1900:  La Iaşi se pune în 
funcţiune prima linie de tramvai 
electric (Gară - Hală).

 1900:  La Paris se inaugurează 
prima linie de metrou a oraşului.

 1911:  La Iaşi se inaugurează 
statuia lui M. Kogălniceanu, în faţa 
Universităţii „Al. I. Cuza”, realizată 
de sculptorul Wladyslaw C. Hegel.

 1911:  În Europa se serbează, 
pentru prima dată, Ziua 
Internaţională a femeii.

1871:  La Iaşi se publică Noul 
Testament, parte a ediţiei primei Biblii 
publicate cu litere latine în limba 
română.

1871:  Se proclamă, în Sala Oglinzilor 
la Versailles, Imperiul German.

 1887:  La Iaşi se sfinţeşte Catedrala 
Mitropolitană.

1887:  La Scala din Milano are loc 
premierea operei Ottelo de Giuseppe 
Verdi.

1887:  Avrum Goldfaden ajunge la 
New York, unde înfiinţează o trupă de 
teatru alături de care pune în scenă 
piesa Trompeta fermecată la Romanian 
Opera House.

 1896:  se inaugurează Teatrul 
Naţional construit de către arhitecţii 
austrieci Fellner şi Helmer.

 Între timp ... 

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
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modernizării învăţământului. 
La începutul anului 1828, Ioan 
Sandu Sturdza decidea înfiinţarea 
Gimnaziului Vasilian, prima „şcoală 
înaltă” cu predare în limba română 
din Moldova, la a cărei organizare 
un rol hotărâtor l-a jucat Gheorghe 
Asachi. Cursurile urmau să se 
desfăşoare în ansamblul mănăstirii 
Trei Ierarhi pe parcursul a patru 
ani, predarea fiind asigurată de 
profesori angajaţi prin contract, 
dintre care se remarcă Gheorghe 
Săulescu. Un pas important spre 
un învăţământ superior s-a realizat 
prin crearea Academiei Mihăilene, 
ale cărei cursuri au fost inaugurate, 
în iunie 1835, în Casele Cazimir, 
cumpărate special pentru aceasta. 
Când spaţiul s-a dovedit neîncăpător, 
s-au achiziţionat casele Voinescu 
de peste stradă, care urmau 
să găzduiască administraţia şi 
internatul. Pentru a înlesni trecerea 
de o clădire la alta, Gheorghe Asachi 
a propus construirea unui pasaj, 
Arcul Academiei, care a străjuit 
trecerea în perioada 1841 - 1890. 
Amintirea sa este păstrată prin 
numele străzii Arcu.

 Începuturi 

Primele instituţii şcolare în Iaşi au 
apărut în timpul lui Vasile Lupu. Cu 
ajutorul mitropolitului Petru Movilă 
al Kievului, domnul înfiinţase la Trei 
Ierarhi o şcoală domnească şi o 
tipografie. Sediul şcolii nu era la 
mănăstire, ci mai sus de feredeul 
mare, pe Uliţa Ciubotărească, în 
spatele Uliţei Mari. Avariată în anii 
1686-1687, a fost reconstruită în 
timpul lui Nicolae Mavrocordat şi 
deschisă oricui ar fi dorit să înveţe. 
După incendiul din 1724, şcoala 
domnească se mută de câteva 
ori, motiv pentru care mitropolitul 
Gavril cumpără mai multe locuri 
pe Uliţa Mare, hotărât să facă un 
nou sediu pentru şcoală. Alţi domni 
fanarioţi care au acordat atenţie 
ştiinţei de carte au fost Constantin 
Mavrocordat, Grigore II Ghica, Ioan 
Teodor Callimachi.

 Preocupări pentru un 
 învăţământ modern 

Odată cu revenirea la domniile 
pământene, se produc schimbări 
majore în planul organizării şi 

 8. EVOLUŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI IEŞEAN 
Academia Mihăileană din Iaşi în 1930

A. „Cuvântul progres era proscris. 
Vestitul cenzor Florescu s-a spăriat 
şi s-a scandalizat când i-am dus no. 
1 al revistei ce începusem cu tine 
[V. Alecsandri], cu Cogălniceanu şi 
cu C. Negruzzi, intitulată Propăşirea, 
foaie ştienţifică şi literară; a şters cu 
condeiul său cel aspru cuvântul din 
frunte, îndurându-se a lăsa numai foaie 
ştienţifică şi literară. [...] În Academia 
Mihăileană organizasem câteva cursuri 
libere. La interesantele lecţii de istoria 
ţării, ţinute de Cogălniceanu, amfiteatrul 
era totdeauna plin, la cursul meu de 
economie politică începuse a veni mulţi 
boieri şi ascultau cu atenţiune. Noi, 
tinerii, devenisem sâmburele împrejurul 
căruia se grupau ideile viitorului. Eram 
susţinuţi în societate, în propaganda 
ce făceam în favorul ideilor liberale, de 
Elena Negri, sora lui Costache Negri, de 
amica sa, frumoasa şi graţioasa Emilia 
Reymon, de fiicele doamnei Maria 
Rosnovanu, Catinca şi Zoe Sturdza”.

(Ion Ghica, XII. O călătorie de la 
Bucureşti la Iaşi înainte de 1848. 
Scrisori către Vasile Alecsandri)

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

(Gala Galaction, Iaşii precum erau, în 
Opere alese, vol. I)

 Text istoric: 
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În 1850 s-a produs o nouă 
reorganizare a şcolii din Moldova, 
dată fiind hotărârea ca limba română 
să fie „singurul organ al învăţăturii 
publice“. Măsurile în domeniul 
educaţiei au pregătit întemeierea 
primei Universităţi moderne a 
României, a cărei inaugurare a 
avut loc la 26 octombrie 1860, 
prin decretul semnat de principele 
Alexandru Ioan Cuza. Până în 1897, 
Universitatea a fost găzduită în Casa 
Callimachi, pe Podul Hagioaiei, 
lângă spitalul Sfântul Spiridon. Dacă, 
la început, instituţia a avut doar trei 
facultăţi: Filosofie, Drept şi Teologie, 
ca urmare a legii învăţământului din 
1864, Universitatea s-a reorganizat în 
patru facultăţi: Facultatea de Litere 
şi Filosofie, Facultatea de Ştiinţe 
fizice, matematice şi naturale, 
Facultatea de Drept şi Facultatea 
de Medicină, ultima inaugurată abia 
în 1879. La Universitatea din Iaşi au 
predat mari personalităţi ale culturii 
şi ştiinţei româneşti: Titu Maiorescu, 
Grigore Cobălcescu, Neculai Culianu, 
Iacob C. Negruzzi, Nicolae Ionescu, 
Vasile Conta, Anastasie Fătu, 
Alexandru Dimitrie Xenopol.

Academia propriu-zisă avea trei 
facultăţi (filosofică, juridică 
şi teologică) şi două cursuri 
extraordinare: geometrico-practic 
(„ştiinţele politehnice“) şi economic, 
cu preponderenţă practică şi în ton 
cu nevoile societăţii. Remarcabile 
sunt activităţile desfăşurate la 
catedra Academiei de către Ion 
Ghica şi Mihail Kogălniceanu. 
Primul deschidea la 23 noiembrie 
1843 cursul de economie politică, 
în timp ce cursul de istorie naţională 
era inaugurat de Kogălniceanu 
prin Cuvântul de deschidere din 24 
noiembrie 1843. Cursurile Facultăţii 
de Teologie se desfăşurau în 
cadrul Seminarului de la Socola, 
reorganizat în 1834. Un alt moment 
important îl reprezintă înfiinţarea 
Şcolii de meserii (Institutul de Arte 
şi Meşteşuguri) în 1841, care avea 
ateliere de lăcătuşerie, strungărie, 
tâmplărie, rotărie şi fierărie. Şcoala 
era orientată spre atragerea la 
învăţătură a tinerilor din categoriile 
mai puţin favorizate ale Iaşului.

Palatul Universităţii, construit între 1893 şi 1897

C. „Trebuinţa istoriei patriei ne este 
neapărată chiar şi pentru ocrotirea 
drepturilor noastre împotriva naţiilor 
streine. Neavând istorie, fiecare popor 
duşman ne-ar putea zice cuvintele d-lui 
Aaron: Începutul ce ai este necunoscut, 
numele ce porţi nu este al tău, nici 
pământul pe care locueşti. Soarta ta 
aşa au fost, ca să fii tot după cum eşti, 
leapădă-te de începutul tău, schimbă-ţi 
numele sau primeşte pe acesta ce ţi-l 
dau eu, ridică-te şi du-te de pe pământul 
pe care locueşti, căci nu este al tău şi 
nu te mai munci în zadar, căci nu poţi 
fi mai bine decât eşti… Eu privesc ca 
patrie a mea toată acea întindere de 
loc unde se vorbeşte româneşte şi ca 
istorie naţională istoria Moldovei întregi, 
înainte de sfâşierea ei, a Valahiei şi a 
fraţilor din Transilvania. Această istorie 
e obiectul cursului meu”.

(Fragment din Cursul introductiv de 
istorie al lui Mihail Kogălniceanu)

D. „Gheorghe Asachi, un enciclopedist 
din cei mai de seamă pentru epoca lui, 
instruit, între cei dintâi ieşeni, în mai 
multe centruri ale Europei civilizate, 
revenind în capitala Moldovei, jucă, în 
ţara şi tîrgul nostru, rolul unui complecs 
de educatori ai poporului: ca literat, 
profesor, artist şi publicist, el desvoltă 
în societatea noastră arta poetică şi 
cea dramatică, învaţă pe tineri ştiinţele 
matematice şi filosofice, pictura ca 
şi arhitectura, deschide o cale largă 
şi mănoasă presei şi publicisticei, 
îmbărbătează pe toţi la muncă şi la 
iubire de neam şi de progres, de dreptate 
şi de frumos, răspîndeşte prin scrieri şi 
stampe cunoştinţa trecutului, chipurile 
sfinte ale istoriei noastre naţionale...”.

(N.A. Bogdan, în Oameni de samă. 
Oraşul Iaşi – monografie istorică şi 
social, ilustrată)

 Text istoric: 
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Ca urmare a eforturilor Societăţii 
de Ştiinţe, în 1902 avea loc la Iaşi 
primul congres de ştiinţe din ţară. 
În 1905 erau puse bazele Spitalului 
pentru Boli Mintale şi Nervoase de la 
Socola, unul din cele mai moderne 
din Europa începutului de veac. 
Anul 1913 aduce crearea primei 
Catedre de Chimie-Fizică din ţară, 
prin strădania profesorului Petru 
Bogdan, precum şi inaugurarea 
Observatorului astronomic din 
Iaşi, apărut prin grija profesorului 
Constantin Popovici.

 Medalion: Gheorghe 
 Asachi (1788-1869) 

Între 1813-1849, s-a dedicat unui 
amplu program de reorganizare 
a şcolilor din Moldova, precum 
şi introducerii limbii române în 
toate formele de manifestare 
intelectuală. În demersurile sale, 
Asachi a beneficiat de sprijinul 
mitropolitului Veniamin Costache, 
care i-a încredinţat în 1820 destinul 
Seminarului de la Socola. În martie 
1827, este numit referendar al 
Epitropiei Învăţăturilor Publice, 
post de conducere şi supraveghere 
a învăţământului public, poziţie 
din care va continua activitatea de 
renaştere culturală şi artistică a ţării.

În 1829, Asachi înfiinţa Albina 
românească, prima gazetă politică 
şi literară din Moldova, pe care o 
va tipări la viitoarea tipo-litografie 
Institutul Albinei, prima de acest fel 
din Moldova. Din 1832, Asachi ocupă 
funcţia de director al Arhivelor 
Statului din Iaşi, poziţie din care 
a organizat pentru prima dată atât 
Arhivele Moldovei, cât şi culegerea 
de documente privitoare la istoria 
ţării. Prima reprezentaţie teatrală 
în limba română a fost organizată 
de Asachi încă din 1816, iar, la 15 
noiembrie 1836, marele cărturar  
înfiinţa la Iaşi primul Conservator 
filarmonic-dramatic din Moldova, 
a cărui menire era de a „învăţa pe 
elevi muzica vocală şi declamaţia 
în limba naţională”. În 1841, are 
iniţiativa creării primei Şcoli de 
meserii din Moldova, menită 
educării şi îndreptării tinerilor mai 
puţin favorizaţi către meserii vitale 
pentru societate şi în care era nevoie 
de excelenţă.

E. „Printre cele mai vechi librării din 
oraşul nostru a fost aceea a lui Petrini, 
care era situată [...] în strada Ştefan 
cel Mare peste drum de Mitropolie. [...] 
Fraţii Şaraga au început comerţul lor 
în 1879, dând o mare întindere pe cale 
numismatică, editură şi timbre pentru 
colecţie. [...] Elias Şaraga conduce şi 
astăzi vechea librărie «Autori români», 
care a dat ţării cunoscuta bibliotecă 
numită «Colecţia Şaraga», cu un leu 
volumul. [...] Tot fraţii Şaraga au fost 
cei dintâi care au fondat chioşcurile 
de ziare, care în urmă au fost dăruite 
Iaşului. [...] Doi simpatici librari au fost 
Teodor Maximovici şi Dimitrie Alexa, 
care au avut librărie [...] aprovizionată 
mai cu samă cu cărţi şcolare şi material 
didactic.”

(Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară)

F. „Ieşenii nu pot uita una din figurile 
interesante şi originale ale Iaşului 
nostru: Humpel, german de origine, 
dar român de inimă şi simţire. Iaşul 
ajunsese oraşul său de adopţie. Aici la 
noi s-a întâlnit cu soţia. [...] Au deschis 
amândoi o instituţie de învăţătură şi 
cultură, prin care au trecut cele mai 
multe fete din Moldova [...]. Wilhelm 
Humpel şi soţia au dezvoltat atât 
în mintea, cât şi în sufletul copilelor 
încredinţate lor prin exemple frumoase 
[...], le-au insuflat sentimentul datoriei, 
[...] iar el, Humpel, prin muzică, făcându-

le să pătrundă tainele 
mânguietoare şi înălţătoare 
ale acestei arte”.

(Rudolf Suţu, Iaşii de 
odinioară)

 Text istoric: 

 „Oraşul şcolilor” 

Până la Primul Război Mondial, 
Iaşul şi-a câştigat reputaţia de oraş 
al şcolilor. Funcţionau şcoli publice 
primare de băieţi şi fete, şcoli 
profesionale, comerciale şi agricole, 
gimnazii, licee, Universitatea, 
Conservatorul, Şcoala de Pictură. 

Institutele Unite, apărute în peisajul 
şcolar ieşean în anul 1879, prin 
fuzionarea a două alte şcoli înalte, 
au reprezentat unul dintre cele 
mai valoroase licee de băieţi ale 
Principatelor Unite, datorându-
şi gloria unui corp profesoral de 
elită, precum şi unei foarte severe 
discipline. Numeroase mărturii ale 
unor elevi de renume ai şcolii, precum 
Emil Racoviţă, Grigore Antipa, Spiru 
Haret sau Dimitrie Gusti, vorbesc 
despre ordinea, spiritul de muncă şi 
de emulaţie progresistă. Calitatea 
recunoscută a educaţiei oferite de 
Institutele Unite se explică în primul 
rând prin prestanţa şi înalta valoare 
ale dascălilor lor, personalităţi 
excepţionale ale intelectualităţii 
româneşti: Titu Maiorescu - literatură 
şi filosofie, Petru Poni - chimie şi 
fizică, Grigore Cobălcescu - ştiinţele 
naturii, A.D. Xenopol - istorie, 
Ştefan Vârgolici - limba latină, Aron 
Densusianu şi Alexandru Philippide 
- limba şi literatura română, Neculai 
Culianu - matematică, State 
Dragomir - retorică şi oratorie, 
Grigore Mezincescu şi Eduard 
Caudella - muzică, şi, nu în ultimul 
rând, Mihai Eminescu - profesor de 
limba germană şi logică.

În 1891, prin strădania prof. dr. 
Emil Puşcariu de la Facultatea de 
Medicină, ia naştere la Iaşi cel de-
al patrulea Institut Antirabic din 
lume, după cele înfiinţate de Louis 
Pasteur, la Paris, sau Victor Babeş, la 
Bucureşti. În 1893, Ed. Gruber înfiinţa 
la Universitate primul Laborator 
de psihologie experimentală din 
România şi printre primele din 
lume. Trei ani mai târziu, a fost dat 
în folosinţă Institutul de Anatomie, 
care devine cel mai modern centru 
de învăţământ anatomic din sud-
estul Europei. În 1898, din iniţiativa 
prof. Ion Găvănescul, a fost înfiinţat 
Seminarul Pedagogic al Universităţii 
din Iaşi, primul din ţară.
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Lui îi datorăm înfiinţarea Pinacotecii, 
a primului muzeu natural din 
Moldova, a primei biblioteci 
publice sau a fabricii de hârtie 
de la Petrodava, de lângă Piatra 
Neamţ, prima de acest gen din ţară. 
Asachi este, în sfârşit, creatorul a 
nenumărate clădiri şi monumente 
care au fost sau sunt embleme ale 
Iaşului: clădirea Jockey-Clubului (pe 
locul de astăzi al Casei Studenţilor), 
Obeliscul din Parcul Copou sau 
proiectul pentru statuia lui Ştefan 
cel Mare din Piaţa Palatului.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
> Numeşte instituţiile de învăţământ, 
superior sau secundar, care îşi 
datorează existenţa domnitorului Al. 
I. Cuza, respectiv regelui Carol I.

> Caută informaţii referitoare la 
personalitatea lui Spiru Haret şi 
reforma învăţământului iniţiată de 
acesta. Precizează cel puţin trei 
elemente de noutate introduse în 
şcoala românească.

> Realizează, împreună cu colegii de 
clasă, un album cu mari profesori din 
a doua jumătate a secolului al XIX-
lea dedicaţi învăţământului ieşean, 
însoţit de o scurtă fişă biografică 
pentru fiecare personalitate, în 
care să incluzi: data naşterii, detalii 
despre studii (în ţară sau străinătate), 
disciplina predată, instituţia de 
învăţământ în care a activat, precum 
şi alte informaţii (realizări, distincţii 
primite etc.).

> Imaginează-ţi că eşti jurnalist şi 
asişti la inaugurarea Universităţii de 
la Iaşi. Scrie un articol referitor la 
evenimentul la care eşti martor, având 
în vedere următoarele aspecte: data, 
personalităţi prezente, atmosfera din 
clădirea universităţii, vestimentaţia 
participanţilor, impresiile tale şi/sau 
ale celor prezenţi.

... Mihai Eminescu a fost bibliotecar 
şi revizor şcolar? Constatând un nivel 
deficitar în pregătirea unor învăţători, el 
a organizat la Iaşi, în 1875, o conferinţă 
a învăţătorilor. Cu această ocazie a 
ţinut prelegeri, cursuri de pedagogie şi 
metodică, în care a fost ajutat şi de Ion 
Creangă, invitat să-şi prezinte metoda 
proprie de învăţare a scrierii şi citirii. 
Ca profesor, însă, de limba germană 
şi logică, la vestitele Institute Unite, 
talentul de pedagog al lui Eminescu s-a 
dovedit a fi un eşec.

... Titu Maiorescu a fost unul dintre 
membrii fondatori ai Academiei 
Române? Înfiinţată în 1866 sub 
denumirea de Societatea Literară 
Română, Academia este cel mai înalt 
for ştiinţific şi cultural din România.

... Spiru Haret este supranumit „omul 
şcolii”? Ministru al Instrucţiunii Publice 
în trei rânduri, a iniţiat şi coordonat 
reforma învăţământului secundar şi 
superior, fiind considerat părintele şcolii 
moderne româneşti.

... Hermiona Asachi, fiica adoptivă a 
lui Gheorghe Asachi, se căsătoreşte, 
la Paris, cu Edgar Quinet? Acesta este 
profesor la Collège de France, mare 
istoric francez, promotor, pe lângă 
Împăratul Napoleon al III-lea şi ministrul 
său de externe – contele Walewski, al 
unirii principatelor române.

... Maria Cantacuzino, fiica logofătului 
Neculai Canta, a fost, la Paris, muza 
şi soţia marelui pictor de factură 
academică Puvis de Chavannes? Ea 
este întruchiparea, în frescele de la 
Panthéon, în capitala Franţei, a figurii 
Sfintei Genoveva, patroana Parisului, şi, 
la Sorbona, în Marea Aulă, întruchiparea 
ştiinţei şi învăţăturii – Alma Mater.

 Ştiaţi că ... 

Sfânta Genoveva în frescele de la Panthéon, înfăţişată după chipul Mariei Cantacuzino
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 Junimea 

Pe lângă componenta politică, 
Societatea Junimea a fost cel mai 
important fenomen cultural din a 
doua jumătate a secolului al XIX-
lea. Născută la Iaşi, din iniţiativa 
a cinci tineri cu studii în Occident, 
Junimea şi-a propus o schimbare de 
mentalitate a societăţii autohtone şi 
o nouă orientare în literatura română. 
Membrii săi se întâlneau săptămânal 
pentru a dezbate subiecte culturale, 
ocazie cu care erau prezentate 
creaţii literare originale, alese după 
o severă analiză. Circulaţia ideilor 
Junimii a fost asigurată de tipografia 
şi revista literară proprii, cât şi de un 
sistem de librării.

Iacob Negruzzi, fiul lui Costache 
Negruzzi, a fost membru fondator 
şi redactorul revistei Convorbiri 
literare, pentru a cărei apariţie scotea 
adesea bani din buzunarul propriu. 
În paginile acesteia au fost publicate 
articolele lui Titu Maiorescu sau 
operele marilor clasici, printre care 
Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ioan 
Slavici sau I. L. Caragiale. Cum ironia 
şi polemica au fost utilizate şi în 

interiorul cercului literar al Junimii, 
îi vom da cuvântul lui Negruzzi 
pentru a ne încânta cu Amintiri, 
căci conform spuselor sale: „toată 
această parte veselă era oarecum 
sarea, iar bucatele se alcătuiau din 
scrierile aduse de membrii Junimii.“

„Junimea. Numele vestitei Societăţi 
literare. Acest nume a fost propus de 
Theodor Rosetti în iatacul lui Pogor, 
într-o duminecă din primăvara anului 
1864, după o prelegere populară a lui 
Maiorescu. După oarecare discuţie, 
acest nume a fost admis şi de ceilalţi 
patru fondatori [...]. Junimea se 
numesc şi întrunirile Societăţii, ce se 
ţin o dată pe săptămână, odinioară 
vinerea (în ziua Venerii, după zisa lui 
Pogor), dar de vreo zece ani încoace, 
sâmbăta. Până la 1873, Junimea se 
aduna o dată la Maiorescu şi o dată 
la Pogor. Dar, de când Maiorescu s-a 
mutat la Bucureşti, alternează între 
casa lui Pogor şi-a lui I. Negruzzi.”

„Deviza Junimii, inventată de Pogor 
şi adoptată de Societate, este 
următoarea: Entre qui veut, reste qui 
peut! [Intră cine vrea, rămâne cine 
poate!].”

 STUDIU DE CAZ: IAŞI, ORAŞUL JUNIMII 
Titu Maiorescu

Personaj specific sfârşitului de secol al XIX-lea

Vasile Pogor

 1864:   La Iaşi se găseşte un 
nume pentru Junimea; la Bucureşti 
se înfiinţează ziarul Universul şi 
Universitatea din Bucureşti.

 1864:   Dimitri Atanasescu înfiinţează 
prima Şcoală Română din Balcani 
pentru aromânii din Târnovo (atunci în 
Imperiul Otoman, astăzi în Macedonia 
de Nord). Până la începutul secolului al 
XX-lea, numărul acestor şcoli ajunge la 
106.

 1865:   Se înfiinţează Junimea.

 1865:  Mark Twain publică povestirea 
The Celebrated Jumping Frog of 
Calaveras County (tradusă în limba 
română de Nicolae Sfetcu, sub titlul de 
Celebra broască săltăreaţă din ţinutul 
Calaveras).

 1867:  Apare revista Convorbiri 
Literare în martie 1867.

 1867:  Chimistul şi cercetătorul 
suedez Alfred Nobel patentează 
dinamita, produsă pentru prima oară 
în Krümmel, în apropiere de Hamburg. 
Pe atunci, cercetătorul nu şi-a imaginat 
că invenţia sa va fi folosită în scopuri 
militare.

 Între timp ... 
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 Membrii fondatori 

„Carp P. Petre. Născut la 29 iunie 
1839, în Iaşi. Unul din cei 5 fondatori.  
Traducător al lui Shakespeare. Când 
discută, are totdeauna dreptate, 
fiindcă toţi ceilalţi când sunt de 
altă părere spun numai prostii. Are 
darul prorociei, numai că până acum 
nici una din prevederile sale nu s-a 
împlinit. Mare om politic!”

„Maiorescu Titu. Născut în Craiova 
în 13 fevruarie 1840, fondator, stâlp 
şi gazdă a Junimii. [...] Întemeietorul 
prelecţiunior populare; autorul 
aforismelor, al ortografiei Junimii 
şi a mai multe cărţi şi critice; 
iscoditorul Direcţiei noi, care, 
împreună cu criticele sale, au atras 
atâta ură şi vrăjmăşie asupra lui şi 
asupra Junimii. [...] Maiorescu a fost 
statornicul lector al Junimii până la 
plecarea sa din Iaşi.”

„Negruzzi Iacob. Născ[ut] în Iaşi, 
în 31 dechemvrie 1842, fondator, 
stâlp şi gazdă a Junimii. Directorul 
Convorbirilor literare şi secretarul 
perpetuu al Junimii. 

Numit odinioară Ramir, astăzi mai 
mult: Carul cu minciunile. [...] El 
îndeamnă pe toţi membrii la scriere şi 
ocupaţie intelectuală; îmbrăţişează 
pe toţi cei nou intraţi sau care vor 
să intre, ba chiar pe cei ce arată 
interese pentru literatură, încât cu 
mulţi şi-a găsit beleaua mai târziu, 
din cauza acestui prea mare zel, dar 
tot nu prinde minte. Ţine câteodată 
pe Pogor în frâu. Într-un cuvânt are 
grozav de multe merite, dar puţine 
i se recunosc. De aceea s-a hotărât 
să facă apel la posteritate şi să 
se mângâie astfel de nedreptăţile 
contimporanilor.”

„Pogor Vasile. Născut în Iaşi, în 
20 august 1833. Unul din cei cinci 
fondatori stâlpi şi gazdă a Junimii. 
Capul cel mai fantastic în teorie, 
burghezul cel mai prozaic în practică. 
Autor de poesii originale şi traduse. 
[...] Autorul tuturor propunerilor 
nerealizabile şi a trei părţi din porecle 
şi ziceri din care se compune acest 
dicţionar. Omul cel mai corosiv din 
lume, schimbându-şi ideile după 
fiecare carte nouă ce ceteşte şi 
entuziasmat de fiecare de-a rândul.”

„Rosetti Theodor. Născut în Iaşi, în 4 
mai 1837, unul din cei cinci fondatori, 
şi anume cel căruia se datoreşte 
numele Junimea. [...] Ca scriitor, a dat 
la lumină un singur articol: Despre 
direcţiunea progresului nostru.”

 Revistă 

„Convorbiri literare. Foaia şi organul 
Junimii, lauda şi fala Societăţii. 
După înfiinţarea Tipografiei Junimii, 
se simţi necesitatea de a comunica 
publicului câte ceva din cele ce se 
petreceau în Societate şi care putea 
avea un interes general. Astfel, într-o 
seară, când adunarea era la Pogor, 
se luă hotărârea de a se înfiinţa o 
foaie modestă, foarte modestă. Mult 
se discută asupra numelui acelei 
foi, până ce Convorbiri literare, 
numire propusă de I. Negruzzi, 
dobândi majoritatea sufragelor, ca 
una ce păru mai nepretenţioasă 
din toate. Maiorescu propuse ca I. 
Negruzzi să ieie redacţiunea noului 
organ, dar acesta refuză multă 
vreme, presimţind în mod vag ceea 
ce-l aştepta. În sfârşit, stăruinţele 
junimiştilor îl înduplecară.

Iacob NegruzziPetre P. CarpTheodor Rosetti
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„Eminescu Mihail. Născut în 
Botoşani, în 20 dec. 1849 [în fapt, 
15 ian. 1850]. În Junimea, din 1871, 
poet liric, fantastic şi pesimist, 
descoperit în Viena de I. Negruzzi. 
După plecarea lui Maiorescu la 
Bucureşti, Eminescu era lectorul 
autorizat al Junimii. În vremea ce 
cetea versuri, mai ales pe ale sale, 
el ridica totdeauna ochii cu duioşie 
dinspre podele. Acum e redactor al 
jurnalului Timpul din Bucureşti. Lipsa 
lui e foarte simţită în Junimea, unde 
nu se mai găseşte lector, şi la Borta-
Rece, unde Creangă, lipsit de tovarăş, 
petrece acum singur şi cufundat în 
melancolie.”

„Creangă Ion. Născut în Humuleşti 
(jud. Neamţ), la 2 mart. 1837. În 
Junimea, de la 1875, unde şi-a 
făcut intrarea [...] împreună cu 
Eminescu; răspopă, dar în suflet 
ţiind tot la diaconie. Autor de multe 
poveşti şi anecdote populare şi 
pure, şi corosive. [...] Orator popular 
şi elocvent în întruniri publice. Om 
primitiv şi prea mult iubit în Junimea. 
Institutor primar şi autor de multe 
cărţi bune pentru şcoalele primare.”

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
> Recunoaşteţi, în medalion, cel 
puţin cinci personalităţi ale Junimii 
de odinioară. Precizaţi câte o operă 
realizată de fiecare.

> Citeşte cu atenţie scrisoarea 
adresată de Ion Creangă lui Mihai 
Eminescu. Redactează o invitaţie 
adresată unui prieten dintr-un alt 
oraş pentru a vizita Iaşul.

Odată ce primi, noul redactor se puse 
pe treabă cu zelul şi răbdarea ce-l 
caracterizează, şi foaia a apărut în 1 
mart. 1867.”

 Obiceiuri, tradiţii 

„De la începutul Junimii, ba chiar din 
timpul când Societatea nu exista 
încă în forma actuală şi cu numele 
de azi, Maiorescu a introdus obiceiul 
banchetelor. Astfel, în 1864, când 
Maiorescu şedea la Trei Ierarhi, el a 
dat o masă [...] la care au luat parte, 
afară de fondatorii Junimii, chiar 
Constantin Negruzzi, pe lângă alţi 
profesori ai Universităţii de la Iaşi, 
care apoi nu s-au arătat tocmai 
prietenii cei mai înfocaţi ai Societăţii. 
[...] La 1865, banchetul s-a ţinut tot 
la Maiorescu, asemenea şi la 1866, 
când s-a introdus obiceiul scrierilor 
satirice.”

 Ceai, cafea, ciocolată 

„Între 10 şi 11 ore noaptea, trebuia 
să se servească ceaiul şi cafeaua în 
Junimea. Odinioară, la Maiorescu, se 
da din vreme în vreme ciocolată în 
loc de cafea. Fiind însă că această 
băutură da tot felul de gânduri 
junimiştilor după sfârşitul întrunirii, 
ciocolata a fost cu totul suprimată. 
[...] Ceaiul şi cafeaua sunt absolut 
de rigoare, căci altminteri, pe cât 
se zice, mai mulţi membri, mai ales 
din Caracudă, ar părăsi Junimea cu 
totul.”

 Mari prietenii 

„Caragiale Luca Ioan. Născut la 29 
ianuarie 1853, în Mărgineni (jud. 
Prahova), a făcut intrarea sa în 
Junimea cu ocaziunea Aniversării 
din 1878, când a şi cetit
O noapte furtunoasă
în mijlocul râsurilor
generale ale
Societăţii.
Autor şi de
aforisme.”

> Realizează o vizită la Casa Pogor, 
azi Muzeu al Junimii şi junimiştilor. 
Descrie, într-o jumătate de pagină, sălile 
din traseul de vizitare şi informaţiile 
noi pe care le-ai aflat despre membrii 
Societăţii Junimea. Prezintă colegilor 
de clasă impresiile tale pe marginea 
celor descoperite.

Bădie Mihai,

Ce-i cu Bucureştiul, de ai uitat cu 
totul Iaşul nostru cel oropsit […]? 

O fi musai viaţa burlăcească pe 
acolo, dar nu se cade să ne uiţi prea 
de tot. Veronica a fost azi pe la mine 
şi mi-a spus că şi cu dânsa faci ca şi 
cu mine. De ce? Ce rău ţi-am făcut 
noi?!

De Crăciun te aşteptăm să vii. Tinca 
ţi-a pregătit de toate şi mai ales 
„sarmalele”, cari ţie îţi plăceau foarte 
mult.[…]

La Ieşi ninge frumos de ast-noapte, 
încât s-a făcut drum de sanie. Ciricul 
parcă e mai frumos acum. Vino, 
frate Mihai, vino, căci fără tine sunt 
străin.

Te sărut pe frunte,
Ion Creangă

(Fragmente din scrisoarea adresată 
de Ion Creangă lui Mihai Eminescu, 
cca. 1880)

 Istoria în stradă: 

 Felinarnia: 

Casa Pogor
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Surse documentare

Ieşenii secolului al XIX-lea, 
în funcţie de avere şi statut, 
frecventau hanurile, grădinile 
publice, cafenelele, cârciumile, 
cofetăriile şi teatrul. Plimbarea 
cu trăsura era, pentru cei din înalta 
societate, cel mai popular mijloc 
de petrecere a timpului liber. Era 
ocazia pentru etalarea costumelor, 
dar şi a statutului social. Mulţi ieşeni 
preferau să plece vara din oraş. 
Cea mai frecventă destinaţie era 
Ungheni, unde ajungeau cu trenul. 
Călătoria costa 1 leu şi 50 de bani, iar 
trenurile, având 35-40 de vagoane, 
erau pline de lume. La coborârea în 
gara Ungheni, vestitul lăutar Arghir, 
care cânta în grădina lui Sinică, îi 
primea pe vizitatori. Alt taraf îi distra, 
pe malul Prutului, pe cei care se 
plimbau cu barca pe apă.

 Grădini publice 

Când căldura verii era greu de 
suportat, ieşenii umpleau grădinile 
publice. Copoul era una dintre 
destinaţiile preferate, deoarece 
aici se afla una dintre cele mai 
frumoase oaze de verdeaţă şi 
distracţie, Grădina Pester, numită 

după proprietar, fost maistru fierar şi 
profesor la Şcoala de arte şi meserii, 
unde a fost şi director. Venea aici 
toată lumea din Iaşi, căci găsea aer 
curat şi o mâncare bună. Grădina era 
cunoscută şi pentru frumoasa seră 
de trandafiri, de unde se aprovizionau 
florăriile oraşului. După moartea lui 
Pester, grădina a fost cumpărată 
de un profesor din Bucureşti, care 
a înfiinţat un omnibus ce staţiona 
lângă cofetăria Tuffli şi care, pentru 2 
lei, conducea lumea până la grădină. 
O altă grădină, amenajată de Dimitrie 
Gusti, numită Grădina Primăriei, 
era înzestrată cu bănci şi felinare, 
precum şi un chioşc pentru concerte 
publice susţinute de fanfara Gărzii 
Civice.

 Teatrul 

De la primul spectacol pus în scenă 
de Gh. Asachi, ieşenii prinseseră 
gustul pentru teatru. În 1832, se 
înfiinţa Théâtre de variétés (Teatrul 
de varietăţi), urmat în 1840 de 
Teatrul Naţional sub conducerea lui 
Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri 
şi Mihail Kogălniceanu. 

 9. LOCURI DE DIVERTISMENT 

A. „Dacă vrea cineva să îmbrăţişeze 
cu o privire întreaga societate 
moldovenească, dacă doreşte să 
admire frumuseţile noastre, a căror 
reputaţie e trecută în proverb, dacă 
într-un cuvânt vrea să-şi dea seamă 
de luxul şi de manierele noastre, 
n-are decât să se ducă la teatru. 
Acolo cele mai vechi şi cele mai 
bogate familii garnisează toate 
galeriile de rândul întâi, desvoltând 
un lux de toalete şi o eleganţă atare 
încât un străin ar putea câtva timp 
să se crează la Paris.”

(Ioan Gr. Ghica în Dan Dumitru Iacob, 
Elitele din Principatele Române în 
prima jumătate a secolului al XIX-
lea. Sociabilitate şi divertisment)

 Text istoric: 

... Teatrul Naţional este luminat de 1418 
lămpi şi de un candelabru de cristal de 
Veneţia cu 109 becuri?

... venitul primei seri la inaugurarea 
Teatrului Naţional a fost distribuit 
săracilor din Iaşi? Venitul celei de a 
doua seri a revenit artiştilor Societăţii 
dramatice din Iaşi.

... Alexandru Adolf Flechtenmacher este 
autorul primei operete româneşti? Piesa 
Baba Hârca, pe text de Matei Millo, a 
avut premiera pe 26 decembrie 1848, la 
Teatrul Naţional din Iaşi. Matei Millo a 
interpretat rolul principal, fiind şi primul 
actor român care a jucat în travesti. 
De asemenea, Flechtenmacher este 
autorul muzicii pentru Hora Unirii.

... în 1841 apărea la Iaşi o Carte de 
bucate boiereşti – 200 reţete cercate 
de bucate, prăjituri şi alte trebi 
gospodăreşti? Autorii acestei prime 
încercări de ghid culinar au fost M. 
Kogălniceanu şi C. Negruzzi.

 Ştiaţi că ... 
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În Iaşi încep să vină trupe italiene, 
ruseşti, franceze, astfel că instituţia 
se mută în sala nouă a Teatrului de la 
Copou, fostă proprietate a lui Mihail 
Sturdza. După distrugerea clădirii în 
incendiul din 17-18 februarie 1888, 
spectacolele s-au desfăşurat în 
spaţii provizorii, cum ar fi marea sală 
a circului Sidoli de pe Uliţa Rusească. 
În 1894, începeau lucrările la 
construcţia noii clădirii a Teatrului, 
iar, la 2 decembrie 1896, avea 
loc solemnitatea predării cheilor 
către primarul Nicolae Gane. 
Programul serbărilor de inaugurare 
a cuprins Uvertura Naţională de Al. 
Flechtenmacher, vodevilurile Muza 
de la Burdujeni de C. Negruzzi, Cinel-
cinel de V. Alecsandri, precum şi 
comedia în versuri Poetul romantic 
de Matei Millo.

 Cofetării şi cafenele 

Cofetăria elveţianului Richard Tuffli 
era locul de întâlnire al elitei ieşene. 
Doamnelor din înalta societate li se 
servea consumaţia dorită în trăsura 
trasă în faţa cofetăriei. Pe timpul 
iernii, aici se încălzeau cei care 
frecventau patinoarul. 

B. „Domnul Felix Barla [...] are meritul 
să fie cel mai vechi cofetar din Iaşi, 
decanul îngheţatelor şi părintele lisei. 
El a avut privilegiul să îndulcească 
balurile şi mesele celor de pe urmă 
domni fanarioţi; el a introdus în 
Moldova biscotele [fursecuri], lisele, 
pastilele, dragelele [drajeuri], pralinele, 
marţipanele, caramelele, orajatele, 
limonadele şi îngheţatele; pentru că 
înainte de el părinţii noştri nu cunoşteau 
decât curmale, nohot, smochine, coarne 
de mare, alune; singurele zaharicale era 
pe atunce ceva confete boite pe migdale 
şi sâmburi de zarzare, ce se vindea la 
Panaiti Butcariu de pe Podul Vechi. [...] 
Domnul Felix a introdus, în sfârşit, în 
Moldova toată literatura zaharului.”

(Mihail Kogălniceanu, Tainele inimei. 
Scrieri literare şi istorice)

C. „Orchestra lui Kraus dădea semnalul 
începerii petrecerii din grădina Copou, 
care se umplea de la amiază cu cele 
mai de seamă duduci din societatea 
ieşană, tipuri legendare de frumuseţe şi 
drăgălăşenie. [...] În fundul grădinii, se 
jucau piese de societate pline de farmec 
[...]. De-a lungul aleilor, copilaşi purtând 
paneraşe frumos împodobite vindeau 
flori, iar în faţa monumentului leilor, cu 
un franc câştigai la «roata norocului» 
sume între cinci şi o sută de lei. Jocurile 
de artificii erau combinate inteligent. Un 
mic tramcar, tras de cai, făcea pe şine 
ocolul grădinii.”

(Rudolf Suţu, Cum erau serbările de la 
Copou în Iaşii de odinioară)

 Text istoric: 

Calitatea produselor i-a adus lui 
Tuffli, în 1890, brevetul de furnizor al 
Casei Regale. Tot pe Uliţa Sârbească 
(strada Lăpuşneanu de azi), se 
găsea eleganta cofetărie Madame 
Alexandre, iar în apropiere, cofetăria 
italiană Passini.

Apărute din secolul al XVII-lea, cele 
dintâi cafenele ale Iaşului aveau 
proprietari turci, evrei, greci sau 
armeni. În 1867 erau înregistrate 24 de 
cafenele, dar aceste localuri erau de 
două tipuri: orientale şi occidentale. 
Cele orientale nu se bucurau de o 
bună reputaţie, din cauza fumului 
de narghilea, în schimb cafenelele 
occidentale erau situate în zona 
centrală a oraşului. Printre cele mai 
cunoscute se numărau cele de pe 
străzile Sârbească şi Mitropoliei, 
în proprietatea lui Hainirie Zeltin, pe 
Strada Mare, cafeneaua patronată 
de Adolfu Fainstein şi Constantin 
Dimache şi localul deţinut de Haimu 
Abramovici, de pe strada Primăriei.

Hotelul Traian
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 Hanuri şi restaurante 

Hanul lui Pomir, mai târziu Hanul 
Petersburg, atrăgea călătorii prin 
organizare şi servire. Un altul, 
situat pe Uliţa Mare, Hanul lui 
Petrea Bacalu a primit în urma 
unor modernizări numele de Hotel 
România. După incendiul din 1888, 
dorind să înzestreze oraşul cu o nouă 
clădire a Teatrului, Scarlat Pastia a 
făcut o amplă investiţie într-un nou 
local. Or, pentru că tarifele birourilor 
Eiffel cu care angajase lucrările l-au 
ruinat, creditorii generosului primar 
au hotărât ridicarea, în locul teatrului, 
a ceea ce astăzi cunoaştem ca fiind 
Hotelul Traian. Restaurantul era bine 
întreţinut, iar preţul unei mese relativ 
copioase era de trei lei, cu trei feluri 
de bucate. Tot aici, fiinţa şi o cafenea, 
unde se întâlneau împătimiţii jocului 
de şah. Hanul lui Missir beneficia 
de un vad bun, fiind situat pe uliţa 
Podului Vechi. Hanul Bolta Rece, 
ţinut de negustorul Avram Amira, 
ajutat apoi de nepoţii Panciu şi 
Simion, era un loc preferat de lumea 
culturală şi artistică a Iaşului, dar nu 
numai. Un alt loc vestit de popas, 
Hanul La trei sarmale, situat în zona 
Bucium, îi întâmpina pe cei care îi 
treceau pragul cu sarmale şi alte 
bucate alese, stropite cu vinuri din 
Podgoria Bucium. 

 Magazine şi prăvălii 
 celebre 

Pe aceeaşi Uliţă Sârbească, se găsea 
atelierul lui Nestor Heck, fotograful 
Iaşului de altădată. Înfiinţat în 1850, 
aici au fost imortalizate personalităţi 
ale vremii, precum şi familiile 
ieşenilor obişnuiţi. Foarte cunoscută 
era şi farmacia La Fortuna-Konya, 
care aparţinea fraţilor Samuil şi 
Carol Konya, renumiţi cercetători, 
susţinători ai apelor minerale din 
Moldova (Slănic, Breazu, Strunga) 
şi inventatori de medicamente 
premiate la expoziţiile internaţionale, 
precum pulberea vegetală pentru 
dinţi, numită Dentalina. Căutat era 
şi magazinul Smirnov Fraţii & Co, 
ce vindea cafea Martinica, aperitive, 
ceaiuri ruseşti şi diverse condimente 
orientale. 

> Caută informaţii despre 
vestimentaţia locuitorilor Iaşului 
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
respectiv la sfârşitul secolului al XIX-
lea. Precizează:

1. o deosebire privind îmbrăcămintea 
locuitorilor în cele două perioade de 
timp indicate;

2. o asemănare şi o deosebire între 
vestimentaţia elitei societăţii şi a 
celorlalţi locuitori ai oraşului.

Se spune că, pe Uliţa Sârbească, astăzi 
vestita stradă Lăpuşneanu, în cafeneaua 
doamnei Alexandre, la etaj, erau camere 
de închiriat, unde însuşi Eminescu şi-
ar fi găsit, la un moment dat, adăpost. 
Or o altă chiriaşă, englezoaică, vecină 
cu poetul, se pare că iubea într-atât de 
mult pianul, încât cânta cât era ziulica 
de lungă, acompaniindu-se cu glasul. 
Cânta cu entuziasm, dar, din nefericire, 
fals. Eminescu se zice că era atât de 
înnebunit de aceste zgomote aşa-zis 
muzicale şi într-atât de deranjat din 
scrisul său, încât, nemairezistând, şi-a 
căutat o altă gazdă şi-a plecat supărat, 
afurisind-o pe biata supusă a Imperiului 
Britanic aciuată la Iaşi.  

 Legende urbane: 

29

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

Chioşc de ziare de pe strada Lăpuşneanu

Din atelierul lui Nestor Heck

 1897:   Începe construcţie 
Institutului pentru alienaţi, 
inaugurat ulterior, în 1905 ca 
primul spital de neuro-psihiatrie 
din ţară.

1897:   Felix Hoffman 
inventează aspirina.

 Între timp ... 
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 L1  > Împărţirea oraşului, conform 
viziunii Regulamentului Organic, în 
patru cvartale reproduce o organizare 
urbană provenită din Antichitate, 
după principiile arhitectului Vitruvius. 
Realizează o mică cercetare în acest 
sens şi verifică dacă aceste principii 
sunt valabile şi în cazul oraşului Iaşi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 L2  > Continuă investigaţia privind 
modul de a aduce apa de la Ciric până 
în oraş, realizată în cadrul studiului 
de caz aferent celei de-a doua lecţii. 
Desenează în caiet harta Iaşului şi 
plasează pe aceasta traseul apei şi 
principalele sale repere.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 L9  > În echipe, realizaţi o 
investigaţie cu tema: Poveşti de pe 
uliţele Iaşului la sfârşitul secolului 
al XIX- lea, identificând pe hartă 
şi notând informaţii ce privesc: 
două edificii publice, două edificii 
religioase, două case boiereşti, două 
prăvălii şi/sau magazine de lux, două 
cofetării şi/sau restaurante renumite,  
o curiozitate sau întâmplare legată 
de una dintre aceste clădiri.

Modalităţi de raportare: afiş, poster, 
redactarea unui articol pentru revista  
clasei, desen.

„Un imn studenţesc, răspândit în 
întreaga Moldovă, şi nu numai, de 
numeroase generaţii de absolvenţi 
ai Universităţii din Copou – Alma 
Mater Iassiensis – ca o preţioasă 
şi nostalgică amintire a tinereţii lor 
ieşene, a cultivat acest supranume 
al urbei de pe Bahlui: Oraşul celor 
şapte coline. Este o raportare directă 
la Roma antică, oraş aşezat, după 
cum se ştie, pe şapte coline. Dar 
ce legătură au Iaşii cu Roma?[...] 
Este cunoscut faptul că episcopul 
Marco Bandini, admirând panorama 
oraşului oraşului Iaşi, la 1647, o 
compara cu aceea a Romei antice, 
prin formula ”quasi nova Roma 
apparent”. [...] Ideea că Iaşii se înaltă 
pe ruinele unei vechi aşezări romane 

datează de la începutul secolului 
al XIX-lea, pe când oraşul nu-şi 
pierduse statutul de capitală. Ea a 
fost formulată de căturarii generaţiei 
romantice – precum Gheorghe 
Asachi, Gheorghe Săulescu, Mihail 
Kogălniceanu – care se raportau la 
cunoştinţele istorice, savante chiar, 
ale acelor timpuri.[...] Afirmarea 
romanităţii era un mod al românilor 
de a se revendica de la civilizaţia 
occidentală şi de a argumenta, cât 
se poate de pragmatic, necesitatea 
integrării Principatelor Române în 
Europa acelei epoci. Argumentele 
veneau din trecut, dar privirea era 
îndreptată spre viitor.”

(Sorin Iftimi, Iaşii – Oraşul celor 
şapte coline)

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
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 Perioada neutralităţii, 
 1914-1916 

Declanşarea Primului Război 
Mondial a ridicat problema opţiunilor 
României şi a atitudinii sale faţă 
de conflict. Consiliul de Coroană 
din 21 iulie/3 august 1914 a decis 
neutralitatea, iar dezbaterea politică 
din Bucureşti a avut ecouri şi în 
ţară. O mare parte a elitei ieşene 
a îmbrăţişat calea alianţei cu 
Antanta, care promitea unirea 
cu România a tuturor teritoriilor 
locuite de români aflate în 
stăpânirea Austro-Ungariei. A 
existat însă şi o tabără progermană, 
în jurul revistei Viaţa Românească, 
care se împotrivea expansionismului 
Imperiului Rus. După lungi negocieri, 
România a decis să intre în război 
alături de Antanta, iar în noaptea 
de 14/15 august 1916 a declarat 
război Austro-Ungariei, armata 
română intrând în Transilvania. După 
câteva victorii, au urmat înfrângeri 
succesive concomitent cu înaintarea 
armatelor Puterilor Centrale spre 
Bucureşti. În acest context, s-a pus 
problema retragerii administraţiei 
centrale la Iaşi. 

Oraşul era al doilea centru urban 
al ţării şi prezenta avantajul de a fi 
plasat geografic mai departe de zona 
de conflict militar şi pe un eventual 
traseu de retragere a autorităţilor 
române în afara frontierelor, dacă 
presiunea frontului ar fi crescut.

 Iaşi –  „capitală de 
 război” 

Deşi luase în calcul posibilitatea 
părăsirii capitalei, guvernul nu a 
avut un plan bine pus la punct. În 
octombrie-decembrie 1916, au ajuns 
în Iaşi atât autorităţile centrale, 
cât şi circa 200.000 de refugiaţi. 
Supraaglomerarea oraşului a produs 
efecte multiple, printre care penurie 
de alimente, epidemii, mortalitate 
crescută, dar şi distrugeri.

Spaţiile de locuire erau greu de 
găsit şi insuficiente, astfel că, la 
rugămintea, apoi la presiunile 
Primăriei, refugiaţii au fost găzduiţi 
în casele particularilor, în poduri, 
pivniţe şi dependinţe. O altă parte a 
fost instalată în cămine, internate şi 
cantine, în chiliile mănăstirilor sau 
în şcoli; pentru foarte mulţi s-au 

 1. IAŞUL ÎN ANII MARELUI RĂZBOI (I) 

A. „S-a vorbit mult şi s-a scris chiar 
asupra lipsei de bunăvoinţă cu care 
am fost primiţi la Iaşi. E indiscutabil 
că moldovenii, în general, şi ieşenii, în 
particular, ne-au socotit pe noi, refugiaţii 
din Muntenia, ca o pacoste şi era natural 
să fie aşa fiindcă sosirea noastră la 
Iaşi, mai ales, a luat forma şi aspectele 
unei adevărate invazii. Nimic nu fusese 
pregătit, nimic nu era organizat, aşa 
încât puhoiul vărsat de trenuri în gară s-a 
năpustit zile de-a rândul asupra oraşului 
ca asupra unui loc cucerit. Printr-o 
reacţie naturală, oamenii s-au baricadat 
în casele şi în egoismul lor, de frică să 
nu fie copleşiţi, tocmai în momentul 
când vremurile se anunţau grele şi 
pentru ei. Dar, îndată ce puhoiul s-a mai 
aşezat, îndată ce pericolul exproprierii 
s-a mai calmat, ieşenii au început să ne 
poftească şi până la urmă au dovedit că 
ospitalitatea moldovenească nu era un 
cuvânt deşart”.

(Constantin Argetoianu, Pentru cei de 
mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, 
vol. IV, partea a V-a, 1916-1917)

B. „Am trecut prin cea mai 
îngrozitoare iarnă ce mi-a fost să 
apuc, într-un oraş suprapopulat 
de populaţie fugară, fără adăpost 
bun, fără mijloace de încălzire şi 
fără înlesnire de hrană. Au murit 
nenorociţi soldaţi şi refugiaţi, de 
foame, de frig şi de boli. Spitalele 
nu aveau lemne... [...] S-au văzut 
iarăşi sate întregi bântuite de 
tifosul exantematic şi din a căror 
populaţiune nemairămânând 
decât câţiva copii şi câţiva câini. 
[...]  Dar s-au văzut şi boiernaşii 
noştri îmbrăcaţi în cele mai 
scumpe blănuri, cu căciuli de 
formă rusească, exagerate, 
îmbuibaţi cu de toate. S-au văzut 
politicieni fără scrupule dând 
interviuri...”.

(Costin Petrescu, La Iaşi, în 
timpul războiului. 1916-1917. 
Însemnările unui pictor refugiat, 
aprilie 1917)

 Text istoric: 

Atelierul de la Nicolina de montare a artileriei grele pentru Primul Război Mondial

31
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construit barăci din lemn pentru 
cazare, situate pe malul Bahluiului. 
Nu au lipsit, însă, ieşeni care s-au 
sustras de la obligaţii ori au profitat 
de împrejurări pentru a-şi salva 
interesele proprii sau chiar pentru a 
se îmbogăţi. 

În Iaşul acelei perioade, viaţa de zi 
cu zi era o adevărată luptă pentru 
supravieţuire. Ca urmare a lipsurilor 
de tot felul, s-au introdus cartele 
pentru unele produse alimentare şi 
s-a raţionalizat consumul de pâine. 
Aprovizionarea cu lemne, petrol, 
cărbune se făcea cu mare greutate, 
dată fiind lipsa mijloacelor de 
transport. La acestea s-au adăugat 
condiţiile dificile din iarna anului 
1916-1917, cu temperaturi de până 
la -20°, şi absenţa lemnelor de foc 
care au dus la tăierea arborilor din 
grădinile publice. Astfel, cu sprijinul 
armatei, au fost aduse lemne de foc 
de la domeniul regal din Poieni şi 
de la Podu Iloaiei. Situaţia sanitară 
precară a dat naştere unor epidemii 
de febră recurentă şi de tifos 
exantematic, cu numeroase victime. 
Printre cei răpuşi de boală s-au 
aflat medici civili şi militari, între 
care doctorul francez Jean Clunet. 
Gara din Iaşi, principalul punct de 
sosire a răniţilor şi bolnavilor, a fost 
asaltată, timp de un an, de numărul 
mare al cazurilor care solicitau o 
rezolvare urgentă. Abia în mai 1917, 
în cadrul gării s-a făcut recepţia unei 
construcţii proiectată şi ridicată de 
Serviciul Sanitar Francez destinate 
deparazitării.

 Clădiri din Iaşi – sedii ale       
 instituţiilor centrale 

În condiţiile speciale de război, 
administraţia oraşului a fost 
militarizată, iar dificultăţilor 
provocate de noua situaţie li s-au 
adăugat disputele dintre autorităţile 
civile şi militare. 

Pentru instalarea în localuri a 
instituţiilor centrale, clădirile mai 
importante şi-au schimbat total sau 
parţial destinaţia, au fost preluate 
locuinţe ale unor particulari mai 
înstăriţi, iar majoritatea şcolilor s-au 
transformat în spitale pentru răniţi. 

După circa două săptămâni de stat 
în tren în gară la Grajduri, regina 
Maria poposea în noua sa locuinţă 
din Iaşi: casa Cantacuzino-Paşcanu 
(astăzi Palatul Copiilor), unde a 
locuit împreună cu copiii timp de 
doi ani. Regele şi-a stabilit reşedinţa 
în Casa Creditului Funciar (astăzi 
Muzeul Unirii). Universitatea din 
Iaşi a participat la efortul de război, 
punând la dispoziţie spaţiile sale 
de învăţământ. Aula Universităţii 
a găzduit lucrările Senatului 
României, în perioada decembrie 
1916 - decembrie 1917, iar în alte 
încăperi s-au instalat Ministerul de 
Război (etaj), Ministerul Instrucţiunii 
Publice şi al Cultelor (parter), 
Cenzura Poştală, Comandamentul 
cercetaşilor şi elevilor refugiaţi. 

Teatrul Naţional a găzduit şedinţe 
ale guvernului României, iar, 
între 1916 şi 1918, a fost sediul 
Camerei Deputaţilor şi, din 1917, 
şi al Senatului.  Iniţial, guvernul 
Ionel Brătianu s-a reunit la „Clubul 
Concordia”, de pe strada Ştefan cel 
Mare, apoi în fostul palat al lui Grigore 
Sturdza din strada Lascăr Catargi şi 
în casa liberalului Emil Costinescu. 
Pentru întâlnirile lor, liberalii mai 
foloseau salonul de la parter al casei 
primarului Gh. Gh. Mârzescu, din 
faţa Palatului Universitar (corp I), 
iar conservatorii - casa lui Dimitrie 
Greceanu, din Copou. Ministerele au 
primit spaţii separate: Ministerul de 
Finanţe era stabilit la Administraţia 
financiară, Ministerul de Externe la 
Cercul Militar, Ministerul Justiţiei 
la Universitatea Veche, Ministerul 
Lucrărilor Publice la Şcoala Gheorghe 
Asachi, Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor la Epitropia Sf. Spiridon, 
Ministerul Comerţului şi Industriilor 
în Palatul Camerei de Comerţ, din 
strada Cuza Vodă, nr. 67. În clădirile 
ce aparţineau Mitropoliei au locuit 
oamenii politici I. G. Duca, Vintilă 
Brătianu şi V. G. Morţun, iar în casele 
din curtea Mitropoliei s-au instalat 
Casa Bisericii şi Casa Şcoalelor, 
precum şi cantine pentru refugiaţi. În 
Mănăstirea Frumoasa a funcţionat 
un spital pentru afecţiuni oculare, 
iar la Mănăstirea Galata un spital 
pentru bolnavii de tifos, administrat 
de francezi şi călugăriţele din 
Societatea „Saint Vincent de Paul”.

C. „Azi ne-am mutat din tren în noua 
noastră locuinţă. E chiar tare plăcută, 
destul de confortabilă şi bunul nostru 
colonel (Balif) a reuşit să aducă toate 
necesităţile materiale care lipseau: căzi 
de baie, cuptoare, cazane de rufe etc. 
Camerele mele sunt aproape frumoase 
pentru că le-am aranjat cu multe lucruri, 
covoare şi câteva mobile confortabile, 
pe care le-am adus cu mine. Dintr-un 
adăpost oribil am făcut o căsuţă în care 
mă pot refugia fără să mă simt chiar 
atât de lipsită de orice cămin”.

(Maria, Regina României, Jurnal de 
război. 1916-1917)

D. „Vagoanele sunt toate pline; 
ferestrele şi intrările lor sunt ticsite cu 
corpuri de oameni de toate vârstele şi 
toate atributele; printre vagoane, pe 
tampoane, lanţuri sau punţi de trecere, 
dar mai cu seamă deasupra vagoanelor, 
pe tot acoperământul lor, fiinţe 
omeneşti stau ca stolurile de ciori. Nu 
mai este un spaţiu, un punct gol, jos sau 
sus. O zdruncinătură ce ar fi provocat 
cea mai mică mişcare locomotivei şi 
toată această suflare omenească s-ar 
prăbuşi deodată. [...] Case mari sau 
mici, sau chiar simple odăi, nu se mai 
găseau nicăieri de închiriat; totul fusese 
acaparat de primii oaspeţi sosiţi sau 
de întâile valuri ale autorităţilor politice 
sau militare, ce rechiziţionaseră şi 
cartiruiseră tot ce putuseră întâlni în 
cale”.

(N. A. Bogdan, Iaşul. Leagăn al unirii 
neamului românesc. 1916-1918. 
Reminiscenţe şi însemnări)

E. „E o jale indescriptibilă, spectacolul 
dureros, dureros adânc, pe care ţi-l 
oferă «coadele» celor ce aşteaptă la 
depozitele de alimente ca să ia azi puţin 
ulei, mâine mălai, altădată cartofi, şi 
astfel zilnic vezi «coada» flămânziţilor 
nenorociţi de soartă, urgisiţi, care 
aşteaptă de o parte şi alta a trotuarului, 
la uşile depozitelor, bruscaţi [...] şi 
ţinuţi în frig, în ploaie, rebegiţi, vineţi şi 
tremurând, alţii trântiţi pe jos, [...] toţi 
aşteptând resemnaţi, plecând adesea 
după câteva ore de aşteptare pentru a 
reveni a doua zi la acelaşi chin...”.

(Raul Dona, Jurnalul unui medic militar. 
1917-1918, noiembrie 1917)

 Text istoric: 
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 Serviciul medical 

Iaşul avea, înainte de 1916, multe 
spitale civile, cu personal de bună 
calitate şi în care activau inclusiv 
profesorii Facultăţii de Medicină. 
Dar, în condiţiile războiului şi ale 
retragerii în Moldova, acestea au 
devenit insuficiente şi neîncăpătoare, 
iar autorităţile militare le-au 
rechiziţionat pentru efortul de 
război. Ca urmare, pe lângă spitalele 
militare, au funcţionat şi cele civile 
militarizate, care au împânzit 
aproape tot oraşul. Un singur spital, 
„Paşcanu” din Tătăraşi, cu doar 80 
de paturi, a rămas nemilitarizat. În 
total, funcţionau un număr de 33 
de instituţii spitaliceşti. Conform 
informaţiilor oferite de autorităţile 
militare, în martie 1917, spitalele din     

Iaşi adăposteau 7.691 de
persoane, în cele 5.785

de paturi disponibile. 

Bolile care au făcut cele mai multe 
victime în acel an au fost: tifosul 
exantematic, febra tifoidă, febra 
recurentă, difteria şi scarlatina. 
În primele luni ale anului 1917, în 
spitalele din oraş nu au mai fost 
primiţi bolnavii civili, din cauza 
suprapopulării cu răniţii de pe front 
şi soldaţii ce aveau nevoie de îngrijiri 
medicale. Nu au fost exceptate nici 
femeile bolnave, în absenţa unor 
pavilioane special dedicate lor. 
Abia în mai 1917 a fost organizat 
un spaţiu special cu 120 de paturi 
pentru bolnave.

O problemă complicată au 
constituit-o soldaţii ruşi, care nu 
respectau regulile sau restricţiile 
impuse. În acest sens, Serviciul 
sanitar a recurs la numeroase apeluri 
făcute la comisia româno-rusă 
pentru ca măsurile medicale să fie 
respectate şi de trupele ţariste. Un 
rol major în organizarea serviciului 
sanitar din Iaşi l-a avut regina 
Maria, care a înfiinţat serviciul de 
ambulanţe, numit Ambulanţa Regina 
Maria, pentru care s-a organizat o 
şcoală specială de şoferi.

Coperta ziarului Adevărul din 1 ianuarie 1916 (sursa A)
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> ... în timpul Marelui Război, muncitorii 
de la Atelierele CFR Nicolina şi cei din 
întreprinderile evacuate de la Bucureşti 
au lucrat împreună pentru fabricarea 
muniţiei, montării avioanelor şi a 
materialului de artilerie grea sosit din 

Franţa? Tot aici a fost proiectat, 
între 1917-1918, obuzierul Krupp-
Iaşi, calibru 210 mm, de către 
ing. Mihail Manoilescu, absolvent 
al Şcolii de Poduri şi Şosele din 
Bucureşti.

 Ştiaţi că ... 

 1913:  Este înfiinţat Observatorul 
astronomic din Iaşi.

 1913:  Pilotul francez Rolland Garros 
traversa Marea Mediterană.

 1914:  Apare primul film documentar 
despre Mihai Eminescu, intitulat 
Eminescu, Veronica, Creangă.

 1914:  În Belgia, este difuzată prima 
emisiune radio, un concert în onoarea 
reginei.

 1914:  Canalul Panama leagă 
Oceanele Atlantic şi Pacific.

 Între timp ... 

Obuzierul Krupp - Iaşi

3.03

3.02
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> Realizează un proiect cu tema 
Activitatea reginei Maria în anii 
Marelui Război, având următoarea 
structură:

a. două fragmente din jurnalul 
personal de război al reginei Maria;

b. trei imagini sau fotografii în care 
apare regina Maria (în spitale, pe 
front, acţiuni pentru sprijinirea 
refugiaţilor, etc.);

c. două mărturii ale contemporanilor, 
altele decât cele din lecţie, referitoare 
la activitatea reginei;

d. rolul reginei la Conferinţa de pace 
de la Paris.

> Nicolae Petrescu-Găină a fost un 
precursor al caricaturii româneşti. 
Interesul său principal era îndreptat 
asupra contemporanilor săi, cărora 
le-a creionat portrete mai mult sau 
mai puţin satirice. A colaborat cu 
reviste umoristice şi ziare naţionale, 
precum Adevărul, Furnica şi Ţivil-
Cazon.

În anii Marelui Război a militat 
împotriva războiului şi militarismului 
german, convins fiind de victoria 
Franţei. Îndrăzneala peniţei sale l-a 
costat un an şi jumătate de domiciliu 
forţat într-un lagăr din Bulgaria.
Analizează cu atenţie imaginile de 
mai sus şi răspunde următoarelor 
cerinţe:

1. Menţionează, pe baza sursei A, 
ofertele prezentate de către cele 
două alianţe politico-militare pentru 
a determina România să intre în 
război.

2. Precizează, pe baza sursei B, 
obiectivul urmărit de România prin 
implicarea în război. 

3. Apelând la alte surse online, caută 
informaţii despre modalităţile de 
informare a populaţiei sau reacţiile 
acesteia faţă de evenimentele din 
timpul Primului Război Mondial. 

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

Ilustraţie pe tema ofertelor
combatanţilor pentru intrarea României 

în război apărută în revista umoristică 
Furnica, nr. 38, din 12 mai 1915 (sursa B)

Primele tramvaie din Iaşi, tramvaiul nr. 1, de tip A.E.G. şi tramvaiul nr.2 sau tramvaiul măturătoare 
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> ... în 1901, Iaşul era oraşul cu cea mai 
extinsă reţea de tramvai din România, 
cu un total de 17 tramvaie circulând pe 
17,3 km de şine?

> ... Între acestea, cu nr. 2 - tramvaiul 
măturătoare - atestat în 1922, era folosit 
pentru a curăţa străzile de zăpadă, 
iarna? Forma lui anticipează tramvaiul 
de tip Iaşi, Dorogan. Tramvaiul a fost 
restaurat în anii 1998 şi 2020 şi poate 
fi văzut astăzi pe strada Lăpuşneanu.

 Ştiaţi că ... 

3.04

3.05



102

 STUDIU DE CAZ: ŞCOLILE IEŞENE ÎN 
 MARELE RĂZBOI 

Liceul Internat a fost organizat ca 
spital al Crucii Roşii, unde lucrau 
doctori francezi, fiind destinat 
operaţiilor de amputare. Sediul 
Liceului Naţional a servit ca „Spital 
al Crucii Roşii nr. 266” şi ca „Spital 
Regional”, în timp ce Liceul Oltea 
Doamna adăpostea un spital pentru 
răniţii cu afecţiuni la ochi. 

La Şcoala de băieţi „Carol I” şi-au avut 
reşedinţa funcţionarii telegrafişti 
şi poştali ataşaţi la Marele Cartier 
General Rus, iar la Şcoala primară 
de băieţi nr. 9 „Mihail Kogălniceanu” 
a fost cazată Direcţia armamentului 
artileriei şi Direcţia muniţiei din 
armata română. Corpul de aviaţie a 
fost instalat la Şcoala de băieţi nr. 
3 „Cuza Vodă”, în timp ce Şcoala de 
băieţi nr. 4 „Vasile Conta” a fost pusă 
la dispoziţia Companiei de aerostaţie, 
apoi a Companiei Căi Ferate, până 
în noiembrie 1916, după care a fost 
alocată Arsenalului Armatei. 

 Text istoric: 

A. „Institutul Notre Dame de Sion a avut 
un rol istoric însemnat în Primul Război 
Mondial, mai ales în timpul refugiului de 
la Iaşi, din 1916 – 1918. În spaţioasele 
sale imobile, a funcţionat Spitalul 
Francez (1917-1918), destinat mai ales 
ofiţerilor, condus de un Comitet patronat 
de Jeanne Blondel, soţia fostului consul 
al Franţei, sub controlul medical al 
Dr. Coullaud, şeful Misiunii Medicale 
Franceze. Spitalul a fost coordonat de 
medicii Sorrel şi Moure şi deservit de 
infirmiere de la Société des blessés 
militaires. Aici, Dr. Seymour Nemours-
Auguste şi Dr. Lancien au experimentat 
ambrina, miraculosul medicament 
pentru arsuri. Ceva mai târziu, au 
funcţionat, în paralel, un spital de război 
rusesc şi unul destinat ofiţerilor români.”

(Sorin Iftimi, Institutul Notre Dame 
de Sion din Iaşi. Casa Alecu Balş şi 
Filarmonica)

La Şcoala de băieţi nr. 8 „Vasile 
Adamachi” a fost instalat Regimentul 
2 Vânători „Regina Elisabeta”, iar, din 
ianuarie 1917, Spitalul nr. 59 Piteşti 
şi, ulterior, în aprilie 1917, Spitalul 
militar 274 Iaşi. La Şcoala de băieţi 
nr. 6 „Costache Negri” rezida Spitalul 
nr. 4 rusesc, iar clădirea Şcolii de 
băieţi nr. 10 „Principele Ferdinand” 
a fost folosită de către Batalionul de 
Specialităţi al armatei române.

Şcoala de băieţi nr. 7 „Gheorghe 
Asachi” a găzduit Cenzura militară, 
apoi Parchetul şi Curtea de Apel. 
În Şcoala primară de fete nr. 1 
„Carmen Sylva” s-a aflat Corpul I 
Armată, Compania marinară, iar în 
Şcoala de fete nr. 7 „Elena Doamna” 
- Regimentul 2 Vânători, ulterior 
Spitalul de Contagioşi. La Şcoala de 
fete nr. 5 „Hatman Nicoară” a fost 
instalată Tipografia rusă, în timp 
ce Şcoala de fete nr. 9 „Alexandru 
Lambrior” a găzduit Etapa trupelor 
ruse şi Biroul de demobilizare rus.

Iaşi 1917, vedere aeriană

 1919:  Pilotul  american Albert Cushing 
Read traversează Oceanul Atlantic.

 1919:  Ionel Teodoreanu debutează 
în revista Însemnări Literare cu Jucării 
pentru Lily.

 1920:  Este înfiinţat Ateneul 
Popular Tătăraşi.

 1920:  Au loc primele alegeri 
parlamentare din România Mare, pe 
baza votului universal (masculin).

 1920:  Gheorghe Ghibănescu, 
Orest Tafrali şi Nicolae Andriescu 
Bogdan înfiinţează Societatea 
Culturată Muzeul Oraşului Iaşi.

 1920:  Femeile din S.U.A. primesc 
drept de vot.

 Între timp ... 

3.06
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> Asociază fiecare instituţie din 
fotografii cu macheta grafică 
corespunzătoare. Numeşte instituţia 
care nu are corespondent în şirul de 
machete grafice. 

Şcoli ieşene

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

3.11

3.12

3.13

3.14

3.153.10

3.09

3.08

3.07
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 Profesori şi studenţi în 
 război 

Universitatea din Iaşi a participat 
la efortul de război, punând la 
dispoziţia armatei propria resursă 
umană. Astfel, în prima linie sau în 
serviciile specializate ale armatei, 
au participat profesori de seamă 
ai Universităţii sau tineri asistenţi. 
Printre aceştia s-au numărat: Ioan 
Borcea (director al Laboratorului de 
Zoologie Descriptivă de la Facultatea 
de Ştiinţe); Traian Bratu (Facultatea 
de Filosofie şi Litere); Neculai 
Costăchescu (Facultatea de Ştiinţe); 
Mihai David (Facultatea de Ştiinţe). 

În funcţie de disciplinele şi de 
specializarea fiecăruia, profesorii 
Facultăţii de Medicină au fost 
mobilizaţi în spitalele militare. 
Profesorul Alexandru Slătineanu, 
bacteriolog, a fost şeful Serviciului 
Sanitar al Armatei a II-a, iar 
laboratorul său de la Iaşi a fost 
locul în care s-au fabricat cantităţi 
mari de vaccin împotriva tifosului. 
Mihai Ştefănescu-Galaţi s-a aflat 
în linia întâi a frontului, ca medic 
militar în Serviciul de ambulanţă, şi 
a organizat un spital de campanie în 
localitatea Barcea, de lângă Tecuci. 
George Demetriade a participat la 
lupte, în calitate de medic, încă din 
toamna lui 1916, în campania din 
Transilvania. La Bacău, a organizat şi 
a condus spitalul de boli infecţioase, 
tratând soldaţii români bolnavi de 
sifilis. 

Între studenţii care au participat la 
efortul de război se numără câţiva 
care, peste ani, au devenit profesori 
ai Universităţii. Astfel, Petre Andrei, 
care, ca orfan de tată, era scutit de 
serviciul militar, s-a înrolat voluntar. 
Gheorghe I. Brătianu, cu serviciul 
militar efectuat în 1916, s-a oferit 
voluntar la Şcoala de ofiţeri de 
rezervă, fiind rănit în august 1917. 
Studenţii Facultăţii de Medicină, 
concentraţi încă din octombrie 
1915, au acordat asistenţă medicală 
răniţilor şi bolnavilor de tifos atât 
în spitalele din Iaşi, cât şi în cele de 
campanie.

 Spctacole şi 
 manifestaţii pentru 
 efortul de război 

Devenit capitală de război, Iaşul a 
adunat numeroşi actori din trupele 
de la Bucureşti, Craiova şi din alte 
localităţi. În anii refugiului, primele 
lor activităţi au fost participarea şi 
organizarea periodică de manifestări 
artistice în scop caritabil, cu rolul de 
a aduna fonduri pentru soldaţii de pe 
front şi pentru cei răniţi din spitale. 

Astfel, la 3 ianuarie 1917, la Teatrul 
Naţional din Iaşi a avut loc Festivalul 
Aviaţiei, organizat pentru strângerea 
de fonduri în vederea sprijinirii 
familiilor aviatorilor români şi aliaţi, 
care muriseră pe front. Repertoriul 
teatrului a fost adaptat la contextul 
politic al vremii, piesele jucate fiind 
de inspiraţie patriotică. În iulie 1917, 
artiştii Teatrului Naţional au oferit 
reprezentaţii în tabere militare, 
jucând poeme eroice, precum Pe 
aici nu se trece!. De asemenea, s-au 
jucat numeroase piese de inspiraţie 
istorică, între care: Vlaicu Vodă de Al. 
Davila, Învierea lui Ştefan cel Mare 
de N. Iorga, Răzvan şi Vidra de B. P. 
Hasdeu. În tot acest timp, au fost 
puse în scenă 690 de spectacole, 
din care 55 de premiere. Începând 
cu luna iulie 1917, în sala mare 
a Teatrului Naţional au început 
reprezentaţiile Marelui Cinematograf 
al Invalizilor de Război. Acestea erau 
programate în fiecare zi a săptămânii 
şi erau proiectate pentru menţinerea 
unei bune stări de spirit a populaţiei, 
dar şi pentru strângerea de fonduri 
pentru combatanţi, invalizii de 
război, răniţii din spitale şi orfani. 
Teatrul a găzduit multe manifestări 
care depăşeau semnificaţia unor 
simple acte de cultură. Pe scenă 
s-au jucat reprezentaţii precum Apus 
de soare şi Învierea lui Ştefan cel 
Mare, care, prin conţinutul istoric 
şi simbolurile evocate, încercau să 
încurajeze rezistenţa şi să ridice 
moralul populaţiei. Printre cei care 
şi-au pus activitatea artistică în 
slujba populaţiei afectate de război 
şi a soldaţilor s-a aflat şi George 
Enescu, care a concertat în spitale şi 
pe front. 

 2. IAŞUL ÎN ANII MARELUI RĂZBOI (II) 

 Text istoric: 
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> ... prima casă memorială din ţară a 
fost Bojdeuca lui Ion Creangă? Începând  
cu 1918, casa lui Creangă devine o 
mărturie a fostei mahalale a Ţicăului, 
cunoscut drept „Valea Plângerii”.

 Ştiaţi că ... 

A. „George Enescu a bătut drumurile 
Moldovei, cântând pentru răniţi. Dintre 
toate glorioasele turnee ale marelui 
nostru muzician, de-a lungul şi de-a 
latul lumii, turneul lui fără afişe, fără săli 
de concert, fără bilete de intrare, prin 
Moldova anilor 1917-1918, cred că va 
rămâne cea mai impresionantă pagină 
din viaţa sa. Când ajungea în oraşul pe 
care-l alesese, întreba unde e spitalul 
[...] şi adăuga că vrea să cânte pentru 
răniţi”.

(Ion Manolescu, Amintiri)

B. „La Iaşi, Constantin Tănase s-a 
instalat într-o odăiţă modestă din 
Sărărie, mai mult neîncălzită, luând 
masa la «Viorică», un restaurant popular 
unde veneau artiştii şi studenţii şi unde 
fasolea se mânca preparată în toate 
felurile posibile. Împreună cu Marioara 
Cinsky, Tănase a reluat colindul prin 
spitale [...]; după reprezentaţii se făceau 
colecte pentru Crucea Roşie. Deseori, 
Enescu era şi el prezent la aceste 
manifestaţii. [...] O scenă emoţionantă 
s-a petrecut în faţa spitalului de 
exantematici «Veniamin Costache». 
Spectatorii, dintre aceia care-şi trăiau 
ultimele zile, au apărut fantomatici, să 
vadă cel din urmă spectacol al vieţii lor. 
În stradă a cântat George Enescu, după 
care au spus cuplete Tănase şi Marioara 
Cinsky. Plângeau condamnaţii de la 
fereastră, plângeau şi cei care veniseră 

să le aline ultimele zile”.

(Ioan Massoff, Radu Tănase, 
Constantin Tănase) 
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Maria Moruzi şi fiul său,
Gheorghe Brătianu Ionel Brătianu Regele Ferdinand

Olga SturdzaIoan Borcea

Gheorghe Mârzescu

Regina Maria

Petre AndreiGheorghe I. Brătianu

George Enescu Nicolae Iorga
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El a organizat şi a condus la Iaşi 
Societatea simfonică „George 
Enescu” (1918-1920), care a 
prezentat circa 20 de concerte. 
Prin acţiunile sale culturale şi 
caritabile, Enescu a strâns câteva 
milioane de lei, pe care i-a donat 
celor aflaţi în suferinţă.  După o 
iarnă îndelungată, grea şi plină de 
suferinţe şi epidemii, la Iaşi au avut 
loc o serie de manifestaţii publice, 
care aveau rolul de a reface moralul 
populaţiei şi a întări spiritul combativ 
al armatei. Astfel, pe dealul Şorogari, 
se desfăşura, la 10 mai 1917, prima 
paradă militară ce sărbătorea 
Ziua Naţională, iar, în 26 mai 1918, 
era organizată o zi de pomenire a 
soldaţilor căzuţi în război.

 Activitatea caritabilă 

Pe măsură ce trupele române 
desfăşurau operaţiuni militare, 
a crescut şi numărul orfanilor, 
văduvelor şi invalizilor de război. 
Hrănirea şi adăpostirea copiilor, mai 
ales a celor orfani de ambii părinţi, a 
căzut, provizoriu, în sarcina unităţilor 
militare sau a spitalelor de copii. 
La 16 septembrie 1916, la Iaşi, a 

luat fiinţă primul orfelinat pentru 
copii, în clădirea Şcolii de Menaj, 
din str. Asachi, cu numele Regina 
Maria, dar, în iarna anului 1916, în 
Moldova erau în jur de 40.000 de 
orfani. În acest context, au apărut 
iniţiative caritabile private. Un rol 
esenţial l-a avut prinţesa Olga 
Sturdza, care şi-a donat moşia şi 
conacul de la Miroslava pentru a 
îngriji orfanii. Sub patronajul reginei 
Maria şi al mitropolitului Pimen, ea a 
luat iniţiativa organizării eforturilor 
private pentru ocrotirea copiilor. 
Astfel, în decembrie 1917, s-au pus 
bazele Societăţii Ocrotirea Orfanilor 
de Război (SOOR). Fondurile pentru 
întreţinerea acesteia şi a orfelinatelor 
au fost în mare parte private, statul 
român oferind subvenţii şi scutiri de 
taxe pentru funcţionare, pensii pentru 
copiii orfani, asistenţă medicală 
gratuită. Totodată, autorităţile 
centrale au organizat strângeri de 
fonduri şi reprezentaţii artistice, 
cărora li s-a aplicat o taxă de timbru 
de 10% pe bilete, având ca destinaţie 
căminele şi orfelinatele din Moldova. 
Societatea Ocrotirea Orfanilor 
de Război a reuşit prin donaţii şi 
subscripţii publice să ofere sprijin şi 

Generalul Eremia Grigorescu Generalul Constantin Christescu

 Text istoric: 
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3.33

3.283.27

C. „Muzica a pornit, defilarea începe. 
În pas cadenţat, bateriile pornesc. [...] 
Înconjurat de toţi generalii şi ofiţerii 
Marelui Cartier, Regele Ferdinand 
şi Regina ne aşteaptă. Lângă ei, în 
tunică cerulie, un uriaş pe care de-abia 
îl cuprinde cordonul albastru care-l 
încinge: e generalul Berthelot, capul 
Misiunii Franceze. [...]. Din greutăţile 
unei ierni de cumplită restrişte, se 
desface în aerul primăverii o suflare 
nouă şi proaspătă de nădejde. Simţim 
în această clipă că soarta ni s-a hotărât. 
Ne va fi dat să ne răzbunăm şi să 
biruim”.

(Gheorghe I. Brătianu, File rupte din 
cartea războiului)
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ajutor unui număr de peste 370 000 
de copii. Primăria a pus la dispoziţia 
Societăţii, în decembrie 1918, o 
casă pentru adăpostirea copiilor, 
iar iniţiativa de la Iaşi s-a extins în 
toată ţara, prin efortul şi susţinerea 
prinţesei Olga Sturdza. În afară 
de hrană şi adăpost, Societatea a 
dezvoltat şi asistenţa juridică pentru 
aceşti copii privind averea rămasă de 
la părinţi, a monitorizat familiile care 
îi aveau în grijă sau, în cazul orfanilor 
de ambii părinţi sau care nu puteau 
fi crescuţi în familie, i-a preluat şi 
i-a îngrijit în instituţii specializate. 
În 1919, Societatea se organizase 
pe regiuni, la nivelul întregii ţări, şi a 
funcţionat până în 1935.

> Joc de rol: alege o personalitate din 
lista dată şi prezintă în faţa colegilor 
datele relevante pentru a contura 
biografia şi rolul avut de fiecare în 
Marele Război. 

Lista personalităţilor: Regele 
Ferdinand, Regina Maria, Ionel I.C. 
Brătianu, Gh. Gh. Mârzescu, Mihai 
David, Ion Gheorghe Duca, Nicolae 
Iorga, Constantin Iamandi, Ion 
Borcea, Barbu Ştirbey, Petre Andrei, 
Maria Moruzi, Olga Sturdza, George 
Enescu, Maruca Cantacuzino, Cella 
Delavrancea. 

> Imaginează-ţi că eşti o persoană 
rămasă în Iaşi, în anii războiului. 
Redactează o scrisoare adresată 
unui membru al familiei aflat pe 
front, în care să descrii atmosfera 
din oraş şi viaţa de zi cu zi. Textul 
trebuie să încapă pe o carte poştală 
(maximum 100 de cuvinte).

> Pornind de la informaţiile din 
textul lecţiei, cât şi din surse online, 
realizează un poster în care să 
prezinţi eforturile celor din „frontul de 
acasă” pentru susţinerea războiului.

Generalul Alexandru AverescuGeneralul Constantin Prezan

Statuia eroilor
Diviziei II din Copou

Mausoleul Eroilor din Galata,
proiectat de Henri Coandă

 ACTIVITĂŢI DE                                             
 ÎNVĂŢARE 
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După înfrângerile din septembrie 
1916, când armata română a 
pierdut teren şi a fost nevoită să se 
retragă din faţa Puterilor Centrale, 
sosea în România Misiunea Militară 
Franceză, condusă de generalul 
Henri Berthelot. 

Rolul său pe lângă Marele Cartier 
General era acela de a păstra 
un front deschis în Orient şi de a 
menţine România în tabăra aliată. 
Berthelot a avut iniţiativa organizării 
unui corp de voluntari români 
ardeleni, prizonieri de război ai 
armatei ruse, care au sosit la Iaşi în 
iunie 1917 şi s-au înrolat în armata 
română. După retragerea la Iaşi, au 
sosit şi celelalte componente ale 
misiunii franceze, numărul militarilor 
crescând considerabil: 430 de ofiţeri 
şi 1.150 de soldaţi. În cadrul Misiunii 
Militare Franceze, un rol important 
l-au avut Misiunea Aeronautică şi 
Misiunea Serviciului Sanitar. Unii 
ofiţeri francezi au luat parte la 
operaţiunile militare din vara anului 
1917, mulţi dintre ei căzând pe 
câmpul de luptă. Alături de ei, medici 
şi membri ai personalului auxiliar 
francez şi-au pierdut viaţa în lupta 
dusă alături de personalul român 
pentru combaterea epidemiilor.

La Iaşi au sosit şi membrii Misiunii 
Militare Britanice, precum şi ai 
Misiunii Militare Italiene, în timp 
ce Crucea Roşie americană a ajuns 
în septembrie 1917. Personalul 
acesteia era format din medici, 
ingineri, experţi în probleme sanitare, 
care au rămas în România până la 9 
martie 1918. 

Refugiul a adus numeroase 
reprezentanţe diplomatice, 
readucând în atenţia opiniei publice 
vechiul statut al oraşului. Miniştrii 
plenipotenţiari ai Franţei, Marii 
Britanii, Italiei, Belgiei, SUA, alături de 
personalul legaţiilor au ajuns în noua 
capitală de război.

 Medalion 

Henri Mathias Berthelot s-a născut 
la 7 decembrie 1861, la Feurs, în 
Franţa. A absolvit cursurile Şcolii 
Militare de la Saint-Cyr şi pe cele ale 
Şcolii Superioare de Război din Paris. 
A urcat treptele ierarhiei militare 
până la gradul de general de divizie. 
A deţinut mai multe funcţii, fiind 
unul dintre colaboratorii mareşalului 
Joseph Joffre în elaborarea planului 
de operaţiuni cu care Franţa s-a 
angajat în Primul Război Mondial. A 
participat direct la marile bătălii de 
pe Marna, Soissons, Champagne şi 
Verdun.

În România, Berthelot a condus 
Misiunea Militară Franceză 
(octombrie 1916 – mai 1919), 
îndeplinind şi rolul de consilier 
militar al Regelui Ferdinand I. S-a 
implicat în reorganizarea Armatei 
Regale Române, care în anul 1917 
a fost capabilă să reziste ofensivei 
armatelor germane, austro-ungare 
şi bulgare şi chiar să treacă la 
contraofensivă. Ca urmare, în 
iunie 1917, Parlamentul României 
întrunit în sala Teatrului Naţional 
din Iaşi l-a proclamat pe Berthelot 
„cetăţean de onoare” al României. Ca 
o recunoaştere oficială a meritelor 
sale în efortul de război, statul român 
i-a acordat prestigioasele decoraţii 
Ordinul de război „Mihai Viteazul” şi 
„Steaua României” în grad de Mare 
Cruce.

De asemenea, Berthelot a fost ales 
membru de onoare al Academiei 
Române şi a primit un teren şi o 
locuinţă în judeţul Hunedoara, 
donate, mai apoi, de către general 
Academiei Române. În 1927, a revenit 
la Iaşi, participând la ceremonia din 
vechea piaţă a Primăriei, pentru a 
evoca evenimentele anului 1917. Cu 
această ocazie, generalul Berthelot 
a plantat un stejar în vârstă de 10 
ani, în Parcul Teatrului Naţional. 
La moartea sa (ianuarie 1931), în 
România drapelele au fost coborâte 
în bernă şi s-au ţinut slujbe de 
pomenire în onoarea sa.

 Text istoric: 

A. „Generalul Berthelot, şeful misiunii, 
întrunea în persoana sa toate calităţile 
spiritului francez. Înflăcărat în 
sentimente, metodic în acţiune, a fost 
nepreţuitul prieten de zile rele, ca şi de 
zile bune. Participarea lui la refacerea 
armatei române, sfatul lui înţelept, 
competent şi dezinteresat, marea iubire 
ce ne-a arătat în toate împrejurările, l-au 
aşezat în galeria iluştrilor binefăcători 
ai neamului. Armata şi naţiunea l-au 
răsplătit printr-o popularitate dintre cele 
mai duioase. În cele mai îndepărtate 
colţuri ale Moldovei refacerii, în cele 
mai ascunse cute ale frontului, era un 
freamăt de bucurie când, pe drumul 
desfundat, se oprea automobilul din care 
cobora bunul general, cu înfăţişarea de 
uriaş, cu privirea prietenoasă şi vorba 
înţeleaptă şi blândă. Taica Bertălău 
era personajul legendar al reînvierii 
armatei.”

(Constantin Kiriţescu, Istoria războiului 
pentru întregirea României: 1916-1919)

B. „Doar legaţia Rusiei avea 
găzduirea asigurată în bătrânul 
sediu al Consulatului Rusesc de pe 
Bd. Independenţei, colţ cu strada ce 
conducea spre Piaţa Unirii. [...] Legaţia 
Franţei a primit ca sediu clădirea 
Conservatorului din strada Banu. Este 
vorba despre casa Albert Ghika (Kefal), 
al cărei proprietar candidase prin 1913 
la tronul Albaniei. [...] Potrivit unei liste 
publicate în presa locală, în ianuarie 
1917, Legaţia Italiei a fost găzduită 
în Casa Danielini de pe str. Petru 
Rareş, în spatele Academiei Mihăilene.  
Legaţia Statelor Unite a primit ca 
sediu imobilul vechiului Consulat al 
Germaniei. Legaţia Spaniei a obţinut 
un apartament în Hotelul Continental 
(clădirea fiind rezervată pentru ofiţerii 
Comandamentului rusesc) [...]. Legaţia 
Serbiei a fost repartizată în clădirea 
din str. Banu nr. 1. Legaţia Elveţiei era 
în casa Pettigrew din str. Banu nr. 16 
(pe colţ, lângă Liceul Naţional). Legaţia 
Greciei a fost repartizată într-o casă din 
str. Elena Doamna nr. 31.”

(Sorin Iftimi, Misiuni diplomatice în 
România. 1916-1918)

 STUDIU DE CAZ: DIPLOMAŢI ŞI MISIUNI 
 MILITARE STRĂINE 



109

> Pornind de la informaţiile din 
lecţie, respectiv textele B şi C din 
rubrica de text istoric ce aparţin 
lui Sorin Iftimi, realizează câte o 
fişă biografică pentru doi dintre 
ambasadorii şi reprezentanţii 
diplomatici menţionaţi. Ataşează o 
imagine a casei în care a funcţionat 
misiunea diplomatică reprezentată 
de personalitatea aleasă.

> Robert de Flers şi Albert Thomas 
au fost membri ai Misiunii Militare 
Franceze. Caută la bibliotecă sau 
online informaţii despre cariera 
acestora în anii Marelui Război. 

 Text istoric: 

C. „Corpul diplomatic refugiat la Iaşi 
cuprindea reprezentanţi precum 
Contele de Saint-Aulaire, ambasadorul 
Franţei, Stanislas Poklevski-Koziell, 
ambasadorul Rusiei, Charles-Joseph 
Vopicka, ambasadorul USA în România, 
Carlo Fasciotti, reprezentantul Italiei, 
Brisson, însărcinatul cu Afaceri al 
Elveţiei în România, Ypersele de Strihon, 
consulul Belgiei în România; Psychas, 
ministrul plenipotenţiar al Greciei, 
Marincovici, ministrul plenipotenţiar al 
Serbiei.”

(Sorin Iftimi, Misiuni diplomatice în 
România. 1916-1918)

D. „9 aprilie [1917]. Funeraliile 
colonelului Dubois, ale doctorului 
Clunet, domnişoarei Flipp, călugăriţei 
Antoinette şi soldatului Lenglet au 
loc în această dimineaţă la biserica 
catolică din Iaşi. [...] Spun câteva 
cuvinte în memoria celor dispăruţi şi 
despre prietenia franco-română pe 
care sacrificiul vieţilor lor trebuie să o 
întărească, pentru că în zilele de tristeţe 
şi doliu se simte întreaga valoare a 
prieteniei. Saint-Aulaire, generalul 
Prezan şi dl. Brătianu rostesc şi ei 
scurte cuvântări. Cortegiul traversează 
apoi oraşul unde toată lumea se 
înclină în faţa sicrielor, până la cimitirul 
«Eternitatea».”

(General Henri Berthelot, Jurnal şi 
corespondenţă. 1916-1919)

... generalul Berthelot s-a ocupat 
personal de instalarea legăturilor 
telefonice între punctele de comandă 
şi unităţile de pe front, reţea de 
comunicaţii care lipsea la intrarea ţării 
în război?

... pentru că nu puteau să-i pronunţe 
numele, soldaţii de pe front îi spuneau 
cu simpatie ”Gheneralul Burtălău”?

 Ştiaţi că ... 

Ilustraţie cu casa generalului Berthelot

 ACTIVITĂŢI DE                                             
 ÎNVĂŢARE 

Ordinul Steaua României Recunoaşte personajul!

3.37 3.38

3.36
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 STUDIU DE CAZ: 
 ACCIDENTUL DE LA CIUREA 

Încercând să scape de urgia 
războiului, mii de oameni, civili şi 
militari, au luat drumul Moldovei 
şi al Iaşului. Unii au plecat pe jos, 
alţii cu căruţele, iar alţii au ales 
trenul. Pe 13 ianuarie 1917, după 
miezul nopţii, unul dintre trenurile 
supraaglomerate care aduceau la 
Iaşi refugiaţii a rămas fără frâne la 
numai câţiva kilometri de destinaţie, 
pe o porţiune de drum în pantă. 
Trenul era format din 26 de vagoane 
şi era neîncăpător pentru numărul 
mare de persoane care stăteau chiar 
şi între tampoanele de legătură. S-a 
ciocnit de un alt tren care transporta 
combustibil, iar rezultatul a fost 
tragic.

Imediat după impact, s-au înregistrat 
354 de morţi şi 517 răniţi. Numărul 
morţilor a crescut în zilele următoare 
prin decesul unora dintre răniţi. Până 
astăzi, cifrele variază între 650 şi 
1.000 de victime. La aproape 500 de 
metri de gara Ciurea au fost săpate 
gropi comune pentru toţi cei care 
nu au putut fi identificaţi. Între cei 
înhumaţi acolo a fost locotenentul 
Vasile Cantacuzino, fiul lui Matei 
B. Cantacuzino, primar al Iaşului şi 
ministru al Instrucţiunii Publice şi al 
Cultelor. 

 Text istoric: 

C. „Veşti despre un grav accident de 
cale ferată lângă Iaşi, la Ciurea. Se 
spune că ar fi 200 de morţi şi 300 de 
răniţi, printre care mai mulţi ofiţeri. 
Comandantul Viala ar fi dispărut în 
incendiul vagoanelor tamponate; alţi 
doi ofiţeri francezi ar fi răniţi. Accidentul 
e datorat lipsei de ordine: i se permite 
oricui să urce pe acoperişul vagoanelor, 
pe tampoane şi barele de legătură; 
frânele nu ar fi funcţionat şi, dată fiind 
încărcătura convoiului, trenul, care avea 
şi o viteză nebună, a deraiat la prima 
curbă.”

(General Henri Berthelot, Jurnal şi 
corespondenţă. 1916-1919)

A. „Am simţit perfect cum trenul a sărit 
de pe şine ca o reptilă monstruoasă 
de fier şi de oţel, trăgându-i pe toţi 
călătorii săi spre mutilare sau spre 
marea călătorie de dincolo… Aveam 
senzaţia că sunt aruncată în fundul 
unui puţ, o ploaie de obiecte alunecând 
în jurul corpului meu… Cât a durat acest 
supliciu? Câteva minute, dar mie mi s-a 
părut interminabil.”

(Yvonne Blondel, Jurnal de război 1916-
1917. Frontul de sud al României)

Catastrofa de la Ciurea, 1917

Yvonne Blondel Trenul de la Ciurea

3.41 3.42

3.39
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Printre supravieţuitori s-au numărat 
soţia şi fiica lui Camille Blondel, 
fost ministru al Franţei în România, 
generalul Dumitru Tăutu, Emil 
Costinescu, ministru de Finanţe, 
istoricul Vasile Pârvan şi geograful 
George Vâlsan. În ianuarie 1917, 
a existat un Raport al Comisiei 
Superioare de Anchetă privind 
accidentul de la Ciurea, care a 
concluzionat că nu există o culpă a 
CFR şi nici o eroare a personalului.
Cauza accidentului a fost starea 
excepţională de război care a 
condus la nefericitul eveniment şi 
la supraaglomerarea trenului, care 
a împiedicat manipularea frânelor 
vagoanelor.

> Accesează link-ul 
h i s to r i a . ro / s e c t i u n e /
general/cea-mai-mare-
catastrofa-din-istoria-
cailor-ferate-577963.html 
referitor la accidentul de la 
Ciurea, considerat cel mai 
mare accident feroviar din 
lume din perioada 1830-
1930. 

Pornind de la acest material şi 
informaţiile din lecţie, redactează un 
articol de aproximativ 20 de rânduri 
pentru revista clasei referitor la 
această catastrofă feroviară.

 Text istoric: 

B. „Pe la ora 12 noaptea plecase din 
gara Bârnova trenul aşa zis Curier, 
compus din 60 de vagoane, încărcate 
cu lume, care era îndesuită în interior, 
pe coperişe, pe scări şi pe tampoane, 
având şi 2 vagoane pline cu cartuşe 
de puşti şi 2 cisterne de benzină. […] 
Dintr-un defect al frânei, mecanicul n-a 
putut la timp s-o strângă şi trenul a luat 
o viteză ameţitoare spre vale şi intrând 
în gară pe linia a 2-a s-a ciocnit cu un alt 
tren care staţiona acolo. […] Vagoanele 
s-au rostogolit unele peste altele, iar 
vagonul de dormit – dintre toate! – a 
luat foc. Fireşte, focul s-a extins rapid şi 
la cele două vagoane pline cu muniţie şi 
cu benzină. Exploziile i-au înmărmurit pe 
cei prezenţi la catastrofă, încât nimeni 
nu mai putea scoate vreun sunet, dar 
să mai dea vreo declaraţie. […] Vaietele 
şi gemetele victimelor îţi sfâşiau inima, 
şi numărul lor era foarte mare, căci în 
acel tren se zice că erau cam la 5.000 
de călători! De amândouă părţile liniei 
ferate erau aruncate capete şi membre 
(mâini şi picioare) de oameni.”

(Vasile Bianu, Însemnări din Răsboiul 
României Mari, tom I)

Catastrofa de la Ciurea, 1917

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

QR code

3.40
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 STUDIU DE CAZ: IAŞI 
 ŞI UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA 

Iaşul a avut un rol important şi 
în procesul de unire desfăşurat 
în anul 1918, mai ales în privinţa 
actului de la 27 martie. Încă de la 
începutul lunii, mai multe delegaţii 
de oficiali basarabeni s-au deplasat 
la Iaşi, unde au avut întrevederi cu 
regele Ferdinand, cu prim ministrul 
Alexandru Averescu şi, după 5 
martie, cu Alexandru Marghiloman 
sau cu oameni de cultură din 
cadrul Academiei Române sau al 
Universităţii. După votul din Sfatul 
Ţării, de la 27 martie, o delegaţie 
de basarabeni a venit la Iaşi pentru 
a aduce la cunoştinţa regelui 
Ferdinand Declaraţia de Unire a 
Basarabiei cu România. Primirea 
a fost fastuoasă, oraşul îmbrăcând 
haine de sărbătoare şi fiind împodobit 
cu drapele tricolore. Delegaţia 
basarabeană, compusă, printre 
alţii, din Ion Inculeţ, Pantelimon 
Halippa, Constantin Stere, Daniel 
Ciugureanu, a fost întâmpinată în 
gară de prim ministrul, Alexandru 
Marghiloman. Apoi, oficialităţile 
s-au deplasat la Mitropolie, unde, în 
prezenţa familiei regale, mitropolitul 
Pimen al Moldovei a susţinut un Te 
Deum. 

În cadrul Palatului Mitropoliei 
a avut loc o recepţie, la finalul 
căreia, pe strada Ştefan cel Mare, 
regele a trecut în revistă trupele 
Regimentelor 1 şi 2 Grăniceri şi 7 
Vânători. Manifestările au continuat 
la reşedinţa regelui din strada 
Lăpuşneanu, delegaţii basarabeni 
fiind decoraţi de însuşi Ferdinand I. 
Discursul regelui a fost emoţionant: 
„V-aţi alipit în timpuri grele de Ţara-
Mamă, ca un copil tânăr cu inima 
adevărat românească. Salutăm 
în voi o parte frumoasă a unui vis 
care niciodată nu se va şterge. De 
aceea ridic paharul meu în sănătatea 
fraţilor noştri, îmbrăţişaţi de Mine 
cu aceeaşi căldură a dragostei 
părinteşti. Trăiască copilul cel mic, 
dar poate cel mai voinic al României-
Mame!”. La finalul dejunului regal, în 
Piaţa Unirii, s-a jucat simbolic Hora 
Unirii, în care s-au prins şi membrii 
familiei regale.

 Oamenii Unirii 

Ion Inculeţ (1884-1940). Calităţile 
de om politic l-au impus ca lider 
al românilor basarabeni unionişti, 
fiind ales deputat în Sfatul 
Ţării, iar la 21 noiembrie 1917, 
Preşedinte al acestui for. Din 
această poziţie, în ianuarie 1918, a 
declarat independenţa Republicii 
Democratice Moldoveneşti, iar la 
27 martie 1918 a semnat Rezoluţia 
Unirii cu România.

După realizarea reîntregirii naţionale, 
Ion Inculeţ a îndeplinit funcţia de 
ministru de stat fără portofoliu 
pentru Basarabia până în mai 
1920, poziţie din care s-a ocupat de 
integrarea noii provincii în structurile 
regatului României. A fost deputat 
în Parlamentul ţării şi ministru în 
guvernele liberale din perioada 
interbelică, respectiv membru 
al Academiei Române. A fost 
înmormântat în Biserica Sfântul Ioan 
Botezătorul din Bârnova, Iaşi.

Pantelimon Halippa (1883-1979). 
Publicist şi om politic, vicepreşedinte 
(1917) şi preşedinte (1918) al Sfatului 
Ţării de la Chişinău, promotor al Unirii 
cu România, ministru în mai multe 
guverne de după 1918, senator şi 
deputat, membru corespondent al 
Academiei Române. Arestat în 1950 
de către autorităţile comuniste, a fost 
întemniţat la Sighet fără a fi judecat. 
Ulterior, Pantelimon Halippa a fost 
predat autorităţilor sovietice, care 
l-au condamnat la 25 de ani muncă 
silnică şi deportat în Siberia. A fost 
eliberat în 1956 şi readus în ţară, dar 
a rămas închis în penitenciarul de la 
Gherla până în 1957.

Daniel Ciugureanu (1885-1950). 
Fruntaş al Partidului Naţional 
Moldovenesc şi unul dintre actorii 
Unirii Basarabiei cu România. A 
fost preşedinte al Consiliului de 
Miniştri al Republicii Democratice 
Moldoveneşti, apoi ministru de 
stat, reprezentând Basarabia, în 
patru guverne interbelice. Arestat 
în noaptea de 5-6 mai 1950 de 
către comunişti, se pare că ar fi 

 Text istoric: 

A. „În numele poporului Basarabiei, 
Sfatul Ţării declară:

Republica Democratică Moldovenească 
(Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, 
Nistru, Marea Neagră şi vechile graniţe 
cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută 
şi mai bine de ani din trupul vechii 
Moldove, în puterea dreptului istoric şi 
dreptului de neam, pe baza principiului 
că noroadele singure să-şi hotărască 
soarta lor, de azi înainte şi pentru 
totdeauna se uneşte cu mamă-sa 
România. [...] Trăiască unirea Basarabiei 
cu România deapurarea şi totdeauna!

Preşedintele Sfatului Ţării 
I. Inculeţ

Secretarul Sfatului Ţării 
I. Buzdugan”

B. „În sala teatrului a avut loc un 
spectacol cu melodii patriotice. Actriţa 
Elvira Popescu recită poezia Ce-ţi doresc 
eu ţie, dulce Românie. Sala era plină de 
soldaţi români şi francezi. [...] Generalul 
Broşteanu, comandantul pieţei, aduce o 
veste mare. Din toate lojile se aude un 
strigăt ca un tunet: «Trăiască România 
Mare!». Sala s-a ridicat în picioare, se 
intonau urale pentru soldaţii români. 
[...] Toţi au ieşit afară şi au făcut o horă 
adevărată în faţa teatrului. În capul 
coloanei, alături de Ionel Brătianu şi 
Nicolae Iorga, erau generalii francezi 
împreună cu ambasadorii Saint-Aulaire 
al Franţei şi Sir Berkely al Angliei. După 
ei urma Ion Manolescu, artistul nostru, 
care era în uniformă de căpitan, Maria 
Filotti şi Maria Ciucurescu cu Bulfinschi, 
Mărioara Cinski şi Constantin Tănase, 

în uniformă de soldat, Mihail 
Sadoveanu, căpitan în Regimentul 
Infanterie Fălticeni [...]. Toţi cei 
prezenţi s-au îndreptat spre Piaţa 
Unirii, unde s-au strâns din nou 
cercurile horei. Veneau oameni 
din toate colţurile oraşului. Toate 
colinele oraşului răsunau de 
aceleaşi cântece.”

(Din amintirile actriţei Mărioara 
Davidoglu în Laurenţiu Şoitu, Cu 
Mărioara Davidoglu prin Veacul 
Marilor Actori)
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murit în timpul transportării foştilor 
demnitari spre penitenciarul Sighet. 
Potrivit evidenţelor fostei Securităţi, 
ar fi decedat la 19 mai 1950, dar 
actul de deces i-a fost întocmit abia 
în 1957.

Constantin Stere (1865-1936). 
Fondator al curentului poporanist şi 
director al revistei Viaţa românească, 
Stere a fost iniţiatorul mişcării 
cultural-naţionale in Basarabia şi un 
luptător pentru unire. In martie 1918, 
a participat la Iaşi la intâlnirile dintre 
autorităţi cu delegaţia basarabeană 
venită să discute condiţiile Unirii 
provinciei dintre Prut şi Nistru 
cu regatul României. Reîntors la 
Chişinău are un rol important în 
redactarea Declaraţiei de Unire 
a Basarabiei cu România. A fost 
implicat în viaţa politică interbelică, 
fiind un adept al doctrinei Partidului 
Naţional Ţărănesc, creat în 1926.

> Imaginează-ţi că eşti un ieşean, ales 
membru în Parlamentul României 
întregite, care a ratificat Actele Unirii 
de la 1918. Redactează un discurs în 
care să subliniezi eforturile depuse 
de oraşul Iaşi pentru realizarea Marii 
Uniri.

> Realizează, împreună cu
colegii de clasă, câte un
afiş în care să prezinţi
Actele Unirii de la 1918,
având în vedere:
localitate, personalităţi,
instituţii reprezentative,
monumente închinate
evenimentului.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

... Samoilă Mârza a fost singurul 
fotograf român prezent la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia? 
Aparatul de fotografiat cu trepied, cu 
care au fost realizate fotografiile, a fost 
cumpărat de acesta în adolescenţă în 
schimbul unei perechi de boi. În timpul 
războiului, a fost mobilizat şi trimis pe 
front, ajungând acasă în Galtiu, cu patru 
zile înainte de a avea loc Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia.

 Ştiaţi că ... 

Declaraţia de Unire
a Basarabiei cu România

Samoilă Mârza
şi aparatul său de fotografiat

Ion Inculeţ

Pantelimon Halippa

Daniel Ciugureanu

Constantin Stere

3.44

3.43

3.48

3.45

3.46

3.47
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       Iaşul după război 

În noiembrie 1918, războiul a luat 
sfârşit, iar România se afla în 
tabăra învingătorilor. Întoarcerea 
suveranilor şi a autorităţilor centrale 
în Bucureşti semnifica sfârşitul unei 
perioade dificile din istoria statului 
român, dar şi începutul unei noi 
etape, prin crearea României Mari. 

Pentru Iaşi era un moment de 
bilanţ în efortul de război şi în 
procesul de întregire teritorială. 
La plecarea autorităţilor centrale 
şi a refugiaţilor, situaţia fostei 
capitale era tragică. Distrugerile 
provocate de supraaglomerare, de 
utilizarea la capacitate maximă a 
instalaţiilor, clădirilor, drumurilor şi 
de transformare aproape radicală a 
destinaţiei unor localuri subordonate 
municipalităţii se adăugaseră 
problemelor mai vechi de dezvoltare 
ale urbei. Problema refacerii după 
război a redeschis, în presa locală, 
tema părăsirii Iaşului şi a neglijării 
sale, dar a provocat şi reflecţii asupra 
bilanţului efectelor economice şi 
sociale asupra oraşului.

Încercând să aibă o imagine 
asupra pierderilor materiale şi să 
ţină evidenţa pagubelor, Primăria, 
împreună cu şcolile, a realizat încă din 
martie-aprilie 1918 o primă evaluare 
a situaţiei. Primarul Constantin 
Crupenschi declara în cadrul unei 
şedinţe a Consiliului Comunal: „Când 
am venit la Primărie [1919] am găsit 
gunoiul neridicat de trei ani, [...] 
străzile nu s-au reparat de trei ani.  
[...] Şcolile se găsesc într-o stare 
deplorabilă [...] au fost rechiziţionate 
pentru spitale, cazărmi, ateliere etc., 
mobilierul a fost distrus. Am dispus 
să se facă acoperişuri, să nu mai 
plouă în ele, să se pună geamuri, să 
se văruiască pereţii”. 

Distrugeri importante au fost şi 
la Uzina de electricitate. Reţeaua 
oraşului a fost avariată prin afectarea 
stâlpilor, aparatelor, conductelor, dar 
şi prin întrebuinţarea de materiale 
şi combustibil neconforme cu 
tipul motoarelor, care au produs 
avarii în sala maşinilor. Cu sprijinul 
guvernului, dar mai ales prin eforturile 
municipalităţii, din septembrie 
1920 Iaşul începea să respire aerul 

 3. URMĂRILE RĂZBOIULUI 
Biblioteca Centrală Universitară

> ... în urma unui proces desfăşurat 
la Tribunalul Iaşi, s-a stabilit, pe baza 
documentaţiei Primăriei, că suma 
despăgubirilor pe care trebuia să le 
primească oraşul Iaşi, ca urmare a 
distrugerilor de război, se ridica la 
48.069.511 lei? Până în iunie 1926, 
guvernele de la Bucureşti au alocat 
Iaşului doar 13.517.232 de lei pentru 
reconstrucţie, la care s-au adăugat 
fonduri destinate de ministere pentru 
refacerea infrastructurii, în urma 
intervenţiilor personale ale primarilor 
ieşeni.

 Ştiaţi că ... 

„...oraşul odată cochet, curat, ajunsese 
un tablou al mizeriei ce se mai prinde şi 
azi pe unele locuri. Alaiul domnesc cu 
fruntaşii conducători ai ţării l-au părăsit 
într-o bună zi lăsându-l să se sbată în 
sărăcia veniturilor sale secătuite. Nu 
ş-au adus aminte de el, măcar că în 
cuprinsul lui s-a făurit România mărită 
[...]. Toţi l-au şters din amintire, afară 
de Regele Ferdinand care n-a putut să 
uite cele mai sguduitoare sbuciume 
prin care poate trece sufletul unui om. 
Fundaţia Regelui Ferdinand se înalţă 
impunătoare. E semnul recunoştinţei 
păstrată de Regele Erou, oraşului, care 
deşi departe de front, a suferit mai mult 
decât alt oraş chiar din zona frontului. 
Ceilalţi l-au uitat; cu toţii l-au uitat.

(Fragment din discursul prof. Ioan 
Simionescu ţinut la 26 mai 1935, la 
Ateneu, cu ocazia Manifestaţiei pentru 
Iaşi, în Iaşul (octombrie 1935): 21, 
apud Sorin Mocanu, Manifestări festive 
în Iaşul interbelic: „Luna Iaşilor” şi 
„Luna Moldovei,” în Acta Iassyensia 
Comparations, nr. 10, Rituri de trecere/
Rites of passage/Rites de passage)

 Felinarnia: 

33

3.49
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Uzinei electrice şi a Societăţii de 
tramvaie în subordinea Primăriei. 
Din 1922, municipalitatea investeşte 
în modernizarea şi tehnologizarea 
celor două întreprinderi, iar în 1924 a 
fost creată Societatea Comercială de 
Electricitate Iaşi pentru dezvoltarea 
reţelei electrice a oraşului. 

În 1923, primarul Toma a organizat 
o Expoziţie agricolă, viticolă şi 
de industrie casnică a Moldovei 
(de pe ambele maluri ale Prutului), 
la care au fost invitaţi producători 
pentru a prezenta şi vinde marfa. A 
fost o încercare reuşită nu doar de 
a atrage capital de imagine pentru 
Iaşi, ci şi investitori şi resurse pentru 
dezvoltare. Cu acea ocazie a fost 
amenajat Parcul Expoziţiei. Doi ani 
mai târziu, era inaugurat Palatul 
de Justiţie, azi Palatul Culturii,  în 
prezenţa familiei regale. Constantin 
Toma a avut un rol important şi în 
înfiinţarea Fundaţiunei Ferdinand I la 
Iaşi. El i-a propus regelui să realizeze 
o fundaţie pe modelul celei de la 
Bucureşti, cu rol de a sprijini acţiunile 
culturale şi ştiinţifice. 

normalităţii. Au fost pavate străzi, 
refăcute bisericile şi baia comunală, 
iar gunoiul a fost îndepărtat din oraş. 
Au fost reparate toate cele 17 şcoli 
primare, aprovizionate cu lemne şi 
s-a refăcut stocul de ţiţei şi păcură 
pentru iluminat. De asemenea, s-a 
acordat atenţie monumentelor 
istorice şi s-a amenajat o nouă piaţă, 
pe lângă cele deja existente.

 Primari ai Iaşului 

Constantin Toma, primar între 1922 
şi 1926, a lansat chiar de la începutul 
mandatului său un Program de 
refacere a Iaşului, în cea mai mare 
parte realizat. Încă din 1922, a alocat 
cel mai mare buget din istoria 
Iaşului de până atunci pentru 
refacerea străzilor. Ca urmare, au 
fost pavate 233 de artere mari şi mici. 
A alocat fonduri pentru refacerea 
cimitirelor armenesc şi evreiesc şi 
a început amplasarea busturilor 
unor personalităţi culturale locale în 
cimitirul Eternitatea. Pentru a putea 
întreţine şi moderniza instalaţia 
electrică din oraş şi transportul cu 
tramvaiul, Toma a finalizat trecerea 

Fundaţiunea a luat fiinţă în 1925 şi 
a construit o clădire grandioasă, 
care astăzi este spaţiul Bibliotecii 
Centrale Universitare.

Osvald Racoviţă a fost unul dintre cei 
mai longevivi şi buni primari ai Iaşului 
în perioada interbelică (1927-1929 şi 
1934-1938). În timpul mandatului său 
s-a înfiinţat Societatea Comunală 
a Apei Potabile, care a întreţinut şi 
îmbunătăţit aprovizionarea cu apă 
a populaţiei. A modernizat Piaţa 
Sf. Spiridon, una dintre cele mai 
importante pieţe ieşene, iar în 1935 a 
organizat Luna Iaşilor, un ansamblu 
de activităţi şi manifestări care să 
pună în valoare oraşul. În acelaşi 
context, a organizat pentru prima 
dată serbările Iaşului cu ocazia 
hramului Sf. Cuvioase Paraschiva şi 
a reamenajat Parcul Expoziţiei din 
Iaşi, prezentând publicului busturile 
unor personalităţi culturale ieşene. 
Prima sculptură inaugurată a fost a 
lui George Topîrceanu. De asemenea, 
a dat în folosinţă ştrandul, amplasat 
în spatele Palatului administrativ, 
care a schimbat modul de petrecere 
a timpului liber în sezonul cald.

Palatul de Justiţie şi Administraţie

33

3.50
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A. „Memoriul ieşenilor Privitor 
la revendicările oraşului Iaşi 
prezentat Majestăţii sale 
Regelui Ferdinand I. Iaşi, 
duminică, 6 ianuarie 1919.

Sire, 
Pentru ca Iaşul să poată reveni la o stare 
mai bună, pe lângă alte îmbunătăţiri 
care vor trebui să se facă treptat, se cere 
să se execute numaidecât următoarele 
lucrări esenţiale, care nu îngăduie nicio 
amânare şi nicio reducere:
 
1. Înlocuirea conductei de apă de la 
Timişeşti, pentru a sigura permanenţa 
debitului ei, fără care nu poate fi nicio 
igienă şi nu se poate întemeia nicio 
industrie. 

2. Refacerea străzilor care au fost 
deteriorate, mai ales de pe urma 
războiului. 

3. Întemeierea Căminului studenţesc. 

4. Construirea din nou şi repararea 
edificiilor publice, şi anume: 
a. Bisericile şi şcolile;
b. Universitatea şi Facultatea de 
Medicină;
c. Palatul administrativ;
d. Gara veche şi gările noi trebuitoare; e. 
Teatrul Naţional;
f. Conservatorul de muzică şi 
declamaţie, pentru care se cere un local 
propriu;
g. Penitenciarul, care trebuie să se 
strămute din centrul oraşului;
h. Palatul comunal. 

5. Catalogarea Bibliotecii Universităţii şi 
instalarea ei într-un local suficient. 

6. Dotarea instituţiilor de cultură şi 
subvenţionarea lor anuală, deopotrivă 
cu cele din Bucureşti. 

7. Crearea unui Muzeu al Moldovei, 
arheologic, istoric şi etnografic şi a unui 
Muzeu de Istorie Naturală. 

8. Completarea reţelei căilor ferate, 
în vederea mai ales şi a traficului 
internaţional, cu legături cu Nordul 
Transilvaniei şi cu un port pe coasta 
Basarabiei, la Marea Neagră; legarea 
Basarabiei de Nord cu Iaşul şi a Iaşului, 
prin linii directe, cu ţara. 

9. Înfiinţarea unor secţiuni ale 
industriilor de stat şi a industriilor 
monopolizate. 

Acesta este programul minim al refacerii 
Iaşului, în care nu am enumerat decât 
lucrările principale şi ajutoarele strict 
necesare vieţii acestui oraş, funcţionării 
normale a instituţiilor lui, păstrării 
caracterului său cultural românesc şi 
dezvoltării lui economice”.

(Marius Chelcu, Un memoriu al ieşenilor 
la sfârşitul Marelui Război. Îngrijorările 
şi speranţele unui nou început în 
Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. 
Cuza”, tom LXIV/2018)

> Analizează cu atenţie Memoriul 
ieşenilor adresat regelui Ferdinand. 
Pornind de la sursa dată, răspunde 
următoarelor cerinţe:

1. Precizează trei priorităţi pentru 
reconstrucţia oraşului în viziunea 
ieşenilor;

2. Imaginează-ţi că ai fi fost primarul 
oraşului la acel moment. Realizează, 
pe caiet, planul de reconstrucţie a 
oraşului.

> Menţionează două monumente 
ridicate la Iaşi care amintesc de 
anii Primului Război Mondial, 
respectiv două ctitorii ale suveranilor 
României, Ferdinand şi Maria, care 
omagiază Iaşul, capitală de război. 

> Realizează o cercetare la biblioteca 
şcolii pentru a descoperi unde se 
află, în Iaşi, mormântul doctorului 
Jean Clunet. 

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

33

 1925:   este inaugurat Palatul de 
Justiţie şi Administraţie;

 1925:  este pregătită, în Marea 
Britanie, prima demonstraţie a unei 
transmisiuni de televiziune, alb-negru;

 Între timp ... 

 Text istoric: 

Ion D. Berindey

3.51

Atelierul lui Ion D. Berindey

3.52
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„Despre Iaşi, s-a scris atât de mult! 
Pentru Iaşi nu s-a făcut nimic. Focar de 
epidemii ucigătoare, lipsit de cele mai 
urgente elemente de higienă cum e apa 
şi canalizarea, gospodărit întotdeauna 
într-o înfricoşătoare nepăsare, sărac 
din cale-afară, Iaşii păşesc spre ruină 
şi moarte. Despre această lentă 
catastrofă s-a discutat foarte mult. 
Poeţii, cronicarii, romancierii, au 
găsit stofă bogată pentru a-şi croi 
hainele celei mai desăvârşite nostalgii. 
Polemiştii, gazetarii au cătat în acele 
miresme de ţintirim explicaţii facile 
pentru condamnarea trecutului, 
trăgând concluzii sociale fără apel. […] 
Să stabilim înainte de toate această 
premisă: Iaşii sunt în totul lor un 
monument istoric de interes naţional. 

Acolo şi numai acolo un român poate 
vedea realizate în forme concrete cinci 
veacuri de viaţă românească. Acolo şi 
numai acolo, de la Ştefan cel Mare la 
Mihail Sturdza şi la Cuza, se pot privi 
vechile ctitorii încă întregi, formând 
un decor unitar încă în fiinţă. Acolo la 
Iaşi istoria este vie şi arta trecutului 
uşoară de înţeles. Nu e vorba de o 
mânăstire sau de o curte domnească. 
E vorba de un întreg oraş românesc. 
Sfântul Nicolae, vechea capelă unde 
se ungeau voievozii Moldovei; Galata 
lui Petru Şchiopul cu zidurile şi casele 
sale; Trei Ierarhi a lui Vasile Lupu în 
hlamida ei de bogăţii; Cetăţuia lui Duca 
Vodă cu măreaţa ei biserică; Palatul 
Domnesc, poarta şi chiliile, Frumoasa 
Mavrocordaţilor, Barboiul Sturdzeştilor, 
Aroneanu, Biserica Breslelor de Curelari, 
Sfântul Theodor şi altele, altele al căror 
pomelnic ar fi prea lung şi care toate 
hotărnicesc, în vreme, momente din 
evoluţia noastră. Dar între ele şerpuiesc 
străzi de-a lungul zidurilor lungi, ce 
împrejmuiesc grădini, case şi fântâni, 
ale căror arhitecturi din veacul trecut 
sunt atâtea şi atâtea lecţii de măsură şi 
judecată. Şi nu trebuie uitat că aşezarea 
Iaşilor cu împrejurimile lor excepţional 
de frumoase creează un vast cadru 
acestui oraş care ar trebui să fie şi un 
loc de pelerinaj şi un centru de turism.”

(George Matei Cantacuzino, Izvoare şi 
popasuri)

 Felinarnia: 

33

Palatul de Justiţie şi Administraţie, după proiectul lui Ion Berindey

3.53
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 Termeni-cheie: 

> antisemitism = atitudine ostilă faţă 
de evrei;

> conservatorism = ideologie politică 
care apără ordinea tradiţională, 
moderaţia şi armonia socială, preferând 
dezvoltarea treptată (organică) în locul 
transformărilor bruşte;

> ideologie = ansamblu de idei, credinţe 
şi atitudini privind instituţiile şi regimul 
politic, precum şi rolul oamenilor în 
raport cu acestea. Doctrina politică 
presupune şi măsurile prin care acestea 
pot deveni realitate;

> radicalism = concepţie şi practică 
politică, care urmăreşte utilizarea de 
metode radicale sau de forţă pentru 
rezolvarea unor probleme sociale;

> xenofobie = atitudine de teamă şi 
respingere, de ură faţă de străini.

 Populaţia  

Iaşul a înregistrat o creştere 
demografică între recensământul 
din 1912 şi cel din 1930, pentru ca, la 
începutul anilor ’40, populaţia să urce 
la 104.652 locuitori. Oraşul se situa 
pe poziţia a patra, după Bucureşti, 
Chişinău şi Cernăuţi, cu o populaţie 
eterogenă din punct de vedere etnic. 

 Viaţa economică  

Iaşul a fost un important centru 
comercial şi bancar, industria 
urmând acestor domenii de activitate 
economică. Dezvoltarea comerţului 
şi a industriei a fost impulsionată, 
ca urmare a unirii Basarabiei 
cu România şi a împroprietăririi 
ţăranilor, implicaţi direct în această 
economie bazată pe cerere şi 
ofertă. Produsele agro-alimentare se 
vindeau în mai multe pieţe din Iaşi, 
cele mai însemnate fiind Hala Sf. 
Spiridon şi Hala Bădărău.

Printre marile magazine cu 
desfacere de produse industriale şi 
manufacturiere se numărau Ferrum 

(pentru articole din fier), Manufactura 
ţărănească (postăvărie, pălării etc.) 
şi A.B.C. (librărie şi papetărie). Se 
adăugau micile magazine, de ordinul 
zecilor, situate pe străzile centrale 
ale oraşului – Costache Negri, Ştefan 
cel Mare, Cuza-Vodă, Anastasie 
Panu, Tg. Cucului etc. Numai pe 
strada Ştefan cel Mare funcţionau 
66 de firme, iar pe str. Lăpuşneanu, 
55. De renume se bucurau Librăria 
universală, La bunul gust (galanterie, 
tricotaje), La peniţa de aur (librărie 
şi papetărie), Micul Paris (confecţii 
pentru doamne, manufactură şi 
galanterie). 

Activitatea bancară se realiza 
prin numeroase instituţii de profil, 
unele reprezentând sucursale ale 
unor bănci centrale. Astfel, şi-
au desfăşurat activitatea: Banca 
Naţională, Banca Românească, 
Banca de Credit şi Industrie, Banca 
de Credit Român, Banca Agrară ş.a. 

Cea mai mare întreprindere de stat 
din Iaşi era cea a Atelierelor C.F.R. 
Nicolina, care repara materialul 
feroviar din ţară, urmată de Fabrica 

 4. IAŞUL INTERBELIC (I) 34

„Vântul înnoirilor ce bătea pe uliţele 
Ieşilor, după Primul Război, sălta 
acoperişurile vechilor dugheni, scunde, 
turnându-se încă un cat peste bolţile 
înguste şi întunecoase, prefăcute şi 
ele în saloane luminate de ferestre 
lărgite [...] Se construia, începând 
din primăvara anului 1925, Palatul 
comercial al Camerei de Comerţ [...] 
Gazda celor mai bune magazine, model 
de eleganţă şi bun gust, Camera mai 
deschidea la subsol şi un restaurant, o 
bodegă sau un bar american – locantă 
apărută de prin 1902 în casele lui Motaş, 
din colţul străzii Golia cu Unirea. În unul 
din ele, zis Thomson, târgoveţii anilor 
30 prinşi de vârtejul jazzului ce bântuia 
Europa de la Londra la Istanbul ţupăiau 
stepuri şi charlestoane, hipnotizaţi de 
harapii veniţi parcă din basme.”

(Ion Mitican, Din Tîrgu Cucului în Piaţa 
Unirii. Vechi locuri şi zidiri ieşene)

 Felinarnia: 
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de ţigarete. În anii ’20, la Atelierele 
Nicolina a fost adus un strung 
american, iar în anii ’30 a fost folosită 
pentru prima dată în ţară o instalaţie 
pentru montarea sistemelor de frână 
la vagoanele de marfă. Fabrica a 
avut propria echipă de fotbal şi o 
popicărie.

 Învăţământul  

O bună parte a populaţiei Iaşului 
gravita în jurul şcolii. În 1928, în oraş, 
erau 30 de şcoli primare de stat, 
din care 13 de băieţi, 15 de fete şi 
2 mixte. Societatea Cantina şcolară 
administra 15 cantine în care luau 
masa 231 de elevi fără posibilităţi 
financiare. Fondurile pentru 
întreţinerea acestor aşezăminte 
proveneau din cotizaţii, chete, 
serbări, mici subvenţii, donaţii. De 
asemenea, pentru nevoile corpului 
didactic, funcţionau două bănci 
populare.

Universitatea din Iaşi era unul din 
motivele pentru care părinţii de pe 
întreg cuprinsul Moldovei alegeau 
ca familiarizarea copiilor cu mediul 

şcolar ieşean să se producă încă din 
ciclul gimnazial. Profesorii prestigioşi 
care predau în liceele din Iaşi, la care 
se adaugă internatele administrate 
de marile unităţi şcolare au mărit 
atractivitatea oraşului. Dezvoltarea 
învăţământului superior, creşterea 
numărului de studenţi şi a fondului 
de carte au făcut ca spaţiile din 
Palatului Universitar şi al Bibliotecii 
să fie neîncăpătoare. Ca urmare, cu 
sprijinul Ministerului Instrucţiunii, 
încep în 1929, lucrările de extindere 
a Palatului, finalizate, în etape, abia 
după cel de-al Doilea Război Mondial. 
Între 1930-1934, s-au realizat 
lucrările de construcţie a clădirii 
Fundaţiunei Regele Ferdinand I, 
care a adăpostit ulterior Biblioteca 
Universitară. 

Iaşul, cu o bogată tradiţie medicală 
antebelică şi cu o Facultate de 
Medicină ce concentra nume mari 
la nivel naţional, a avut, între 1919 şi 
1939, trei categorii de spitale: de stat 
(Socola, Spitalul Izolarea, Spitalul 
Casei de asigurări sociale, Spitalul 
militar); în administraţia Epitropiei 
Sf. Spiridon (Spitalul „Sf. Spiridon”, 

Statuia lui Gheorghe Gh. Mârzescu din Piaţa Cuza-Vodă

Grafic prezentând componenţa etnică şi religioasă a oraşului la începutul secolului al XX-lea
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În 1926, lua fiinţă Partidul Naţional 
Ţărănesc, care a devenit al doilea 
mare partid din România interbelică. 
Elita ieşeană a jucat un rol esenţial 
în cadrul formaţiunii, în special prin 
activitatea lui Nicolae Costăchescu, 
profesor universitar la Facultatea 
de Ştiinţe a Universităţii, ales 
preşedintele organizaţiei locale. 
Grupul de intelectuali din jurul 
revistei Viaţa Românească a avut o 
importantă contribuţie în dezbaterea 
doctrinară şi pentru formarea unei 
ideologii ţărăniste. 

Iaşul a jucat un rol însemnat şi în 
naşterea formaţiunilor politice şi 
a ideologiilor radicale. Profesorul 
A. C. Cuza de la Facultatea 
de Drept şi Corneliu Zelea 
Codreanu, student la aceeaşi 
facultate a Universităţii ieşene, 
au înfiinţat, în 1923, Liga Apărării 
Naţional Creştine (LANC), un partid 
extremist şi antisemit. LANC a 
avut discursuri şi acţiuni violente 
împotriva evreilor şi adversarilor 
politici.

Iaşul interbelic văzut de sus

„În deceniul al patrulea al secolului 
trecut o iniţiativă a ieşenilor a marcat 
trecerea a 10 ani de la decesul edilului 
şi omului politic George Gh. Mârzescu 
[...] care a provocat o diversitate de 
reacţii [...]. Opozanţii nu puteau accepta 
ca noua lucrare, cu o înălţime net 
superioară monumentului lui Ştefan 
cel Mare să coabiteze pe esplanada 
din faţa Palatului Justiţiei [...]. Reacţia 
a determinat amplasarea în Piaţa 
Cuza Vodă. Solemnitatea dezvelirii a 
avut loc la 27 septembrie 1936 pentru 
a cinsti memoria fostului ministru, 
fostului primar al Iaşului, înmormântat 
în cimitirul Eternitatea. A fost onorată 
de participarea membrilor guvernului. 
[...] Din păcate existenţa i-a fost de 
scurtă durată, deoarece prin preluarea 
puterii din septembrie 1940 una din 
măsurile represive instaurată dictatorial 
de către legionari a fost înlăturarea din 
forul public a tuturor simbolurilor ce le 
lezase existenţa. George Gh. Mârzescu 
fusese considerat indezirabil de către 
extremiştii dreptei ca urmare a modului 
cum, în calitate de ministru al justiţiei, 
a elaborat textul Legii persoanelor 
juridice, adoptată la 6 februarie 1924, 
prin care s-a autorizat, de facto, 
desfiinţarea partidelor şi organizaţiilor 
extremiste. De asemenea, a fost 
iniţiatorul Legii privind dobândirea şi 
pierderea naţionalităţii române 
adoptată de Parlamentul României la 24 
februarie 1924, precum şi a Legii pentru 
reprimarea unor infracţiuni contra 
liniştii publice adoptată de Parlamentul 
României la 18 decembrie 1924 [...].”

(Virgiliu Z. Teodorescu, Monumente 
înlăturate, simboluri astăzi necesare în 
Muzeul Municipiului Bucureşti, XXVI)

 Felinarnia: 

34

„Cantacuzino-Paşcanu”, Institutul 
obstetrico-ginecologic) şi spitale 
particulare (Spitalul Maternitatea, 
Spitalul „Caritatea”, Sanatoriul „Dr. 
Tzaicu”, Spitalul „Dr. Ghelerter”, 
Spitalul israelit, Spitalul maternitatea 
israelită).

 Viaţa politică 

Gheorghe Gh. Mârzescu, membru 
al partidului Naţional Liberal, a 
fost personalitatea care s-a impus 
la nivel local. Primar al Iaşului 
între 1914-1916, s-a remarcat prin 
programul edilitar alcătuit, iar în 
poziţia de ministru de Interne a 
făcut demersuri pentru ca guvernele 
liberale să acorde credite, ajutoare şi 
finanţări pentru refacerea oraşului 
afectat de război. După moartea sa, 
lider a devenit Gheorghe I. Brătianu, 
fiu al lui Ionel C. Brătianu. În 1930, 
acesta a încălcat poziţia propriului 
partid de a nu susţine reîntoarcerea 
şi înscăunarea lui Carol, mai mult, 
s-a întâlnit cu viitorul rege şi i-a 
oferit sprijinul. Decizia lui a generat o 
criză pentru conducerea organizaţiei 
locale PNL din Iaşi. 

> ... există un tramvai proiectat şi 
construit la Iaşi numit tramvaiul tip 
Sărărie, căruia i se mai spune Dorogan?

 Ştiaţi că ... 

3.56
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Astfel, în octombrie 1924, membrii 
LANC l-au asasinat pe prefectul 
de poliţie Constantin Manciu. Tot 
la Iaşi s-a înfiinţat, în 1927, o altă 
mişcare extremistă, devenită ulterior 
partid, Legiunea Arhanghelului 
Mihail, avându-l ca lider pe Zelea 
Codreanu. Mişcarea a avut un 
discurs naţionalist, extremist, 
xenofob şi antisemit, mutându-şi în 
anii ’30 centrul la Bucureşti. Devenită 
ulterior Garda de Fier, Legiunea a 
fost autoarea mai multor asasinate 
politice, între care s-au numărat cele 
îndreptate împotriva prim-ministrului 
I.G. Duca şi a istoricului Nicolae 
Iorga.

Viaţa Românească

 Felinarnia: 

34

> Citeşte cu atenţie textul din rubrica 
Felinarnia şi răspunde următoarelor 
cerinţe:

1. Identifică trei termeni istorici şi 
o caracteristică a vieţii politice în 
perioada interbelică.

2. Caută pe internet informaţii 
referitoare la monumentul dedicat 
omului politic Gh. Gh. Mârzescu, 
realizat de sculptorul francez Ernest 
Henri Dubois şi finalizat de Aimé 
Octobre. Precizează alte trei lucrări 
realizate de E. H. Dubois în România.

> Imaginează-ţi că eşti un politician 
aflat în campanie electorală. 
Realizează un afiş care să cuprindă 
o siglă şi o imagine reprezentativă 
pentru campanie. Scrie un discurs 
prin care să-i convingi pe alegători 
că regimul democratic este cel mai 
bun regim politic.

Ochi albaştri – ochi căprui:

> Accesează www.youtube.com/
watch?v=XA7ClKO-zOc  şi vizionează 
filmul referitor la experimentul efectuat 
într-o şcoală americană intitulat Ochi 
albaştri – ochi căprui. Xenofobia şi 
intoleranţa sunt fenomene care apar în 
societăţi sărace sau bogate, în dictaturi 
sau în democraţii? Redactează, în 
aproximativ o jumătate de pagină, un 
eseu în care să prezinţi concluziile tale.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

Tramvaiul tip Sărărie, proiectat şi realizat la Iaşi de inginerii Dorogan şi Huhulea 

3.583.57
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 Viaţa culturală 

În perioada 1906-1932, la Iaşi a 
apărut Viaţa românească, revista de 
cultură la care au scris nume mari 
ale literaturii române: I.L. Caragiale, 
Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, 
Lucian Blaga, Ion Barbu, Mihail 
Sadoveanu, Liviu Rebreanu etc. 
Revista a avut o contribuţie majoră 
în publicarea operelor semnate de 
aceşti autori, dar şi în lansarea unor 
nume noi, care s-au impus apoi în 
literatura română.

Viaţa românească a publicat 
şi lucrările ştiinţifice ale unor 
personalităţi de prestigiu ale 
cercetării româneşti, printre care 
Traian Bratu şi Petre Bogdan. 
Sufletul revistei a fost Garabet 
Ibrăileanu.

După război, noul sediu al redacţiei 
a devenit localul tipografiei Dacia, 
de pe strada Lăpuşneanu, vizavi de 
biserica Banu, sediu pe care, în 1921, 
un incendiu l-a mistuit în întregime. 
Astfel, revista s-a mutat în propria 
clădire – palatul Vieţii româneşti de 
lângă sediul de atunci al Primăriei. 

Cea de-a doua publicaţie cu un rol 
cultural major în Iaşi şi la nivelul 
întregii ţări a fost Însemnări ieşene, 
apărută în 1936, prin eforturile 
lui Mihail Sadoveanu, George 
Topîrceanu şi Grigore T. Popa. În 
cei cinci ani de apariţie (1936-1940), 
revista s-a impus în peisajul cultural 
prin atitudinea deschisă ideilor 
democratice, prin cultivarea valorilor 
şi prin informaţia diversă.

 Festivităţi, serbări,                                                   
 evenimente 

În perioada interbelică, Iaşul nu a 
lipsit de pe harta manifestărilor 
publice de amploare organizate la 
nivel naţional. Ca expresie a reluării 
relaţiilor diplomatice româno-
sovietice, au fost aduse la Iaşi, 
în 1935, osemintele lui Dimitrie 
Cantemir, aflate până atunci la 
Moscova. Ceremonia care a însoţit 
reînhumarea în interiorul bisericii 
Trei Ierarhi a fost fastuoasă, 
desfăşurându-se în prezenţa 
membrilor guvernului Gheorghe 
Tătărescu şi a reprezentantului 
sovietic în România, Mihail Ostrovski.

 5. IAŞUL INTERBELIC (II) 

A. „Despre începuturile Vieţii româneşti 
iată ce-a scris Ibrăileanu după câţiva ani 
de la apariţia revistei: «[...] Am examinat 
tot felul de reviste străine, ne-am gândit 
la nevoile nostre culturale, în sfârşit, 
am făcut tot ce-am crezut noi că e mai 
potrivit pentru a da publicului cititor, 
sub diferite forme, ceea ce l-ar putea 
interesa şi instrui. De aceea, pe lângă 
articole şi nuvele, cum se obişnuia 
până atunci în revistele române, am 
creat o mulţime de rubrici: Recenziile, 
pentru a ţine publicul la curent cu 
producţiile literare şi ştiinţifice din ţară 
şi străinătate; Revista revistelor, pentru 
a pune pe cititorii noştri în poziţiunea 
de a şti ce se întâmplă în periodicele 
naţionale şi străine. Mişcarea 
intelectuală în străinătate, pentru a da 
cititorilor noştri, lunar, lista operelor mai 
însemnate străine în diferite domenii ale 
ştiinţei şi literaturii»”.

(Mihail Sevastos, Amintiri de la Viaţa 
românească)

B. „Dacă, într-un viitor apropiat, 
aeroplanul va deveni simplă bicicletă, 
având ca puncte de aterizare 
acoperişurile caselor, pieţele publice 
şi maidanele fără gunoaie, desigur 
că pornind în zbor de amuzament 
din Piaţa Unirii spre ctitoria lui Petru 
Vodă Şchiopu, privirile zburătorului 
din viitor vor fi mângâiate, mai ales 
în apusul soarelui, de poezia ce-i va 
străluci sub aripi. [...] Amurgul, cu 
generoasa lui ploaie de aur, va face 

şi mai strălucitoare nefericita 
adunare de case mizere şi 
străzi murdare rubricată sub 
numele de Trei calici, furnicar 
prin care forfotesc cetăţeni, 
semeni ai noştri, fie ucişi de 
alcoolul dătător de uitare, fie 
îngălbeniţi de paludismul cu 
blazon endemic pe toată Valea 
Bahluiului”.

(Sandu Telejean, Pitorescul 
Iaşului. Trei calici în Oraşul 
nostru, 1928, an I, nr. 5 în Diana 
Vrabie, Imaginea Iaşilor în presa 
interbelică ieşeană)

35

 Text istoric: 

Strada Lăpuşneanu în perioada interbelică

3.59
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Plimbarea la şosea şi dorinţa de 
a etala garderoba au impus, tot 
mai mult, ideea unor spaţii special 
amenajate. Grădina Copou a rămas 
locul cel mai frecventat pentru 
promenadă, „teiul lui Eminescu” 
constituind punctul de atracţie. Alte 
spaţii de întâlnire şi socializare erau 
zona centrală a oraşului, cu Piaţa 
Unirii, strada Lăpuşneanu, Uliţa 
Mare spre Mitropolie şi Episcopia 
Romano-Catolică, dar şi Bulevardul 
Carol I (fostul Podul Verde).

Fosta lutărie a oraşului a fost 
amenajată de primarul Al. A. 
Bădărău sub forma unei esplanade 
– Esplanada Elisabeta sau Râpa 
Galbenă, atât din raţiuni utilitare 
(scurtarea drumului pentru cei care 
veneau dinspre gară), cât şi estetice, 
mulţi ieşeni venind intenţionat să 
admire perspectiva.

Strada Lăpuşneanu a rămas „cea 
mai veselă cale a Iaşului, cochetă, 
pitorească”, fiind considerată 
„centrul” divertismentului ieşean. 
Aici veneau să se plimbe tineri, 
elevi şi studenţi şi cei ce frecventau 
librăriile, cofetăriile, restaurantele şi 
bodegile aflate de-o parte şi de alta 
a străzii. Aici se găseau hotelurile, 
restaurantele, cinematografele 
şi magazinele de mare căutare. 
În Copou, fanfara crea mereu o 
atmosferă de sărbătoare. O altă 
modalitate de petrecere a timpului 
liber era participarea la spectacolele 
de circ. Trupele veneau mai ales 
din străinătate şi reprezentaţiile 
lor constituiau evenimente în viaţa 
oraşuluic, ceea ce face ca Circul 
Sidoli să fie mereu plin.

La îndemnul Regelui Carol al II-lea 
era organizată în întreaga ţară, între 
12 şi 20 mai 1935,  Săptămâna Cărţii, 
care s-a desfăşurat cu mare fast şi 
la Iaşi. Evenimentul a concentrat 
o expoziţie de cărţi în Piaţa Unirii, 
slujbe religioase pentru scriitorii şi 
ziariştii decedaţi, şezători ale cărţii la 
Teatrul Naţional, unde intrarea a fost 
pe bază de invitaţie. 

Un alt eveniment de amploare 
desfăşurat în perioada septembrie-
octombrie 1935, având ca model 
Luna Bucureştilor, a fost Luna 
Iaşilor. Manifestările propuneau 
o mare expoziţie comercială şi 
industrială în Piaţa Bădărău din 
cartierul Gării, jocuri şi distracţii 
populare, spectacole în aer liber, 
curse, bătăi cu flori, călătorii cu 
preţ redus pe calea ferată, înlesniri 
la hoteluri şi restaurante pentru 
vizitatori, reconstrucţia Iaşului de 
odinioară (de exemplu, în Parcul 
Expoziţiei, o reproducere la scară 
mică a Arcului Academiei care unea 
clădirea Academiei Mihăilene cu 
Liceul Naţional). Ulterior, s-a hotărât 
completarea „Lunii Iaşilor” cu o 
expoziţie la Copou. În speranţa venirii 
Regelui Carol al II-lea, manifestarea 
a fost amânată pentru 1 octombrie 
1935. Programul a cuprins Expoziţia 
urbanistică, artistică, culturală, 
agricolă şi industrială din parcul 
Copou, serbări culturale şi sportive, 
spectacole teatrale, dezvelirea 
statuii lui Gheorghe Gh. Mârzescu, 
Congresul Uniunii Oraşelor, dar şi 
un concurs hipic, cu toate diviziile 
de cavalerie din ţară. Inaugurarea 
„Lunii Iaşilor” avea ca idee centrală 
o „serbare a întregii Moldove”, însă 
proiectul nu a reuşit să capteze 
interesul preconizat.

 Viaţă cotidiană şi timp                                             
 liber 

În ton cu schimbările vremii, 
ţinuta vestimentară a ieşenilor 
s-a modificat radical, motiv de 
ironii şi regrete pentru nostalgici. 
Moda doamnelor a fost de departe 
o adevărată provocare, întrucât 
rochiile lungi şi ample, ce acopereau 
întreg corpul, au fost înlocuite cu 
fuste strâmte şi scurte, cu umeri şi 
braţe goale, iar încălţămintea redusă 
la o simplă pereche de sandale.  

În perioada interbelică a ajuns la 
Iaşi una dintre marile invenţii care 
a schimbat destinul umanităţii: 
automobilul. El a condus la 
modificarea statutului social pentru 
posesor, dar a permis şi practicarea 
întrecerilor sportive. Astfel, pe 5 
septembrie 1926, cu ocazia înfiinţării 
auto-clubului din oraş, s-a organizat 
raliul Iaşi - Piatra-Neamţ, la care 
au participat 15 maşini, care au 
plecat din faţa Palatului Justiţiei. 
Cu acel prilej, s-a petrecut un grav 
accident, maşina condusă de Elena 
G. Brătianu răsturnându-se. În 1935, 
Iaşul număra 753 de autoturisme, 8 
autobuze şi 30 de motociclete. 

Printre alte sporturi populare 
practicate se numărau fotbalul, 
boxul şi hipismul. Societatea de 
Gimnastică, Sport şi Muzică a 
înfiinţat o echipă de fotbal, care 
a funcţionat până la apariţia 
Concordiei în 1921. Alte echipe 
de fotbal au fost cea a Asociaţiei 
Macaby, Victoria, Textila, Aripi (pe 
lângă Flotila de Aviaţie), Generala 
(aparţinând Asociaţiei funcţionarilor 
comerciali) şi Fulgerul, ultimele 
fuzionând în deceniul al patrulea 
sub numele de Unirea F.C. În 1934, 
la Iaşi s-a organizat Liga de Est la 
fotbal, pentru Moldova, Basarabia şi 
Bucovina.Tenisul a stârnit interesul 
particularilor, terenuri speciale 
amenajându-se la instituţii publice, 
în locuinţele unor ieşeni şi la ştrand.  
Au apărut şi societăţi specializate, 
precum Tenis-Club, şi secţiuni pe 
lângă diverse asociaţii sportive. 
De asemenea, au fost organizate 
competiţii de box, „volley-ball” şi 
„basket-ball”. Înfiinţarea ştrandului 
a oferit posibilitatea practicării unor 
sporturi pe apă, înot şi canotaj vara, 
dar şi patinaj şi „hockey” pe gheaţă 
iarna.

Iaşul interbelic a rămas un oraş 
divers, un oraş al contrastelor. 
Centrul, vibrând de lumea bună a 
saloanelor, era secondat de mahalale 
afectate de aglomeraţie, mizerie, 
sărăcie. Periferia te întâmpina cu 
cocioabe insalubre, în care locuiau 
mai multe familii, curţi din care 
emanau mirosuri urâte ca urmare a 
acumulării de deşeuri menajere, dar 
şi bande de hoţi, violenţă, mortalitate 
infantilă ridicată şi numeroase boli.
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> Pornind de la informaţiile din lecţie, 
cât şi din surse online, prezintă 
diverse aspecte ale vieţii cotidiene din 
Iaşul perioadei interbelice (familie, 
moda vestimentară,  divertisment, 
reclame, mijloace de transport, 
sănătate, stiluri arhitectonice, 
cultură etc.). Realizează un album 
al oraşului interbelic, cu imagini 
sugestive pentru fiecare domeniu. 

> Perioada interbelică a fost un 
moment al definirii şi reinventării 
identitare, simbolurile naţionale 
ocupând un rol central în acest 
sens. Pornind de la exemplele de 
ie ilustrate pe pagina următoare, 
desenează în caiet modele de ii care 
să conţină, în designul lor, aceste 
simboluri din zona moldovenească.

> Precizează monumentele care 
reconstituie în Parcul Expoziţiei 
amintiri ale Iaşului de altădată şi ale 
Moldovei patriarhale. Menţionează 
clădirea dedicată iubitorilor de cai şi 
de hipism care a existat în Iaşi până 
în anii ‘60. Precizează locul în care a 
funcţionat Circul Sidoli, renumit în 
oraş în perioda interbelică.

> Precizează numele a două romane 
din literatura interbelică a căror 
acţiune face referire la Iaşi şi la 
atmosfera Străzii Lăpuşneanu.

> Pornind de la textul D, caută 
şi alte informaţii referitoare la 
viaţa copiilor ieşeni din perioada 
interbelică. Copiază în caiet rubricile 
organizatorului grafic şi completează 
cu informaţiile solicitate, inclusiv 
cele referitoare la persoana ta. 
Menţionează două asemănări, 
respectiv două deosebiri faţă de 
timpul prezent. 

acoperi cât de puţin goliciunea 
trupului, copiii aceia fără vacanţă 
ai mahalelor Iaşului nostru au 
rămas să-şi continue pe timpul 
acestei călduroase veri jocurile lor 
în praful străzilor sau pe maidanele 
târgului, acoperite cu gunoaie, ori 

să-şi răcorească trupul în apa leneşă a 
Bahluiului, infectată şi murdară”.

(G. Mironescu, Despre copiii Iaşului. 
Vacanţa lor în Iaşul, 1938, anul VI, seria 
a II-a, nr. 96 în Diana Vrabie, Imaginea 
Iaşilor în presa interbelică ieşeană)

 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

C. „Iaşul conservă un caracter propriu, 
tradiţiile culturale se păstrează mai 
vii şi mai profunde ca în alte părţi, în 
el se poate duce o viaţă intelectuală 
spornică şi liniştită, el are aproape 
tot ce-i trebuie necesar unui centru 
intelectual: universitate, bibliotecă, 
teatru, muzee, numeroase şcoli bune, 
pinacotecă cu câteva tablouri mai 
valoroase decât cele ale pinacotecii din 
Bucureşti. Studenţii şi liceenii îşi fac o 
deosebită plăcere să mediteze sub teiul 
lui Eminescu, la umbra căruia marele 
poet făcea versuri”.

(Nicolae Leon, Un bilanţ al artei şi 
cugetării ieşene, din ultimul timp, în 
Lumea, 1930, anul XIII, nr. 3738, 6 
decembrie în Diana Vrabie, Imaginea 
Iaşilor în presa interbelică ieşeană)

D. „Suntem la mijlocul verii, în focul 
căldurilor lui Cuptor, când fiecare îşi 
caută un loc de refugiu, undeva la ţară, 
la munte sau la mare, după nevoie şi 
după puterile materiale. [...] Majoritatea 
copiilor, mulţimea micuţilor ce umplu 
clasele şcolilor, acei cărora părinţii de 
abia au cu ce le astâmpăra foamea şi 
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Esplanada Elisabeta (Râpa Galbenă)
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Piaţa Unirii în perioada interbelică
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Exemple de ie şi simboluri tradiţionale moldoveneşti
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creastă

sfeşnic

gheară

capră
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altiţăroatăsoare cu spice
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Surse documentare

A. „În acea dimineaţă (era 29 iunie), am 
fost treziţi de o mişcare neobişnuită 
în casă. Toată familia era în picioare. 
[...] Mai târziu aveam să aflu că se 
petreceau lucruri extrem de grave: 
sovieticii dăduseră (la 26 iunie 1940) 
un ultimatum guvernului în România 
şi ameninţau să treacă graniţa în orice 
moment, cu toate că se ceruse un răgaz 
de patru zile, foarte necesare pentru 
evacuarea instituţiilor, populaţiei şi 
retragerea trupelor în teritoriile libere. [...] 
În aceste împrejurări nu rămânea decât 
o singură soluţie: părăsirea grabnică a 
oraşului şi de fapt a întregului ţinut care 
urma să fie ocupat. Numele de Flondor, 
care amintea de strămoşul nostru 
Iancu Flondor, considerat de sovietici 
duşman al poporului, putea să producă 
reacţii surprinzătoare, cu consecinţe 
periculoase pentru posesor”.

(Sergiu Flondor, Dulce-amar. Povestea 
unui refugiat din Cernăuţi)        Dramele anului 1940 

Anul 1940 a fost unul tragic 
pentru istoria României şi foarte 
dificil pentru Iaşi. În martie, au fost 
inundaţii catastrofale în oraş, care 
au produs mari pagube materiale. A 
urmat, în iunie, invadarea Basarabiei, 
a nordului Bucovinei şi a ţinutului 
Herţa de către URSS. Agresiunea 
a avut un impact deosebit asupra 
întregii societăţi româneşti, dar şocul 
a fost puternic resimţit la Iaşi dată 
fiind poziţia geografică a oraşului şi 
a zvonului că sovieticii nu se vor opri 
la Prut.

Ca urmare, Iaşul a devenit unul dintre 
cele mai aglomerate oraşe, întrucât 
mulţi alegeau să se oprească aici, 
pe când alţii îl foloseau ca centru 
de tranzit. Prin gară, veneau zilnic 
sute şi chiar mii de persoane, cărora 
trebuia să li se acorde prim ajutor. 
De asemenea, şi în sens invers, pe 
traseul Iaşi-Ungheni au trecut în 
Basarabia câteva mii de persoane. 

La nivelul Ţinutului Prut, structură 
administrativă înfiinţată în 1938, 

care cuprindea şi teritoriul judeţului 
Iaşi, autorităţile militare şi cele civile, 
ale Siguranţei statului au colaborat 
pentru verificarea repatriaţilor. Cei 
consideraţi cu situaţia în regulă erau 
lăsaţi în grija Societăţii Naţionale 
de Cruce Roşie, apoi plasaţi în 
locurile repartizate. Suspecţii urmau 
să fie cercetaţi, iar „elementele 
periculoase” erau încarcerate la 
penitenciarul organizat în Mănăstirea 
Galata. La 4 iulie 1940, Prefectura 
judeţului Iaşi raporta existenţa în 
oraş a 985 de refugiaţi, iar în judeţ 
a circa 2.500. Au sosit nu doar 
refugiaţi din Basarabia şi Bucovina, 
ci şi din Transilvania şi Cadrilater, 
cedate Ungariei şi Bulgariei în vara 
aceluiaşi an. Astfel, Prefectura a 
înfiinţat un Birou pentru refugiaţi, cu 
scopul de a supraveghea procesul, 
iar, în septembrie 1940, un Oficiu de 
închiriere, ce se ocupa cu găsirea 
de locuinţe pentru aceştia. Anul 
1940 s-a încheiat cu un dezastru 
natural: cutremurul din noaptea 
dinspre 9 spre 10 noiembrie, cu o 
magnitudine de 7,4 grade pe scara 
Richter, care a făcut victime şi a 
distrus multe clădiri din oraş.

 6. IAŞUL ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL        
Soldaţi sovietici la Palat în 1944
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Soldat în uniformă de infanterie din al Doilea Război Mondial
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 Refugiul din Iaşi 

În faţa afluxului de persoane, 
autorităţile locale, în frunte cu 
prefectul Cornel C. Carp şi primarul 
Constantin Ionescu, instituţii şi 
numeroşi locuitori au acordat sprijin 
moral şi material refugiaţilor în 
trecere şi celor stabiliţi în zonă.

Pornind de la experienţa din timpul 
Primului Război Mondial, încă de 
la începutul lunii iulie 1940, Crucea 
Roşie, cu sprijinul doamnelor „din 
buna societate a oraşului”, a deschis 
o cantină în gară şi un post medical 
de prim ajutor. În case particulare şi la 
internatele unor şcoli s-au amenajat 
spaţii de găzduire. La iniţiativa 
Mitropolitului Irineu, s-a înfiinţat la 
Seminarul Veniamin Costache un 
cămin şi o cantină pentru refugiaţi. 
Epitropia Sf. Spiridon a pus la 
dispoziţia lor camere în Institutul 
„Regina Maria”, asigurând masa la 
cantina Spitalului „Sf. Spiridon”. 
De asemenea, s-au organizat mai 
multe colonii şcolare (de exemplu 
la Şcoala normală de băieţi), unde 
erau primiţi cu precădere copiii 
refugiaţilor care solicitau ajutor.

În perioada 1940-1945 a funcţionat 
starea de asediu în România, care 
a implicat o serie de măsuri precum 
interzicerea deplasării în afara 
localităţii de domiciliu sau pe timp 
de noapte, interzicerea întrunirilor 
publice, camuflarea ferestrelor cu 
hârtie sau pânză neagră pentru 
a nu reprezenta indicii în timpul 
atacurilor aeriene. Acestei situaţii 
excepţionale, care a uzat moralul 
ieşenilor, i s-a adăugat, în primăvara 
lui 1944, perspectiva refugiului, ca 
urmare a ofensivei sovietice. Până la 
mijlocul lunii aprilie, Armata Roşie a 
ocupat o parte a teritoriilor din nord-
estul ţării, frontul stabilindu-se, 
până la 20 august, pe aliniamentul 
Iaşi-Chişinău.

Noua realitate a determinat 
conducerea statului să elaboreze 
măsuri de evacuare a unor bunuri, 
instituţii, întreprinderi, categorii 
de populaţie, unităţi militare din 
Basarabia, Bucovina şi Moldova 
şi plasarea acestora la vest de 
linia Braşov - Bucureşti - Giurgiu.  
Evacuarea, având denumirea de cod 

Operaţiunea 1111, a fost pregătită 
de către Marele Stat Major, iar 
executarea a revenit Ministerului 
Afacerilor Interne. La nivel local, 
organizarea şi coordonarea 
programului a fost încredinţată 
prefecţilor de judeţ. 

Evacuarea din Moldova a avut trei 
etape: prima a vizat întreprinderile 
şi instituţiile de stat, urmată 
de  evacuarea populaţiei şi apoi 
a unităţilor militare. Transportul 
cetăţenilor s-a realizat cu dificultate, 
deoarece mulţi încercau să-şi 
ia provizii de hrană sau obiecte 
personale, dar locurile erau limitate 
şi spaţiul din mijloacele de transport 
redus. Spitalele şi alte unităţi 
sanitare au fost evacuate la Alba-
Iulia, Craiova, Sibiu şi în localităţi din 
judeţele Arad, Braşov, Caraş. În mai 
1944, Primăria Iaşi a fost evacuată la 
Târgovişte, dar o parte a serviciilor a 
rămas pentru a asigura permanenţa 
treburilor curente. Arhivele Statului 
şi-au evacuat valorosul fond de 
documente, refugiindu-se la Săcel, 
judeţul Gorj. Inspectoratul şcolar 
Regional Iaşi a fost evacuat la 
Borleşti (Argeş), iar Inspectoratul 
Şcolar al judeţului Iaşi, la Râmnicu 
Vâlcea. Liceul Militar s-a deplasat 
la Câmpulung Muscel, iar Liceul 
Internat „C. Negruzzi” la Balinţ, în 
Banat. Postul de radio „Moldova” a 
părăsit oraşul cu destinaţia Sebeş, 
în timp ce corpul profesoral şi o 
parte din studenţii Universităţii s-au 
refugiat la Alba-Iulia. Majoritatea 
acestor convoaie pe calea ferată au 
fost surprinse de bombardamentele 
aliate din Bucureşti şi Valea Prahovei, 
astfel că mare parte a obiectelor şi a 
arhivei şcolare au fost distruse. De 
asemenea, cantităţi însemnate de 
produse alimentare din zonă au fost 
evacuate şi numeroase magazine 
închise. Numărul evacuaţilor din 
întreaga zonă a Moldovei s-a 
ridicat la câteva sute de mii. Mulţi 
pribegeau zile în şir, fără un loc 
pentru cazare noaptea, dormind sub 
cerul liber. Condiţiile precare de viaţă 
şi alimentaţie au dus la răspândirea 
unor boli precum pelagra şi tifosul, 
care au făcut sute de victime. 
Evacuarea instituţiilor şi mai ales a 
întreprinderilor a produs un număr 
mare de şomeri, în rândul celor care 
au decis să nu părăsească Iaşul.

 Iaşi, bombardat de trei 
 armate 

Ambele tabere combatante au adus 
prejudicii Iaşului. În primăvara lui 
1944, armatele Aliate au declanşat 
bombardamentele asupra Iaşului, 
care adăpostea atât Comandamentul 
militar german, cât şi importante 
obiective militare sau logistice. În 
aprilie-mai 1944 au avut loc mai 
multe atacuri din partea aviaţiei 
anglo-americane şi sovietice.

Cea mai gravă lovitură s-a produs 
pe 5 mai, în urma căreia a fost 
avariată conducta cu apă şi 
întreruptă alimentarea oraşului. 
Bombardamentele au continuat, 
astfel că numeroase edificii publice 
au avut de suferit, printre care 
Palatul Administrativ, Academia 
Mihăileană, Biblioteca Universitară, 
Şcoala „Petru Poni”, Universitatea. 
Întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei nu a dus la normalizarea 
situaţiei, căci, trupele naziste, aflate 
în retragere, au produs noi distrugeri. 
Clădirile rămase în picioare după 
bombardamente au fost ocupate de 
sovietici şi transformate în sedii de 
comandament, spitale sau lagăre de 
prizonieri.

Situaţia era asemănătoare şi în 
mediul rural. Localităţile de pe raza 
teatrelor de operaţiuni au suferit 
daune de până la 90%, aşa cum 
a fost cazul satelor Popricani sau 
Băiceni. Astfel, până la 23 august 
1944, în judeţul Iaşi au fost distruse 
peste 6.000 de case din diverse 
localităţi. În oraş, bilanţul se ridica la 
peste 1.800 de clădiri distruse şi alte 
500 grav avariate, printre care 40 de 
unităţi şcolare. 
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> Realizează, împreună cu colegii de 
clasă, o revistă cu titlul Războiul în 
comunitatea mea. Aici veţi posta diverse 
materiale, cum ar fi fotografii, imagini 
ale unor decoraţii militare, scrisori, 
interviuri cu veterani de război, amintiri 
ale membrilor familiei referitoare la 
perioada istorică analizată.

> Priveşte albumul de fotografii 
alăturat. Identifică locurile şi clădirile 
Iaşului afectate de bombardamentele 
din timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial.

 Istoria în stradă: 

Imagini din Iaşi din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

 Ştiaţi că ... 

> ... pagubele produse de armata 
germană, în perioada aprilie-august 
1944, s-au ridicat la circa 56 milioane 
de lei? Prin comparaţie, bugetul pentru 
salarii şi pensii al Ministerului Afacerilor 
Interne în luna decembrie 1944 a fost de 
circa 427 milioane de lei. 

> ... tramvaiul ambulanţă al Crucii 
Roşii a activat în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, ajutând la 
transportarea răniţilor către principalele 
puncte de îngrijiri medicale. După 
război, 19 din cele 45 de tramvaie au 
supravieţuit.

36
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 STUDIU DE CAZ: POGROMUL DE LA IAŞI 

În perioada 1938-1941, situaţia 
evreilor s-a înrăutăţit foarte mult, 
ca urmare a măsurilor antisemite 
luate în România. Înfiinţarea Ligii 
Apărării Naţional Creştine şi a 
Legiunii Arhanghelului Mihail la Iaşi 
au fost factori ce au dus la agravarea 
situaţiei evreilor din acest oraş. Pe 
tot parcursul perioadei interbelice, 
prin discursurile lansate de liderii 
celor două formaţiuni, comunitatea 
evreilor din Iaşi a stat sub asediul 
acţiunilor represive, al abuzurilor, al 
temerilor. Îndepărtarea evreilor din 
funcţii, interzicerea practicării unor 
profesii, evacuările şi internarea în 
lagăr au fost măsuri care au prefaţat 
marile acţiuni împotriva lor din 
timpul războiului. 

Instaurarea regimului dictatorial 
al lui Ion Antonescu şi alianţa cu 
Germania au acutizat această 
situaţie, evreii fiind acuzaţi de 
„spionaj” sau „bolşevism” pentru 
a justifica represiunea îndreptată 
împotriva lor. Pentru că Iaşul avea 
o populaţie numeroasă de evrei şi 
pentru că oraşul se afla în imediata 
vecinătate a frontierei cu URSS, 
ce avea să devină linie de front, 

autorităţile române şi germane au 
decis măsuri de reprimare a acestei 
comunităţi. La 21 iunie 1941, Ion 
Antonescu a hotărât evacuarea 
tuturor evreilor între 18 şi 60 de 
ani din satele dintre Siret şi Prut în 
lagărul de la Târgu Jiu. Măsura a fost 
completată cu acţiuni abuzive faţă 
de cei rămaşi în Iaşi. 

Pe 26 iunie, atunci când a fost 
executat primul bombardament 
aerian sovietic asupra oraşului, 
autorităţile au susţinut că în spatele 
operaţiunii ar fi stat evreii din 
Iaşi, care ar fi îndrumat avioanele 
sovietice sau chiar le-ar fi pilotat. 
A fost o manevră propagandistică 
ce a avut ca efect declanşarea 
Pogromului de la Iaşi. Pe 28 iunie, 
gărzi formate din militari şi civili au 
început să pătrundă în casele evreilor, 
să le devasteze şi să îi ridice pe cei 
pe care îi găseau, escortându-i până 
la Chestura de Poliţie. Au fost aduşi 
acolo câteva mii de evrei, de toate 
vârstele. Pe 29 iunie, în „Duminica 
neagră”, soldaţii români au împuşcat 
mii de evrei aflaţi în sediul şi curtea 
Chesturii.

Tineri evrei la săparea de gropi în cimitirul evreiesc, 25 iunie 1941

A. „Am avut o copilărie lipsită de griji, 
în care mă jucam în curte cu ceilalţi 
şase fraţi ai mei. Între noi vorbeam 
română, dar părinţii noştri vorbeau 
idiş unul cu altul. Tatăl meu deţinea 
un magazin în oraş, iar cel mai mare 
dintre fraţii mei învăţa medicină. Nu 
eram foarte religioşi, însă menţineam 
un mod de viaţă tradiţional. Mergeam 
la şcoala locală din oraş, chiar şi în 
zilele de sâmbătă. [...] Până la începerea 
războiului, nu am simţit nici un 
sentiment antisemit. Cu toate acestea, 
în 1940 nu mi s-a mai permis să merg 
la şcoală. Profesorii evrei din Iaşi, cărora 
la rândul lor li se interzisese să predea 
în şcolile de stat, au început să lucreze 
într-o şcoală cu predarea pentru elevii 
evrei - unul dintre aceşti elevi eram eu.”

(mărturia lui Lazăr Rozin, supravieţuitor 
al Holocaustului, pe site-ul https://www.
yadvashem.org/)

B. „La 24 iunie 1941 a avut loc un prim 
bombardament al aviaţiei sovietice 
asupra Iaşilor (zonele Râpa Galbenă şi 
gară), care a provocat pagube reduse 
şi câteva victime. Imediat s-a născut o 
puternică psihoză antisemită de masă. 
Cadrele armatei, legionarii şi cuziştii au 
răspândit zvonul că întreaga populaţie 
evreiască a Iaşului s-ar afla în slujba 
Armatei Roşii, semnalizând aviaţiei 
sovietice locurile unde să-şi arunce 
bombele. [...] La 26 iunie 1941, la ora 

11 dimineaţa, a avut loc un 
al doilea bombardament 
sovietic asupra Iaşului. 
Efectele acestuia au fost 
devastatoare. Au fost atinse 
clădirea Comandamentului 
Diviziei 14, Palatul 
Telefoanelor, Spitalul Sf. 
Spiridon. [...] Ca urmare a 
acestui bombardament, 
psihoza antisemită s-a 
înteţit.”

(Radu Ioanid, Pogromul de la 
Iaşi) 

 Text istoric: 
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Mergi în vizită la Muzeul 
Pogromului din Iaşi. 
Studiază informaţiile, 
imaginile expuse şi ascultă 
cu atenţie explicaţiile ghidului. 
Studiază, de asemenea, informaţiile 
de pe www.iasi1941.com. 
Imaginează-ţi că eşti un jurnalist 
care participă la evenimentele din 
timpul pogromului de la Iaşi şi scrii 
un articol, prin care îţi propui:

Supravieţuitorii au fost urcaţi în 
„trenurile morţii”, spre  Podu 
Iloaiei, Târgu Frumos şi Roman. 
Evreii suiţi în vagoane au călătorit 
în condiţii inumane, fără apă şi 
mâncare, înghesuiţi şi fără ferestre 
care să ventileze aerul. Circa 2.600 
de evrei au murit în timpul acestor 
transporturi. Autorităţile militare şi 
poliţieneşti române au minimalizat 
implicarea lor şi numărul de victime. 
Pogromul de la Iaşi a fost unul 
dintre cele mai sângeroase masacre 
împotriva evreilor din România, care 
nu poate fi explicat prin nimic.

Tribunalul pentru crime de război 
a stabilit, în 1948, că peste                               
10 000 de evrei au fost ucişi în 
timpul Pogromului de la Iaşi (sursa: 
Yad Vashem). În ciuda dificultăţilor, 
unii au încercat să salveze evreii 
trimişi la moarte. Este cazul Vioricăi 
Agarici, preşedinta Crucii Roşii din 
Roman, care a oferit apă celor închişi 
în vagoane şi staţionaţi în gara din 
oraş. Pentru acţiunile ei, Viorica 
Agarici a primit distincţia Drept între 
Popoare.

1. să relatezi faptele pretrecute;

2. să evidenţiezi abuzurile comise şi 
nedreptăţile la care au fost supuşi 
evreii;

3. să transmiţi un mesaj 
responsabililor de atunci, prin care 
să-ţi exprimi dezacordul faţă de 
această pagină neagră din istoria 
oraşului tău;

4. să formulezi o opinie privind 
importanţa respectării diversităţii şi 
a drepturilor omului pentru a evita 
repetarea unor astfel de experienţe.

> Viorica Agarici a primit distincţia 
Drept între Popoare. Caută informaţii 
referitoare la criteriile de acordare a 
titlului, respectiv despre locuitori ai 
Iaşului care au salvat evrei în timpul 
Pogromului. Redactează o scrisoare 
adresată unui salvator, în care să-i 
transmiţi gândurile tale referitoare la 
acţiunea/faptele sale.

> Vizionează împreună cu colegii de 
clasă producţiile cinematografice 
Călătoria lui Gruber, de Radu Gabrea 
şi Trenul vieţii, de Radu Mihăileanu. 
Realizează o fişă a unuia dintre cele 
două filme, având în vedere:

a. subiectul filmului;
b. locul unde se petrece acţiunea;
c. personaje principale şi legătura 
dintre acestea;
d. evenimentele prezentate (reale 
sau fictive); 
e. tipuri de cadre utilizate, lumini, 
coloana sonoră şi impactul asupra 
filmului;
f. concluziile tale (filmul răspunde 
aşteptărilor?, ce te-a impresionat?

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

A. „Însoţit de profesorul Babinger, 
m-am deplasat după-masă la Podu 
Iloaiei pentru a constata ce s-a 
întâmplat acolo. Numărul morţilor 
descărcaţi acolo se cifrează la 1.182; 
decedaţii erau, fără excepţie, sufocaţi, 
vineţi şi umflaţi. Supravieţuitorii au 
fost constrânşi de militarii români să 
descarce cadavrele; în afara armelor 
personale soldaţii folosind în acest scop 
inclusiv cravaşele. După aceea corpurile 
neînsufleţite au fost transportate 
la cimitirul evreiesc, unde o parte a 
acestora mai zace şi în prezent, întrucât 
la faţa locului nu există oameni care să-i 
înmormânteze.”

(Mărturia consulului german la Iaşi, 
Fritz Gebhard Schellhorn în Radu Ioanid, 
Pogromul de la Iaşi)

B. „Masacrele de ovrei la Iaşi, în Moldova, 
în Basarabia au fost oribile, au fost ceva 
inuman şi nedemn pentru veacul nostru 
de cultură. [...] La Iaşi, nu s-au ucis şi 
legionari sau comunişti creştini, cum s-a 
spus; s-au ucis numai ovrei şi în modul 
cel mai barbar. [...] Casă după casă, SS 
germani, soldaţi români, legionari şi 
toată pleava Iaşului au scotocit peste 
tot, au scos familii întregi cu bătrâni, 
femei, copii şi i-au măcelărit fără milă. 
Au fost astfel ucişi peste 7.000. [...] 
Restul a fost încolonat şi dus la gară. 
Convoaie de oameni în zdrenţe, bătrâni 
cu părul alb, au fost împinşi ca vitele. 
Cînd se poticnea unul şi cădea, pleava 
de derbedei se năpustea asupra lui şi-l 
sfârşea cu lovituri de bâtă... În fine, la 
gară, supravieţuitorii au fost încărcaţi în 
vagoane de marfă [...], închise ermetic şi 
nenorociţii au fost astfel plimbaţi patru 
zile, fără apă, fără hrană.”

(Constantin Argetoianu, Însemnări 
zilnice, vol. IX)

 Text istoric: 

Evrei din Iaşi adunaţi în curtea Chesturii
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      Crize politice 
  
Momentul întoarcerii armelor 
împotriva germanilor, ca bornă a 
războiului mondial pentru România, 
nu a avut urmări benefice pentru 
Iaşi. La distrugerile provocate de 
bombardamente s-au adăugat 
jafuri, rechiziţii şi deportări 
organizate de sovietici atât înainte, 
cât şi după 23 august 1944. În 
aceste condiţii, pentru ajutorarea 
populaţiei şi refacerea localităţilor, 
în 1945, s-a constituit Oficiul pentru 
Reconstrucţia Moldovei, la care 
au contribuit atât guvernul, cât şi 
instituţii şi persoane din întreaga 
ţară.

După ocuparea oraşului, primul 
obiectiv al trupelor sovietice a fost 
înlocuirea vechilor autorităţi cu 
altele noi, agreate de URSS. În toată 
Moldova, cei dintâi schimbaţi au fost 
prefecţii, măsură prin care ocupanţii 
intenţionau să-şi subordoneze întreg 
aparatul administrativ. Impunerea 
primarilor, prefecţilor sau şefilor 
de poliţie şi jandarmerie din rândul 
persoanelor fidele Moscovei a 

constituit un act de comunizare 
timpurie a Moldovei. Prefect de Iaşi 
a fost numit Vasile Alexiuc, ce avea 
doar patru clase primare. Când 
vechii deţinători ai funcţiilor locale 
s-au reîntors din refugiu, au fost 
etichetaţi drept fascişti, fiindu-le 
interzisă preluarea atribuţiilor. 

Timp de 7 luni, activitatea internă în 
Moldova a fost organizată potrivit 
ordinelor date de Armata Roşie. În 
primăvara anului 1945, comuniştii au 
preluat Ministerul de Interne şi, numiţi 
de sovietici, au schimbat structurile 
locale cu fideli ai partidului, începând 
astfel procesul de subordonare 
politică a României. În perioada de 
tranziţie spre instaurarea puterii 
depline (1945-1947), comuniştii 
au acceptat ca unele funcţii să fie 
deţinute de aliaţi de conjunctură, 
cum ar fi liberalii din gruparea PNL 
Gh. Tătărescu. La finalul anului 
1947, toţi cei care nu erau membri ai 
Partidului Comunist au fost înlăturaţi 
din funcţii, printre care şi primarul 
Iaşului, Eduard Lăzărescu, membru 
al PNL.

 7. IAŞUL DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI 
     MONDIAL 

Statuia eroului sovietic inaugurată în Copou în anul 1947

 Termeni-cheie: 

> economate = magazine ce vindeau 
salariaţilor unor întreprinderi sau 
pensionarilor produse de primă 
necesitate, la un preţ mai scăzut;

> humă = lut, pământ;

> sovietizare = impunerea de către 
URSS a modelului comunist sovietic 
în organizarea statelor şi a societăţilor 
din Europa Centrală şi de Est, pe care le 
a ocupat la sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial.

„… frontul Moldovei să se sprijine pe 
Iaşi. Mi-am cuprins tâmplele în palme şi 
m-am aşezat deznădăjduit între ruini... 
Iaşul e un muzeu; în el se cuprind mai 
multe monumente istorice decât în tot 
restul ţării... După jafurile, prigonirile 
şi uciderile săvîrşite de huligani, după 
zdrobirea oraşului, a rămas aicea 
o populaţie mizeră şi înfricoşată, 
păstrînd în priviri viziuni de infern. 
Nu mai credeau bieţii oameni că vor 
supravieţui şi acum privesc această 
nouă primăvară cu neîncredere încă.. 
Sunt cei care au flămânzit, care au 
tremurat în frigul iernii, care au aşteptat 

biruinţa şi eliberarea, cei care au 
fost nevoiţi să ardă parchetele 
şi mobilele clădirilor lovite 
de bombe, cei care au rămas 
părăsiţi de administraţie, de 
ocrotirea firească a unei societăţi 
constituite. Sînt cetăţeni mizeri 
care au rămas în acest oraş… 
Acuma n-au haine, n-au alimente, 
n-au adăposturi. Un profesor 
universitar trăieşte ca un schivnic, 
bieţi studenţi dorm pe rogojini, în 
camere fără ferestre.”

(Mihail Sadoveanu, Opere, Vol .17)

 Felinarnia: 
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 Criză economică 

Evacuările şi operaţiunile de pe 
front din primăvara şi vara lui 1944 
s-au răsfrânt grav asupra lucrărilor 
agricole. Mari suprafeţe de teren 
erau minate, blocând cultivarea 
pământului, astfel că, în aprilie 1945, 
în Moldova nu era însămânţată 
decât 25% din suprafaţa arabilă. Ca 
urmare a rechiziţiilor efectuate de 
armatele germane şi sovietice, în 
nordul Moldovei, din efectivul iniţial 
de animale rămăsese doar 30%. 
O parte a brutăriilor din Iaşi se afla 
sub comanda unităţilor sovietice, iar 
o altă parte primea comenzi doar 
pentru pâinea necesară repatriaţilor 
sovietici. Comerţul produselor de 
bază se desfăşura în mare parte 
clandestin sau prin mici prăvălii, 
astfel că în pieţe se produceau 
adesea incidente. Pentru a menţine 
situaţia sub control, alimentele au 
fost distribuite pe bază de cartelă, 
iar din mai 1945, s-au înfiinţat 
economatele.

Situaţia s-a înrăutăţit în anul următor 
din cauza secetei care a afectat 
puternic zona Moldovei. Guvernul 
comunist condus de Petru Groza 
a stabilit că judeţului Iaşi îi erau 
repartizate cerealele provenite 
din judeţele Olt, Dolj, Teleorman 
şi Romanaţi, care aveau recolte 
excedentare. Cu toate acestea, în 
august 1946, din cele 348 de vagoane 
de grâu promise, nu ajunseseră 
decât 12, ieşenii mâncând pâine 
doar de trei ori în acea lună. Ca 
urmare, în toamna lui 1946, mulţi 
locuitori ai Moldovei, inclusiv din Iaşi, 
au plecat spre Muntenia şi Oltenia, 
mai puţin lovite de secetă. Pentru că 
familiile erau numeroase, autorităţile 
au decis să ia copiii din zonele foarte 
afectate şi să-i instaleze în cămine, 
pentru a-i hrăni. Iarna lui 1946-1947 
a generat situaţii limită, în care 
oamenii din Moldova s-au hrănit cu 
ciulini şi ghindă sau chiar cu humă 
şi opinci.

Deşi întreaga regiune era afectată 
de criza alimentară, guvernul a 
decis că prioritatea era îndeplinirea 
obligaţiilor faţă de URSS, în contul 
despăgubirilor de război. Astfel, în 
septembrie 1946, către judeţele din 
Moldova au fost direcţionate 2.400 

tone cereale, iar către URSS circa 
26.000 tone. Mai mult, guvernul 
Petru Groza a introdus obligativitatea 
predării produselor agricole de către 
toţi ţăranii. De asemenea, conform 
articolului 5 al Convenţiei de 
armistiţiu, semnată la 12 septembrie 
1944, România avea obligaţia de 
a asigura hrana, îmbrăcămintea şi 
asistenţa medicală prizonierilor de 
război sovietici şi aliaţi, persoanelor 
strămutate sau refugiaţilor.

Aceste prevederi au pus presiune 
pe Iaşi, important centru de tranzit. 
Astfel, asistenţa medicală pentru 
militarii sovietici a fost asigurată 
prin propriile spitale militare, iar 
aprovizionarea, întreţinerea sau 
transportul - suportate financiar 
de către Prefectura Iaşi. Deşi la 
Spitalul Sf. Spiridon s-a amenajat 
un salon special pentru soldaţii 
Armatei Roşii, trupele sovietice au 
ocupat şi alte clădiri importante 
din oraş. Printre acestea s-au aflat 
Şcoala Mavrocordat din Socola, 
Şcoala Normală de Fete, Liceul Oltea 
Doamna, Spitalul Asigurărilor Sociale 
din Copou (Spitalul „C.I. Parhon”), 
Spitalul Socola. Mai mult, din centrul 
de colectare de la Iaşi plecau zilnic 
către Uniunea Sovietică, în medie, 
câte 50 de vaci şi 15 cai. La acestea 
se adaugă practica muncii în folosul 
obştesc, de fapt în folosul URSS, 
efectuată de locuitorii oraşului.

 Reconstrucţia după 
 război 

Bombardamentele din cursul anului 
1944, distrugerile, abuzurile şi 
rechiziţiile provocate de Armata 
Roşie, precum şi refugiul populaţiei 
au lăsat urme adânci asupra Iaşului. 
Procesul de refacere urbană şi 
economică a fost îngreunat de lipsa 
de pregătire profesională şi aservirea 
celor numiţi în posturi de decizie 
intereselor Moscovei.

Cele mai mari probleme au fost 
determinate de refacerea alimentării 
cu apă şi energie electrică a oraşului. 
În retragere, armata germană a 
distrus o parte a conductei de 
aducţiune a apei potabile de la 
Timişeşti, astfel că, între 1944 şi 1947, 
livrarea de apă a fost raţionalizată. 
Cele două grupuri electrogene care 

asigurau alimentarea cu energie 
a Iaşului fuseseră demontate şi 
transportate în sudul României din 
1944, pentru a le feri de distrugere 
sau rechiziţionare. Ca urmare, lipsa 
de combustibil a impus raţionalizarea 
distribuţiei de electricitate. 

Bombardamentele au distrus o mare 
parte a liniilor de tramvai şi au fost 
avariate vagoanele. Podul peste 
Bahlui din Podu Roş, cu un important 
rol în conectarea zonelor din oraş, a 
fost aruncat în aer de germani, în 
timp ce, cu excepţia hotelului Traian, 
tot centrul Iaşului se afla în ruine. În 
aprilie 1946, a luat fiinţă un Comitet de 
refacere a localităţii, care a acţionat, 
mai întâi, pentru curăţarea oraşului 
urmele confruntărilor militare. 
Întrucât centrul era populat cu clădiri 
insalubre, fără valoare arhitectonică, 
dar grav avariate de război, Primăria 
ieşeană a decis să nu le mai refacă. 
Întreaga operaţiune de reamenajare 
a zonei centrale a fost inclusă în 
Planul de sistematizare din 1946. 
Totodată, autorităţile locale au făcut 
eforturi pentru refacerea reţelei de 
circulaţie şi au alocat fonduri pentru 
repararea şcolilor şi a monumentelor 
distruse.  De asemenea, au fost 
reconstruite toate podurile peste 
Bahlui, Gara oraşului, şi a fost repusă 
în funcţiune Centrala de telefoane. 
Întrucât la nivelul judeţului Iaşi erau 
înregistraţi circa 4.000 de orfani, 
au fost înfiinţate cantine şi cămine 
pentru ocrotirea lor, precum şi aziluri 
pentru invalizii şi văduvele de război.
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2. Menţionează alte simboluri 
identificate şi semnificaţia lor;

3. Precizează poziţia desenatorului 
referitor la eveniment;

4. Formulează un punct de vedere 
asupra evenimentului reprezentat de 
caricatură.

     > Pornind de la textul dat, 
     răspunde     următoarelor 
     cerinţe:

1. Grupează prevederile 
Convenţiei de Armistiţiu într-un 
tabel cu următoarele rubrici: clauze 
militare, clauze economice, clauze 
de politică internă clauze de politică 
externă.

2. Realizaţi câte o fişă 
biografică a personalităţilor care au 
semnat Convenţia de Armistiţiu din 
partea României.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
> Analizează cu atenţie imaginea 
de alături şi răspunde următoarelor 
cerinţe:

A. „Situaţia populaţiei din Moldova în 
general şi a Iaşului în special a generat 
în capitală o serie de acţiuni umanitare, 
cele mai multe fiind monopolizate de 
organizaţii procomuniste. Apărarea 
Patriotică a organizat «Săptămâna 
Ardealului şi Moldovei», eveniment 
în care, alături de Crucea Roşie, 
s-au organizat colecte de alimente, 
îmbrăcăminte şi bani pentru regiunile 
în cauză. Regina Mamă Elena făcea 
un apel pentru sprijinirea regiunilor 
afectate, la fel şi Patriarhul Nicodim. 
Tot Apărarea Patriotică anunţa că, în 
primele două zile ale campaniei [...] 
s-a reuşit strângerea a 1,2 miliarde 
de lei, precum şi 20 de vagoane de 
medicamente. Pentru a aduna cât mai 
multe ajutoare, s-a decis demararea 
unor colecte din casă în casă. În paralel, 
Filarmonica de Stat urma să susţină un 
concert caritabil sub bagheta lui George 
Enescu. Tot în spiritul solidarizării cu 
problemele Moldovei şi ale Iaşului, s-a 
reactivat la Bucureşti fostul «Cerc al 
Ieşenilor” (foarte vizibil în perioada 
interbelică), condus de generalul 
I. Anastasiu, şi un «Comitet pentru 
Ajutorarea Iaşului», din care făceau 
parte, printre alţii, Patriarhul Nicodim, 
Mihail Sadoveanu sau George Enescu.”

(Alexandru D. Aioanei, Între ruine, 
foamete şi normalizarea vieţii cotidiene. 
Iaşul în anii 1944-1948) 

B. „Convenţie de Armistiţiu

Între Guvernul Român, pe de o parte, şi 
Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului 
Unit şi Statelor Unite ale Americii, pe de 
altă parte

Guvernul şi Înaltul Comandament 
al României, recunoscând faptul 
înfrângerii României în războiul 
împotriva Uniunii Republicilor Socialiste 
Sovietice, Regatului Unit şi Statelor 
Unite ale Americii şi celorlalte Naţiuni 
Unite, acceptă condiţiunile Armistiţiului 
prezentate de către Guvernele 
susmenţionatelor trei Puteri Aliate, 
lucrând în interesele tuturor Naţiunilor 
Unite.

Pe baza celor de mai sus, reprezentanţii 
Guvernului şi Înaltului Comandament 
Român, Ministru de Stat şi Ministru 
de Justiţie, L. Pătrăşcanu, Ministru 
Subsecretar de Stat al Afacerilor 
Interne, Adjutant al Majestăţii 
Sale Regelui României, General D. 
Dămăceanu, Principele B. Ştirbey şi d-l 
G. Popp, având depline puteri, pe de 
o parte, — şi reprezentantul Înaltului 
Comandament Aliat (Sovietic), Mareşal 
al Uniunii Sovietice, R. Ya. Malinowski, 
deplin împuternicit pentru aceasta 
de către Guvernele Uniunii Sovietice, 
Regatului Unit şi Statelor Unite ale 
Americii, lucrând în interesul tuturor 
Naţiunilor Unite, pe de altă parte, au 
semnat următoarele condiţiuni:

1. Cu începere de la 24 August 1944, 
ora 4 a.m., România a încetat cu totul 
operaţiunile militare împotriva Uniunii 
Republicilor Socialiste Sovietice, pe 
toate teatrele de război, a ieşit din 
războiul împotriva Naţiunilor Unite, a 
rupt relaţiunile cu Germania şi sateliţii 
săi, a intrat în război şi va duce războiul 
alături de Puterile Aliate împotriva 
Germaniei şi Ungariei, cu scopul de a 
restaura independenţa şi suveranitatea 
României, pentru care scop va pune 
la dispoziţie nu mai puţin de 12 divizii 
de infanterie, împreună cu serviciile 
tehnice auxiliare. Operaţiunile militare 
din partea forţelor armate române, 
cuprinzând forţele navale şi aeriene, 
împotriva Germaniei şi Ungariei, vor 
fi purtate sub conducerea generală a 
Înaltului Comandament Aliat (Sovietic). 
5. [...] Din momentul semnării 
condiţiunilor de armistiţiu (pace) şi 
până la repatriere, Guvernul şi Înaltul 
Comandament Român se obligă 
să asigure, pe socoteala sa, tuturor 
prizonierilor de război, sovietici şi aliaţi, 
precum şi cetăţenilor internaţi sau 
aduşi cu sila, persoanelor strămutate 
şi refugiaţilor, hrana potrivită, 
îmbrăcăminte şi asistenţă medicală, 
conform cu cerinţele sanitare, cum 
şi mijloacele de transport pentru 
reîntoarcerea acestor persoane în ţara 
lor proprie. [...]

11. Pierderile pricinuite Uniunii Sovietice 
prin operaţiunile militare şi prin ocuparea 
de către România a teritoriului sovietic 
vor fi despăgubite de către România 
faţă de Uniunea Sovietică [...]. Părţile 
sunt de acord ca compensaţiile pentru 
pierderile menţionate să nu fie plătite în 
întregime de România, ci numai în parte, 
şi anume în suma de 300 milioane dolari 
ai Statelor Unite, plătibili în curs de 6 ani, 
în mărfuri (produse petrolifere, cereale, 
materiale lemnoase, vase maritime şi 
fluviale, diverse maşini etc.) [...].”

(Comisia Prezidenţială pentru Analiza 
Dictaturii Comuniste din România, 
Raport Final, sursa: https://legislatie.
just.ro/Public/)

1. Precizează 
personajele reprezentate 
în caricatura alăturată;

Şantierul din centrul oraşului rezultat în urma războiului
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Caricatură privind condiţiile Convenţiei de Armistiţiu pentru România

Ieşeni îmbrăcaţi după moda anilor ‘60

„Cornişa dinspre sud este fruntea 
principală a oraşului, conţinând atât 
actualul palat administrativ, cât şi o 
viitoare clădire înaltă ce va constitui o 
dominantă a oraşului. La poalele acestei 
cornişe se va dezvolta Parcul de cultură, 
odihnă şi sport. [...] Cornişa dinspre sud-
vest a dealului Copou are un aspect 
şi mai interesant. În tronsonul de sud 
al acestei cornişe, în partea ei joasă, 
apare silueta oraşului vechi punctat 
cu importante monumente istorice 
ca palatul administrativ, biserica Sf. 
Nicolae Domnesc, Trei Ierarhi, biserica 
catolică, vechea Mitropolie, noua 
Mitropolie şi altele, care prin poziţia lor, 
aproape de cornişă, participă puternic 
la silueta oraşului, dându-i totodată 
un caracter specific. Prin propunerile 
studiilor de sistematizare, acest 
caracter se păstrează, propunându-
se ca pe teritoriul vechiului oraş 
restructurarea să se facă cu toată 
atenţia şi grija, indicându-se o clasă 
de construcţii cu maximum 3 niveluri 

(parter + 2 etaje), spre a lăsa dominante 
clădirile istorice. În general, în această 
zonă se păstrează o bună parte din 
trama de străzi existente, căutându-
se totodată exprimarea caracterului 
nou al unui oraş modern. Deoarece s-a 
discutat destul de mult asupra păstrării 
şi punerii în valoare a  caracterului 
oraşului Iaşi, ne vedem obligaţi a face 
câteva precizări.

...
Caracterul oraşului Iaşi se desprinde, în 
primul rând, din aşezarea sa favorabilă 
pe un teren cu relief accidentat, calitate 
pe care, prin propunerile noastre, o 
accentuăm şi mai mult [...]. Deşi schiţa 
de sistematizare nu a trecut prin toate 
forurile de avizare care să confirme 
punctele noastre de vedere, în câteva 
locuri din Iaşi au apărut şantiere 
care concretizează unele din ideile 
sistematizării, făcând ca acestea să 
capete formă materială şi viaţă, cum 
ar fi cvartalul de locuinţe de la Păcurari, 
căminul de studenţi de pe Copou, etc. 
Etapele construcţiei şi reconstrucţiei 
oraşului, aşa cum sunt trasate prin 
studiile de sistematizare, respectând 
posibilităţile obiective de realizare, 
vor permite o dezvoltare armonioasă 
şi organică, dând oraşului un aspect 
închegat şi unitar corespunzător 
cerinţelor unui oraş socialist. În al 
doilea rând, caracterul specific este 
dat de înseşi monumentele istorice ale 
oraşului. Dar aceste monumente sunt 
grupate numai într-o anumită zonă a 
oraşului – terasa centrului. Deci, este 
vorba de păstrarea caracterului acolo 

unde el există şi noi am arătat mai 
sus că propunem punerea în valoare 
şi menajarea scării monumentelor 
istorice. În ce priveşte aşa-zisul 
caracter romantic, care se degajă în 
cea mai mare parte din dezordinea şi 
degradarea clădirilor, noi am căutat 
să înlăturăm un astfel de caracter 
insalubru şi bolnăvicios, incompatibil cu 
ideea de oraş modern.”

(George Filipeanu Studii pentru 
sistematizarea oraşului Iaşi, în 
Arhitectura RPR, nr. 9 (1995): 1-9.)

 Felinarnia: 
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Veniţi din mediul rural sau din 
suburbii, unde iluminatul electric 
sau apa caldă erau o raritate, aceşti 
muncitori calificaţi peste noapte au 
găsit un confort la care nu sperau, de 
aceea mulţi dintre beneficiari nu au 
privit atât de critic situaţia în care se 
aflau. Costurile sociale au fost însă 
mari, deoarece noii veniţi trebuiau să 
respecte şi să înveţe în foarte scurt 
timp regulile convieţuirii la oraş, 
cum ar fi: punctualitate la serviciu, 
respectarea normelor rutiere şi a 
regulilor de locuire la bloc. Asistăm, 
aşadar, la o ruralizare a oraşelor.

 Administraţia locală 

În perioada comunistă, organizarea 
administrativă a României a suferit 
schimbări majore. Prin legea din 
1950, judeţele au fost înlocuite cu 
regiuni, mai întinse ca suprafaţă. 
Iaşul a devenit una dintre cele 28 de 
regiuni, cu un teritoriu ce cuprindea 
şi zone din fostele judeţe limitrofe. 
Prin noua reformă administrativă din 
1968, s-a revenit la organizarea pe 
judeţe, teritoriul judeţului Iaşi fiind, în 
linii mari, cel de astăzi.

Fotografie cu ansamblurile de locuinţe colective din Piaţa Unirii în anii ‘60

 Text istoric: 

„Asemenea altor centre urbane 
importante ale ţării, Iaşul a cunoscut 
în perioada postbelică o evoluţie 
circumscrisă unei paradigme de 
dezvoltare specifică regimurilor 
comuniste. [...] Urbanizarea a fost 
ideologizată şi s-a desfăşurat în 
cadenţa dictată de comanda politică şi 
imperativul ideologic. Industrializarea 
[...] nu s-a mai produs în cazul Iaşului şi al 
altor oraşe mari ale ţării din perspectiva 
realităţii [...] ci dintr-o perspectivă pur 
ideologică şi răspunzând sloganului 
«dictaturii proletariatului» sau al «rolului 
conducător al clasei muncitoare». 
[...] Influxul masiv de populaţie rurală, 
decimarea şi vexaţiunile impuse clasei 
de mijloc orăşeneşti şi a elitelor au avut 
drept rezultat o aplatizare la nivelul 
de jos al civismului şi habitudinilor 
specifice vieţii urbane moderne 
europene.”

(Cătălin Turliuc, Oraşul Iaşi între 1945 şi 
1989, în Gheorghe Iacob, coord., Iaşi - 
memoria unei capitale)

 8. IAŞUL 
     ÎN ANII REGIMULUI COMUNIST (I) 

 Istoria în stradă: 

> Vizitează iasi.travel/ro/exploreaza/
comunismului/ şi parcurge traseul 
comunismului. Realizează un afiş cu 
clădirile de pe acest traseu pe care 
să îl prezinţi colegilor.

      Oraşul 
      şi tiparul comunist 

Instalarea regimului comunist a 
însemnat o perturbare majoră 
pentru viaţa oraşelor din România. 
Dominantele perioadei cuprinse 
între 1947 şi 1989 au fost controlul 
politic şi ideologic, planificarea 
economică, dezvoltarea extensivă 
a industriei, stimularea migraţiei 
interne de la sat la oraş pentru a 
asigura forţa de muncă în industrie, 
urbanizarea forţată, omogenizarea 
socială şi sistematizarea 
urbanistică. Autorităţile comuniste 
au încercat pretutindeni să rupă 
firul tradiţiei şi să rescrie istoria 
localităţilor. 

Aceste direcţii stabilite de 
conducerea politică centrală au 
fost caracteristicile istoriei Iaşului 
în perioada comunistă. Au fost 
create noi cartiere de inspiraţie 
sovietică, de tip „dormitor”, pentru 
muncitorii lucrători în fabrici, cartiere 
în care locuinţele erau standardizate, 
reduse ca spaţiu şi fără valoare 
arhitectonică. 
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fost zone predilecte de construcţie 
pentru noile cartiere. Sistematizarea 
oraşului a condus la o împărţire 
funcţională a acestuia, industria 
fiind concentrată spre zonele 
Tomeşti-Ţuţora, Ciurea şi Valea 
Lupului. Vechea axă industrială a 
Abatorului, spre Dancu-Holboca, a 
trecut în plan secundar. Dezvoltarea 
urbanistică a fost inegală, construcţia 
noilor cartiere realizându-se în etape, 
paralel cu reamenajarea zonelor 
vechi. Din 1951, în perimetrul 
oraşului au intrat comunele Bucium 
şi Copou, iar, de la mijlocul anilor 
’50, a început ridicarea blocurilor din 
Păcurari, capătul dinspre Fundaţie, 
Tudor Vladimirescu şi Piaţa Unirii. Cu 
această ocazie, vechiul centru politic 
al Iaşului a fost reamenajat, în 1969 
fiind construită clădirea Hotelului 
Unirea. 

Sediul Academiei Mihăilene, spaţiu 
cu deosebită valoare istorică 
şi universitară, a fost demolat 
nejustificat în 1963, pe locul său 
fiind construit cinema Victoria, 
un proiect arhitectonic criticat 
chiar din acea epocă. Mai târziu, 
autorităţile locale au venit cu ideea 
creării unui nou centru al Iaşului 
– „centrul civic”, mai ales după 
amenajarea şi sistematizarea de la 
finele anilor ’70 a străzii Anastasie 
Panu, construcţia Halei Centrale şi 
a Tribunalului. În încercarea de a 
rescrie istoria oraşului în sensul dorit 
de noua putere, au fost schimbate 
numele multor străzi, pieţe, instituţii 
publice şi şcoli. Unele artere au luat 
numele unor lideri comunişti, ale 
unor personaje agreate de regim sau 
au primit denumiri ce aminteau de 
importante sărbători comuniste. 

Pe măsură ce populaţia Iaşului 
a crescut, a devenit presantă 
problema aprovizionării cu apă 
potabilă. Întrucât aducţiunea de la 
Timişeşti nu a mai făcut faţă, a fost 
captată apa din Prut. Dezvoltarea 
cartierelor de blocuri a ridicat 
problema încălzirii locuinţelor. Astfel, 
s-a creat un sistem centralizat, ce 
folosea ca agent termic apa fierbinte 
furnizată de Centrala Electrică 
şi de Termoficare (CET I), dată în 
folosinţă în 1966. Alimentarea cu 
gaze naturale a Iaşului s-a realizat 
începând din 1963, când urbea a 

În 1950, puterea la nivel local a 
fost încredinţată unui Sfat popular, 
organism de conducere al oraşelor 
şi comunelor până în 1968, ulterior 
înlocuit de un Consiliu popular, formă 
de conducere locală până la căderea 
regimului. Preşedinţii Sfaturilor şi 
apoi ai Consiliilor erau şi primari 
ai localităţilor, desfăşurându-şi 
activitatea sub conducerea politică 
a PCR. Între 1945-1989, Iaşul a avut 
11 primari, cele mai lungi mandate 
fiind deţinute de Anghel Negulescu 
(1959-1964), Ioan Manciuc (1970-
1979) şi Eugen Nechifor Moraru 
(1979-1989).

 Dezvoltarea urbană 

În 1945, primarul Eduard Lăzărescu 
a realizat un plan de reconstrucţie 
şi sistematizare a Iaşului, care 
prevedea lărgirea străzilor Păcurari, 
I.C. Brătianu, Arcu, Ferdinand I, Carol 
I, Anastasie Panu, I. Creangă, Aurel 
Vlaicu. Oraşul era împărţit după 
funcţiile predominante, urmând a 
fi stabilite cinci zone: comercială 
în centru, zona amestecată 
(comercială – locuinţe – industrii), 
zona de locuinţe, zona rurală tip A 
şi zona rurală tip B. De asemenea, 
mai erau incluse un cartier 
universitar cu locuinţe ieftine în 
Copou, spaţii largi pentru circulaţie 
în intersecţiile mari şi spaţii verzi 
în jurul monumentelor. Primarul 
s-a opus propunerilor Comisiei 
Superioare de Sistematizare, care 
dorea construcţia unui cartier 
muncitoresc modern în Copou, 
afirmând că această zonă era şi 
trebuia să rămână pentru ieşeni 
„partea cea mai liniştită a oraşului, cu 
cartiere de vile, oferind acestora locul 
de refugiu pentru liniştea necesară 
orăşeanului”. De asemenea, s-a 
opus şi retrasării străzii Lăpuşneanu, 
deoarece ar fi condus la demolarea 
a două monumente istorice foarte 
importante, Biserica Banu şi Casa 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

În linii generale, planul realizat în 
mandatul său a fost concretizat în 
perioada următoare, dar Iaşul s-a 
compactat prin creşterea densităţii 
populaţiei, modificându-şi axele de 
dezvoltare. Astfel, şesul Bahluiului 
şi confluenţa cu Nicolina, dar şi 
părţile de sud şi vest ale Gării au 

fost racordată la reţeaua naţională 
de distribuţie. La finalul anilor ’60 şi 
începutul anilor ’70, s-au construit 
magazinul universal Moldova, 
complexul comercial Copou, 
Policlinica din Piaţa Independenţei, 
Spitalul de copii şi Spitalul de 
Neurologie din Tătăraşi, Spitalul de 
Recuperare, Motelul Bucium. 

Cutremurul din 1977 a reprezentat 
un reper în istoria edilitară a Iaşului, 
deoarece, pe lângă faptul că a 
afectat serios oraşul, a determinat 
autorităţile să renunţe la modelul 
de sorginte sovietică. A fost preferat 
modelul liniar, cu blocuri aliniate 
de-a lungul marilor bulevarde, 
cu străzi perpendiculare care să 
permită accesul autovehiculelor cu 
număr în creştere, renunţându-se 
din motive de securitate seismică 
la blocurile de 10 etaje. Pentru a 
răspunde nevoii de forţă de muncă 
pentru platformele industriale, s-au 
amenajat noi cartiere dormitor în 
localităţi suburbane, precum Lunca 
Cetăţuii, Tomeşti şi Dancu. Aceasta 
a impus reorganizarea transportului 
public şi diversificarea reţelei 
de transport. Astfel, în 1961, era 
înfiinţată Întreprinderea de Transport 
Iaşi, iar, în 1969, vechiul aerodrom 
din Iaşi, funcţional din perioada 
interbelică, a fost modernizat prin 
construcţia primei piste de beton şi 
a unui terminal de pasageri. Calea 
ferată ce lega Iaşul de Paşcani a 
fost electrificată, iar staţiile triaj de 
la Socola şi Cristeşti-Holboca au fost 
modernizate.

Având la bază puternica tradiţie 
medicală a oraşului universitar, 
creşte reţeaua medicală. În anii 
’80 funcţionau la Iaşi 12 spitale 
cu o capacitate de 7.758 paturi, 
specializate pe diverse profiluri: 
urgenţe, psihiatrie, recuperare, 
infecţioase, pediatrie, şi un număr 
de 40 de dispensare medicale. 
Infrastructura sanitară mai 
cuprindea 12 policlinici, staţii de 
recoltare şi conservare a sângelui, 
de ambulanţă şi una de salvare 
aeriană. Calitatea profesională a 
medicilor a fost indiscutabilă, dar 
dotarea cu aparatură de ultimă 
generaţie şi medicamente a rămas 
un capitol nerezolvat de autorităţile 
comuniste.
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 Medalion 

Alexandru Osvald (Păstorel) 
Teodoreanu (1894-1964), fiu al 
avocatului Oswald Teodoreanu şi 
fratele scriitorului Ionel Teodoreanu. 
Mama sa, Sofia, era fiica cunoscutului 
compozitor şi muzicolog Gavriil 
Muzicescu. Al. O. Teodoreanu a fost 
mobilizat în timpul Primului Război 
Mondial, fiind decorat pentru faptele 
sale de arme cu ordinele Coroana 
României în grad de Cavaler şi 
Steaua României în grad de ofiţer. 
După război, obţine licenţa în drept, 
colaborând cu diverse reviste în 
care a publicat poezii, epigrame, 
fabule. Schimbările din viaţa politică 
şi instalarea regimului comunist 
au reprezentat o perioadă dificilă - 
scrierile sale, în special epigramele, 
l-au adus în conflict cu autorităţile 
vremii. În 1960, i-au fost confiscate 
manuscrisele şi o parte din bibliotecă. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al 
Regiunii a II-a, a fost condamnat la 
şase ani de închisoare corecţională 
şi trei ani de interdicţie sub acuzaţia 
de „uneltire contra ordinii sociale”, 
fiind inclus în lotul Noica-Pillat. 

> Caută la biblioteca şcolii alte 
epigrame scrise de Al. O. Teodoreanu 
care ironizau deciziile autorităţilor 
comuniste sau puterea sovietică.

> Pornind de la fişa biografică a lui 
Al. O Teodoreanu, caută informaţii 
despre alte personalităţi ieşene care 
s-au opus regimului totalitar şi au 
fost încarcerate.

> Realizează un scurt eseu sau o 
suită de benzi desenate despre 
miturile şi realităţile comunismului 
în România:

ECONOMIE PUTERNICĂ!

TOATĂ LUMEA AVEA O 

LOCUINŢĂ!

NU EXISTA ŞOMAJ!

şi altele :)

„... reperele colinare [...] horesc în jurul 
platoului medieval de întemeiere, [...] 
alcătuiesc puncte de belvedere şi zone 
adiacente de perspectivă şi compoziţii 
distincte în complexitatea aparent 
haotică a oraşului-concept, simbioză 
de ctitorii multiseculare şi edificii 
ale evului socialist. [...] Panorama e 
unică şi irepetabilă. E ca un ciclopic 
amfiteatru, în trepte naturale, de unde 
codrul, podgoria, livada, casele, oamenii 
contemplă spectacolul fascinant de pe 
scena văii: oraşul alb, uneori albastru, 
de formă stelară, întemeiat prin veacuri  
pe locul binecuvântat unde vreun zeu 
autohton, zeu al rodului şi frumuseţii, 
a sărutat pământul. [...] Priveliştea 
e stăpânită de muze, fiece călător 
născocind inspirat imagini poetice. 
Privind în vale, de la motel ori de mai 
sus, din pietrării, scriitorii-reporteri ne-
au dăruit metafore rare: un crocodil 
între coline, cum i se părea lui Geo 
Bogza, ori o căldare de lac glaciar, ca 
o încremenire de calcar, iar noaptea ca 
o stivă de jăratec alb, magnezian, cum 
zugrăveşte decorul confratele său mai 
tânăr Grigore Ilisei. [...] Universul naturii 
tihnite se contopeşte uşor, aproape pe 
neobservate, cu tumultul crescând al 
industriilot şesului. Sunetele alunecă 
fin spre alte sunete, ca într-o corală 
bizantină, de parcă pe portativul locului 
ar scrie glissando. Locul de confluenţă 
e undeva, spre mica Întreprindere 
Mecanică Bucium, aproape uitată 
de gazetari, atraşi acum de marile 
citadele muncitoreşti ale Iaşului. Să nu 
uităm, însă, că beneficiari de pe câteva 
continente îi cunosc adresa şi-i solicită 
comenzi.”

(Boris Crăciun, Metropola de pe şapte 
coline)

„Din Banat până la Iaşi
Se resimte lipsa sării,
Fiindcă cei mai mulţi ocnaşi
Au ajuns la cârma ţării.”

(epigramă scrise de către Păstorel 
Teodoreanu)

 Felinarnia: 

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 

Al. O. (Păstorel) Teodoreanu
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Centrul civic

Zona industrială Vizita soţilor Ceauşescu Discursul lui Nicolae Ceauşescu ţinut de la balconul Casei Pătrate

Gara Iaşi în urma refacerii din perioada 1950 - 1953

Blocurile ruseşti din Păcurari, proiectate după modelul stalinkaAnsamblu de blocuri de la Piaţa Cub

Textură în beton, spic de grâuTextură în beton, pământul



142

Combinatul de Utilaj Greu (C.U.G.)

 Economie 

Pentru regimul comunist din România 
dezvoltarea industrială însemna 
reducerea dependenţei economice 
a României faţă de alte state. Acest 
ţel a afectat echilibrul economic şi 
social intern, dat fiind că produsele 
industriei româneşti erau puţin 
competitive pe piaţa concurenţială. 
Asaltul asupra economiei a început 
în 1948, astfel că 13 întreprinderi 
şi Uzina Electrică a oraşului au fost 
naţionalizate, intrând în proprietatea 
statului. Treptat, până spre mijlocul 
secolului XX, vechiul profil textil-
alimentar al industriei ieşene a fost 
înlocuit, iar numărul întreprinderilor 
industriale din oraş a evoluat de la 28 
în 1959, la 40 în 1989. Principalele 
ramuri industriale au fost industria 
constructoare de maşini şi a 
prelucrării metalelor, industria 
metalurgică, a energiei electrice 
şi termice, industria chimică şi 
farmaceutică, cea a materialelor de 
construcţii şi a prelucrării lemnului. 
S-au adăugat ramuri tradiţionale, 
cum ar fi industria alimentară, a 
textilelor şi a confecţiilor. 

 9. IAŞUL 
     ÎN ANII REGIMULUI COMUNIST (II) 

 Termeni-cheie: 

> naţionalizare = procesul prin care 
toate proprietăţile industriale, bancare 
sau private au fost confiscate de 
regimul comunist, devenind proprietate 
de stat/desfiinţarea proprietăţii private;

> proletcultism = curent cultural care 
are ca sursă de inspiraţie ideologia 
marxist-leninistă (comunistă) şi 
modelul cultural sovietic, negând 
moştenirea culturală a trecutului.

... în anul 1960, în regiunea Iaşi 
exista o populaţie de 934.292 de 
locuitori din care: 914.966 români, 
16.667 evrei, 922 ţigani (romi), 
287 maghiari, 142 germani, 
restul fiind alte minorităţi. Potrivit 
datelor recensământului din 
1977, la Iaşi, 98,8% din locuitori 
s-au declarat români, în timp 
ce evreii reprezentau 0,7% din 
total (2.011 persoane), maghiarii 
0,21%, germanii 0,06%, iar 
celelalte minorităţi se plasau sub 
această valoare. 

... în anii ’80, Iaşul realiza 
aproximativ 2,2% din producţia 
industrială a întregii ţări? În 
aceeaşi perioadă aproximativ 
59% din populaţia activă a 
oraşului era ocupată în industrie 
şi construcţii. 

... la 17 februarie 1987, studenţii 
din Iaşi au organizat o revoltă 
spontană împotriva condiţiilor 
din cămine? Adunaţi în campusul 
Puşkin, din Copou, ei au pornit 
într-un marş prin centrul Iaşului 
şi Tudor Vladimirescu, cerând 
căldură şi apă. Revolta din Iaşi 
a fost printre puţinele proteste 
organizate în timpul regimului 
comunist şi unul dintre cele mai 
mari din ţară.

 Ştiaţi că ... 

      Populaţie 

La recensământul din 1948, Iaşul 
avea o populaţie de 94.075 de 
locuitori, în 1965, număra 125.573 
locuitori, pentru ca, în 1989, să 
ajungă la circa 320.000 locuitori, 
la mică distanţă după Timişoara, 
Constanţa şi Cluj Napoca. Intervalele 
de timp în care s-au înregistrat 
ritmurile cele mai înalte de creştere a 
numărului de locuitori au fost 1956-
1966 şi 1966-1977, când procesul 
de industrializare a cunoscut 
cele mai ridicate cote. Popularea 
Iaşului s-a realizat prin migrarea 
locuitorilor din zonele limitrofe, 
ca angajaţi în noile întreprinderi 
industriale, astfel că vechiul oraş 
al culturii şi învăţământului a fost 
înlocuit de un oraş industrializat, cu 
o preponderenţă muncitorească. 
Structura etnică a oraşului a fost 
una omogenă, singura minoritate 
mai numeroasă a fost cea evreiască. 
Utilizând posibilitatea de a pleca în 
Israel, mulţi evrei din Iaşi, ca de altfel 
din întreaga Românie, au ales să 
părăsească oraşul şi ţara. 
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Printre cele mai mari întreprinderi 
s-au numărat Combinatul de Utilaj 
Greu (C.U.G.), Uzina Metalurgică şi 
Întreprinderea Mecanică Nicolina. 
Combinatul de Utilaj Greu a fost 
construit între anii 1975 şi 1976, 
concentrându-şi producţia în două 
fabrici: una metalurgică (oţelărie, 
turnătorie de oţel, fontă, neferoase) 
şi alta constructoare de maşini 
(utilaj metalurgic, hidroenergetic, 
minier, tehnologic etc.). În 1983, 
Combinatul avea 9.000 de angajaţi, 
numărul lor având să crească, 
până în 1990, la 23.500. În ceea ce 
priveşte industria electrotehnică, 
Întreprinderea Tehnoton intra în 
funcţiune în anul 1975, producând 
echipamente de televiziune cu 
circuit închis după licenţă Siemens. 
Treptat, producţia s-a diversificat, 
28% luând calea exportului. Industria 
chimică şi farmaceutică a fost 
reprezentată de Fabrica Chimică 
nr. 2, înfiinţată în 1955, numită la 
scurt timp Fabrica de Antibiotice. 
A fost prima fabrică din România şi 
singura din sud-estul Europei care 
a produs penicilină şi care, până 
în 1989, a comercializat peste 120 
sortimente de medicamente pe piaţa 
românească, dar şi în alte 25 de ţări. 
Peisajul industrial al Iaşului a cuprins 
şi alte mari întreprinderi, printre 
care Combinatul de Mase Plastice, 
Combinatul de Fire şi Fibre Sintetice, 
Fabrica de mătase „Victoria”.

 Învăţământ şi cultură 

Instaurarea regimului comunist 
a schimbat radical şi cultura 
românească. Universităţile şi 
Academia Română au fost epurate, 
intelectuali şi oameni politici au 
sfârşit în închisori, sistemul de 
învăţământ a fost reorganizat 
potrivit ideologiei oficiale. Modelul 
sovietic de literatură care promova 
colectivizarea şi clasa muncitoare 
a devenit norma, iar limba rusă 
obligatorie în şcoală. Ca urmare, 
perioada 1944-1963 este cunoscută 
drept perioada proletcultismului, 
când realismul socialist a fost 
decretat ca metodă unică de creaţie.

Pe parcursul perioadei comuniste, 
Iaşul şi-a păstrat poziţia de 
centru universitar important, aici 
funcţionând cinci instituţii de 

învăţământ superior: Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Institutul 
Politehnic, Institutul de Medicină 
şi Farmacie (ulterior „Gr. T. Popa”), 
Institutul Agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad”, Conservatorul de Muzică 
„George Enescu”. 

Pentru a atinge obiectivul stabilit de 
conducerea statului, acela de a avea 
tot mai mulţi muncitori, tehnicieni 
şi subingineri în industria ce lua 
avânt, la Iaşi s-au înfiinţat mai multe 
licee industriale, cu diferite profiluri. 
Pe lângă acestea, funcţionau 
numeroase şcoli profesionale, 
mai ales pe lângă fabricile ieşene, 
asigurând elevilor practica de 
specialitate şi un loc de muncă după 
absolvire. 

Reţeaua instituţiilor şi aşezămintelor 
culturale s-a extins. Astfel, în 1949, 
a luat fiinţă Teatrul de Păpuşi 
(devenit din 1973 Teatrul pentru 
Copii şi Tineret, astăzi „Luceafărul”), 
în 1953, era înfiinţat Corul Gavriil 
Musicescu al Filarmonicii de Stat din 
Iaşi, sub conducerea muzicologului 
şi dirijorului George Pascu. Din 
1956, îşi începea activitatea Opera 
Română din Iaşi, iar în anul următor 
Casa de Cultură a Tineretului şi 
Studenţilor. Cu ocazia centenarului 
Unirii din 1859, a luat naştere Muzeul 
Unirii, iar, în 1960, s-a înfiinţat Casa 
de Cultură a Sindicatelor, în timp 
ce Teatrul de Vară de lângă Palatul 
Culturii era inaugurat în 1961. 
Muzeul de Literatură al Moldovei 
(astăzi Muzeul Naţional al Literaturii 
Române), cu sediul principal la „Casa 
Pogor”, instituţie de sine stătătoare 
din 1972, a coordonat şi activitatea 
caselor memoriale. În 1955, vechiul 
Palat de Justiţie şi Administraţie a 
devenit Palatul Culturii.

Comunizarea presei a fost o acţiune 
organizată sistematic de autorităţi, 
mai ales după naţionalizarea tuturor 
editurilor şi a tipografiilor, precum şi 
a industriei cinematografice în cursul 
anului 1948. Mass media ieşeană 
a fost reprezentată de ziarul „Lupta 
Moldovei”, numit din 1953 „Flacăra 
Iaşului”, care a publicat ştiri locale 
alături de „Moldova liberă”, publicaţie 
ce a apărut între 1944-1947.

A. „Organizaţia «Pionierii României» ia 
naştere în 1947, după model sovietic, 
dar şi pentru a înlocui organizaţiile de 
copii din perioada interbelică, semn 
fiind cravata roşie, la care, în 1966, când 
în politica noastră a apărut curentul 
naţional, s-au adăugat pe margini 
tricolorul şi, apoi, o insignă. [...] La Iaşi, 
în anii ’60, Casa pionierilor avea sediul 
într-o casă în stil eclectic, în Corpul B 
al Muzeului de Ştiinţe Naturale, situat 
vizavi, în apropierea Universităţii de 
Medicină şi Farmacie. [...] Tot pentru 
copiii din acele vremuri se editau reviste 
între care Arici Pogonici (dedicată 
şoimilor patriei), Cutezătorii (pentru 
pionieri), însă circulau şi publicaţii 
străine, cum erau Pif sau Rahan, dar 
în număr limitat, ceea că face că un 
exemplar circula pe la zeci de elevi.”

(Victor Bejan, Trecător prin două lumi)

B. „Casa de Cultură a Tineretului 
a fost ridicată pe locul în care, în 
perioada interbelică, existase Jockey 
Club, renumit spaţiu de întâlnire al 
protipendadei şi elitei ieşene [...]. După 
al Doilea Război Mondial, această 
clădire a găzduit Librăria cartea Rusă, 
important vector al propagandei 
sovietice, prin care se cultiva şi la noi 
literatura proletcultistă. [...] Liceenii se 
adunau, tot sâmbăta seara, în special 
la Liceul Naţional şi Negruzzi, pentru 
seri dansante, unde, pe acordurile 
formaţiilor de muzică ale liceelor, eram 
fericiţi să facem pereche pe ringul sălii 
de sport cu dulcile noastre colege. 
Pentru aceste momente aşteptate zile 
în şir, făceam un sacrificiu: renunţam, cu 
greu, ce-i drept, la vizionarea serialelor 
tv [...] ori la spectacolele de varietăţi 
muzical-artistice, realizate de Alexandru 
Bocăneţ.”

(Victor Bejan, Trecător prin două lumi)

 Text istoric: 
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Pe lângă postul regional Radio 
Iaşi, din 1959 s-a recepţionat şi 
semnalul Studioului de Televiziune 
din Bucureşti. În 1968, era fondată 
editura „Junimea”, o lungă perioadă 
singura editură din Moldova. În 
anii ’80, întreaga societate era 
înregimentată şi controlată politic, 
inclusiv viaţa culturală.

 Viaţa cotidiană, 
 timp liber, sport 

Regimul comunist din România şi-a 
impus controlul asupra vieţii private, 
a interzis libera exprimare, încălcând 
drepturi fundamentale. Schimbarea 
profilului social al oraşului a 
diversificat modul în care locuitorii 
îşi petreceau timpul liber. Iaşul 
oferea un repertoriu teatral bogat, 
spectacole de operă şi concerte 
simfonice la Filarmonică. Muzeele şi 
cinematografele erau pline la marile 
proiecţii sau la spectacolele de 
muzică ale soliştilor profesionişti 
şi amatori. Până la jumătatea anilor 
’60, marile întreprinderi industriale 
şi cooperativele de producţie aveau 
propriile formaţii artistice şi muzicale, 
denumite „brigăzi artistice”.

Aceasta reprezenta o formă de 
control din partea puterii politice, 
întrucât prin programele de 
divertisment se difuzau mesaje de 
propagandă, favorabile regimului.

De la mijlocul anilor ’70, mişcarea 
artistică populară a luat forma 
marilor proiecte şi spectacole 
organizate la nivel naţional de către 
Partidul Comunist după model nord-
coreean care promovau cultul lui 
Nicolae Ceauşescu. Cenaclul Flacăra 
a umplut, în fiecare oraş, stadioanele 
cu tineri care cântau şi recitau 
versuri, multe fiind ode închinate 
conducătorului statului.Festivalul 
Cântarea României a cuprins, de 
fiecare dată, parade populare, 
cântece patriotice, care alegorice, ce 
idealizau realizările regimului politic. 
La marile sărbători ale Partidului 
Comunist (1 Mai – Ziua Muncii, 23 
august – Ziua naţională etc.), erau 
organizate ample manifestaţii pe 
străzile oraşelor, pentru a căror 
pregătire oamenii simpli erau 
obligaţi la numeroase repetiţii, cu 
mers cadenţat, steaguri, cântece şi 
poezii. 

Manifestări din 1959, cu ocazia zilei de 23 august, în Piaţa Unirii

despre Pasarela Nicolina: „deschidere 
[...] de largă respiraţie urbană, înfăptuită 
[...] printr-un galop constructiv, fără 
frâne de prejudecăţi provinciale, din 
iniţiativa energică a municipalităţii şi 
gospodăriei comunale. După ani şi ani 
de reţineri şi inhibiţii, generate de spiritul 
uneori paseist, mărunt conservator al 
unor rafinaţi de modă veche, stradelele 
strâmbe, gâtuite, întortocheate ale 
dulcelui târg s-au prefăcut, nu fără 
împotriviri superflue, în bulevarde, 
pasarele, deschideri cutezătoare – 
elemente necesare pentru o metropolă 
cu trafic modern.”

despre zona centrală: „Spaţiul 
magistralelor edificii din vatra 
splendorilor trecutului se contopeşte 
fericit în noua compoziţie arhitecturală 
de la finele secolului XX. Suntem 
copleşiţi că proiectanţii şi constructorii 
epocii noastre ne oferă un mănunchi 
de splendori urbane moderne, proiecte 
unicat ce mobilează arterele platoului 
central. [...] Replicile edificiilor 
contemporane sunt de alură siderală. 
Noul centru civic şi cultural-turistic se 
rotunjeşte grandios, pe cornişa terasei, 
într-un buchet de armonii. [...] Pe [...]  
Anastasie Panu, prin asanarea viguroasă 
a puzderiei de clădiri nesemnificative, 
fără importanţă istorică şi de artă, 
prin ridicarea unor blocuri masive, 
cu decoraţiuni inspirate, înaintează 
temeinic, sigur, marele centru civic. [...] 
Întreg ansamblul va fi ecoul emoţional 
al realităţilor şi aspiraţiilor oamenilor 
locului, la cumpăna dintre milenii.”

(Boris Crăciun, Metropola de pe şapte 
coline)

Trio Grigoriu - Macarale:

 Felinarnia: 
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Populaţia Iaşului petrecea mult timp 
în familia extinsă sau cu prietenii, în 
aer liber (parcuri, grădini, ştrand) sau 
la activităţi sportive. Dacă pentru 
omul de rând sportul a fost un 
mod plăcut de petrecere a timpului 
liber, pentru autorităţi a fost un 
mijloc de control social şi educaţie 
comunistă. Fiecare întreprindere 
era încurajată să formeze cluburi 
sportive, iar întrecerile între şcoli 
erau deopotrivă modalităţi de a 
identifica tineri talentaţi. În 1953, 
la Iaşi, programul sportiv anual 
cuprindea curse de atletism, auto-
moto, box, baschet, ciclism, fotbal, 
handbal, haltere, gimnastică, 
nataţie, etc. Până în 1989, sporturile 
de performanţă desfăşurate în 
oraş se diversifică, adăugându-se 
aeronautica, caiac-canoe pe lacul 
Dorobanţ, judo, karting, modelism, 
radioamatorism, rugby, scrimă, tir. Un 
eveniment semnificativ pentru oraş 
l-a constituit trecerea pe traseul Iaşi-
Tomeşti-Răducăneni-Albiţa a flăcării 
olimpice în drumul spre Moscova, 
unde, în 1980, s-au desfăşurat 
Jocurile Olimpice de Vară.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
> Pornind de la informaţiile din lecţie, 
realizează o investigaţie referitoare la 
fabricile şi uzinele care au existat în 
Iaşi în perioada comunistă. Descrie, 
în aproximativ o jumătate de pagină, 
povestea fiecăreia şi situaţia lor în 
prezent.

> Caută informaţii la biblioteca şcolii 
şi online referitor la viaţa de elev în 
perioada comunistă. Realizează 
un afiş/poster, având în vedere 
următoarele aspecte: 

a. atmosfera din şcoală şi viaţa de 
elev;
b. drepturi şi obligaţii; 
c. organizaţii de copii şi tineret; 
d. modalităţi de petrecere a timpului 
liber.

> Realizează împreună cu colegii 
de clasă o expoziţie cu obiecte şi 
fotografii din perioada comunistă.

nr. 
crt.

denumirea
unităţii

economice

domeniul
de

activitate

număr
de

muncitori

salariu/
recompense

program
de

lucru

 Istoria în stradă: 

> Realizează interviuri cu membrii 
familiei, vecini ori profesori, referitoare la 
activităţile economice din Iaşi în perioada 
regimului comunist. Împreună cu colegii 
de clasă, organizează informaţiile obţinute, 
conform organizatorului de mai jos:

C. „Spre sfârşitul anilor ’60 şi la începutul 
anilor ’70, ajungeau la Iaşi numeroase 
formaţii pop, folk sau de muzică clasică, 
spectacole de teatru, operă şi balet, cu 
artişti din ţară şi din lume, făcându-ne 
pe noi, tinerii de atunci, să alegem cu 
greu cel mai interesant moment. La 
orice spectacol, indiferent unde avea 
loc (Teatrul Naţional, Filarmonică, 
Teatrul de vară de lângă Palatul Culturii, 
Casele de Cultură ale Sindicatelor sau 
Tineretului), sălile erau arhipline cu 
grupuri de tineri, şi nu numai, veniţi 
pentru relaxare şi distracţie. Când 
sosea Cenaclul Flacăra, reprezentaţiile 
se ţineau la Sala Sporturilor sau pe 
stadion, mii de spectatori din toate 
generaţiile fiind prezente acolo.”

(Victor Bejan, Trecător prin două lumi)

D. „Limba rusă, e impusă ca obiect 
obligatoriu din clasa a patra (1953). 
[...] Imnul sovietic se cântă obligatoriu 
înainte de a începe cursurile, până 
prin clasele de liceu (1959-1960). [...] 
Mulţi sunt suprasaturaţi de literatură 
sovietică, filme, muzică. Radio 
Bucureşti te asasinează aproape 
zilnic cu emisiunea «Învăţaţi limba 
rusă cântând...» sau cu emisiuni 
propagandistice gen Vorbeşte Moscova 
(Gavarit Maskva!).”

(Gheorghe Drăgan, ...aşa se scrie 
istoria. Documentar. 1944-2012)

 Text istoric: 
39

... în Iaşi se organizează plimbări cu 
Tramvaiul comunismului? Doritorii se 
pot înscrie pentru o plimbare ghidată 
sâmbăta, de la ora 10:00 din Târgu Cucu 
pentru a experimenta oraşul din tramvaiul 
de tip ITB produs în 1959 la Bucureşti. 
Tramvaiul are 16 locuri, iar biletele pot fi 
achiziţionate direct din tramvai.

 Ştiaţi că ... 

Tramvai tip I.T.B.

3.99

Pionieri

3.100
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Tereza Stratilescu (1862-1931). A 
fost una dintre primele feministe 
din România, profesor şi pedagog 
respectat în lumea ieşeană. A studiat 
la celebrul Pension Humpel din Iaşi, 
administrat de Emilia, sora lui Titu 
Maiorescu, o şcoală de elită care 
a produs şi primele bacalaureate. 
Studiile universitare le-a făcut la 
Iaşi, cu specializarea istorie-filosofie, 
fiind prima femeie licenţiată a 
Universităţii din Iaşi (1892). Graţie lui 
Titu Maiorescu a primit o subvenţie 
pentru a studia organizarea 
educaţiei preuniversitare în Marea 
Britanie. Revenită în ţară, a fost 
numită la direcţiunea Externatului 
de fete Oltea Doamna, funcţie în 
care a rămas aproape trei decenii, 
remarcându-se prin publicarea de 
manuale pentru şcolile secundare 
de fete, de la geografie la educaţie 
fizică.

Vespasian V. Pella (1897-1952) a 
absolvit Dreptul la Universitatea din 
Iaşi. Între 1927 şi 1938 a fost delegat 

Grigore T. Popa (1882-1948) a 
urmat studii universitare la Iaşi şi s-a 
specializat în Statele Unite şi Marea 
Britanie. A fost o personalitate 
complexă, cu merite remarcabile 
în medicină, dar şi în publicistică. A 
fost pionier al neuroendocrinologiei, 
cu descoperiri recunoscute la 
nivel mondial. Principalul tratat de 

anatomie britanic, Grey’s Anatomy, 
menţiona încă din anii ’30 cercetările 
lui Popa. În anii ’30 a fost, împreună 
cu Mihail Sadoveanu şi George 
Topârceanu, fondator al revistei 
Însemnări ieşene, principala gazetă 
din Iaşi ce publica articole ştiinţifice 
şi culturale, cu un rol deosebit în 
popularizarea rezultatelor cercetării.

Ella Negruzzi (1876 – 1948), fiica 
scriitorului şi omului politic ieşean 
Leon C. Negruzzi şi nepoata lui 
Costache Negruzzi. A urmat cursurile 
şcolii primare, Externatul Secundar 
de Fete (actualul Colegiu “Mihai 
Eminescu” Iaşi) şi cursurile Facultăţii 
de Drept la Iaşi. La un an după 
absolvirea studiilor universitare, în 
anul 1914, a cerut să fie admisă în 
Baroul Iaşi, dar a fost respinsă pe 
motiv că, fiind femeie, nu are drept 
de vot. După mai multe procese, 
care au durat aproape şase ani, Ella 
Negruzzi a devenit prima femeie 
avocat din România. A militat toată 
viaţa pentru emanciparea femeii, 
pentru promovarea culturii, fiind un 
adversar declarat al războiului.

 10. PERSONALITĂŢI IEŞENE 
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 1892:  Tereza Stratilescu este prima 
femeie licenţiată a Universităţii din Iaşi.

 1892:  Universitatea din Yale acceptă, 
pentru prima oară, înscrierea femeilor în 
rândul studenţilor.

 1907:  Maria Ropală devine prima 
femeie medic legist din lume.

 1907:  Finalnda este prima ţară care 
le permite femeilor să candideze la 
alegerile parlamentare.

 1919:  Ştefan Procopiu descoperă 
magnetonul alături de Niels Bohr.

 1919:  În S.U.A., este ratificat al 18-
lea amendament în urma căruia se 
instaurează Prohibiţia.

 1920:  Ella Negruzzi devine prima 
femeie avocat din România.

 1920:  Femeile din S.U.A., conduse 
de Alma Gluck (originară din Iaşi), 
primesc drept de vot.

 1923:  Otilia Cazimir publică primul 
volum de poezii: Lumini şi umbre, 
Editura Viaţa Românească.

 1923:  Se fondează studioul Warner 
Bros. Entertainment, Inc., companie 
cinematografică, cunoscută pentru 
scurt-metrajele de desene animate 
Looney Tunes şi Merrie Melodies.
 1930:  Grigore T. Popa descoperă 
sistemul vascular port hipotalamo-
hipofizar alături de australianca 
Una Fielding la Universitarea din 
Cambridge. Pentru descoperirea sa, 
a fost propus pentru premiul Nobel în 
Medicină.

 1930:  Staţia de radio BBC din 
Londra face faimosul anunţ: „Bună 
seara. Astăzi este Vinerea Mare. Nu 
avem ştiri.”

 1930:  Grigore Moisil ţine primul 
curs de algebră modernă din România, 
Logica şi teoria demonstraţiei.

 1930:   Clyde Tombaugh confirmă 
existenţa planetei Pluto.

 Între timp ... 
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al României la Societatea Naţiunilor. 
A jucat, alături de Nicolae Titulescu, 
un rol esenţial în promovarea ideii 
de rezolvare a crizelor internaţionale 
prin intermediul Societăţii 
Naţiunilor. A fost ambasador al 
României, expert ONU în probleme 
de securitate, profesor de drept 
internaţional la Universitatea din Iaşi 
şi la Universitatea Franceză din New 
York. Este cel mai cunoscut jurist 
român la nivel internaţional, fondator 
al dreptului penal internaţional.

Horia Hulubei (1896-1972) a făcut 
studii la Liceul Internat din Iaşi, apoi 
la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii 
din Iaşi şi doctoratul la Paris. A 
participat la luptele din timpul 
Primului Război Mondial, fiind rănit 
şi apoi decorat pentru actele sale 
de curaj. A înfiinţat, la Facultatea de 
Ştiinţe din Iaşi, primul Laborator de 
structura materiei din România. S-a 

distins prin importante descoperiri 
ştiinţifice, obţinând, primul în lume, 
spectre de raze X la gaze. A iniţiat 
cercetări care conduc la primele 
rezultate privind descoperirea unui 
element necunoscut din tabelul 
periodic al elementelor, cu numărul 
de ordine 87. Hulubei a avut un rol 
decisiv în punerea în funcţiune a 
unui reactor nuclear la Institutul 
din Bucureşti (al doilea din Estul 
Europei), fiind ales vicepreşedinte al 
Consiliului Agenţiei Internaţionale 
de Energie Atomică (Viena). În 1958, 
Horia Hulubei a fost inclus în grupul 
de experţi ONU, care îşi propusese 
să studieze posibilitatea detectării 
exploziilor atomice, oriunde ar fi fost 
efectuate.Maria Ropală (1881-1973) a absolvit 

Liceul de Fete Oltea Doamna din Iaşi 
în 1902 şi a urmat cursurile Facultăţii 
de Medicină din acelaşi oraş. A 
obţinut titlul de „Doctor în medicină” 
în 1907 cu teza Contribuţiuni la 
studiul biologic al criminalităţii 
feminine sub aspect medico-legal. 
A urmat stagii de perfecţionare la 
Paris cu profesorii Victor Balthazard 
(medicină legală) şi Henri Calude 
(psihiatrie legală), devenind prima 
femeie medic legist din Europa. 
După întoarcerea în România, a fost 
numită şef de lucrări şi medic legist 
al Tribunalului Iaşi. A participat 
la elaborarea primului tratat de 
medicină legală, fiind, în acelaşi 
timp, membră a Societăţii Franceze 
de Medicină Legală. 

Radu Cernătescu (1894-1958) a 
urmat studii liceale şi universitare 
la Iaşi, unde şi-a susţinut, în 1920, 
teza de doctorat. Din 1916, timp 
de aproape 40 de ani, a desfăşurat 
o bogată activitate ca profesor de 
chimie la Universitatea din Iaşi. A 
fost director al Institutului de Chimie 
„P. Poni” din Iaşi. A avut o contribuţie 
remarcabilă în domeniul chimiei, la 
nivel naţional.

Otilia Cazimir (pseudonimul literar 
al Alexandrinei Gavrilescu, 1894 
- 1967). Numele i-a fost ales de 
mentorii săi, Mihail Sadoveanu şi 
Garabet Ibrăileanu. Scriitoare, poetă 
şi traducătoare, Otilia Cazimir este 
cunoscută ca autoare de versuri 
pentru copii, fiind supranumită poeta 
sufletelor simple. Timp de zece ani 
(1937 - 1947) a fost inspector al 

teatrelor din Moldova, iar, din anul 
1946, în calitate de traducător, un 
colaborator permanent  al Editurii 
Cartea Rusă.

310

Margareta Poni (1889-1973) a fost 
fiica savantului Petru Poni şi a poetei 
Matilda Cugler-Poni. A urmat studiile 
liceale la Iaşi, iar, la Paris, cursurile 
Conservatorului de muzică şi ale 
Şcolii de Sculptură. Revenită în ţară, 
se înscrie la Facultatea de Drept 
de la Universitatea „Al. I. Cuza”, iar, 
mai târziu, la îndemnul profesorului 
Radu Cernătescu, începe să studieze 
chimia şi, în 1934, îşi susţine teza de 
doctorat. Margareta Poni a condus 
Catedra de chimie anorganică a 
Universităţii ieşene, elaborând 
numeroase lucrări de specialitate şi 
manuale universitare. S-a numărat 
printre fondatorii Filialei din Iaşi a 
Academiei Române (1949) şi a luat 
parte activă la înfiinţarea Institutului 
de chimie macromoleculară „Petru 
Poni” din Iaşi, în cadrul căruia a 
îndeplinit funcţia de şef de secţie. 
A donat Primăriei ieşene casa pe 
care a moştenit-o de la părinţii săi, 
pentru a fi organizată ca muzeu 
dedicat familiei Poni, astfel că, din 
1991, a fost deschisă publicului sub 
titulatura de Muzeul Chimiei ieşene 
(numit în prezent Poni-Cernătescu).
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 1946:  Vespasian V. Pella devine 
Preşedintele Asociaţiei Internaţionale 
de Drept penal, la Paris. Doi ani mai 
târziu, devine expert al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite în domeniul Dreptului 
penal internaţional.

 1946:  Roland Berrill, un avocat 
australian, şi Lancelot Ware, un profesor 
britanic de biochimie, înfiinţează 
organizaţia internaţională Mensa, 
dedicată persoanelor cu IQ ridicat.

 1949:  Margareta Poni se numără 
printre fondatorii Filialei din Iaşi a 
Academiei Române.

 1949:  George Orwell publică, în 
Londra, romanul distopic 1984.

 1964:  Dimitrie Mangeron publică 
două lucrări despre descoperirea sa, 
ecuaţiile polivibrante.

 Între timp ... 

 1964:  Luther Terry, 
preşedintele Asociaţiei 
Serviciului Public pentru 
Sănătate din S.U.A. 
avertizează pentru prima 
oară că fumatul poate dăuna 
grav sănătăţii.

 1964:  Viorica Cortez 
obţine Marele Premiu la 
Concursul Internaţional de 
Canto din Toulouse.

 1964:  Gigliola Cinquetti, 
reprezentanta Italiei la 
concursul Eurovision, câştigă 
cu melodia Non ho l’età.

 1979:  Sergiu Celibidache 
devine director muzical 
general al oraşului München 
şi dirijor al orchestrei 
filarmonice. În mandatul său, 
Filarmonica din München 
este considerată una dintre 
cele mai bune orchestre 
simfonice din lume.

 1979:  Michael Jackson 
lansează albumul Off the 
Wall. Bauhaus debutează cu 
melodia Bela Lugosi’s dead.

Dimitrie Mangeron (1906-1991) 
s-a născut la Chişinău, însă a trăit 
mare parte din viaţă la Iaşi, unde 
a şi murit. A absolvit secţia de 
Matematică a Facultăţii de Ştiinţe 
a Universităţii din Iaşi, fiind păstrat 
la catedră ca asistent, conferenţiar 
şi apoi profesor titular (din 1941). 
Şi-a susţinut doctoratul la Napoli în 
1932, sub îndrumarea profesorului 
Mauro Picone, fiind ulterior unul 
din cei mai activi matematicieni 
români, recunoscut în întreaga 
lume. Ecuaţiile sale au avut efecte în 

domenii vaste, inclusiv astronautică 
şi robotică. În perioada comunistă, a 
fost profesor la Institutul Politehnic, 
membru în peste 25 de societăţi 
ştiinţifice internaţionale, însă, nefiind 
membru al PCR, nu a fost primit în 
Academia Română decât în 1990.

Grigore C. Moisil (1906-1973) 
a fost un remarcabil profesor 
al universităţilor din Iaşi şi apoi 
Bucureşti. Cercetările lui au 
rămas repere până astăzi la nivel 
internaţional. Dintre rezultatele 
cele mai importante menţionăm: 
introducerea unei noi clase 
de structuri algebrice, numită 
Lukasiewicz-Moisil şi descoperiri 
în domeniul informaticii. Moisil 
a fost pionier mondial în acest 
domeniu, anunţând în discursurile 
sale societatea informaţională 
de azi. A fost fondator al ştiinţei 
calculatoarelor, a participat la 
construcţia primului calculator 
românesc CIFA-1, plasând România, 
în anii ’60-’70, pe locul 5 în topul 
statelor cu astfel de preocupări.

Sergiu Celibidache (1912 - 1996)
s-a născut în oraşul Roman, judeţul 
Neamţ. A studiat la Seminarul 
Pedagogic din Iaşi, apoi la Bucureşti. 
După absolvirea stagiului militar, 
s-a mutat la Paris, iar ulterior s-a 
înscris la Facultatea de Muzică 
a Universităţii Friedrich-Wilhelm 
din Berlin. A rămas în Berlin pe 
perioada războiului, suferind mari 
privaţiuni. La doar 33 de ani, a apărut 
la pupitrul Orchestrei de Cameră 
din Berlin, câştigând un concurs de 
dirijat organizat de Orchestra Radio. 

Florica Câmpan (1906 – 1993) s-a 
născut la Iaşi din părinţi de origine 
armeană. Studiile medii le-a făcut 
la Liceul Oltea Doamna, iar în 1929 
obţine licenţa în fizică şi matematică. 
A publicat numeroase cărţi de 
iniţiere în istoria matematicii, scrise 
într-un stil accesibil, traduse şi în 
alte limbi. A participat cu numeroase 
comunicări la diferite Congrese 
internaţionale de istorie şi filosofie a 
ştiinţelor.
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George Emil Palade (1912-2008) 
s-a născut la Iaşi, dar s-a format 
la Universitatea din Bucureşti. A 
absolvit Facultatea de Medicină, 
unde a fost angajat o perioadă. În 
anii celui de-al Doilea Război Mondial 
a servit în Corpul Medical al Armatei 
Române, unde a îngrijit aviatorii răniţi 

Spiru Haret (1851-1912),  
matematician și astronom ieșean, 
de origine armeană, al cărui nume 
a fost dat unui crater de pe Lună, 
este unul dintre marii reformatori ai 
învățământului românesc.

în misiunile de război. În 1946, după 
căsătoria cu fiica lui Nicolae Malaxa, 
pleacă în Statele Unite, la Institutul 
de cercetări medicale Rockeffeler din 
New York. A avut contribuţii majore la 
studiul celulei, iar în 1953 descoperă 
ribozomii, organisme celulare care 
sintetizează proteinele, cunoscuţi 
şi sub numele de „corpusculii sau 
granulele lui Palade”. A ocupat 
mai multe funcţii de conducere în 
cadrul departamentelor de biologie 
celulară din Statele Unite, iar, 
pentru descoperirile sale, în 1974 i 
s-a decernat Premiul Nobel pentru 
Medicină.

Miluţă Gheorghiu (1897-1971), unul 
dintre marii noştri actori, s-a născut 
şi a activat, în cea mai mare parte a 
carierei, la Iaşi. Interpretează peste 
500 de roluri, multe de comedie, unele 
dintre ele în travesti (Baba Hârca 
sau Coana Chiriţa), continuându-
se astfel tradiţia instituită de Matei 
Millo. De asemenea, a fost distribuit, 
alături de Radu Beligan, un alt 
celebru actor cu afinităţi ieşene, în 
cel mai bun film românesc din epoca 
veche a cinematografiei, O noapte 
furtunoasă (1942).

Interpretările sale de un fin echilibru 
l-au definit ca unul dintre cei mai mari 
dirijori ai secolului XX.În anul 1992, 
a fost numit membru de onoare al 
Academiei Române, iar în 1994 a 
primit titlul de cetăţean de onoare 
al Iaşului, respectiv Doctor Honoris 
Causa al Academiei de Artă din Iaşi.

Viorica Cortez (Iaşi, 1935). Şi-a 
început cariera muzicală la vârsta 
de 17 ani, ca solistă a Corului  
„Gavriil Musicescu” din Iaşi, urmând 
apoi cursurile Conservatorului din 
Iaşi, ulterior studii aprofundate la 
Conservatorul „Ciprian Porumbescu” 
din Bucureşti. Arta interpretării sale 
a propulsat-o în mari roluri, fiind 
răsplătită cu numeroase premii. 
Intrată în conflict cu autorităţile 
comuniste de la acea vreme, 
părăseşte România în 1971, astfel că 
nu a avut acces pe scenele lirice din 
ţară până în 1989. Este cetăţean de 
onoare al municipiului Iaşi, respectiv 
Doctor Honoris Causa al Universităţii 
de Arte  „George Enescu” din Iaşi.

Sylvia Hoişie (1928-2022). A fost 
deportată cu întreaga familie în 
1941 din Câmpulung Moldovenesc 
în Transnistria. A supravieţuit 
vieţii din lagăr şi, în 1944, a revenit 
în România. Studiază la Iaşi 
medicina, fiind apoi angajată la 
Institutul Cantacuzino din oraş. S-a 

numărat printre cercetătorii care 
au inventat medicamentul Polidin, 
utilizat ca stimulator al imunităţii, 
fiind supranumită „doamna 
doctor Polidin”. În 2018, cu ocazia 
Zilei Naţionale de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului din 
România, a fost decorată, alături 
de alţi 43 de supravieţuitori ai 
Holocaustului, cu Ordinul Naţional 
„Serviciul Credincios” în grad de 
Cavaler.
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Ștefan Procopiu (1890-1972) a 
fost absolvent al Universității din 
Iași și apoi profesor al aceleiași 
instituții. A realizat cercetări privind 
momentul magnetic al electronului 
(magnetonul), descoperirile lui 
impunând la nivel internațional 
denumirea de  „magnetonul Bohr-
Procopiu”. Ca urmare a cercetărilor 
în domeniul magnetismului, una 
dintre descoperiri îi poartă numele: 
„efectul Procopiu”.
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Iaşul la cumpăna dintre milenii

Situaţia se va normaliza treptat, 
autorităţile afirmându-şi puterea 
legală mai ales prin alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale din 
20 mai 1990, însă contestaţiile şi 
revendicările sociale, însoţite de 
greve şi alte mişcări de stradă, vor 
continua pe parcursul mai multor 
ani.

Euforia generală a recăpătării 
libertăţilor, unele pierdute încă 
din perioada interbelică, printre 
care libera exprimare, asocierea, 
iniţiativa particulară sau libera 
deplasare, a lăsat loc îngrijorărilor 
legate de perspectivele economice 
– iar acestea, nu de puţine ori, 
au amplificat nostalgii după 
regimul comunist. Epoca de 
dezindustrializare a României, în 
care unităţile de producţie deţinute 
de stat nu au mai fost finanţate 
de acesta şi au fost privatizate 
(în condiţii care au dus, de foarte 
multe ori, la falimentul lor), a avut 
consecinţe considerabile şi pentru 
oraş. Au dispărut zeci de mii de locuri 
de muncă,de înaltă calificare, şi Iaşul 
a încetat să mai fabrice produse 

 11. IAŞUL LA CUMPĂNA DINTRE MILENII 
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 Dificultăţi economice 

Revolta populară din 1989, care 
a însemnat, pentru întreaga 
ţară, intrarea într-o altă epocă, 
postcomunistă, s-a petrecut la Iaşi 
fără pierderi de vieţi omeneşti. O 
situaţie tensionată se crease însă 
în oraş încă înainte de 22 decembrie 
(când dictatorul Nicolae Ceauşescu 
a fugit din Bucureşti şi a pierdut 
puterea politică). La această situaţie 
au contribuit nu doar zvonurile 
legate de arestările şi crimele care 
aveau loc la Timişoara, începând 
cu 16 decembrie, dar şi reprimarea 
tentativei unor tineri de a declanşa 
revoluţia anticomunistă la Iaşi, încă 
din 14 ale lunii. 

În vidul de putere creat în acele 
zile, mulţimea a distrus simbolurile 
comuniste (drapelele roşii cu secera 
şi ciocanul, volumele de discursuri 
ale soţilor Ceauşescu sau cele 
închinate acestora etc.), a pătruns 
în sedii oficiale (actuala Prefectură, 
supranumită Casa Pătrată), 
vandalizându-le şi propunând 
reprezentanţi ai noii puteri.
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Statuia regelui Ferdinand I

Palatul Braunstein

Panoramă a oraşului

zona centrală a oraşului
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precum compactoare, utilaj terasier, 
boghiuri, televizoare, radiouri, fibre 
artificiale, mase plastice, covoare 
textile. Uzine precum Combinatul 
de Utilaj Greu („Fortus”), Combinatul 
de Fire Sintetice („Terom”), Fabrica 
de Mătase Victoria („Tomiris”), 
„Nicolina”, „Ţesătura” etc. şi-au închis 
definitiv porţile. În aceste condiţii, 
lupta sindicală, în vederea păstrării 
condiţiilor de muncă şi viaţă decente 
pentru muncitori, a generat şi 
victime. Cazul cel mai cunoscut este 
asasinarea, la comanda patronatului, 
a inginerului Virgil Săhleanu (1946-
2000) – monumentul şi piaţa care îi 
poartă numele se află în faţa fostei 
sale uzine. 

 Reabilitare economică 
 şi edilitară 

Fenomenul a putut fi atenuat prin 
reprofilarea (către sectoare de 
servicii) a unei părţi a forţei de muncă 
sau prin menţinerea, mai mult sau 
mai puţin, a activităţii altor unităţi 
industriale (de ţevi sudate, piese 
auto, blocuri ceramice, prefabricate 
din beton), prin dezvoltarea fabricii 

„Antibiotice SA” (cea mai mare 
producătoare de medicamente din 
ţară, deţinută în continuare de către 
stat). Unele angajări au făcut firmele 
nou apărute, cele mai importante 
având capital internaţional (pompe 
de injecţie, piese pentru aviaţie, 
tapiţerii auto etc.). O amploare 
considerabilă a căpătat, după 
2010, pe baza unor bune premize 
(vezi medalionul Grigore Moisil), 
tehnologia informatică (IT). Ea a 
generat cca. 30.000 de locuri de 
muncă, fapt care explică, în bună 
parte, dezvoltarea explozivă, tot în 
aceşti ani, a construcţiei de clădiri de 
birouri. Proiectul „Palas”, cu facilităţi 
combinate (include şi birouri dar şi 
spaţii verzi, de joacă, expoziţionale, 
de recreere, fast-food-uri), este 
considerat cel mai mare din ţară, 
adună milioane de vizitatori anual şi 
se află în continuă expansiune. Cu 
toate acestea, nu toate proiectele 
au fost la fel de reuşit executate, 
dezvoltatorii imobiliari nerespectând 
adesea regimul de înălţime sau alte 
coordonate impuse şi compromiţând 
funcţionalitatea şi peisajul urban. 
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... După anul 2000, Aeroportul 
Internaţional din Iaşi a avut cea mai 
spectaculoasă creştere din ţară privind 
numărul de pasageri? Evoluţia în ultimii 
20 de ani privind numărul anual de 
pasageri este următoarea:

2000 – 5.302 

2001 – 7.811: 47.3%

2002 – 9.858: 26.2%

2003 – 25.106: 154.7%

2004 – 27.574: 9.8%

2005 – 41.960: 52,2%

2006 – 79.582: 68%

2007 – 126.334: 79%

2008 – 144.043: 14%

2009 – 148.538: 3.1%

2010 – 159.615: 7.5%

2011 – 184.311: 15.4%

2012 – 173.248: - 6%

2013 – 231.731: 33.8%

2014 – 273.047: 17.7%

2015 – 381.709: 39.5%

2016 – 881.157: 130%

2017 – 1.146.218: 30.1%

2018 – 1.256.640: 9.6%

2019 – 1.314.211: 4.6%

2020 – 233.670: - 80%

2021 – 639.532: 37%

 Ştiaţi că: 

Evoluţia traficului în Aeroportul Iaşi
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Iaşul la cumpăna dintre milenii

şi prelungirea reţelei de tramvai 
(către Tomeşti, Lunca Cetăţuii, Valea 
Lupului etc.).

 Restaurări şi iniţiative 
 culturale 

Prestigiul oraşului este legat 
în primul rând de învăţământ, 
cercetare, artă şi cultură, în general. 
Multe instituţii de învăţământ au 
ştiut să se adapteze vremurilor 
astfel că, de exemplu, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie oferă linii 
de studii nu doar în română ci şi în 
engleză şi franceză, pentru cursanţi 
din Orientul Apropiat, Africa de Nord, 
Africa subsahariană sau Europa 
de Vest. Facultăţi sau specializări 
noi au apărut la toate universităţile: 
Arhitectură la Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi”, Studii americane 
la Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Coregrafie sau Istoria şi Teoria Artei 
la Universitatea Naţională de Arte 
„George Enescu” etc. 

3.01

Totuşi, momentul de criză edilitară şi 
economică pare a fi fost depăşit, fapt 
la care au contribuit şi succesele 
din domeniul infrastructurii. În 
anul 2004, municipiul Iaşi, pol de 
creştere regional, a devenit centrul 
unei zone metropolitane de circa 
585.000 locuitori (2022) – cea mai 
populată, după cea a Capitalei. În 
anii următori s-a reuşit modernizarea 
centralelor electrice şi a reţelei 
de conducte aferente; realizarea 
de poduri şi pasaje rutiere noi 
(„Mihai Eminescu”, „Octav Băncilă”); 
reabilitarea liniei de tramvai, 
împreună cu achiziţionarea a zeci 
de vagoane noi, de mare capacitate; 
modernizarea aeroportului, devenit 
unul internaţional, ce deserveşte 
spaţii largi, inclusiv din R. Moldova 
şi Ucraina. Proiectele considerate 
prioritare ţin de realizarea autostrăzii 
Târgu Mureş – Iaşi (cu prelungire 
până la Chişinău), a Spitalului 
Regional de Urgenţă, a celui de 
Cardiologie, a unei săli polivalente, 
a unei vaste rezervaţii silvice de 
protecţie („Codrii Iaşilor”), precum şi 
de stabilirea unui transport ecologic 
în zona metropolitană, la nivel 
feroviar, dar şi prin autobuze electrice 
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Sărbătoarea Sf. Parascheva

Pelerinaj la racla sfintei

Statuia Mântuitorului 

Artificii la Zilele oraşului

Oraşul într-o zi ploioasă
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După ateismul comunist, viaţa 
spirituală şi-a reîntemeiat 
perspectiva sacrului, mai întâi prin 
redeschiderea Seminarului de nivel 
liceal şi a Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă, care a primit numele celui 
mai important teolog român, Dumitru 
Stăniloae. Apoi, prin renovarea sau 
ridicarea din temelii a zeci de biserici, 
inclusiv cea a Mitropoliei Moldovei 
şi Bucovinei, căreia i s-a amenajat, 
pe toată întinderea, un vast spaţiu 
subteran, cu Muzeu bisericesc. 
Au fost restaurate şi redeschise, 
de asemenea, mănăstiri precum 
Sfinţii Trei Ierarhi, Frumoasa, Golia 
(Premiul naţional pentru restaurare); 
s-a ridicat o nouă catedrală catolică, 
a Diocezei de Iaşi; a fost restaurată 
Sinagoga Mare; s-au construit mai 
multe locaşuri neoprotestante; s-a 
ridicat un centru cultural islamic etc.
Cel mai mare pelerinaj ortodox, 
nu doar din România ci şi din sud-
estul Europei, cel de hramul Sfintei 
Parascheva (14 octombrie), a dus la 
fixarea, în această perioadă, a Zilelor 
municipiului. 

Iniţiative diverse, de stat sau 
particulare, au contribuit aşadar la 
restabilirea şi amplificarea funcţiilor 
culturale ale urbei. În domeniul 
media ar fi de menţionat că s-a 
dispus, încă din 1990, reînfiinţarea 
Studioului teritorial de radio Iaşi, 
la care s-a adăugat curând cel al 
Televiziunii publice (studioul TVR 
Iaşi), alături de posturi precum TELE 
M, Iaşi TV Life, Apollonia. În domeniul 
editorial, pe lângă Editura Junimea 
au apărut zeci de edituri particulare, 
cea mai prestigioasă fiind Polirom. 
S-a înfiinţat, de asemenea, un al 
treilea teatru de stat, în cadrul 
Ateneului Tătăraşi, precum şi câteva 
noi muzee: cel al Universităţii „Al. I. 
Cuza” (cu o mare colecţie privind 
civilizaţia cucuteniană), Muzeul de 
Chimie „Poni-Cernătescu”, Muzeul 
Teatrului Evreiesc, Muzeul Poeziei 
etc. (A fost pierdut, însă, în urma unei 
retrocedări, imobilul care adăpostea 
Muzeul teatrului românesc.) Pe lângă 
restaurări, oraşul s-a îmbogăţit, mai 
ales prin grija Societăţii „Acremis”, 
cu noi monumente de for public, 
printre care Alexandru cel Bun, Titu 
Maiorescu, Regele Ferdinand I.

Cele mai multe manifestări culturale 
şi sportive au o periodicitate anuală. 
Astfel, pe lângă mai vechiul Târg 
de ceramică „Cucuteni 5000”, se 
desfăşoară Festivalul de teatru 
pentru tineret, Festivalul Educaţiei, 
Festivalul internaţional de literatură 
şi traducere – „FILIT”, Raliul Iaşului, 
Flori de toamnă etc. 

Iaşul rămâne, de departe, cel mai 
tânăr mare oraş din tot arealul 
românesc, cu o dinamică aparte, 
care îi asigură în continuare o poziţie 
de reper fundamental în cadrul 
istoriei naţionale.

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
> Propune un alt proiect de dezvoltare 
decât cele amintite în text, justificând 
în 10-15 rânduri necesitatea lui.

> Imaginează-ţi că eşti un jurnalist 
al viitorului şi călătoreşti în trecut 
în Iaşul secolului XXI. Realizează un 
reportaj documentar de cel mult o 
pagină în care să documentezi oraşul 
şi să îl prezinţi contemporanilor tăi.

39
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... Tramvaiele pictate din Iaşi au nume?  
În ordinea realizării, tramvaiele pictate 
cu care se poate călători prin oraş sunt:

2013:
Tramvaiul Papatram şi compania

Tramvaiul lui Moş Crăciun
2014:

Tramvaiul lui Iepurilă
Tramvaiul Unirii

2015:
Tramvaiul Literaturii

2016:
Tramvaiul Presei

Tramvaiul Educaţiei
2017:

Tramvaiul Iei
Tramvaiul Centenarului

Iaşi, capitala renaşterii naţionale
2018:

Tramvaiul tramvaielor - 120 de ani de 
transport electric la Iaşi

Tramvaiul Coworking
Tramvaiul Iaşi, oraşul meu

2019:
Tramvaiul Tinerilor

Tramvaiul Ateneului
Tramvaiul Libertăţii

2020:
Tramvaiul Artelor

2021:
Tramvaiul Coworking

Tramvaiul Spaniei

 Ştiaţi că: 

Povestea arhitecturii ieşene se 
construieşte odată cu discursurile 
care s-au succedat de-a lungul 
timpului, în raport cu schimbările 
economice, politice, sociale, 
culturale, religioase etc. Oraşul 
medieval este punctat de prezenţa 
bisericilor şi a mănăstirilor, precum 
ansamblul Goliei, al bisericii Trei 
Ierarhi, al mănăstirii Sf. Spiridon şi 
multe altele. Oraşul clasic şi oraşul 
romantic transpar prin casele 
boiereşti care astăzi găzduiesc, în 
general, instituţii - spre exemplu, 
Palatul Roznovanu, Casa Alecu 
Balş, Palatul Cantacuzino-Paşcanu, 
Palatul Callimachi etc. După o 
perioadă a eclectismului, în care 
diverse stiluri se suprapuseseră, 
oraşul interbelic transpare prin 
clădirile în stil neoromânesc ce 
amintesc de eforturile de configurare 
a unui stil naţional românesc. 
Între cele mai valoroase exemple 
de arhitectură neoromânească 
identificăm Casa Asigurării 
Meseriaşilor de pe Bulevardul 
Idependenţei, clădirea Camerei de 
Comerţ şi fostul edificiu al companiei 
Moldoconstruct pe strada Cuza 
Vodă.

Iaşul realismului socialist 
(manifestat în general în perioada 
comunistă) a beneficiat de viziunea 
şi înzestrarea arhitectului Nicolae 
Porumbescu şi nu numai, care, sub 
directiva promovării unui produs 
naţional, a dezvoltat o arhitectură 
unică ce interpretează în beton 
geometrii ale arhitecturii tradiţionale, 
în general exprimate în lemn. 
Arhitectura acestei perioade nu 
este, din păcate, apreciată la justa 
ei valoare. În primul rând, datorită 
impactului pe care regimul comunist 
l-a avut asupra societăţii. 

 IAŞI, ORAŞ-COLAJ 

 Termeni-cheie: 

> areal = arie specifică de răspândire;

> caleidoscop = dispozitiv optic cilindric 
alcătuit din oglinzi, cu ajutorul căruia se 
produc imagini simetrice multiple ale 
unor piese mici, colorate, plasate în 
interior;

> neoromânesc = stil de arhitectură 
dezvoltat în România interbelică;

> palimpsest = Pergament sau papirus 
de pe care s-a şters scrierea iniţială 
pentru a se putea utiliza din nou şi pe 
care se mai văd urmele vechiului text..

Balcon ieşean

Facultatea de Arhitectură
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Cu toate acestea, intervenţia 
în spaţiul privat, uniformizarea 
peisajului impusă de propaganda 
comunistă au provocat o atitudine 
opusă, tradusă prin încercarea de 
a personaliza faţadele anonime ale 
blocurilor de locuinţe. Pe de altă 
parte, alterarea dimensiunii spaţiului 
public din vremurile comuniste 
a făcut şi face în continuare ca 
relaţia dintre comunitate şi spaţiul 
public să fie una relativ sensibilă 
şi adesea impersonală. În sfârşit, 
Arhitectura contemporană ieşeană 
îşi face, de asemenea, loc în acest 
peisaj, configurând o interesantă 
arenă de discuţie despre peisajul de 
arhitectură şi cultura de a construi. 

Aşadar, de ce Iaşi, oraş-colaj? Pentru 
că, dacă, în alte oraşe europene 
putem identifica fragmente relativ 
unitare şi coerente care să vorbească 
despre o anumită epocă, Iaşul are 
mai degrabă particularitatea de a 
fi un oraş-colaj. Un palimpsest al 
tuturor acestor discursuri care se 
întreţes, se învecinează şi uneori 
suprascriu într-un areal nu foarte 
extins, dacă ne raportăm la alte 
metropole europene. 

Astfel, poziţionându-ne în centrul 
oraşului şi rotind privirea de jur-
împrejurul nostru, putem observa un 
peisaj mai degrabă caleidoscopic, 
alcătuit din clădiri ce aparţin 
diferitelor epoci. Foarte rar găsim 
câte un front continuu aparţinând 
unei singure perioade. Acesta este 
însuşi farmecul oraşului. Poziţia 
oraşului în context colinar deschide 
perspectiva înspre un spectacol al 
profunzimilor, ce poartă ochiul de 
la imaginea detaliului apropiat la 
imaginea panoramică, toate acestea 
putând fi experimentate pe o distanţă 
de numai câţiva paşi.

Iaşul impresionează în plus 
trecătorul prin răgazul pe care i-l 
îngăduie. Persistenţa fostelor 
case boiereşti înconjurate de curţi 
generoase îi conferă caracterul de 
oraş-grădină, care pare că nu îşi 
grăbeşte creşterile de peisaj. Centrul 
său, unde predomină regimul redus 
de înălţime, aşază Iaşul la scară 
umană, prietenos cu trecătorul, fără 
a-l necăji cu  geometrii copleşitoare 
şi dimensiuni care să afecteze 
experienţa percepţiei.

Reconstituiri digitale ale străzii Lăpuşneanu din Iaşi, în cadrul proiectului Memorat

Reconstituiri digitale din Iaşi
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Cu toate acestea, în Iaşi există 
comunităţi interesate de patrimoniul 
arhitectural şi cultural, astfel că varii 
proiecte populează spaţiul urban, 
viaţa civică şi arena evenimentelor 
culturale. Arhitecţi, ilustratori, 
designeri, artişti şi pasionaţi atât 
din rândul comunităţii, cât şi al 
vizitatorilor caută în permanenţă 
poveştile Iaşului şi fragmentele sale 
de puzzle uitate ce pot fi recompuse 
astăzi în palatul memoriei colective.

Itinerariile acestui oraş-colaj poartă 
observatorul prin forfota plăcută 
a promenadelor, prin liniştea 
surprinzătoare a cetăţilor metaforice 
din ansamblurile mănăstireşti, printre 
zidiri vechi ce încă poartă mărturia 
cochiliilor Mării Sarmatice de acum 
7 milioane de ani, prin interioare cu 
fast în care ecoul paşilor se pierde, 
ca într-o Sală a Paşilor Pierduţi. Totul 
scăldat în galbenul predominant, 
culoare a oraşului, imprimată de 
carierele de calcar din împrejurimile 
colinare, precum şi de substanţa 
pământului de tip loess prezent în 
lutăriile din jurul oraşului. Amestecul 
de vechi şi nou care transpare şi 
impresionează în acest oraş este, 
până la urmă, o constantă şi o marcă 
a identităţii ieşene. Iaşul nu este 
pus în faţa deciziei de a fi vechi sau 
nou, ci doar de a formula şi articula 
coerent aceste realităţi. E adevărat 
că suprascrierile din peisajul de 
arhitectură vorbesc uneori de 
pierderi valoroase. Dezastre naturale 
(incendii, cutremure), conflicte 
politice şi, deseori, simpla lipsă a 
iniţiativei de a avea grijă de peisajul 
construit fac ca oraşul să-şi piardă 
din clădiri, locuri, poveşti, memorie.

Ilustraţii cu fragmente ieşene din proiectul Atelier Spre

3.136

Personaje ale Iaşului contemporan
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 Istoria în stradă: 

> Parcurge la pas centrul istoric al Iaşului 
şi fotografiază faţade. Imprimă, decupează 
şi grupează pe categorii fotografiile în 
funcţie de particularităţile de arhitectură 
pe care le observi (detalii, ornamentaţie, 
culoare, materiale folosite). Rearanjează 
decupajele într-o bandă desenată cu 
personaje şi replici care să spună o 
poveste inspirată din istoria oraşului sau 
imaginată de tine. Imprimă, decupează şi 
include figuri celebre ieşene.



157Clădire de birouri din zona Podului de Piatră

3.138

Personaje ale Iaşului contemporan



158

 L1:  Plasează pe harta oraşului 
următoarele edificii: Casa Lascăr 
Catargi, Casa Mârzescu, Casa 
Berthelot, Casa Greceanu, Casa 
consulului de Saint-Aulaire, casa în 
care a locuit Ionel I. Brătianu, Casa 
Albert Ghica, casele Iamandi-Luca şi 
a Consulatului Rus. Caută informaţii 
privind mari evenimente care au 
avut loc în aceste case sau marile 
personalităţi care le-au locuit.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 L2:  Efectuează turul Iaşi – capitală 
de refugiu şi plasează poveştile şi 
personalităţile în diversele locuri şi 
case ale oraşului.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 L3:  Realizează o investigaţie 
în oraş pentru a găsi următoarele 
busturi: 

a. bustul lui Ion I.C Brătianu
b. bustul lui George Enescu
c. bustul generalului Berthelot.

Desenează, în caiet, harta Iaşului şi 
plasează busturile pe hartă, însoţite 
de o descriere, după următorul 
plan: autor, materiale folosite, data 
realizării.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 L10:  > Aşază pe harta Iaşului 
casele în care au locuit personalităţile 
menţionate în lecţie, respectiv 
clădirile care sunt legate de viaţa şi 
activitatea lor. Realizează un album 
al urmelor acestor personalităţi ale 
oraşului.

 L11:  > Precizează, la alegere, traseul 
unei linii de tramvai, specificând 
conexiunile (economice, rezidenţiale, 
şcolare, culturale, sportive etc.) pe 
care le asigură acest traseu.

La Bucium se deschide o carte

„Când am ajuns aproape de oraş, la 
Bucium, se întunecase de-a binelea. 
Erau stele, dar stelele nu mă mai 
ispiteau ca în anii aceia rotunzi 
precum merele domneşti. Pe atunci, 
le priveam cu temere şi cutremur, 
cum se întâmplă înaintea unei taine 
adevătare. Acum, îmi porunceam 
cu încăpăţânare mie însumi: „Nu 
te uita!” Mă supărasem cumva pe 
puzderia de astre? Şi dacă da, de ce? 

Stelelor
suratelor
am plecat
şi v-am lăsat
vouă grija Iaşului
priveghiul oraşului.

Aţi tăcut
zidurile de au căzut.

[...] Cerul se răsturnase peste cele 
şapte coline, dar era un cer mai 
degrabă pălit de orbire. Ici şi colo 
sclipea câte o stea, când palidă, 
când ţipătoare. 

Un taifun năprasnic răvăşise 
simetria bărcilor de lumină adunate 
la o regată fără termen. Nu mai adia 
vântul acela plăcut, răscolitorul 
miresmelor din grădini şi livezi. Şi mi-
am zis: Vremea nu are popas; multe 
din cele ce au fost s-au călătorit, şi 
cu ele frumuseţea. Să mă întorc în 
acest sălaş peste mare unde, în orice 
zi, mă obişnuisem să binecuvântez 
colţul de pământ de departe, Oraşul. 
[...] Pe cine să întreb? Cine mai ştie ce 
a fost? Cine mă crede? Nu-mi rămâne 
altă soluţie decât să mă înfăţişez 
unui om viu , să ne suprapunem 
imaginile, cum a fost, cum ar fi fost.

Icoana târgului o duc strâns lipită 
îndărătul pleoapelor ca să nu rămână 
loc pentru lacrimi. Spune-mi, tu, când 
te întorci acasă, plângi? Ridic ochii 
spre trecut: Cerul acela, în care Iaşul 
s-a răsturnat, e ca un zarzăr înflorit; 
în fiecare floare un înger apără o 
lumânare pândită de vânt.”

(Paul Miron, Târgul Şaradelor)

 ACTIVITĂŢI DE 
 ÎNVĂŢARE 
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 L2 Quiz: 

Iasyx: numele dat de Ovidiu unui spaţiu 
locuit de Iazigi
Jazyges:
Jassy: numele în franceză
Jassi: numele în germană
Iaş: numele în turcă
Ieş(i): numele popular
Iaşi: numele modern
Târgul Iaşilor: numele medieval

 L3 Cine a spus...? 

1. Alexandru Lăpuşneanu

 Quiz: 

1. agă: însărcinat cu paza, aprovizionarea 
oraşului şi cu controlul breslelor;
2. hatman: însărcinat cu bunul mers al 
poştelor şi drumurilor, controlul mahalalelor;
3. spătar: însărcinat cu paza oraşului 
împotriva incendiilor, purta spada 
domnitorului la diversele ceremonii;
4. paharnic: avea grijă de băuturile 
domnului, servindu-l la ospeţe;
5. logofăt: responsabilul cancelariei 
domneşti;
6. vornic de poartă: responsabil de 
vânzări sau cumpărări, starea locurilor şi a 
clădirilor;
7. podar: responsabil cu întreţinerea 
străzilor din interiorul oraşului;
8. vistiernic: responsabil de adunarea 
tuturor dărilor, de taxe şi de impozite;
10. cămăraş: avea în grijă camerele 
domnului;
11. pitar: responsabil de aprovizionarea cu 
făină şi pâine, responsabil al brutarilor;
12. sluger: responsabil de aprovizionarea 
cu carne a curţii şi a armatei;

L7 Quiz: 

1. c; 2. a; d; e; f; 3. c; 4. a; 5. c.

  Activităţi (3): 

diaconicon - 4; altar - 6; pronaos - 2; turlă - 7; 
pridvor - 1; naos - 3; proscomidiar - 5;

 RĂSPUNSURI 
 CAPITOL 2: 
 L4 Cine a spus ... ? 

1. Cocuţa Conachi Vogoride
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L5 Cine a spus ... ? 

1. Nicolae Iorga

 RĂSPUNSURI 
 CAPITOL 1: 
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colecţia personală a autorului;

Turnul mănăstirii Galata, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Mănăstirea Frumoasa, ilustraţie realizată 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Turnul mănăstirii Frumoasa, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Mănăstirea finţii Atanasie şi Chiril, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Mănăstirea Cetăţuia, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Mănăstirea Bârnova, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Mănăstirea Hlincea, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Fotografie cu ansamblul mănăstirii 
Galata în anul 1901,prelucrarea autorilor 
după o fotografie reprezentând ansamblul 
mănăstirii Galata; 1901; sursa: https://
ziarullumina.ro/societate/historica/
manastirea-galata-din-iasi-la-1900-20389.
html;

Dimitrie Cantemir, prelucrarea autorilor 
după Portretul domnului moldovean 
Dimitrie Cantemir, din prima ediţie a lucrării 
sale, Descriptio Moldaviae; 1716; sursa: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_
Cantemir#/media/Fi%C8%99ier:Dimitrie_
Cantemir_-_Portrait_from_Descriptio_
Moldaviae,_1716_(crop).jpg:

Biserica romano-catolică „Adormirea 
Maicii Domnului” din Iaşi, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

HARTA DE LA FINALUL CAPITOLULUI:
IAŞI - 1800, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

 CAPITOLUL II 

ILUSTRAŢIA COPERTEI DE CAPITOL:
Palatul Domnesc al lui Alexandru Moruzi 
din 1806, prelucrarea autorilor după 
Curtea Domnească a Moldovei la începutul 
secolului al XIX-lea, prima jumătate 
a secolului al XIX-lea; sursa: https://
en.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sturdza#/
media/File:Princely_Court_of_Jassy.jpg;

Litografie din 1845 cu Uliţa Mare 
realizată de J. Rey, prelucrarea autorilor 
după Mănăstirea Trei Ierarhi, litografie 
realizată de J. Rey; 1845; sursa: Arhiva 
Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iaşi.

Trăsură de la jumătatea secolului al XIX-
lea, ilustraţie realizată de către Tiberiu 
Teodor-Stanciu; 2022; sursa: colecţia 
personală a autorului;

Casa Alecu Balş, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Palatul Roznovanu în varianta restaurată, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Casa Balş şi Filarmonica de Stat Moldova, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Palatul Cantacuzino-Paşcanu, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Casa Pogor, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Palatul Beldiman, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Clădirea UMF, ce înglobează Palatul 
Callimachi, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Palatul Roznovanu, înainte de a fi 
restaurat (sfârşitul secolului al XIX-lea), 
prelucrarea autorilor după Oraşul Iaşi, 
Palatul fostei primării, Alexandru Antoniu; 
1893; sursa: Alexandru Antoniu, Albumul 
General al României de Monumente 
istorice, Edificiile publice, Poziţiuni, 
Costume Naţionale, Obiceiuri de la ţară 
şi altele (Bucureşti, ed: Typ Cărţii Regale, 
1893), 44;

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10



164

Mască medicală specifică Europei 
sec. XVII-XVIII, utilizată în vremea 
epidemiilor, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Pictură reprezentând sfinţirea drapelului 
Eteriei la Iaşi de către Mitropolitul 
Veniamin Costachi, prelucrarea autorilor 
după UN MOMENT DUREROS DIN 
ISTORIA IAŞULUI. Prinţul Alexandru 
Ipsilanti, la 6 martie 1821, înfipge în piaţa 
principală a Iaşului (Treisfetitele) steagul 
Independenţei... greceşti! (După un mare 
tablou, litografiat de Vincenz Katzler şi 
editat de F. Riedegger, din Viena), Vincenz 
Katzler şi F. Riedegger; a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea; sursa: N. A. Bogdan, 
Oraşul Iaşi, Monografie istorică şi socială, 
ilustrată (Bucureşti: Ed. TEHNOPRESS, 
1997 [1904]), 36;

Pompieri stingând un incendiu la Iaşi, 
prelucrarea autorilor după Pompieri sting 
un incendiu Iasi 1829, sursa: http://timeline.
isujis.ro/img/archive/1800/1829%20
pompieri%201800.jpg;

Biserica Sfântul Spiridon, prelucrarea 
autorilor după Spitalul şi Biserica Sf. 
Spiridon, sursa: Ed. Libr. Românească şi 
Dep. de Ziare, J. V. Jonescu, Iaşi;

Baia turcească, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Utilaj cu aburi pentru incendii (1848), 
prelucrarea autorilor după Utilaj cu 
aburi pentru incendii, sursa: https://
istoriaserepetahome.files.wordpress.
com/2019/03/utilaje-cu-aburi-pentru-
stingerea-incendiilor-iasi-1848.jpg;

Hipopompă pentru stingerea incendiilor 
1848, prelucrarea autorilor după 
Hipopompă pentru stingerea incendiilor 
1848, sursa: https://istoriaserepetahome.
files.wordpress.com/2019/03/hipopompa-
pentru-stingerea-incendiilor-iasi-1848.jpg;

Echipaj de intervenţie pentru incendii 
(1835), prelucrarea autorilor după Echipaj 
de intervenţie pentru incendii (1835), 
sursa: https://istoria-se-repeta.home.blog/
tag/echipaj-de-interventie-pentru-incendii-
iasi-1835/#jp-carousel-1301;

Aparul, prelucrarea autorilor după 
fotografia Sacagiul, sursa: N. Peiu, D. 
Simionescu, Lungul drum al apei către Iaşi, 
(Iaşi: Ed. Gama, 1999);

Stingerea unui incendiu în 1851 la Iaşi, 
prelucrarea autorilor după Stingerea 
unui incendiu la Iaşi 1851, sursa: https://
istoria-se-repeta.home.blog/2019/03/19/
stingerea-unui-incendiu-la-iasi-1851/;

Exerciţii de stingere a unui incendiu la 
Iaşi în 1870, prelucrarea autorilor după 
Exercitiu pentru stingerea incendiilor 
Iasi 1870, sursa: https://istoria-se-repeta.
home.blog/2019/04/06/exercitiu-pentru-
stingerea-incendiilor-iasi-1870-si-dincolo-
de-academia-mihaileana-iasi-1872/;

Incendiu la Palatul Ocârmuirii în 1880, 
prelucrarea autorilor după Incendiu la 
Palatul Administrativ Iaşi, 1880, desenat 
de C. Georgescu după natură, sursa: 
Dimitrie Daniel editor. imp. C Kiss, Iassy,
(ADX fotocopie, nr. 310), Biblioteca 
Academiei Române. Manuscrise XI/20, 
apud Sorin Iftimi, Oraşul Iaşi în Imagini 
vechi. Jassy in old images. (Iaşi: DAR 
development Publishing, 2020), 241;

Fântâna lui Ghica al III-lea, la turnul 
de intrare la biserica Sfântul Spiridon, 
fotografie realizată de către Ramona 
Costea; 2020; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Turnul de intrare în ansamblul Sf. 
Spiridon şi element din fântâna lui 
Hodocin, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Intrarea în palatul Ocârmuirii, prelucrarea 
autorilor după Curtea Domnească a 
Moldovei la începutul secolului al XIX-
lea, prima jumătate a secolului al XIX-
lea; sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/
Mihail_Sturdza#/media/File:Princely_
Court_of_Jassy.jpg;

Curtea Domnească (1770), ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Palatul Domnesc (1806), ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Palatul Ocârmuirii (1843), ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Palatul Administrativ (1883), ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Palatul de Justiţie şi Administrativ 
(1925), ilustraţie realizată de către Tiberiu 
Teodor-Stanciu; 2022; sursa: colecţia 
personală a autorului;

Palatul Ocârmuirii, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Una dintre puţinele reprezentări ale 
Uliţei Sfînta Vineri, litografie realizată 
de J. Rey în 1845, prelucrarea autorilor 
după Piaţa Sf. Vineri, litografie realizată de 
către J. Rey; 1845; sursa: Arhiva Muzeului 
Municipal „Regina Maria” din Iaşi;

Monumentul Regulamentului Organic, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Marcă filatelică emisă la Iaşi, prelucrarea 
autorilor după Imagine dintr-un album a 
locului unde trebuia pus primul timbru 
din prima emisiune de mărci poştale, 
1858, sursa: https://ro.wikipedia.
o rg / w i k i / P o r t a l : F i l a t e l i e # / m e d i a /
Fi%C8%99ier:Stamp_Moldavian_Cap_de_
bour_1858.jpg;

Atelierul de pavele, 1845, prelucrarea 
autorilor după Fabrica de pavele de lemn, 
1845; sursa: N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi, 
Monografie istorică şi socială, ilustrată 
(Bucureşti: Ed. TEHNOPRESS, 1997 
[1904]), 370;

Alecu Russo, prelucrarea autorilor după 
Alecu Russo (1817-1859), scriitor român 
moldovean, critic literar şi publicist, 1845; 
sursa: Maria Totu (dr.), Petre Florea, Paul 
Abrudan (lt. col.), Bărbaţi ai datoriei: 1848-
1849. Mic dicţionar, (Bucureşti: Editura 
Militară, 1984), 242, preluată de pe https://
ro.wikipedia.org/wiki/Alecu_Russo#/
media/Fi%C8%99ier:Alecu_Russo_-_
Foto01.JPG;

Stema familiei Sturdza, prelucrarea 
autorilor după Stema familiei 
Sturdza, sursa: Sorin Iftimi, Armis 
et legibus, utroque clarescere 
pulchrum. O nouă abordare a stemei 
familiei Sturdza, in Heraldica Moldaviae, III, 
Chisinau 2020, fig. 6.;

Mihail Sturdza, prelucrarea autorilor 
după o fotografie a picturii Mihail 
Studza, autor necunoscut; 1836; sursa: 
Muzeul Naţional de Istorie a României - 
BUCUREŞTI, nr. inventar: 2177, preluată 
de pe https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Mihail_Sturdza#/media/
File:Mihail_Sturdza.jpg;

Mihail Sturdza, prelucrarea autorilor 
după Mihail Sturza, fotografie realizată de 
Pierre Petit; 1860; sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/
Mihail_Sturza_1860s.jpg;

Hotelul Petersburg (în prim plan), unde a 
avut loc Adunarea din 1848, prelucrarea 
autorilor după Zona Şcolii „Gheorghe 
Asachi” la începutul secolului XX, sursa: 
Sorin Iftimi, Aurica Ichim, Strada Ştefan cel 
Mare Iaşi. Memoria monumentelor (Iaşi: 
Ed. Palatul Culturii, 2016), 120;

Placa ce aminteşte de Adunarea de la 
Hotelul Petersburg, aflată lângă Palatul 
Culturii, prelucrarea autorilor după 
Placă Hotel Petersburg, 2011; sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/d8/Hotel_Petersburg_placa.
JPG;

Stema Principatelor Unite ale Moldovei 
şi Valahiei, autor necunoscut; 1864; sursa: 
Arhiva Primăriei Municipiului Iaşi;

Muzeul de Ştiinţe Naturale, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Gheorghe Asachi, prelucrarea autorilor 
după Gheorghe Asachi, 1900-1901; sursa: 
www.digibuc.ro: Literatură şi artă română 
: Idei, simţire, formă, 05, 1900 - 1901. 
[Partea 1], preluată de pe https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/
Gheorghe_Asachi_%282%29.jpg;

Manolache Costache Epureanu, 
prelucrarea autorilor după Manolache 
Costache Epureanu, sursa: https://
ro .w i k i pe d i a .o rg / wi k i / Mano l ac h e _
C o s t a c h e _ E p u r e a n u # / m e d i a /
Fi%C8%99ier :Manolache_Costache_
Epureanu.jpg;
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Nicolae Istrati, prelucrarea autorilor 
după Fotografie de epocă a scriitorului 
Nicolae Istrati (1812 sau 1818-1861), 
sursa: Academia RSR - Dicţionarul 
literaturii române de la origini pînă la 1900 
(Bucureşti: Ed. Academiei RSR, 1979), 465; 
preluată de pe https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/ro/1/18/Istrati_2.jpg;

Mihail Kogălniceanu, prelucrarea autorilor 
după Portretul lui Kogălniceanu (portret 
de Mişu Popp), realizat de către Mişu 
Pop; sursa: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/0/07/Mihail_
Kogalniceanu.jpg;

Anastasie Fătu, prelucrarea autorilor 
după Anastasie Fătu (1816-1886), medic 
şi naturalist, iniţiatorul (pe cheltuială 
proprie) al primei Grădini botanice din ţară 
(Iaşi, 1856), ~1860; sursa: Constantin-Liviu 
Rusu, Ioan Holban, Ioan Caproşu, Dumitru 
Vacariu, Lucian Vasiliu Iaşi. Oraşul din 
inimă: A City of Great Destinies, (Iaşi: Casa 
de Presă-Editură Cronica, 1986), 112;

Costache Negri, prelucrarea autorilor după 
Costache Negri, sursa: www.digibuc.ro 
Almanahul Societăţii Scriitorilor Români, 
2, 1913, preluată de pe https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/
Costache_Negri_%281%29.jpg;

Costache Negruzzi, prelucrarea 
autorilor după Costache Negruzzi, 
sursa: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/a/ad/Constantin_
Negruzzi_%281%29.jpg;

Vasile Sturdza, prelucrarea autorilor după 
Vasile Sturdza, camaican al Moldovei, 
sursa: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/ro/1/1d/Vasile_Sturza.png;

Alexandru Ioan Cuza, prelucrarea 
autorilor după Alexandru Ioan Cuza, 
fotografie realizată de către Carol Popp 
de Szathmáry; sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/
Alexandru_Ioan_Cuza_-_Photo_by_Carol_
Popp_de_Szathm%C3%A1ry.jpg;

Petre Mavrogheni, prelucrarea autorilor 
după Gravură a politicianului şi 
economistului român Petre Mavrogheni, 
sursa: https://upload.wikimedia.org/
w i k i p e d i a / c o m m o n s / c / c c / P e t r e _
Mavrogheni.png;

Grigore Sturdza, prelucrarea autorilor 
după Fotografia lui Grigore Sturdza, 
policianul român şi presupusul moştenitor 
anterior la tronul moldovenesc, sursa: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_M._
Sturdza#/media/Fi%C8%99ier:Grigore_
Sturdza_ca._1875.png;

Biserica Sfântul Spiridon şi Uliţa 
Hagioaei, prelucrarea autorilor după 
Biserica Sfântul Spiridon şi Uliţa Hagioaei, 
litografie realizată de către J. Rey; 1845; 
sursa: Arhiva Muzeului Municipal „Regina 
Maria” din Iaşi;

Bustul domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza, ilustraţie realizată de către Tiberiu 
Teodor-Stanciu; 2022; sursa: colecţia 
personală a autorului;

Napoleon al III-lea, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Pictură a lui Teodor Boian înfăţişând 
Târgul din Iaşi în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, prelucrarea 
autorilor după Târgul din Iaşi. 1875-1880, 
pictură realizată de către Teodor Boian; 
sursa: Repertoriul picturii româneşti 
moderne. Secolul al XIX-lea, alcătuit de 
Costina Anghel şi Mariana Vida, Muzeul 
Naţional de Artă al României, Galeria de 
Artă Românească Modernă, vol. I, A-E 
(Bucureşti, 2015), 262; Muzeul Naţional 
de Artă al României, inv. 2337, apud Sorin 
Iftimi, Oraşul Iaşi în Imagini vechi. Jassy 
in old images. (Iaşi: DAR development 
Publishing, 2020), 241;

Gravură cu oraşul Iaşi în 1870 apărută 
într-un ziar din Leipzig, Germania, 
prelucrarea autorilor după Oraşul Iaşi, 
gravură, c. 1880, sursa: Colecţia Biblioteca 
Academiei Române, apud Sorin Iftimi, 
Oraşul Iaşi în Imagini vechi. Jassy in 
old images. (Iaşi: DAR development 
Publishing, 2020), 241;

Dorobanţ din Războiul de Independenţă, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Iacob Neuschotz, prelucrarea autorilor 
după Iacob Neuschotz, sursa: https://
u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a /
c o m m o n s / 0 / 0 e / N e u s c h o t z - i a c o b -
modificat1.jpg;

Garabet Ibrăileanu, prelucrarea autorilor 
după Garabet Ibrăileanu, scriitor, 
teoretician, critic literar, traducător 
sociolog şi profesor la Universitatea din 
Iaşi (1908-1934), sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/
Garabet_Ibraileanu_-_Foto02.jpg;

Petru Theodor Missir, prelucrarea 
autorilor după Petru Theodor Missir, 
sursa: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/c/cb/Petru_Th._
Missir_%281%29.jpg;

Spiru Haret, prelucrarea autorilor după 
Spiru Haret, sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/
Spiru_Haret_%281%29.jpg

Gheorghe Asachi, idem 2.44;

Orest Tafrali, prelucrarea autorilor după 
Orest Tafrali, sursa: Gh. Platon, V. Cristian 
(coord.), Istoria Universităţii din Iaşi (Iaşi: 
Ed. Junimea, 1985), anexe, preluată de pe  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/f5/Orest_Tafrali.jpg;

Avrum Goldfaden, prelucrarea autorilor 
după Avram Goldfaden, sursa: https://
u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a /
commons/1/14/Abraham_Goldfaden.png;

Barbu Lăutaru, prelucrarea autorilor după 
„Barbu Lăutarul”, de Iosif Iser, ulei de 
pânză (Muzeul Naţional de Artă Bucureşti), 
pictură realizată de Ştefan Luchian; 1888; 
sursa: Viorel Cosma, Lăutarii de ieri şi de 
azi (Bucureşti: Ed. „Du Style”, 1996), ediţia 
a II-a, 384, preluată de pe https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/
Stefan_Luchian_-_Barbu_Lautarul.jpg;

Iacob Buiucliu, prelucrarea autorilor după 
Iacob (fotografie din 1874), 1874; sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/f1/Iacob_si_Maria_Buiucliu.
png;

Maria Buiucliu, prelucrarea autorilor 
după Maria Buiucliu (miniatură din 1851), 
1874; sursa: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/f/f1/Iacob_si_Maria_
Buiucliu.png;

Petru Caraman, prelucrarea autorilor după 
Petru Caraman, 1984; sursa: Gh. Platon, 
V. Cristian (coord.), Istoria Universităţii 
din Iaşi (Iaşi: Ed. Junimea, 1985), anexe, 
preluată de pe  https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/7/77/Petre_
Caraman.jpg;

Alexandru Philippide, prelucrarea 
autorilor după Alexandru Philippide, 
sursa: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/c/c2/Alexandru_
Philippide_%281859-1933%29.jpg;

Alexandru Cazaban, prelucrarea autorilor 
după Alexandru Cazaban, sursa: https://
u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a /
commons/7/73/Alexandru_Cazaban.jpg;

Date din recensământul din 1899 pe ţară, 
pe regiune şi judeţe, ilustraţia autorilor 
autorilor după datele din Recensământul 
general al populaţiunei României. 
Rezultate definitive, Bucureşti, 1905;

Sinagoga Mare, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Domniţă şi domn în haine de epocă, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Alexandru Bădărău, prelucrarea autorilor 
după Alexandru Bădărău, sursa: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/9/93/
Alexandru_A._B%C4%83d%C4%83r%C4%8
3u_.jpg;

Petre P. Carp, prelucrarea autorilor după 
Petre P. Carp, pictură de epocă, sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/53/P.P._Carp.jpeg;

Dimitrie Gusti, prelucrarea autorilor după 
Dimitrie Gusti, sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/
Dimitrie_Gusti.jpg

Nicolae Ionescu, prelucrarea autorilor 
după Nicolae Ionescu, sursa: Gh. Platon, 
V. Cristian (coord.), Istoria Universităţii 
din Iaşi (Iaşi: Ed. Junimea, 1985), anexe, 
preluată de pe https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/b/bd/Neculai_
Ionescu.jpg;

Mihail Kogălniceanu, idem 2.47;

Gheorghe Mârzescu, prelucrarea autorilor 
după Gheorghe Mârzescu, sursa: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/a/a5/
George_G._M%C3%A2rzescu.jpg;

Leon C. Negruzzi, prelucrarea autorilor 
după Leon Negruzzi, 1967; sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/04/Leon_Negruzzi.jpg;

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.75

2.76

2.77

2.78

2.79

2.80

2.81

2.82

2.83



166

Nicolae Gane, prelucrarea autorilor după 
Nicolae Gane, sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/
Nicolae_Gane_-_Foto02.jpg;

Gheorghe Panu, prelucrarea autorilor 
după Gheorghe Panu, sursa: Constantin 
Bostan, George Panu la Durău, evocat de 
socrul Anei Pauker, în Apostolul, Revista 
cadrelor didactice editată de Sindicatul 
de învăţământ şi cercetare Neamţ, martie 
2019, https://www.slineamt.ro/apostolul/
lectia-de-istorie/george-panu-la-durau-
evocat-de-socrul-anei-pauker/;

Scarlat Pastia, prelucrarea autorilor 
după Scarlat Pastia, sursa: Ionel Maftei,  
Personalităţi ieşene (Iaşi: Ed. Princeps 
Edit, 2000), Vol. II, 220, preluată de pe 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
ro/d/d1/Scarlat_Pastia.jpg;

Vasile Pogor, prelucrarea autorilor după 
Vasile Pogor, fotografie din atelierul 
Bernard Brand; sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/
Vasile_Pogor.jpg;

Dimitrie A. Sturdza, prelucrarea autorilor 
după Dimitrie A. Sturdza, sursa: https://
u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a /
commons/e/e1/Sturdza.jpg;

Teatrul Naţional, prelucrarea autorilor 
după Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ 
din Iaşi în anul 1901, Alexandru Antoniu; 
1901; sursa: Album general al României: 
compus din 300 tablouri reprezentînd 
monumentele istorice şi contimporane, 
posiţiuni pitoresci, Domeniul Coroanei şi 
costume naţionale cu descrierea istorică 
şi pitorească (Dresda: Ed. C. G. Röder, 
1901-1904), preluată de pe https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/
Le_Theatre_National_a_Jassy.jpg;

Statuia lui Gheorghe Asachi, prelucrarea 
autorilor după Statuia lui Gheorghe Asachi 
din Iaşi, 1897 - 1905; sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/
Statu ia_ lu i _Gheorghe_Asach i_d in_
Ia%C5%9Fi.jpg;

Catedrala Mitropolitană, prelucrarea 
autorilor după litografia  Mitropolia din Iaşi, 
1840 - 1850; sursa: Sorin Iftimi, Oraşul Iaşi 
în Imagini vechi. Jassy in old images. (Iaşi: 
Ed. DAR development Publishing, 2020), 
136, sursa: Biblioteca Centrală Universitară
Cluj. Stampe, XV/12;

Gara din Iaşi, prelucrarea autorilor după La 
Gare de Jassy, Alexandru Antoniu; 1901-
1904; sursa: Album general al României: 
compus din 300 tablouri reprezentînd 
monumentele istorice şi contimporane, 
posiţiuni pitoresci, Domeniul Coroanei şi 
costume naţionale cu descrierea istorică 
şi pitorească (Dresda: Ed. C. G. Röder, 
1901-1904), preluată de pe https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/
La_Gare_de_Jassy.jpg;

Liceul Internat, prelucrarea autorilor 
după Lycee Internat Jassy, Alexandru 
Antoniu; 1901-1904; sursa: Album general 
al României: compus din 300 tablouri 
reprezentînd monumentele istorice 
şi contimporane, posiţiuni pitoresci, 
Domeniul Coroanei şi costume naţionale cu 
descrierea istorică şi pitorească (Dresda: 
Ed. C. G. Röder, 1901-1904), preluată de pe 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/ef/Lycee_Internat_Jassy.jpg;

Biserica Trei Ierarhi restaurată, 
prelucrarea autorilor după Mănăstirea 
Sfinţii Trei Ierarhi, Alexandru Antoniu; 1901-
1904; sursa: Album general al României: 
compus din 300 tablouri reprezentînd 
monumentele istorice şi contimporane, 
posiţiuni pitoresci, Domeniul Coroanei şi 
costume naţionale cu descrierea istorică 
şi pitorească (Dresda: Ed. C. G. Röder, 
1901-1904), preluată de pe https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/
Manastirea_Sfintii_Trei_Ierarhi.jpg;

Biserica Sfântul Nicolae Domnesc 
restaurată, prelucrarea autorilor după 
Biserica „Sfântul Nicolae - Domnesc“ 
din Iaşi, sursa: https://ziarullumina.ro/
societate/historica/memoria-bisericii-in-
imagini-biserica-sfantul-nicolae-domnesc-
din-iasi-33903.html;

Palatul Universităţii, prelucrarea autorilor 
după L’Universite de Jassy, Alexandru 
Antoniu; 1901-1904; sursa: Album general 
al României: compus din 300 tablouri 
reprezentînd monumentele istorice 
şi contimporane, posiţiuni pitoresci, 
Domeniul Coroanei şi costume naţionale cu 
descrierea istorică şi pitorească (Dresda: 
Ed. C. G. Röder, 1901-1904), preluată de pe 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/e0/L%27Universite_de_
Jassy.jpg;

Hala comercială, prelucrarea autorilor 
după Piaţa Halei Centrale, Iaşi, România, 
sursa: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/2/26/Iasi%2C_
Central_Hall_Market.jpg;

Inaugurarea statuii lui Alexandru Ioan 
Cuza, prelucrarea autorilor după Statuia 
lui Alexandru Ioan Cuza, 1912; sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/a/a7/Statuia_lui_Alexandru_
Ioan_Cuza_din_Ia%C5%9Fi1.jpg;

Dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare, 
prelucrarea autorilor după Dezvelirea statuii 
lui Ştefan cel Mare, 1883; sursa: https://
ro-ro.facebook.com/iasifotografiivechi/
photos/1883dezve l i rea -s tatu i i - lu i -
%C8%99tefan-cel-mare/397100744900/;

Academia Mihăileană din Iaşi în 1930, 
sursa: http://wikimapia.org/7854901/
National-College#/photo/2215570;

Palatul Universităţii, construit între 1893 
şi 1897, prelucrarea autorilor după  Palatul 
Universităţii, sursa: Arhivele Judeţene Iaşi, 
preluată din Sorin Iftimi, Aurica Ichim, 
Capitala României 1916-1918 Jassy - 
Capital City of Romania; (Bucureşti: DAR 
Development Publishing, 2017), 96;

Arcul Academiei, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Gheorghe Asachi, prelucrarea autorilor 
după Gheorghe Asachi, sursa: Albina: 
Revista enciclopedică populară, 02, nr. 31, 
2 mai 1899, preluată de pe https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/
Gheorghe_Asachi_%281%29.jpg;

Sfânta Genoveva în frescele de la 
Panthéon, înfăţişată după chipul Mariei 
Cantacuzino, prelucrarea autorilor după 
frescele de la Panthéon - Sainte Geneviève 
ravitaillant Paris şi Saint Geneviève veillant 
sur Paris, realizate de către Pierre Puvis de 
Chevannes; 1898; sursele: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/
P u v i s _ d e _ C h a v a n n e s _ - _ S a i n t e _
Genevi%C3%A8ve_bringing_supplies_to_
Paris_a.jpg şi https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Genevi%C3%A8ve_veillant_
sur_Par is . jpg?use lang=f r#/media/
File:Genevi%C3%A8ve_veillant_sur_Paris.
jpg;

Şcoală Spiru Haret, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Titu Maiorescu, prelucrarea autorilor după 
Titus Maïoresco, Ministre des Cultes et de 
l’Instruction publique, Alexandre Quinet; 
1882; sursa: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/d/dd/A._Quinet_-_
Titus_Ma%C3%AForesco%2C_Ministre_
des_Cultes_et_de_l%27Instruct ion_
publique%2C_1882.jpg;

Vasile Pogor, idem 2.87;

Theodor Rosetti, prelucrarea autorilor 
după Theodor Rosetti, sursa: https://
u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a /
commons/4/44/Teodor_Rosetti.jpg;

Petre P. Carp, idem 2.78;

Iacob Negruzzi, prelucrarea autorilor după 
Iacob Negruzzi, sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/
Iacob_Negruzzi.jpg;

Personaj specific sfârşitului de secol al 
XIX-lea, ilustraţie realizată de către Tiberiu 
Teodor-Stanciu; 2022; sursa: colecţia 
personală a autorului;

Casa Pogor, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Iacob Negruzzi, prelucrarea autorilor 
după Portret colectiv al membrilor Junimii 
în 1883, 1883; sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/
Junimea_members_1883.jpg;

Hotelul Traian cu grădina din faţă în 1897, 
prelucrarea autorilor după Grand Hotel 
Traian, 1920; sursa: https://ro.wikipedia.
org/wiki/Grand_Hotel_Traian#/media/
Fi%C8%99ier:Grand_Hotel_Traian_(old_
card).jpg ;

Băiat vânzând flori pe aleile din Copou, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Din atelierul lui Nestor Heck, prelucrarea 
autorilor după Nestor Heck - Carte de 
vizită; sursa: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/d/df/Nestor_
Heck_-_Carte_de_vizita05.jpg;
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Chioşc de ziare de pe strada Lăpuşneanu, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Farmacia Konya, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

HARTA DE LA FINALUL CAPITOLULUI:
IAŞI - 1900, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

 CAPITOLUL III 

ILUSTRAŢIA COPERTEI DE CAPITOL:
Palatul Culturii, fotografie realizată 
de către Ramona Costea, 2016; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Atelierul de la Nicolina de montare a 
artileriei grele pentru Primul Război 
Mondial, prelucrarea autorilor după 
Atelierul de montare a artileriei grele de 
la Nicolina Iasi mai 1917; sursa: Arhiva 
Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iaşi;

Coperta ziarului Adevărul din 1 ianuarie 
1916, prelucrarea autorilor după titlu 
necunoscut, sursa: https://adevarul.ro/stil-
de-viata/cultura/100-de-ani-de-la-marele-
razboi-episodul-3-1728670.html;

Obuzierul Krupp - Iaşi, ilustraţie realizată 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Ilustraţie pe tema ofertelor 
combatanţilor pentru intrarea României 
în război apărută în revista umoristică 
Furnica, nr. 38, din 12 mai 1915, 
prelucrarea autorilor după titlu Ofertele 
combatanţilor pentru intrarea României 
în război, 1915; sursa: https://ro.wikipedia.
org/wiki/Fi%C8%99ier:1915_-_Ofertele_
c o m b a t a n t t i l o r _ p e n t r u _ i n t r a r e a _
Romaniei_in_razboi_Furnica_nr_38_
din_12_mai_1915.png;

Primele tramvaie din Iaşi, tramvaiul 
nr. 1, de tip A.E.G. şi tramvaiul nr.2 sau 
tramvaiul măturătoare, ilustraţie realizată 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Iaşi 1917, vedere aeriană, prelucrarea 
autorilor după Vedere de sus asupra 
Iasului, 1916-1917, 1916-1917; sursa: 
Arhiva Muzeului Municipal „Regina Maria” 
din Iaşi;

Colegiul Naţional, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Colegiul Naţional Pedagogic „Vasile 
Lupu”, ilustraţie realizată de către Tiberiu 
Teodor-Stanciu; 2022; sursa: colecţia 
personală a autorului;

Colegiul Naţional Pedagogic „Vasile 
Lupu”, ilustraţie realizată de către Tiberiu 
Teodor-Stanciu; 2022; sursa: colecţia 
personală a autorului;

Şcoala Fiilor de Militari din Iaşi, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Liceul Internat din Iaşi, ilustraţie realizată 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Colegiul Naţional Pedagogic „Vasile 
Lupu”, prelucrarea autorilor după L’Ecole 
Normale de Jassy, Alexandru Antoniu; 
1901-1904; sursa: Album general al 
României: compus din 300 tablouri 
reprezentînd monumentele istorice 
şi contimporane, posiţiuni pitoresci, 
Domeniul Coroanei şi costume naţionale cu 
descrierea istorică şi pitorească (Dresda: 
Ed. C. G. Röder, 1901-1904), preluată de pe 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/bf/L%27Ecole_Normale_de_
Jassy.jpg;

Şcoala Fiilor de Militari din Iaşi, 
prelucrarea autorilor după Clădirea Şcolii 
Fiilor de Militari din Copou, construită în 
1880, sursa: Sorin Iftimi, Aurica Ichim, 
Capitala României 1916-1918 Jassy - 
Capital City of Romania; (Bucureşti: Ed. 
DAR Development Publishing, 2017), 189;

Liceul Internat, idem 2.93;

Colegiul Naţional, prelucrarea autorilor 
după Liceul Naţional, ce a devenit sediul 
Crucii Roşii; sursa: Dr. Sorin Iftimi, 
Misiuni Diplomatice în România 1916-
1918 (Bucureşti: Ed. DAR Development 
Publishing, 2018), 123;

Maria Moruzi şi fiul său, Gheorghe 
Brătianu, prelucrarea autorilor după Maria 
Moruzzi şi fiul ei, Gheorghe I. Brătianu, 
sursa: Colecţia MNLR Iaşi;

Ionel Brătianu, prelucrarea autorilor după 
Ionel Brătianu, 1919; sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/
IonelBratianu3b40761r.jpg;

Regele Ferdinand, prelucrarea autorilor 
după Regele Ferdinand, 1920 - 1925; sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/7d/King_Ferdinand_of_
Romania.jpg;

Gheorghe Mârzescu, idem 2.82;

Regina Maria, prelucrarea autorilor 
după Regina Maria a României, sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
c o m m o n s / 9 / 9 7 / Q u e e n _ M a r y _ o f _
Romania_2.jpg;

Ioan Borcea, prelucrarea autorilor după 
Ioan Borcea, sursa: Gh. Platon, V. Cristian 
(coord.), Istoria Universităţii din Iaşi (Iaşi: 
Ed. Junimea, 1985), anexe, preluată de pe  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/f6/Ioan_Borcea.jpg;

Olga Sturdza, prelucrarea autorilor după 
Olga Sturdza, pictură realizată de Jacques-
Émile Blanche; sursa: Mircea Ciubotaru 
(Ed.), Lucian-Valeriu Lefter (Ed.), Mihai 
Dim. Sturdza la 80 de ani: omagiu (Iaşi: Ed. 
Universităţii „Al. I. Cuza”, 2014); 

Gheorghe I. Brătianu, prelucrarea 
autorilor după Gheorghe I. Brătianu, 
sursa: Gh. Platon, V. Cristian (coord.), 
Istoria Universităţii din Iaşi (Iaşi: Ed. 
Junimea, 1985), anexe, preluată de pe  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/04/Gh._I._Bratianu.jpg;

Petre Andrei, prelucrarea autorilor după 
Petre Andrei, sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/
Petre_Andrei.jpg;

George Enescu, prelucrarea autorilor 
după Georges Enesco, 1930; sursa: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_
Enescu#/media/Fi%C8%99ier:Georges_
Enesco_1930.jpg;

Nicolae Iorga, prelucrarea autorilor 
după Nicolae Iorga, 1914; sursa: https://
u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a /
commons/2/25/Iorga_at_his_desk_
Luceaferul_2%2C_1914.jpg;

Generalul Eremia Grigorescu, prelucrarea 
autorilor după Generalul român Eremia 
Grigorescu, sursa: Arhiva Muzeului 
Municipal „Regina Maria” din Iaşi;

Generalul Constantin Christescu, 
prelucrarea autorilor după Generalul 
Constantin Christescu, sursa: https://
u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a /
commons/f/f1/ConstantinCristescu.jpg;

Generalul Constantin Prezan, prelucrarea 
autorilor după Generalul Constantin 
Prezan, sursa: Arhiva Muzeului Municipal 
„Regina Maria” din Iaşi;

Generalul Alexandru Averescu  
prelucrarea autorilor după Generalul Le 
général Averescu, commandant du 1er 
corps d’armée roumain, sursa: Arhiva 
Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iaşi;

Statuia eroilor Diviziei II din Copou, 
prelucrarea autorilor după fotografia 
Monumentului Eroilor Diviziei II Cavalerie, 
Ion Dimitriu-Bârlad; 1927; sursa: Sorin 
Iftimi, Aurica Ichim, Capitala României 
1916-1918 Jassy - Capital City of Romania; 
(Bucureşti: Ed. DAR Development 
Publishing, 2017), 305;

Mausoleul Eroilor din Galata, proiectat de 
Henri Coandă, prelucrarea autorilor după 
fotografia Mausoleului de pe dealul Galata, 
proiectat de Henri Coandă (1928-1930), 
sursa: Direcţia Judeţeană a Arhivelor 
Naţionale, apud Sorin Iftimi, Aurica Ichim, 
Capitala României 1916-1918 Jassy - 
Capital City of Romania; (Bucureşti: Ed. 
DAR Development Publishing, 2017), 300;

Soldat în uniformă de cavalerie din 
Primul Război Mondial, ilustraţie realizată 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Ordinul Mihai Viteazul, ilustraţie realizată 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Soldat în uniformă de infanterie din 
Primul Război Mondial, ilustraţie realizată 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Ilustraţie cu casa generalului Berthelot, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Ordinul Steaua României, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;
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Generalul Henri Mathias Berthelot, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Catastrofa de la Ciurea, 1917, prelucrarea 
autorilor după  Accidentul de la Ciurea, 
detaliu cu vagoanele deraiate, 1917; sursa: 
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, 
apud Sorin Iftimi, Aurica Ichim, Capitala 
României 1916-1918 Jassy - Capital 
City of Romania; (Bucureşti: Ed. DAR 
Development Publishing, 2017), 60;

Catastrofa de la Ciurea, 1917, sursa: 
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, 
preluată de pe https://historia.ro/sectiune/
general/cea-mai-mare-catastrofa-din-
istoria-cailor-ferate-577963.html;

Yvonne Blondel, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Trenul de la Ciurea, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Declaraţia de Unire a Basarabiei cu 
România, prelucrarea autorilor după 
Declaraţia de Unire a Basarabiei cu 
România, sursa: https://ro.wikipedia.
o r g / w i k i / U n i r e a _ B a s a r a b i e i _
c u _ R o m % C 3 % A 2 n i a # / m e d i a /
Fi%C8%99ier:Unification_of_Romania_&_
Bessarabia.jpg;

Ion Inculeţ, prelucrarea autorilor 
după Ion C. Inculeţ, 1918; sursa: 
h t t p s : // u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g /
w i k i p e d i a / c o m m o n s / 0 / 0 a / I o n _ C . _
Incule%C5%A3_%281884-1940%29.jpg;

Pantelimon Halippa, prelucrarea autorilor 
după Pan Halippa (stânga), Ştefan Holban 
şi mitropolitul Gurie Grosu, prezenţi la 
un eveniment religios în Nisporeni, 1930, 
1930; sursa: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/f/f6/Nisporeni._
Halippa%2C_Holban%2C_Gurie_Grosu.jpg;

Daniel Ciugureanu, prelucrarea autorilor 
după Dr. Daniel Ciugureanu în ţinuta 
de gală, Vitalie Ciugureanu; sursa: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_
Ciugureanu#/media/Fi%C8%99ier:Dr._
Daniel_Ciugureanu.jpg;

Constantin Stere, prelucrarea autorilor 
după Constantin Stere, sursa: https://
u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a /
commons/2/2f/Constantin_G._Stere.jpg;

Samoilă Mârza şi aparatul său de 
fotografiat, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Biblioteca Centrală Universitară, 
prelucrarea autorilor după Fundaţia 
Ferdinand, sursa: Arhiva Muzeului 
Municipal „Regina Maria” din Iaşi;

Palatul de Justiţie şi Administraţie, 
sursa https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/
iasi-considerat-unul-dintre-cele-mai-
frumoase-orase-din-romania-in-urma-cu-
un-secol--231876.html#;

Ion D. Berindey, prelucrarea autorilor 
după  Arh. I. D. Berindey cu soţia sa 
Roro, născută Mavrocordat, sursa: 
arhiva familiei Condiescu şi Revista 
Ilustraţia, nr. 115-118/1925, apud Otilia 
Bălinişteanu, https://m.facebook.com/
photo/?fbid=2827138707351350&set=pc
b.2827146544017233&_rdr;

Atelierul lui Ion D. Berindey, prelucrarea 
autorilor după  Profesor-Arhitect I. 
D. Berindey, cu fiul său şi cu Niculae 
Tzonea, Niculae Covaci, Adrian Petrescu, 
sursa: fotografie din colecţia Sidoniei 
Teodorescu, apărută în Revista „Ilustraţia”, 
anul XIV (sept. - dec. 1925), nr. 115-118, p. 
185, preluată de pe http://www.metacult.
ro/architecture/fisa.php?id=605;

Palatul de Justiţie şi Administraţie, 
după proiectul lui Ion Berindey, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Statuia lui Gheorghe Gh. Mârzescu din 
Piaţa Cuza-Vodă, prelucrarea autorilor 
după  Piaţa Cuza Vodă şi statuia Gh. Gh. 
Mârzescu, sursa: Jassy Jasi Iasi: https://m.
facebook.com/2165231310405588/
photos/a.2165250427070343/232381260
4547457/?_rdr;

Grafic prezentând componenţa etnică 
şi religioasă a oraşului la începutul 
secolului al XX-lea, ilustrarea de către 
autori a datelor din Recensământul general 
al populaţiunei României. Rezultate 
definitive, Bucureşti, 1905;

Iaşul interbelic văzut de sus, prelucrarea 
autorilor după Vedere aeriană a oraşului 
Iaşi. Mitropolia, Teatrul şi Institutul Notre 
Dame, imagine din colecţia personală 
a domnului Narcis Dorin Ion, sursa: 
Dr. Sorin Iftimi, Misiuni Diplomatice în 
România 1916-1918 (Bucureşti: Ed. DAR 
Development Publishing, 2018), 33;

Viaţa Românească, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Tramvaiul tip Sărărie, proiectat şi realizat 
la Iaşi de inginerii Dorogan şi Huhulea, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Strada Lăpuşneanu în perioada 
interbelică, prelucrarea autorilor după 
Vechea stradă Alexandru Lăpuşneanu, 
1883-1926; sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/
Iasi_str_al_lapusneanu.jpg;

Teiul lui Eminescu din Grădina Copou, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Esplanada Elisabeta (Râpa Galbenă), 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Piaţa Unirii în perioada interbelică, 
prelucrarea autorilor după  Piaţa Unirii cu 
Hotelul Traian şi statuia lui Cuza, sursa: 
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, 
apud Sorin Iftimi, Aurica Ichim, Capitala 
României 1916-1918 Jassy - Capital 
City of Romania; (Bucureşti: Ed. DAR 
Development Publishing, 2017), 22;

Exemple de ie şi simboluri tradiţionale 
moldoveneşti, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Soldaţi sovietici la Palat în 1944, sursa: 
https://www.bzi.ro/poze/iasul-sub-asediu-
in-1944-imagini-inedite-din-oras-in-timpul-
celui-de-al-doilea-razboi-mondial-cladiri-
bombardate-si-palatul-culturii-luate-cu-
asalt-galerie-foto-4131299?pic=17;

Soldat în uniformă de infanterie din al 
Doilea Război Mondial, ilustraţie realizată 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Soldat în uniformă de infanterie din al 
Doilea Război Mondial, ilustraţie realizată 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Tractorul german RSO tractează un tun 
antitanc Pak 40 de 75 mm prin Piaţa 
Unirii din Jassy, 1944; sursa: https://
www.bzi.ro/poze/iasul-sub-asediu-in-
1944-imagini-inedite-din-oras-in-timpul-
celui-de-al-doilea-razboi-mondial-cladiri-
bombardate-si-palatul-culturii-luate-cu-
asalt-galerie-foto-4131299?pic=16;

Artileria sovietică intră în Iaşi, 1944, 
sursa: https://www.bzi.ro/poze/iasul-sub-
asediu-in-1944-imagini-inedite-din-oras-in-
timpul-celui-de-al-doilea-razboi-mondial-
cladiri-bombardate-si-palatul-culturii-
luate-cu-asalt-galerie-foto-4131299?pic=4;

Soldaţii români se predau, 1944; sursa: 
https://www.bzi.ro/poze/iasul-sub-asediu-
in-1944-imagini-inedite-din-oras-in-timpul-
celui-de-al-doilea-razboi-mondial-cladiri-
bombardate-si-palatul-culturii-luate-cu-
asalt-galerie-foto-4131299?pic=11;

Tanc sovietic pe Copou, 1944; sursa: 
https://www.bzi.ro/poze/iasul-sub-asediu-
in-1944-imagini-inedite-din-oras-in-timpul-
celui-de-al-doilea-razboi-mondial-cladiri-
bombardate-si-palatul-culturii-luate-cu-
asalt-galerie-foto-4131299?pic=7;

Soldaţi ruşi la Grupul statuar al 
Voievozilor, sursa: https://www.bzi.ro/
poze/iasul-sub-asediu-in-1944-imagini-
inedite-din-oras-in-timpul-celui-de-al-
doilea-razboi-mondial-cladiri-bombardate-
si-palatul-culturii-luate-cu-asalt-galerie-
foto-4131299?pic=12;

Iaşi, soldaţi germani la intrarea în b-dul 
Ştefan cel Mare, 1942, prelucrarea 
autorilor după  Piaţa palatului, Hotelul 
Petersburg şi Bulevardul Ştefan cel Mare, 
1944; sursa: Iaşi (fotografii vechi): https://m.
facebook .com/ias i fotograf i i vech i/
p h o t o s / a p r o x - 1 9 4 4 p i a % C 8 % 9 B a -
palatului-hotelul-petersburg-%C8%99i-
bulevardul -%C8%99tefan-cel -mare-
sursa/10153983375729901/;
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Locuitorii Iaşului îi întâmpină pe soldaţii 
armatei roşii, 1944; sursa: https://www.
bzi.ro/poze/iasul-sub-asediu-in-1944-
imagini-inedite-din-oras-in-timpul-celui-
de-al -doi lea-razboi-mondial -c ladir i -
bombardate-si-palatul-culturii-luate-cu-
asalt-galerie-foto-4131299?pic=9;

Clădiri de pe strada Lăpuşneanu din 
al Doilea Război Mondial, 1944; sursa: 
https://www.bzi.ro/poze/iasul-sub-asediu-
in-1944-imagini-inedite-din-oras-in-timpul-
celui-de-al-doilea-razboi-mondial-cladiri-
bombardate-si-palatul-culturii-luate-cu-
asalt-galerie-foto-4131299?pic=6;

Al doilea front ucrainean bătălia pentru 
Iaşi, sursa: https://www.bzi.ro/poze/
iasul-sub-asediu-in-1944-imagini-inedite-
din-oras-in-timpul-celui-de-al-doilea-
razboi-mondial-cladiri-bombardate-si-
palatul-culturii-luate-cu-asalt-galerie-foto-
4131299?pic=2;

Vedere din avion asupra oraşului Iaşi, 
1944, sursa: https://www.bzi.ro/poze/
iasul-sub-asediu-in-1944-imagini-inedite-
din-oras-in-timpul-celui-de-al-doilea-
razboi-mondial-cladiri-bombardate-si-
palatul-culturii-luate-cu-asalt-galerie-foto-
4131299?pic=19;

Tramvaiul ambulanţă al Crucii Roşii, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Tineri evrei la săparea de gropi în cimitirul 
evreiesc, 25 iunie 1941, prelucrarea 
autorilor după Iaşi, iunie 1941:după 25 
iunie încep pregătirile pentru pogrom, tineri 
evrei fiind luaţi pentru săparea de gropi în 
cimitirul evreiesc, 1918; sursa: https://
www.iasi1941.com/locatie/91~cimitirul-
evreiesc;

Evrei din Iaşi adunaţi în curtea Chesturii, 
prelucrarea autorilor după Chestură, strada 
Vasile Alecsandri, 1918; sursa: https://
www.iasi1941.com/locatie/95~chestura-
strada-vasile-alecsandri-6;

Statuia eroului sovietic inaugurată în 
Copou în anul 1947, prelucrarea autorilor 
după  Statuia soldatului sovietic, sursa: 
Iaşi - mic îndreptar turistic (Bucureşti: 
Ed. Meridiane, 1963, preluată de pe Iaşi 
(fotografii vechi): https://www.facebook.
com/iasifotografiivechi/photos/statuia-sol
datului-sovieticsursa-ia%C8%99i-mic-%C3
%AEndreptar-turistic-1963-editura-meridi/
10150310523874901/?paipv=0&eav=AfYf
-mbX9-bxdc7AOQAf33cNxjLWivUQsXEfge
QrDHGJwNAU1M9qdsHsZO_fUzALUbo&_
rdr;

Cofetăria Streit, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Caricatură privind condiţiile Convenţiei 
de Armistiţiu pentru România, prelucrarea 
autorilor după Momentul semnării 
Convenţiei de Armistiţiu, sursa: Constantin 
Hlihor (coord.), Liviu Lazăr, Elvira Rotundu, 
Mihai Manea, Ghidul elevului. Istoria 
recentă a României (Bucureşti: Ed. 
TRADIŢIE, 2015), 15, preluată de pe www.
frontpress.ro;

Şantierul din centrul oraşului rezultat 
în urma războiului, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Ieşeni îmbrăcaţi după moda anilor ‘60, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Fotografie cu ansamblurile de locuinţe 
colective din Piaţa Unirii în anii ‘60, 
sursa: revista Arhitectura RPR, Anul XI, 
Nr.4 (83), Bucureşti, 1963;

Al. O. (Păstorel) Teodoreanu, prelucrarea 
autorilor după Alexandru O. “Păstorel” 
Teodoreanu, poetul şi umoristul român, 
într-o ilustrată, 1930; sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/
P%C4%83storel_postcard.jpg;

Centrul Civic, fotografie realizată de către 
Ramona Costea, 2020; sursa: colecţia 
personală a autorului;

Zona industrială, fotografie realizată 
de către Ramona Costea, 2013; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Vizita soţilor Ceauşescu, prelucrarea 
autorilor după Convoiul oficial în preajma 
cartierul Podu Roş, autor necunoscut; 
1989; sursa: Arhivele Naţionale ale 
României, preluată de pe https://adevarul.
ro/stiri-locale/iasi/ceausescu-la-iasi-sirul-
nesfarsit-de-gafe-1490559.html; 

Discursul lui Nicolae Ceauşescu ţinut 
de la balconul Casei Pătrate, prelucrarea 
autorilor după Vizita de lucru a lui Nicolae 
Ceauşescu la Iaşi - mitingul (26 mai 1970), 
autor necunoscut; 1989; sursa: Arhivele 
Naţionale ale României, „Fototeca online 
a comunismului românesc”, cota 46/1970,  
preluată de pe http://fototeca.iiccr.ro/
picdetails.php?picid=36802X229X406;

Gara Iaşi, sursa: Direcţia Judeţeană a 
Arhivelor Naţionale;

Textură în beton, pământul, fotografie 
realizată de către Ramona Costea, 2013; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Textură în beton, spic de grâu, fotografie 
realizată de către Ramona Costea, 2013; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Ansamblu de blocuri de la Piaţa Cub, 
fotografie realizată de către Ramona 
Costea, 2013; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Blocurile ruseşti din Păcurari, proiectate 
după modelul stalinka, prelucrarea 
autorilor după  titlu necunoscut, autor 
necunoscut; dată nescunoscută; sursa: 
http://wikimapia.org/25847434/ro/
Blocurile-Rusesti#/photo/2840584;

Combinatul de Utilaj Greu (C.U.G.), 
fotografie realizată de către Ramona 
Costea, 2013; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Casa de Cultură a Studenţilor, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Manifestări din 1959, cu ocazia zilei de 
23 august, sursa: Expoziţia de fotografie 
veche colecţionată de către elevi în cadrul 
proiectului judeţean Istorie  trăită - istorie 
povestită a cartierelor ieşene (1950-2000);

Tramvai tip I.T.B., ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Pionieri, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Tereza Stratilescu, prelucrarea autorilor 
după Tereza Stratilescu, autor necunoscut; 
dată necunoscută; sursa: https://cnmeiasi.
ro/fostii-nostri-profesori/;

Grigore T. Popa, prelucrarea autorilor după 
Grigore T. Popa, sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/
Grigore_T._Popa%2C_portret.jpg;

Ella Negruzzi, prelucrarea autorilor 
după Ella Negruzzi, sursa: http://
galeriaportretelor.ro/item/ella-negruzzi/;

Vespasian V. Pella, prelucrarea autorilor 
după Vespasian V. Pella, sursa: http://150.
uaic.ro/personalitati/drept/vespasian-v-
pella/;

Radu Cernătescu, prelucrarea autorilor 
după Radu Cernătescu, sursa: http://150.
ua ic . ro/personal i tat i /ch imie/radu-
cernatescu/;

Otilia Cazimir, prelucrarea autorilor după 
Otilia Cazimir, sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/
OtiliaCazimir.jpg;

Maria Ropală, prelucrarea autorilor după 
Maria Cicherschi Ropală, octombrie 
1923, la Iaşi, Ovidiu Rădoi; 1923; sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3c/Maria_Cicherschi_1923.
jpg;

Horia Hulubei, prelucrarea autorilor după 
Horia Hulubei, timbru din 2016, sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/64/Horia_Hulubei_2016_
stamp_of_Romania.jpg;

Margareta Poni, prelucrarea autorilor 
după afişul expoziţiei din 11 martie 2009, 
intitulată Iaşi: In memoriam Margareta 
Poni, 1889-1973 şi realizată de către 
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” – 
Muzeul Memorial „Poni-Cernătescu” Iaşi, 
în parteneriat cu Direcţia Judeţeană Iaşi 
a Arhivelor Naţionale şi Liceul Teoretic 
„Vasile Alecsandri”, preluată de pe: 
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-
cu l tu ra l / ia%C8%99i - in -memor iam-
margareta-poni-1889-1973/;

Grigore C. Moisil, prelucrarea autorilor 
după Grigore Moisil, sursa: Gh. Platon, 
V. Cristian (coord.), Istoria Universităţii 
din Iaşi (Iaşi: Ed. Junimea, 1985), anexe, 
preluată de pe  https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/0/04/Gh._I._
Bratianu.jpg, preluată de pe https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/
Grigore_Moisil.jpg;
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Dimitrie Mangeron, prelucrarea autorilor 
după Dimitrie Mangeron, sursa: https://
timpul.md/articol/tribunalul-olandez-
respinge-contestatia-la-interzicerea-
sinuciderii-asistate.html;

Florica Câmpan, prelucrarea autorilor 
după Florica T. Câmpan, sursa: http://
recreatiimatematice.ro/arhiva/istoria/
RM22006ICAMPAN.pdf?i=2;

Sergiu Celibidache, prelucrarea autorilor 
după Sergiu Celibidache, 1966; sursa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/1f/Sergiu_Celibidache_1966.
png;

Viorica Cortez, prelucrarea autorilor 
după  Don Carlos (Viorica Cortès& Lielana 
Merligioli), 1972, sursa: Fonds André 
Cros, preluată de pe  https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/b/
be/25.02.1972._Don_Carlos_%28Viorica_
C o r t % C 3 % A 8 s % 2 6 _ L i e l a n a _
Merligioli%29._%281972%29_-_53Fi4199.
jpg;

Sylvia Hoişie, prelucrarea autorilor 
după  Sylvia Hoişie, sursa: https://www.
top10suceveni.ro/editia-2016/sylvia-
hoisie/;

Miluţă Gheorghiu, prelucrarea autorilor 
după  Miluţă Gheorghiu, sursa: http://
docuart.ro/eroiuitati/eroiuitati-miluta-
gheorghiu;

George Emil Palade, prelucrarea autorilor 
după  George Emil Palade, sursa: https://
ro.wikipedia.org/wiki/George_Emil_
Palade#/media/Fi%C8%99ier:RO033-16.
jpg;

Ştefan Procopiu, prelucrarea 
autorilor după  Ştefan Procopiu, 
sursa: https://ro.wikipedia.org/
wiki/%C8%98tefan_Procopiu#/media/
Fi%C8%99ier:%C8%98tefan_Procopiu.jpg;

Spiru Haret, prelucrarea autorilor după  
Spiru Haret, sursa: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/
Spiru_Haret_%281%29.jpg;

Statuia regelui Ferdinand I, fotografie 
realizată de către Ioan Răducea, 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Palatul Braunstein, fotografie realizată de 
către Andrei Cucu, 2022; sursa: colecţia 
personală a autorului;

Panoramă a oraşului, fotografie realizată 
de către Ramona Costea, 2018; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Zona centrală a oraşului, fotografie 
realizată de către Andrei Cucu, 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Iaşul la cumpăna dintre milenii, fotografie 
realizată de către Andrei Cucu, 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Evoluţia traficului în Aeroportul Iaşi, 
prelucrarea autorilor după datele  din 
articolul lui Ionuţ Onofrei, Aeroportul Iaşi 
va avea, în acest an, cel mai mare trafic 
din istoria aerogării, 04.08.2022, sursa 
https://apix.ro/aeroportul-iasi-va-avea-in-
acest-an-cel-mai-mare-trafic-din-istoria-
aerogarii/;

Statuia Mântuitorului, fotografie realizată 
de către Ioan Răducea, 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Pelerinaj la racla sfintei, fotografie 
realizată de către Ioan Răducea, 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Sărbătoarea Sf. Parascheva, fotografie 
realizată de către Ioan Răducea, 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Artificii la Zilele oraşului, fotografie 
realizată de către Ioan Răducea, 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Oraşul într-o zi ploioasă, fotografie 
realizată de către Andrei Cucu, 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Iaşul la cumpăna dintre milenii, fotografie 
realizată de către Andrei Cucu, 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Balcon ieşean, ilustraţie realizată de 
către Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

Facultatea de Arhitectură, ilustraţie 
realizată de către Tiberiu Teodor-Stanciu; 
2022; sursa: colecţia personală a autorului;

Reconstituiri digitale ale străzii 
Lăpuşneanu din Iaşi, în cadrul proiectului 
Memorat, ilustraţii realizate de către 
echipa proiectului Memorat: Tiberiu 
Teodor-Stanciu, Ramona Costea, Cosmin 
Ceucă; 2019; sursa: colecţia personală a 
autorilor;

Reconstituiri digitale din Iaşi, ilustraţie 
realizată de către echipa proiectului 
Memorat: Tiberiu Teodor-Stanciu, Ramona 
Costea, Cosmin Ceucă; 2019; sursa: 
colecţia personală a autorilor;

Ilustraţii cu fragmente ieşene din 
proiectul Atelier Spre, ilustraţii realizate 
de către Tiberiu Teodor-Stanciu, în cadrul 
proiectului personal Atelier Spre; 2022; 
sursa: colecţia personală a autorului;

Personaje ale Iaşului contemporan, 
ilustraţie realizată de către Tiberiu Teodor-
Stanciu; 2022; sursa: colecţia personală a 
autorului;

Clădire de birouri din zona Podului de 
Piatră, ilustraţie realizată de către Tiberiu 
Teodor-Stanciu; 2022; sursa: colecţia 
personală a autorului;

Casa cărţii, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

HARTA DE LA FINALUL CAPITOLULUI:
IAŞI - 2022, ilustraţie realizată de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu; 2022; sursa: 
colecţia personală a autorului;

ILUSTRAŢII DIN CADRUL RUBRICII 
ÎNTRE TIMP, ILUSTRAŢII CU FELINARE 
ŞI OROLOGII: realizate de către Tiberiu 
Teodor-Stanciu; 2022; sursa: colecţia 
personală a autorului;

ILUSTRAŢII COPERTĂ: realizate de către 
Tiberiu Teodor-Stanciu şi Ramona Costea; 
2022; sursa: colecţia personală a autorilor.

MULŢUMIRI SPECIALE:

http://www.iasidintotdeauna.ro/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
iasifotografiivechi/?locale=ro_RO
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Prof. Carmen TOMESCU, profesor 
de istorie, Colegiul Naţional 
„Costache Negruzzi”, Iaşi. Membră a 
colectivului de elaborare a Programei 
şcolare pentru Istorie, clasa a IV-a. 
Coautor al Manualului de Istorie şi 
al Ghidului elevului pentru clasa a 
V-a, 2017 şi ediţia 2022. Formator în 
cadrul Proiectului POSDRU „Istoria 
recentă a României”, dezvoltator de 
itemi de evaluare pentru disciplina 
Istorie. Membru în diferite colective 
de redactare al unor auxiliare 
curriculare. Profesor metodist, 
coordonator de practică pedagogică 
la Facultatea de Istorie, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

Prof. dr. Ioan RĂDUCEA, absolvent 
al Facultăţii de Litere a Universităţii 
„Al. I Cuza” şi al Facultăţii de Arte 
Vizuale şi Design, Universitatea 
Naţională de Arte „George Enescu”, 
Iaşi; master în Istoria şi Teoria Artei, 
doctorat în Litere. Activează ca 
profesor la Colegiul Naţional de Artă 
„Octav Băncilă”, redactor colaborator 
al Editurii Junimea, scriitor şi critic de 
artă. Volume publicate: Lupul, CFR, 
Fantasticul în proza românească 
actuală, În oglinda lecturii, Imagini 
bifate etc. Membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România şi al 
Clubului Fotografilor Iaşi.

Asist.  univ.   dr.   arh.   Tiberiu  
TEODOR-STANCIU, Facultatea de 
Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 
şi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe 
Social Politice, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 
fondator al proiectelor Atelier Spre 
şi Memorat, membru al asociaţiilor 
Iaşi.travel şi Tramclub Iaşi; arhitect 
optimist şi pasionat de oraşul 
natal Iaşi; doctor în arte vizuale; 
coordonator a numeroase ateliere  
de arhitectură şi design grafic; 
ilustrator al mai multor volume 
dedicate oraşelor Iaşi şi Focşani; 
coautor al volumului Iaşi - Şapte 
Trasee Turistice Tematice;
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Prof.   univ.   dr.   Laurenţiu   RĂDVAN,
Facultatea de Istorie a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 
doctor în Istorie; preocupări 
privind istoria urbană, socială 
şi economică medievală şi                                                                         
pre-modernă, patrimoniu şi 
cartografie istorică; din 1999, 
membru al Comisiei de Istoria 
Oraşelor din România a Academiei 
Române (vicepreşedinte din 2013) şi 
al Comisiei Internaţionale de Istorie 
a Oraşelor (din 2009); a publicat 
mai multe cărţi, volume de studii 
şi articole la edituri din ţară şi din 
străinătate.

Conf. univ. dr. Ionuţ NISTOR, 
Facultatea de Istorie, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
specializat în istoria relaţiilor 
internaţionale în prima jumătate a 
secolului XX şi istoria învăţământului 
din România. A publicat cărţi şi studii 
despre aromânii din Balcani, relaţiile 
politice dintre România şi statele 
balcanice, istoria contemporană a 
Universităţii din Iaşi.

Prof. dr. Sorina DĂNĂILĂ, Colegiul 
Naţional „Mihai Eminescu”. 
Fondator al companiei CityID de 
tururi povestite, o companie ai cărei 
povestitori le redescoperă amatorilor 
un Iaşi altfel. Creator al blogului 
sorinadanaila.ro, dedicat exclusiv 
poveştilor Iaşului, în care trecutul 
şi prezentul se întreţes, iar locurile, 
casele, oamenii şi poveştile se 
suprapun. Un blog al oraşului care, 
astfel, reînvie fulgurant, pentru toţi 
cei care îl iubesc sau sunt curioşi şi 
doritori să le fie dezvăluit.

Asist. univ. dr. arh. Ramona 
COSTEA, Facultatea de Arhitectură 
„G. M. Cantacuzino”, Universitatea 
Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, arhitect 
în cadrul AMOARHITECTURA,  
coautor al proiectului MEMORAT, 
pasionat de subiectul memoriei, al 
arhitecturii şi de poveştile oraşului 
Iaşi. La Facultatea de Arhitectură şi 
Urbanism din cadrul UTCN, a susţinut 
în Cluj, în 2020,  doctoratul cu titlul 
Cultura memoriei. Metodă pentru 
o introspecţie arhitecturală., sub 
îndrumarea prof. dr. arh. Dana VAIS, 
având ca temă studiul discursurilor 
de memorie care s-au manifestat în 
timp asupra oraşului Iaşi.



Volumul de faţă face parte din colecţia UNIVERS DIDACTIC.

 Coordonatorii colecţiei:   

Simona MODREANU
Ioan RĂDUCEA

Frăguţa ZAHARIA

 În colecţia Univers didactic au apărut (alfabetic, 2015-2022): 

Loredana-Aurelia ALEXANDRESCU
Câmpul lexico-semantic al numelor de flori în lirica eminesciană

Dan Alexandru ARHIRE
Ipostaze chitaristice în creaţia lui Joaquin Rodrigo

Sorin BOCANCEA
Trei decenii de învățământ superior privat în România.

Universitatea „Petre Andrei din Iași

Sorin BOCANCEA, Doru TOMPEA
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. O istorie subiectivă (vol. I)

Sorin BOCANCEA, Doru TOMPEA
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. O istorie subiectivă (vol. II)

Lorin CANTEMIR, Teodora-Camelia CRISTOFOR
Cum s-au născut şi rostogolit prin istorie roţile siameze: istoria tehnicii

Emina CĂPĂLNĂŞAN
Limba română de azi: năzbâtii limbistice

Adrian CHIRILĂ
Monografia comunei Costuleni, judeţul Iaşi

Călin CIOBOTARI
Recitindu-l pe Gorki. Un teatru la marginea crizei



Gelu CORNEANU (coordonator)
Monografia comunei Tăcuta, judeţul Vaslui

Andrei-Ioan COSTEA
Terapia cu curenţi în recuperarea sindromului algic cervical

Laura Carmen CUŢITARU
Creierul gramatical

Alina DAFINOIU, Cecilia A. ESSAU, Thomas H. OLLENDICH
Deprinderi pentru viață. Caiet de lucru pentru copii

Alina DAFINOIU, Cecilia A. ESSAU, Thomas H. OLLENDICH
Deprinderi pentru viață. Manualul trainerului

Alina DAFINOIU, Cecilia A. ESSAU, Thomas H. OLLENDICH
Deprinderi pentru viață – adolescenţi. Caiet de lucru

Alina DAFINOIU, Cecilia A. ESSAU, Thomas H. OLLENDICH
Deprinderi pentru viață – adolescenţi. Manualul trainerului

Mircea A. DIACONU
Recitiri. Ion Creangă, Calistrat Hogaș,

Ion Agârbiceanu, Ion Negoițescu

ESOP
Fabule

Ioan FERCU (coordonator)
Monografia oraşului Buhuşi

Liviu FILIP
Drept comercial. Contracte

Constantin GHERGHESCU
150 de ani de învăţământ puieştean

Diana GRADU
Entendre et employer le français oral

Valy ILIEŞ
Ghid practic de masaj pentru tine

Nicolae LEAHU
Oul didactic

Schițe pentru un curs de poezie

Mariana MARINESCU, Aurel ARDELEAN,
Dan TUDORAN, Codrin LUNGU, Mihai BOTEA

Introducere în didactica biologiei

George Cristian NISTOR
Strategii de Marketing în Social Media

Adela NOVAC
Grigore Vieru. Limbajul poetic

Gheorghe POPA, Ala SAINENCO, Valentina PRIŢCAN,
Viorica POPA, lena LACUSTA, Lilia TRINCA,

Lucia POPA (Bălţi, R. Moldova)
Dicţionarul asociativ al limbii române. Vol. I: De la stimul la reacţie

Raluca STOICA
The Female Picaresque Character in the Anglo-American Fiction of the Eighteen Century

Mihai ŞLEAHTIŢCHI (Bălţi, R. Moldova)
Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale

Petru TOMEGEA
Argoul şcolar

Petru TOMEGEA
Valea Râşcăi. Toponimie şi antroponimie

Sorin ZAHARIA (coordonator)
Methodology for a Sectoral Qualifications Framework in Air Transport

Sorin ZAHARIA (coordonator)
Air Transport Occupations

Sorin ZAHARIA (coordonator)
Air Transport Qualifications
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Alcătuită de un colectiv de autori format 
din profesori universitari şi profesori din 
învăţământul preuniversitar, bogat şi 
variat ilustrată, adresată elevilor din ciclul 
gimnazial, dar şi altor categorii de elevi, 
cartea reconstituie istoria oraşului Iaşi 
de la începuturi până în epoca actuală, 
stăruind asupra momentelor sale mai 
importante, a personalităţilor care au 
marcat-o şi a celor mai relevante „locuri 
ale memoriei” (monumente, construcţii 
civile şi religioase), legate de trecutul 
oraşului.

Alexandru-Florin PLATON


