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Abstract:
1863, the moment of Impropriation found Floreşti Monastery with three
structures under construction: the Church, the Prior Palace and the Spire. The
relegation of the Greeks meant the „freezing” of investments and at the same
time the danger of downfall. The Palace was taken under the management of
Minister of Internal Affairs and was turned into rural Hospital. The Church and
the Spire, even though they belong to the State after the process of
Impropriation, were under the spiritual guidance of Bishopric of Huşi. The
State did not have any more material interests in this place. The lack of
engagement of the State would have led to collapse. This is why the Bishopric
needed to be active and take measures. To catch up with all the works, it was
necessary to use the donations received at the wonder making icon of the Virgin
Mary.
Known as „The Holy”, the icon of Virgin Mary from Floreşti Monastery was
taken to countless cortege. Organized by the Church, the cortege were of great
importance for the Christians. The donations offered to „The Holy” gathered a
great deal of money, which could financially support the finalization of the
construction and the rendering of the priests' activities.
În cadrul cultului ortodox, Sfânta Fecioara Maria se bucură de o venerare
aparte, fiind cea dintâi şi mai mare decât toţi sfinţii, „mai cinstită decât heruvimii şi
mai preamărită fără de asemănare decât serafimii”. Respectul arătat faţă de cea care l-a
născut pe Mântuitorul lumii s-a concretizat în cultul public al Bisericii prin modalităţi
de expresie diferite. Astfel au fost instituite zile speciale de sărbătoare, care amintesc
de Naşterea Sf. Fecioare, Intrarea în biserică, Buna-Vestire, Adormirea Maicii
Domnului; au fost compuse cântări şi rugăciuni şi i s-a zugrăvit chipul pe icoane şi pe
pereţii bisericilor. Cele mai vechi imagini cu chipul Fecioarei se găsesc în catacombele
din jurul Romei, ca de exemplu: în catacomba Domitillei este reprezentată Fecioara cu
Pruncul având alături pe proorocul Isaia (secolul al III-lea), în catacomba Sf. Petru şi
Marcelin, Fecioara cu Pruncul este încadrată de doi magi (secolul al III-lea), iar în
Cimitirul Ostrian avem Fecioara Oranta cu Pruncul (secolul al IV-lea)188.
După o veche tradiţie, primele icoane cu chipul Maicii Domnului ar fi fost
făcute de către Sfântul Evanghelist Luca. Una dintre acestea a fost trimisă din
*Preot la Parohia Sauca, comuna Laza, judeţul Vaslui.
188
Leonid Uspenski, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, Studiu introductiv şi traducere de Teodor
Baconsky, Editura Anastasia, 1994, p.43-44.

https://biblioteca-digitala.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXVII 2016

57

Ierusalim, de împărăteasa Eudoxia, văduva lui Teodosie al II-lea, împărătesei Pulheria
la Constantinopol, unde s-a păstrat în biserica Maicii Domnului din cartierul
Vlahernelor (icoana s-a numit Vlachernitissa), până la distrugerea ei de către
împăratul iconoclast Constantin Copronimul (secolul al VIII-lea). Alta (probabil din
secolul al V-lea) se păstrează în biserica Santa Maria Maggiore din Roma. În Marea
bazilică a Patimilor (Martyrion sau Martyrium), construită de Constantin cel Mare pe
Golgota, pelerinii din secolele IV-VI vedeau şi admirau, printre alte relicve sfinte, şi o
frumoasă icoană a Sfintei Fecioare, devenită celebră prin rolul determinant pe care l-a
avut în convertirea Sfintei Maria Egipteanca189.
Lumea creştină – atât cea ortodoxă, cât şi catolică – deţine nenumărate icoane
ale Maicii Domnului care se bucură de un pios respect în cadrul cultului public şi
particular. Unele icoane au devenit celebre, atribuindu-li-se puteri harice deosebite,
fiind cunoscute ca făcătoare de minuni. Astfel de icoane se găsesc în Biserica rusă 190,
icoana Maicii Domnului de la Novgorod, icoana de la Iaroslav, icoana Uspenia de la
Lavra Pecerska –Kiev din Ucraina. La polonezi aflăm icoana Maicii Domnului din
Mănăstirea Czestochowa, numită şi „Fecioara cea Neagră” sau „Madona Neagră”
datorită culorilor închise cu care a fost pictată. La greci se păstrează diferite
reprezentări ale Maicii Domnului cu denumiri diverse: Hodighitria (Călăuzitoarea),
Glicofilusa (Dulcea-sărutare), Oranta (Rugătoare), Panakranta (Milostiva);
nenumărate sunt şi vestitele icoane ale Maicii Domnului din mănăstirile atonite191.
Şi în mănăstirile româneşti, ca şi în unele biserici parohiale, se păstrează icoane
ale Maicii Domnului cunoscute ca „făcătoare de minuni”. Între cele mai cunoscute,
amintim pe cea de la Mănăstirea Neamţ, numită „Închinătoarea”, primită de
domnitorul Alexandru cel Bun de la împăratul bizantin Ioan Paleologu, la 1424, pe cea
de la Mănăstirea Agapia, care-i tot de provenienţă bizantină, din veacul al XIV-lea,
icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Curtea de Argeş, de la Mănăstirea Dintr-un
Lemn, de la Biserica Olari din Bucureşti şi multe altele192.
Dacă din punct de vedere teologic, problema icoanelor a provocat interesul a
numeroşi specialişti care au dezbătut-o pe larg şi aprofundat-o în amănunt prin
numeroase studii193, credincioşii care merg în pelerinaj şi cer sprijin prin rugăciune,
nu-şi pun prea multe întrebări. Întâlnirea cu icoana reprezintă întâlnirea cu sfinţii,
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Ene Branişte, Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981, p. 283.
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www.ortodoxvichi.org. Icoanele Maicii Domnului. Calendarul Bisericii Rusiei, unde iconografia
Maicii Domnului este deosebit de dezvoltată, menţionează 260 de icoane ale Fecioarei Maria care sunt
cunoscute pentru minuni şi care sunt celebrate liturgic. Mineiul lui Serghie de Radonej prezintă 700 de
icoane ale Maicii Domnului.
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Ene Branişte, op.cit., p. 243.
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Ibidem, p. 244.
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Învăţătura despre sfintele icoane reflectată în teologia ortodoxă românească, Studii şi articole, vol. 1,
495 p., şi vol.2, 463p., Editura Basilica, Bucureşti, 2017: sunt cuprinse 45 de studii semnate de teologi de
marcă.
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prezenţa vie a celui înfăţişat194. Mai nou, icoana este şi în atenţia celor care analizează
şi prezintă icoana şi din perspectivă istorică şi artistică195.
*
Cunoscută în Eparhia Huşilor cu numele de „Sfânta”, icoana de la Mănăstirea
Floreşti este renumită prin faptul că, în perioadele de secetă este scoasă în procesiune
şi este aducătoare de ploaie196. Este considerată singura icoană făcătoare de minuni din
judeţul Vaslui197.
Icoana, având dimensiunea de 97/80 cm., este pictată în tehnica tempera pe
suport de lemn. Imaginea o înfăţişează pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus în braţe,
poziţionat pe braţul stâng; cu mâna dreaptă arată spre Prunc. Este o icoană de tip
Hodighitria (Călăuzitoarea), întrucât indică drumul mântuirii prin Iisus.
Deşi nu se cunoaşte autorul acestei icoane şi nici locul sau timpul când a fost
pictată preotul Ioan Antonovici susţinea că vechimea ei nu poate să coboare mai jos de
prima jumătate a veacului al XVIII-lea198, ipoteză susţinută şi de cercetătorii actuali199.
Icoana a fost ferecată în argint şi poleită cu aur pe cheltuiala doamnei Ecaterina, soţia
lui Constantin Mavrocordat, la sfârşitul celei de a treia domnii a acestuia în Moldova,
pe 2 septembrie 1749. Lucrarea s-a făcut sub supravegherea mitropolitului Daniil al
Sidei, după cum menţionează inscripţia în limba greacă, aflată în partea de jos a rizei:
„Întrebi să afli cine, apropiindu-se, a aurit această icoană. Doamna Domnitorului
Constantin, Ecaterina,…copil al lui Ruset Constantin… din Moldova. Supraveghind
Daniil, mitropolitul Sidei, din … 1749, septembrie, 2”200.
Iniţial, icoana a aparţinut catedralei mitropolitane din Iaşi. În anul 1805
mitropolitul Veniamin Costache a făcut un schimb de icoane. A luat icoana Maicii
Domnului din catedrala mitropolitană şi a dus-o la Floreşti, iar la Iaşi a dus tot o
icoana Maicii Domnului care se afla în Mănăstirea Floreşti şi care era recunoscută - şi
aceea – ca făcătoare de minuni201.
Încă de la aducerea ei în Floreşti, aşa cum menţionează Antonovici, icoana a
fost venerată nu numai de membrii comunităţii, dar şi de credincioşii din întreaga
Episcopie a Huşilor. În momentele dramatice, atunci când primejdia războiului era
iminentă, când apăreau molime şi mai ales în vreme de secetă, icoana era cerută de
credincioşi, fiind dusă atât prin satele din judeţul Vaslui, cât şi în judeţele Fălciu şi
Tutova. De asemenea, a fost dusă şi în satele de dincolo de Prut, atunci când teritoriul
s-a aflat sub jurisdicţia Episcopiei Huşilor.
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Doru Radosav, Sentimentul religios la români, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 286.
Laurenţiu Cosmoiu, Icoane făcătoare de minuni din România, Editura Lumea credinţei, Bucureşti,
2016; sunt prezentate un număr de 64 de icoane făcătoare de minuni, aflate pe teritoriul ţării noastre,
dintre care 56 de icoane sunt reprezentări ale Maicii Domnului.
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Ibidem, p. 113.
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Ioanichie Bălan, Sfintele Icoane făcătoare de minuni, Editura Episcopiei Romanului, 1999, p.87.
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Preot Ioan Antonovici, Mănăstirea Floreşti din Plasa Simila, Judeţul Tutova, Atelierele Grafice Socec
& Comp. Societate Anonimă, Bucureşti, 1916, p.XX.
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Maria Popa, Doina Rotaru, Contribuţii la istoria Mănăstirii „Sfântul Ilie de la Floreşti – Vaslui,
Catagrafia averii secularizate la 1863, în „Monumentul XV”, volum coordonat de Mircea Ciubotaru,
Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Editura Doxologia, Iaşi, 2014, p. 54.
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Preot Ioan Antonovici, op. cit., p. XXI:
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Ibidem, vezi şi Laurenţiu Cosmoiu, op. cit., p. 107.
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Ceremonialul procesiunilor
Procesiunile cu icoana se bucurau de atenţia populaţiei, întreaga suflare creştină
participând la slujbele care se oficiau. Alături de preoţi şi de credincioşii de rând, în
localităţile mai importante, participau oficialităţile însoţite de armată şi fanfară. Erau
manifestări fastuoase, prin care era onorată nu doar simpla prezenţă a unei icoane, ci
chiar se trăia sentimentul prezenţei reale a celei reprezentate pe icoană. Erau momente
de emulaţie spirituală deosebite, copleşitoare, momente care duceau la arderea intensă
a credinţei. Drept consecinţă a unor astfel de clipe, credincioşii deveneau mai
generoşi şi ofereau diverse ofrande Maicii Domnului.
Procesiunile cu icoana nu erau reglementate de un ceremonial anume. Lucrul
aceasta s-a rezolvat ceva mai târziu – în 1884 – printr-un regulament creat special în
acest sens. Deşi apărut după o perioadă în care avuseseră loc nenumărate procesiuni,
credem că regulamentul nu a dus la schimbări majore. Normele instituite acum nu erau
noi, se stabilea de fapt un ceremonial cunoscut, se jalonau reperele care trebuiau
respectate pentru ca asemenea manifestări să poată avea loc.
Pe 4 mai 1884, protoiereul judeţului Tutova, Hristodor Buzescu semnala
ierarhului de la Huşi, Calinic Dima, că icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea
Adam era cerută de unii credincioşi fără să mai solicite încuviinţare de la episcopie şi
nici de la protoierie. Mai mult chiar, necunoscându-se nişte reguli stricte care să se
respecte în privinţa procesiunilor cu icoana, apăreau discuţii şi nemulţumiri în rândul
credincioşilor. În acest context, preotul Buzescu propunea episcopului Calinic să
conceapă un regulament care să fie aplicat atunci când icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului era scoasă în procesiune202.
Pentru soluţionarea problemei apărute a fost invitat directorul episcopiei C.
Ciudin; acestuia i s-a solicitat realizarea a două regulamente: unul pentru icoana
Maicii Domnului din Mănăstirea Adam şi unul pentru icoana Maicii Domnului din
fosta Mănăstire Floreşti203.
Deşi cadrul general era acelaşi pentru ambele regulamente, cel referitor la
icoana din Mănăstirea Adam avea 16 articole, cu menţiuni specifice cadrului monahal,
pe când regulamentul privitor la icoana de la Floreşti avea 12 articole şi se adresa
clericilor mireni care administrau icoana. Episcopul a analizat normele impuse de
regulamente, a făcut mici rectificări şi le-a trimis în teritoriu, atât la cele două biserici
unde se aflau icoanele cât şi la cele trei protoierii din Vaslui, Bârlad şi Huşi204.
Regulamentul pentru scoaterea sfintei icoane făcătoare de minuni a Maicii
Domnului din sfânta Mănăstire Floreşti prevedea la articolul 1 că icoana poate fi
solicitată de credincioşi la vreme de secetă sau epidemii cu avizul protoiereului
judeţului Tutova. Credincioşii aveau obligaţia, pe tot parcursul procesiunii, să asigure
paza icoanei, pentru „a nu se întâmpla vreo necuviinţă” şi tot „pe contul lor să o ducă
la mănăstire”. Pentru judeţul Fălciu era necesar acordul episcopului, conform
articolului 2. Protoiereii aveau obligaţia de a informa episcopia şi preotul bisericii din
Floreşti de solicitările făcute de credincioşi205. Regulamentul stabilea şi problema
202

Arhivele Naţionale Vaslui, Fond Episcopia Huşilor, dosar nr. 7/1885-1926, f. 2.
Ibidem, f. 2v.
204
Ibidem, f. 8.
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Ibidem. f. 6.
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ofrandelor: banii urmau a fi puşi într-o casetă specială cu două încuietori separate, o
cheie urmând a fi ţinută de preotul de la Floreşti şi una de preotul protoiereu de la
Bârlad; împărţirea banilor urma vechiul regulament, o parte pentru preotul însoţitor şi
trei părţi în beneficiul bisericii; ofrandele de pânză, lăvicere, ceară, tămâie şi
untdelemn urmau să fie folosite la biserica din Floreşti; ofrandele de prisos urmau să
fie comercializate cu acordul episcopului, banii rezultaţi urmând a fi capitalizaţi în
folosul bisericii206. Deschiderea cutiei cu bani o făcea protoiereul în prezenţa preotului
însoţitor, de faţă trebuind să fie, ca martori, alţi trei preoţi. Se încerca , în acest fel,
evitarea oricăror fraude cu ofrandele credincioşilor.
Preotul însoţitor trebuia să solicite autorităţilor locale unde ajungea cu icoana,
asigurarea pazei cu gardieni. La citirea de acatiste trebuia să aprindă o candelă în faţa
icoanei. Primirea icoanei în oraşele reşedinţă de judeţ trebuia să se facă în
conformitate cu articolul 13. Protoiereul judeţului împreună cu autorităţile locale şi
membrii comunităţii aveau obligaţia să întâmpine icoana la bariera oraşului cu onoruri
deosebite, cu armată şi fanfară militară care să intoneze imnuri de rugăciune.
Regulamentul menţiona, la această ceremonie de întâmpinare a icoanei, prezenţa
tuturor preoţilor din oraş, îmbrăcaţi în veşminte şi însoţiţi de credincioşi cu prapuri şi
fanare. Icoana urma să fie dusă pe braţe de preoţi până la biserica destinată, cu cântări
religioase, în timp ce clopotele de la toate bisericile din oraş trebuiau să bată fără
întrerupere. Plecarea icoanei trebuia să se facă după acelaşi ceremonial207.
Procesiunile cu icoana de la Floreşti erau manifestări publice care erau
cunoscute şi de autorităţile statului. Într-o adresă a Episcopiei Huşilor către Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, din 21 septembrie 1887, se dădeau detalii despre
scoaterea icoanei, se făceau referiri la regulamentul care se respectă şi la normele de
împărţire a ofrandelor208.
Regulament privind ofrandele
Procesiunile făcute cu icoana Maicii Domnului erau aducătoare de ofrande,
ofrande care constau în şervete, lăicere, pânză, ceară, bani şi diverse obiecte de
podoabă confecţionate din metale preţioase, aur sau argint. Activitatea servitorilor
bisericeşti era răsplătită cu o parte din ofrande, de obicei ei luau a patra parte din bani.
Banii erau împărţiţi între cei care însoţeau icoana în funcţie de rangul avut în ierarhia
eclesiastică. Cuantumul comisionului din aceste daruri nu era clar reglementat, ceea ce
a dus la discuţii contradictorii care s-au făcut auzite până la guvern. Pentru lămurirea
situaţiei, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice solicita, la 23 martie 1874,
Episcopiei Huşilor să statueze prin norme specifice modul de împărţire a banilor
strânşi cu icoana Maicii Domnului între slujitorii deservenţi de la fosta Mănăstire
Floreşti209. Episcopia nu cunoştea detalii, de aceea a cerut lămuriri de la Protoieria
Judeţului Vaslui210. Răspunsul îl aflăm însă de la Prefectura Judeţului Vaslui care
206

Ibidem, f. 6v.
Ibidem, f. 6-7.
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Ibidem, dosar nr. 25/1865-1890, f. 484.
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Ibidem, f. 25.
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Ibidem, f. 26
207

https://biblioteca-digitala.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXVII 2016

61

informa ministerul că preoţii primeau în mod egal, psaltul şi eclesiarhul mai puţin,
deşi aceştia nu aveau lefi precum preoţii. Pentru rezolvarea problemei, prefectura
propunea ca, pe viitor, plata sumelor să fie înscrisă într-un stat de plată211. Chestiunea
fusese, oarecum, aranjată printr-un ordin al Ministerului Cultelor încă din 1867, când
prefectul de Vaslui primise dreptul de a distribui banii adunaţi cu icoana Maicii
Domnului212. Situaţia părea destul de limpede. Într-un raport al subprotoiereului de
Racova din 10 aprilie 1874 aflăm cum se desfăşura acţiunea de împărţire a
recompenselor pentru slujitori. Cutia cu bani era adusă de către preotul îngrijitor la
prefectură unde directorul împărţea la toţi servitorii partea care li se cuvenea.
Eclesiarhul şi psaltul primeau jumătate din cât primea preotul îngrijitor. Raportul
menţiona şi faptul că nu se semnalaseră nici un fel de reclamaţii, aşa cum se
susţinea213. Ca urmare a acestor discuţii iscate în jurul drepturilor pe care trebuiau să le
primească servitorii bisericii, episcopia propunea ca preoţii să nu mai primească nici
un ban, întrucât erau retribuiţi de stat. Banii ar fi trebuit să rămână în beneficiul
bisericii şi – după adunarea unei sume considerabile – să se întrebuinţeze pentru
continuarea lucrărilor de construcţie214. Opinia episcopului Iosif Gheorghian era că la
Floreşti era necesară o biserică unde să poată fi ţinută icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului, nu într-o casă – şi aceea aflată într-o stare avansată de ruinare.
În adresa din 12 aprilie 1874 trimisă de Episcopia Huşilor către Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice se propunea împărţirea banilor strânşi cu icoana de la
Floreşti în trei părţi: „o parte destinată în beneficiul bisericii, o parte în beneficiul
bisericaşilor şi a treia parte să fie împărţită săracilor”. Deşi făcea această propunere,
episcopia îşi exprima rezerva cu privire la recompensa acordată servitorilor bisericii,
întrucât aceştia primeau salarii de la stat. De asemenea, ministrul era înştiinţat că
icoana era scoasă în procesiuni şi purtată în mai multe localităţi, adunându-se „bani
frumoşi” care ar fi trebuit folosiţi pentru finalizarea lucrărilor de la biserica începută
de greci. În acest sens, episcopul solicita ministrului să abroge ordinul din 1867 şi
propunea continuarea lucrărilor de la biserică, fără ca statul să mai cheltuiască vreun
ban, „numai prin mijlocirea sfintei”215.
În urma acestui demers al Episcopiei Huşilor, Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice a revocat Ordinul nr. 7386 din 1867 privind distribuirea banilor
colectaţi cu icoana Maicii Domnului de la Floreşti şi a solicitat episcopiei să ia
măsurile cuvenite în conformitate cu regulamentul pentru disciplina clerului216. Luând
act de dispoziţia ministerului, episcopia a hotărât ca banii de la cutia milei, adunaţi cu
icoana Maicii Domnului, să fie folosiţi pentru construirea bisericii, biserică necesară
comunităţii din Floreşti. Pentru îndeplinirea scopului propus a iniţiat un regulament şi
a organizat un comitet care să se ocupe de veniturile bisericii. Obiectivul pentru care
trebuia să militeze comitetul era finalizarea lucrărilor de construire a bisericii şi a
clopotniţei care rămăseseră neterminate de vechea conducere greacă a fostei Mănăstiri
211
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Floreşti. În acest context, Episcopia Huşilor trimitea o adresă Prefecturii Judeţului
Vaslui, prin care îi solicita să contribuie cu sprijinul moral la realizarea scopului
propus în „afacerea sacră” de la Floreşti217. De asemenea, era înştiinţat protoiereul
judeţului Vaslui, care urma să instituie şi să instruiască amintitul comitet, din care
făcea şi el parte, alături de preotul îngrijitor al bisericii de la Floreşti şi primarul
comunei Floreşti218.
Regulamentul creat de episcopul Iosif Gheorghian având titlul complet:
Regulament pentru ofrandele ce se adună cu icoana Maicii Domnului din fosta
Mănăstire Floreşti avea patru capitole cu un număr total de 22 articole şi în final un
articol adiţional, cu numărul 23. Primul capitol se referea la natura ofrandelor şi avea
patru articole. Ofrandele erau împărţite în ordinare şi extraordinare219. Capitolul al
doilea format din articolele 5-8 făcea precizări privind destinaţia ofrandelor. Ofrandele
ordinare urmau să fie folosite în beneficiul servitorilor bisericeşti. Ofrandele
extraordinare formate din obiecte, precum pânzeturi, scoarţe, lăvicere urmau a se
vinde şi transforma în bani pentru biserică. Conform articolului 7, servitorul care
însoţea icoana beneficia, pentru osteneala sa, de a patra parte din banii care se vor
aduna cu icoana. Se preciza faptul că servitorii nu primesc nimic din obiecte, acestea
fiind numai pentru beneficiul bisericii220. Capitolul al treilea, cu articolele 9-18,
reglementa administrarea capitalului. Pentru păstrarea şi administrarea capitalului se
instituia un comitet compus din epitropia bisericii şi protoiereul judeţului.
Icoana, purtată în procesiune, urma să fie însoţită de o cutie specială,
încredinţată preotului îngrijitor, având sigiliul epitropiei şi protoieriei. Deschiderea
cutiei trebuia să se facă în prezenţa tuturor membrilor din comitet, iar banii înscrişi
într-o condică specială care să aibă sigiliul episcopiei221. Banii rezultaţi din vinderea
obiectelor urmau a fi înscrişi în condică. O situaţie aparte o aveau monedele din metal
preţios „şi alte giuvaeruri” care erau donate cu scopul de a forma salba icoanei;
acestea nu puteau fi vândute şi deturnate de la destinaţia lor. Condica urma să conţină
un capitol aparte pentru înregistrarea acestor odoare222.
Capitolul al patrulea cu articolele 19-22 aducea lămuriri privitoare la
capitalizarea ofrandelor. Banii adunaţi urmau să se depună la Curtea de
Consemnaţiuni. Se prevedea realizarea de rapoarte şi dări de seamă periodice pentru
informarea episcopiei. Tot periodic se solicita şi prezentarea condicii pentru evaluarea
activităţii comitetului. Folosirea banilor se putea face doar cu acordul protoiereului.
Articolul adiţional menţiona pe cei trei membri care formau comitetul: preotul
protoiereu, preotul îngrijitor şi primarul223.
La 15 iulie 1874 condica pentru ofrande, legalizată de episcopie şi având
binecuvântarea episcopului, era trimisă epitropiei din Floreşti224. Având cadrul legal
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necesar, pe 20 iulie 1874, adică de ziua Sf. Ilie, hramul bisericii din Floreşti, era
constituit şi comitetul.
Întrucât biserica nu era finalizată, slujbele se oficiau într-un paraclis; în fapt era
o „odaie” aflată într-o stare de ruină avansată. Icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului era ţinută în acest paraclis. Credincioşii care aveau diverse probleme,
veneau în pelerinaj să se roage „Sfintei” şi, pentru împlinirea rugii, ofereau diverse
ofrande. Odată cu trecerea timpului, precum şi prin purtarea icoanei în diverse
procesiuni – mai ales în perioadele de secetă – se adunaseră nenumărate monede, dar
şi alte obiecte realizate din metale de mare valoare. Aceste odoare aranjate în două
salbe, erau agăţate de icoană, constituind averea bisericii din Floreşti. Cum spaţiul era
impropriu şi nesigur, comitetul a propus transferarea icoanei cu întregul tezaur, fie la
Episcopia Huşi, fie la Biserica „Sf. Ioan” din Vaslui. Soluţia mutării nu era definitivă,
ci provizorie, până la terminarea lucrărilor de construire a bisericii225. Cum Episcopia
Huşilor nu mai putea să ia decizii în privinţa bunurilor din mănăstirile secularizate,
întrucât se aflau în administrarea statului, s-a cerut acordul ministerului de resort226. Pe
25 aprilie 1875 venea şi răspunsul ministerului: icoana şi salbele urmau să fie
transferate la Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” din Vaslui227. Odată cu
răspunsul primit de la autorităţile statului, episcopia atrăgea atenţia protoiereului din
Vaslui pentru a lua măsuri sporite de securitate în privinţa odoarelor sfintei icoane, ca
nu cumva să se sustragă sau pierde ceva228.
Deşi se făcuseră toate demersurile şi se primiseră autorizaţiile necesare
strămutării icoanei de la Floreşti la Vaslui, lucrul acesta nu s-a întâmplat imediat.
În cursul anului 1874 icoana fusese purtată prin satele din jur, adunându-se noi
ofrande. Documentele vremii n-au reţinut numele localităţilor şi nici dacă icoana a
peregrinat ca urmare a unor cereri făcute din partea credincioşilor. În raportul întocmit
la 20 aprilie 1875 de protoiereul Constantin Focşa se consemna faptul că „în cursul
anului expirat s-au adunat cu cutia milei de la icoana Maicii Domnului patru sute
şaptezeci şi doi lei şi cincizeci şi şapte bani”. Banii fuseseră depuşi la Casa de
Consemnaţiuni, iar suma înscrisă în condica de ofrande229. Era primul pas făcut pentru
strângerea de fonduri cu scopul continuării lucrărilor de la biserică.
Episcopia Huşilor a verificat şi avizat condica – la 7 iunie 1875 - şi a trimis-o
protoiereului Constantin Focşa. Totodată, i-a solicitat acestuia, ca odată cu aducerea
icoanei la Vaslui, să-l invite şi pe primarul urbei să facă parte din comitet, alături de
primarul de Floreşti230.
Pe 27 august 1875 icoana Maicii Domnului de la Floreşti a fost strămutată la
Biserica „Sf. Ioan” din Vaslui231. Odată cu icoana, era transferat şi tezaurul format din
488 de piese de aur şi argint, care formau cele două salbe, „care s-au preţăluit şi
constatat că compun suma de douăsprezece mii şase sute patruzeci şi patru lei vechi
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douăzeci şi cinci parale” precum şi o candelă de argint232 (vezi anexa nr. 1).
Evaluarea tezaurului a fost făcută de o comisie formată din protoiereul Vasluiului,
preotul C. Focşa, primarul comunei Floreşti, P. Mihăilescu şi îngrijitorul bisericii,
preotul I. Bulboacă.
Este posibil ca în perioada de după verificarea condicii din 5 iunie şi până la
aducerea icoanei la Vaslui, pe 27 august, „Sfânta” să fi fost purtată din nou în
procesiune. Fără să indice perioada, raportul preotului Focşa din 5 septembrie
menţionează faptul că în cursul anului se adunaseră bani cu icoana, care trecuse prin
satele din judeţele Fălciu şi Cahul. Conform art. 7 din regulament, din totalul de 715
lei, suma ofrandelor în bani, preotului Ioan Bulboacă, ostenitorul care însoţise icoana,
îi reveneau 178,75 lei233. Dorinţa preotului Bulboacă de a vedea cât mai repede
adunate fondurile necesare pentru construirea bisericii în care dorea să slujească, l-au
determinat să-şi doneze partea care i se cuvenea. Fapta sa, raportată de protoiereul
Focşa, l-au făcut pe episcopul Iosif Gheorghian să-i transmită mulţumiri pentru
această „lăudabilă şi creştinească faptă” şi, totodată, „binecuvântările lui Dumnezeu să
se reverse asupra casei şi familiei”234.
Tezaurul icoanei
La mai puţin de jumătate de an de la aducerea icoanei de la Floreşti la Vaslui,
pe 13 ianuarie 1876, Episcopia Huşilor solicita Protoieriei Vaslui să trimită tezaurul
icoanei la catedrala episcopală. În documentul remis se invocau numeroasele cazuri de
furturi care avuseseră loc din biserici şi se menţiona faptul că obiectele de preţ ale
icoanei ar avea „o mai bună pază întrucât biserica episcopiei este mai vizitată şi mai în
siguranţă”235.
Drept urmare, protoiereul a inventariat întregul tezaur şi – pe 19 ianuarie 1876 –
l-a trimis la Huşi. Cele două salbe cu diverse monede şi obiecte de podoabă, la care s-a
adăugat şi una din cele două coroane de pe icoană, au fost depuse într-o bisactea de
lemn îmbrăcată în piele verde. Din cele două inventare ale tezaurului, unul a rămas la
episcopie şi unul, vizat de episcop a revenit la protoieria Vaslui236.
În contextul reformei administrative, comuna Floreşti a trecut la judeţul Tutova.
Conform regulamentului, în cadrul comitetului care se ocupa de administrarea
ofrandelor primite în timpul procesiunilor cu icoana va intra şi protoiereul judeţului
Tutova. Pentru o perioadă scurtă a fost preotul Iorgu Chiru237 din ianuarie până în
noiembrie 1876, după care a urmat preotul Hristodor Buzescu238. Preşedinte al
comitetului a rămas în continuare preotul Constantin Focşa, pe care îl găsim redactând
dările de seamă privind administrarea fondurilor239.
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Pe 24 martie 1879 episcopul Iosif Gheorghian a fost ales episcop al Dunării de
Jos, cu sediul la Galaţi. Pe 3 aprilie, în prezenţa protoiereului Focşa, episcopul Iosif
preda tezaurul icoanei de la Floreşti arhimandritului de scaun, Nectarie Tomescu.
Predarea s-a făcut pe baza unui proces verbal, verificându-se sigiliile care, după cum
menţionează documentul, erau intacte240. Responsabilitatea pentru odoarele din
bisactea vor trece apoi în seama noului episcop Calinic Dima241.
Procesiunile desfăşurate cu icoana Maicii Domnului au adus un aport de capital
important în contul bisericii din Floreşti. Totodată, s-a apelat la sprijinul enoriaşilor,
care s-au arătat solidari cu susţinerea lucrărilor de la biserică. Deşi se strânseseră
aproape jumătate din banii necesari, protoiereul Focşa înclina pentru amânarea
începerii lucrărilor, considerând că „numai prin grija creştinilor, în situaţia crizei aflată
într-un grad înspăimântător”, nu poate fi terminată biserica242. Cu toate acestea,
episcopul aproba începerea lucrărilor de la biserica din Floreşti pe 12 aprilie 1876, în
limita sumei adunate în acest scop. Devizul lucrărilor a fost întocmit de arhitectul
urbei Bârlad, Ignat Lorentz iar lucrările s-au desfăşurat sub conducerea antreprenorilor
Leon Rosemblum şi Bercu Şeimberg din Iaşi243. Lucrările au început efectiv în
primăvara anului 1879 şi în scurt timp au consumat toate resursele financiare
existente. Pentru a strânge noi fonduri, preotul Ioan Bulboacă stăruia pe lângă
episcopul Calinic pentru trimiterea icoanei la Floreşti pentru a-i încuraja pe poporăni,
dar şi pe cei din satele megieşe pentru donaţii în favoarea bisericii244. Icoana se afla la
Bârlad din 1878, şi fusese purtată prin satele judeţului Tutova în urma epizootiei ce
bântuise gospodăriile sătenilor245. Pe 4 iunie 1879, icoana Maicii Domnului era adusă
la Floreşti de preotul Ioan Bulboacă, după o perioadă de aproape patru ani de absenţă.
Cu toate stăruinţele, de la locuitorii Floreştilor nu s-a obţinut nici un ban din cauza
„timpului greu şi a sărăciei”246. Situaţia de la Floreşti începea să fie tensionată.
Antreprenorii realizaseră lucrări pentru care nu primiseră nici un ban; era normal să
solicite plata în conformitate cu lucrările efectuate şi reglementările din contractul
încheiat. Cum timpul trecea au ameninţat cu darea în judecată247.
Pentru detensionarea situaţiei, Episcopia Huşilor solicita sprijinul financiar al
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Deşi repetată solicitarea, ministerul a dat
răspunsuri evazive şi a refuzat ajutorul cerut248. S-a recurs şi la sprijinul Episcopiei
Dunării de Jos, unde a fost trimisă o condică de milostenii prin Zaharia Sachelaride 249.
Episcopul de acolo se arătase favorabil, însă un asemenea demers – purtarea unei
condici de milostenii – implica timp şi nesiguranţă. Cum banii trebuiau plătiţi cât mai
repede antreprenorilor, s-a apelat la o soluţie de avarie: au fost împrumutaţi bani cu
camătă de la un anume Leon Leff din Vaslui. Acum trebuia achitat şi acestuia
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împrumutul şi neavând alte resurse, s-a recurs la ultima şansă posibilă: tezaurul
icoanei aflat în bisacteaua de la episcopie.
Pe 29 decembrie 1879 protoiereul Vasluiului, preotul Focşa împreună cu
îngrijitorul bisericii Floreşti, preotul Bulboacă şi protoiereul de la Bârlad, preotul
Buzescu s-au deplasat la episcopie unde, în prezenţa episcopului Calinic au întocmit
următorul proces verbal: „Membrii comitetului pentru pregătirea bisericii Floreşti,
având în vedere că la 31 decembrie urmează a se plăti 200 # galbeni, cu a lor procente,
domnului Leon Leff din Vaslui, bani împrumutaţi pentru plata antreprenorilor de la
Floreşti; având în vedere că plata nu poate fi amânată, căci în acest caz, creditorul – în
temeiul obligaţiunii – ar face pretenţii care ar fi în defavoarea Bisericii, considerând că
Comitetul nu are nici un mijloc pentru achitarea datoriei, au decis, în unanimitate, a se
desface, cât s-ar putea mai în grabă, monedele de aur de la salba nouă a sfintei icoane
a Maicii Domnului, precum şi cele adunate în urma purtării sfintei prin judeţul Fălciu
de către sachelarul N. Vereanu, după cum prevede procesul verbal din 12 iunie 1878
şi, cu preţul ce s-ar lua pe aceste monede, să se achite domnului Leon Leff”.
Documentul era semnat de cei trei preoţi250.
Deşi hotărârea fusese luată la sfârşitul lui decembrie, scoaterea monedelor a
avut loc mai târziu, pe 8 ianuarie 1880. De faţă erau preoţii C. Focşa şi I. Bulboacă sub
stricta supraveghere a episcopului Calinic. Aşa cum menţionează documentul care s-a
redactat atunci, au fost scoase din inventarul icoanei următoarele obiecte: „19 lefţi
trecuţi în catagrafie la no. 1; 14 monede trecute la no. 2; 51 monede trecute la no. 3; 71
monede trecute la no. 4; 32 monede trecute la no. 5; 3 monede trecute la no. 6; 9
monede trecute la no. 7; una monedă din 1769 trecută la no. 35 şi una monedă de
argint de cinci franci trecută la no. 42; pentru care s-a încheiat cuvenitul prescript
verbal”251, totalizând un număr de 201 piese.
Deşi era mare grabă în achitarea datoriilor, monedele au fost preluate de la Huşi
şi aduse la Vaslui pentru a fi determinată greutatea, pe 12 ianuarie 1880. Cântărirea a
fost făcută de farmacistul Alex Zeilinca, constatându-se o greutate de 197 de dramuri.
Cum însă, doi lefţi aveau câte o mică verigă şi o pietricică, iar unul din irmilici s-a
dovedit a fi de aramă, pondul lor micşora valoarea iniţială cu câteva dramuri. Pentru
cumpărarea monedelor s-a arătat interesat un bancher din Vaslui, care a oferit 26 lei
vechi pe dram. În măsura în care nu s-a găsit un alt concurent iar preţul nu era tocmai
avantajos vânzătorilor, tranzacţia nu s-a făcut252.
Episcopul Calinic l-a îndemnat pe protoiereul din Vaslui să mai aştepte până
găseşte un client cu un preţ mai bun; în acelaşi timp, îi cerea protoiereului din Bârlad
să caute şi el un cumpărător. În caz de negăsire a unui alt concurent, sfătuia pe
protoiereul Focşa ca monedele să fie vândute la preţul oferit253. La Bârlad au fost
găsiţi mai mulţi ofertanţi evrei, dintre care unul a oferit 32 lei pe dram, cu plata în
hârtii sau argint254. Cum preţul obţinut era mai avantajos, episcopul a aprobat
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tranzacţia255. Astfel, la începutul primăverii, pe 1 martie 1880, monedele luau drumul
Bârladului. Aici au fost cântărite din nou şi s-a descoperit o lipsă de 24 dramuri din
cele 197 găsite la Vaslui. Situaţia era incertă. Neştiind unde s-a greşit, după o
săptămână, tezaurul se întorcea la Vaslui, la farmacia lui Zeilinca pentru a fi din nou
cântărit. S-au găsit 19313 dramuri, cu 32/3 dramuri mai puţin. Unde se greşise de fapt?
Eroarea s-a dovedit din calculul transformării gramelor în dramuri, cântărirea făcânduse în grame. Făcându-se cântărirea şi în greutate de galbeni, după cum a dorit
cumpărătorul, s-a descoperit lipsa de la Bârlad şi aceasta pentru că greutatea în galbeni
este mai mare cu câteva puncte decât a dramului256. În consecinţă, valorile donate
icoanei din Floreşti erau duse din nou la Bârlad pentru a-şi găsi un nou proprietar. Au
mai fost odată cântărite şi s-a constatat o cantitate de 180 dramuri de aur, la care s-au
adăugat şi 7 dramuri cuprinse într-un left şi 6 rubiele, ofrande colectate pe când icoana
se afla la Bârlad. Pe 26 martie 1880, cea mai mare parte din bunurile patrimoniale care
aparţineau icoanei Maicii Domnului din Floreşti au fost vândute. S-a oferit 32 lei pe
dram, în greutatea galbenilor, obţinându-se 5760 lei vechi, bani care au plecat la
Vaslui, unde protoiereul Focşa a achitat creditul făcut pentru plata lucrărilor de la
biserica din Floreşti257.
La mai bine de un an distanţă, pe 22 mai Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice aproba pentru biserica din Floreşti suma de 10 000 lei, bani care erau necesari
în măsura în care se făcuseră lucrări suplimentare faţă de planul iniţial258. Sigur că
banii au venit după intervenţii repetate ale episcopiei. Probabil că, dacă ministerul ar fi
arătat mai multă solicitudine, şi ar fi oferit suma respectivă după primele demersuri ale
episcopiei, partea din tezaurul icoanei din Floreşti, scos la mezat, n-ar mai fi fost
înstrăinat.
O nouă procesiune cu icoana a avut loc prin satele din judeţele Vaslui, Tutova
şi Fălciu, de la 12 aprilie şi până la 5 mai 1882 . Şi de data aceasta creştinii şi-au
exprimat devotamentul faţă de Maica Domnului oferind daruri în bani şi obiecte. Din
cei 1 353 lei noi care se colectaseră, 1 014,75 lei au fost capitalizaţi în favoarea
bisericii Floreşti, iar a patra parte din sumă, 338, 25 lei au revenit – conform art. 7 din
regulament – ostenitorilor care au însoţit icoana, preotului Bulboacă şi unui diacon,
precum şi celorlalţi servitori bisericeşti259. Şi de data aceasta au fost primite obiecte
din aur şi argint260 şi diferite alte materiale (vezi lista din anexa nr. 2) – şervete, pânză,
ceară, lăvicere – ce au fost puse la vânzare prin licitaţie, în favoarea bisericii261.
Obiectele de aur şi argint, au fost cerute de Episcopia Huşilor pentru a le păstra; se
pare însă că, până la sfârşitul lunii decembrie 1882, au rămas la Bârlad. Un document
din 13 ianuarie 1883 consemna faptul că obiectele de aur şi argint ajunseră la
episcopie prin intermediul unui seminarist, Enache Tufă262.
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La 20 iulie 1883, biserica din Floreşti a fost sfinţită de arhimandritul Nectarie
Tomescu, delegatul episcopului Calinic Dima263. Pentru finalizarea lucrărilor, precum
şi pentru dotarea bisericii cu strane, catapeteasmă, icoane se cheltuiseră foarte mulţi
bani. Pe lângă banii donaţi prin condicile de milostenii, a celor obţinuţi din vânzarea
unor materiale sau din arenzi, o mare parte din fonduri proveneau din ofrandele
dobândite în urma procesiunilor cu icoana Maicii Domnului. În noua biserica se
lucrase şi pentru o strană specială în care să fie aşezată icoana. Pentru realizarea
acesteia s-a încheiat un contract cu meşterii bârlădeni Ioan Constantin şi Dumitru
Constantin, care realizaseră şi strana arhierească, proschinitarul, amvonul, serafimii,
analoagele; tot ei pictaseră icoanele şi făcuseră modificările necesare catapetesmei264
care fusese adusă de la Lipova265. Strana, în care urma să fie aşezată icoana, a fost
lucrată după modelul stranei Maicii Domnului de la biserica „Sf. Ioan” din Bârlad, iar
suma contractată a fost de 50 #266. Conform contractului, pe 1 octombrie 1882, totul
trebuia să fie gata. Protopopul Focşa propunea episcopului sfinţirea pe 17 octombrie.
Îmbolnăvirea unuia dintre meşteri a dus la întârzierea lucrărilor de la strana Maicii
Domnului. A fost motivul pentru care episcopul Calinic a amânat sfinţirea bisericii
„până când totul va fi gata”267.
În primăvara anului 1884 icoana a fost în procesiune prin judeţele Tutova şi
Fălciu. Pe 6 iunie era trimis episcopiei raportul care consemna suma colectată: 1445
lei, din care 361,25 lei au fost încredinţaţi preotului Bulboacă spre a-i împărţi cu
ceilalţi slujitori. Se strânseseră 401 coţi pânză, 596 şervete mari şi mici, 3 lăvicere, 3
saci cânepă, una prostire de bumbac, una perdea de atlas roşu brodată cu alb, 37 oca
lumânări ceară. Dintre acestea, 10 şervete mari, perdeaua de atlas şi prostirea au fost
oprite pentru trebuinţa bisericii iar celelalte au fost scoase la vânzare prin licitaţie,
banii rezultaţi urmând să fie folosiţi pentru finalizarea lucrărilor de la clopotniţă268.
În cursul lunii mai 1885 s-a mers cu icoana prin judeţul Fălciu. Adresa
protoiereului evidenţia faptul că pe lângă şervete şi pânză, între ofrandele primite se
numărau două piese turceşti din aur, o mahmudea şi un icosar, precum şi o cruciuliţă
mică de aur269.
Pe 23 mai 1885, membrii comitetului s-au întrunit la Floreşti. Având în vedere
că biserica era rezidită şi sfinţită, că se afla în stare bună şi serviciul divin se efectua
regulat, comitetul a dispus ca, pentru păstrarea obiectele de valoare pe care le posedă
icoana Maicii Domnului, să se cumpere o ladă de fier. În asemenea situaţie nu mai
putea fi nesiguranţa din trecut şi de aceea comitetul îşi exprima părerea ca obiectele de
valoare „să fie înapoiate bisericii spre a servi la timp şi ocaziuni ca podoabe sfintei
icoane, după scopul pentru care au fost donate de pioşii creştini”. Episcopul era rugat
să aprobe dorinţa exprimată de membrii comitetului şi să încredinţeze protoiereului
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judeţului Tutova tezaurul, pe baza inventarului depus, iar acesta, urmând să-l predea
îngrijitorului bisericii din Floreşti, preotului Ioan Bulboacă270.
Episcopul aproba, în principiu, cererea comitetului, pe 29 mai, însă transferul
obiectelor de valoare nu putea să aibă loc decât după achiziţionarea lăzii de fier271. Pe
11 iulie a fost achiziţionată şi lada de fier, cu suma de 246 lei272, aşa încât pe 19 iulie
episcopul invita pe preoţii Buzescu şi Bulboacă să meargă la Huşi spre a li se
încredinţa „dota sfintei icoane”. Totodată, le cerea celor doi să aducă lada spre a fi
verificată273. Situaţia însa a căpătat o altă turnură. Preotul Bulboacă se îmbolnăvise şi
nu putea să se deplaseze la episcopie. De asemenea, lada de fier era de dimensiuni
mari, cântărind 320 oca şi ar fi fost destul de dificil transportul ei de la Floreşti la
Huşi. Pentru aceasta ar fi trebuit o trăsură şi cheltuieli de peste 100 franci pe un drum
anevoios274. Pus în faţa unor asemenea argumente, episcopul renunţa la verificarea
lăzii, însă tezaurul nu-l putea încredinţa dacă nu se prezentau măcar doi membri din
comitet275. În acest context lucrurile au trenat încă un an de zile şi abia la 1 iulie 1886,
comitetul s-a prezentat la episcopie pentru a primi odoarele icoanei de la Floreşti.
Procesul verbal încheiat cu acest prilej a evidenţiat faptul că predarea s-a făcut de
episcopul Calinic, asistând ca martori Nectarie Tomescu, arhimandritul de scaun şi
Ioan Cogean, protoiereul judeţului Fălciu. Cu aprobarea episcopului se luaseră de către
membrii comitetului din tezaurul icoanei cele 10 monede, galbeni, donaţia Acriviţei
Herescu , bani întrebuinţaţi la restaurarea bisericii, precum şi monedele înscrise în
raportul 1049 din 29 decembrie 1879 şi primite la 8 ianuarie 1880. Celelalte odoare
înscrise în inventar, la care se adăugau cele primite pe 5 mai 1882, se aflau în
bisacteaua de lemn îmbrăcată în piele verde. Membrii comitetului, Nicolae Vereanu,
noul protoiereu de Vaslui şi H. Buzescu au semnat de primire. Martorii şi-au pus şi ei
semnătura, arătând că „am fost de faţă la predarea bisactelei cu toate odoarele
prevăzute”276.
Odată cu trecerea timpului icoana a început să prezinte semne de uzură, datorate
faptului că era purtată în procesiuni îndelungate pe drumuri care nu erau întotdeauna
facile, era mânuită de către diverşi slujitori care nu erau foarte atenţi precum şi
faptului că era expusă la intemperii. Toate acestea au dus la degradarea şi pierderea
strălucirii iniţiale şi i-au făcut pe membrii comitetului să ia măsuri pentru restaurare.
Întruniţi la Floreşti, au luat în discuţie starea icoanei, constatând deteriorarea şi
turtirea, în mai multe locuri, a ferecăturii de argint. Drept urmare au hotărât că
„repararea şi aducerea în stare bună şi apoi poleirea cu aur” sunt lucruri absolut
necesare. Pentru rezolvarea problemei a fost însărcinat protoiereul Tutovei, care
trebuia să găsească un meşter argintar, plata urmând să se facă din banii care-i poseda
biserica din Floreşti277. Având aprobarea episcopului278, icoana a fost dusă la Bârlad şi
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lucrarea de restaurarea a fost încredinţată meşterului Nicolae Petcu pentru suma de
640 lei279. Pe 19 iulie 1886 icoana a fost dusă la Floreşti, unde s-a oficiat ceremonia de
sfinţire conform rânduielilor tipiconale280.
*
În declaraţia dată de preotul Ioan Vrânceanu Oficiului de Patrimoniu Vaslui, la
28 ianuarie 1975, între obiectele de valoare patrimonială era trecută, pe lângă alte
obiecte de cult, şi icoana Maicii Domnului „ cu două coroane de argint aurit , din care
una cu pietre preţioase şi o salbă cu obiecte din aur, argint şi pietre preţioase şi unele
din materiale comune”281. Seismul din 30 august 1986 a dus la deteriorarea structurii
de rezistenţă a bisericii. Pentru asigurarea securităţii, până la repararea bisericii,
Muzeul Judeţean Vaslui lua în custodie salba compusă din obiecte de aur, argint,
perle, diamante şi pietre semipreţioase, între care 88 piese de aur, în greutate de 198
grame, precum şi coroana de argint aurit a Maicii Domnului. În 17 ianuarie 1987,
obiectele preluate erau revendicate, în mod imperios, de Banca Naţională, Sucursala
Vaslui282. Ştiind că odată preluate de bancă, piesele vor fi topite, directorul muzeului,
Constantin Popescu şi muzeograful Maria Popa au ştiut să le apere: „piesele în
discuţie nu fac obiectul solicitării dumneavoastră, întrucât, acestea sunt piese de cult,
folosite în practica religioasă”. Pentru a fi mai convingători, îi invitau pe cei de la
bancă să studieze documentele şi monografia din biblioteca de specialitate283. Informat
de situaţie, episcopul Eftimie al Romanului şi Huşilor mulţumea celor de la muzeu
pentru „competenţa cu care apreciază şi stăruinţa cu care apără aceste bunuri naţionale
aflate în patrimoniul Bisericii”284. Tezaurul de la Floreşti, aflat şi astăzi în colecţia
Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, a fost expus în cadrul Expoziţiei de
numismatică, 2013285.
Cunoscută de toţi credincioşii din zona Vasluiului, icoana Maicii Domnului de
la Floreşti este admirată şi venerată şi astăzi cu aceeaşi evlavie ca acum două veacuri.
Prin intermediul icoanei s-au colectat ofrande care au ajutat substanţial terminarea
lucrărilor de construire, atât a bisericii cât şi a clopotniţei. Faptul că ridicarea acestor
edificii eclesiastice s-a realizat în perioade vitrege, au fost considerate adevărate
minuni şi au fost puse pe seama Maicii Domnului. Deşi în perioada regimului
comunist nu s-a mai permis scoaterea ei, după 1990 s-a revenit la vechile practici şi
icoana este cerută de creştini în zonele secetoase. Dacă se întâmplă ca uneori să şi
plouă după asemenea procesiuni, fervoarea credincioşilor atinge cote maxime.
Desigur, procesiunile de astăzi nu mai cunosc fastul şi onorurile de altă dată şi
ofrandele nu mai sunt de aur şi argint.
Reînfiinţarea mănăstirii Floreşti, restaurarea întregului ansamblu, biserică,
clopotniţă, palat egumenesc s-au făcut, după 1991, prin osteneala arhimandritului
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Iezechiel Ariton, prin fonduri atrase de la Ministerul Culturii şi de la Episcopia
Huşilor. Dar toate acestea sunt puse tot pe seama icoanei făcătoare de minuni a Maicii
Domnului. Procesiunile organizate prin comunităţile din jur, în ultimii ani, dar şi la
Vaslui, Bârlad sau tocmai la Slobozia (în 2012) evidenţiază harul lucrător al icoanei şi
sentimentele de pietate ale creştinilor noştri.
Anexa nr. 1:
Inventar286
Pentru avere(a) Sfintei Icoane Maica Domnului din Monastirea Floreşti, Plasa
Racova, Judeţul Vaslui, compusă din monede de aur şi argint, asemenea, din
cruciuliţe, cercei, inele şi broşe, toate de aur şi argint, cu mai multe pietre pe ele,
precum se vor arăta mai jos; (s-a) format acest inventar cu ocazia strămutării sfintei
icoane la biserica catedrală din Vaslui, conform ordinului Prea Sfinţitului Episcop
Eparhiot, No. 379 din 4 iunie anul 1875.
No. No.
cur obiect
ent
1

Arătarea obiectelor

2

140

3

30

4
5
6
7
8
9
10

2
8
2
5
1
1
1

Una sută patruzeci monede de aur, în valoare una de
un leu 30 parale.
Treizeci monede de aur în valoare una 3 lei vechi 20
parale.
Două monede aur în valoare una de 7 lei vechi.
Opt monede aur în valoare una de 14 lei vechi.
Doi lefţi aur în valoare unul de 4 # galbeni.
Cinci monede aur în valoare una de 37 lei vechi.
Una broşă aur cu piatră verde în valoare de 14 lei.
Una broşă aur cu piatră vişinie în valoare de 24 lei.
Una broşă legată cu aur şi cu o piatră albastră şi în
jurul ei mai multe pietricele albe în valoare de 28
lei.
Una broşă aur cu un lănţujel aur, mic, rupt şi cu 7
pietricele roşii, în valoare de 24 lei vechi.
Una broşă de o piatră neagră de Gal, legată cu un fel
de metal galben cu patru steluţe de aur şi cu lănţujel
în valoare de 14 lei.

11

1

12

1

286

Suma
lei

Sfânta icoană Maica Domnului, îmbrăcată cu argint
şi marginile suflate cu aur, având două coroane de
argint suflate cu aur şi mai multe pietre de topaz pe
ele.
Salba veche rămasă de la egumenii greci

245
105
14
112
296
185
14
24
28

24
14

Arhivele Naţionale Vaslui, Fond Episcopia Huşilor, dosar nr. 25/1865-1890, f. 59, 59v., 60, 60v.
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13

2

14

5

15

1

16
17

6
16

18

1

19

1

20

1

21

1

22
23
24

19
14
51

25

71

26

32

27

3

28

9

29

10

30

1

31

4

32

1

33

1

Două steluţe de aur, pătrate, în valoare de 3 lei 20
parale una.
Cinci cruciuliţe aur, din care una cu o pietricică, în
valoare de 3#.
Una cruciuliţă de argint cu 11 pietricele, în valoare
de 24 lei.
Şase cercei buni în valoare de 24 # galbeni.
Şaisprezece inele, de aur, dintre care unul de argint,
cu mai multe feluri de pietre pe ele, toate în valoare
de 12 #.
Un cercel aur cu o pietricică mică în valoare de 18
lei.
Un bold aur cu 13 pietricele verzi şi roşii în valoare
de 14 lei.
Un lanţ aur cu 47 pietre diamante, la mijlocul lui cu
o piatră albastră de safir şi împrejurul ei 12
pietricele diamant, în valoare total de 50 #.
Un lanţ de metal galben cu pietricele, în valoare de
14 lei.
Salba nouă adunată în timpul actualului
îngrijitor, preot econom Ioan Bulboacă
Nouăsprezece lefţi aur, a patru galbeni unul.
Paisprezece monede turceşti, aur, a 2 # una.
Cincizeci şi una bucăţi diferite monede aur, în
valoare de 14 lei.
Şaptezeci şi una rubiele aur, de diferite mărimi, în
valoare …
Treizeci şi doi irmilici aur, două jumătăţi şi două
sferturi de irmilici, toate în valoare de 468 lei vechi.
Trei mahmudele de aur, în valoare toate de 174 lei
vechi.
Nouă monede aur, mai mici decât mahmudelele, în
valoare toate de 211 lei vechi
Zece cruciuliţe de diferite mărimi, unele cu jumalţ,
altele cu mărgăritare şi altele cu pietre roşii şi
albastre, în valoare toate de 21 # galbeni.
Una cruciuliţă aur cu pietricele albe şi roşii, două
lipsesc, în valoare de 37 lei.
Patru cercei de aur, din care 2 cu email, în valoare
de 2 # toţi.
Una păreche cercei mărgean cu verigile de aur,
valoare 2 #.
Una păreche cercei argint cu pietre roşii şi verzi în
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714
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174
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777
37
74
74
9,10

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXVII 2016

34

1

35

2

36
37

1
2

38

5

39

1

40

1

41

1

42

1

43
44

1
1

45
46

1
2

47

1

48

1

49

1

50

1

51

1

52

2

53
54

1
3

55
56

1
1

valoare
Una păreche cercei aur cu email verde,alb şi roşu în
valoare
Doi cercei de aur franţuzesc, cu stâlpi email albastru
în valoare
Un cercel de aur în valoare de 25 lei vechi.
Doi cercei de aur, cu câte o piatră neagră în mijlocul
căruia au câte un fir mărgăritar şi patru pietricele în
valoare de 1 #.
Cinci inele de aur, din care unul cu mărgean şi
celelalte cu diferite pietre, în valoare, toate, de 12 #.
Una broşă aur cu diamantele şi 5 pietre colorate în
valoare 3 #.
Una broşă aur cu email negru şi cu 10 fire de
mărgăritare în valoare de 3 #.
Una broşă aur cu email verde şi cu 10 diamanţele,
valoare 3 #.
Una broşă aur cu email verde şi albastru, cu două
fire mărgăritare şi un diamant mic în valoare de 2 #.
Una broşă aur cu 7 pietre albastre în valoare de 2 #.
Una broşă cu piatră verde în valoare de 9lei 10
parale.
Una broşă aur cu o figură de os lucrată, valoare 3 #.
Două bratelete, una de aur şi una de mărgean, legate
cu aur, în valoare, ambele, 7 #.
Una broşă de argint cu pietre de diamant în valoare
3 #.
Una broşă de bronz cu o piatră roşie în valoare de
12 lei vechi.
Una broşă de bronz cu o piatră verde în valoare de 9
lei vechi.
Una broşă de metal galben cu o piatră figurală,
valoare 8 lei
Una broşă de bronz cu email negru şi alb, cu o
figură pe el, având şi 8 pietricele pe el, albastre, în
valoare de 12 lei vechi.,
Două părechi metanii de chihlimbar în valoare de 5
#.
Un lanţ de aur franţuzesc în valoare de 4 #.
Trei şiraguri mărgean, din care două mai mărunte,
valoare 2 #.
Una monedă de argint, Leopold.
Una monedă aur antică datată cu no. 1769, valoare 1
#.
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57
58
59
60
61
62
63

1
1
1
3
5
1
1

64

1

488

Un şfanţ austriac.
Una monedă de argint, turcească.
Una monedă de argint, turcească.
Trei picioare de argint în valoare de 21 lei vechi.
Cinci ochi argint, din care doi suflaţi cu aur.
Optzeci dramuri peteală bună în valoare de 2 #.
Un lănţujel de aur cu cruciuliţe şi cu optsprezece
fire mărgean, înşirate pe el şi pe cruce, valoare 3 #.
Una monedă franceză, de argint, de la anul 1849 în
sumă de
Suma totală

74

2
2
2
21
27,20
74
111
15,25
12644,25

Adică, patru sute optzeci şi opt obiecte de aur şi argint, precum şi alte lucruri de
valoare aflate la sfânta icoană Maica Domnului de la biserica din Floreşti, plasa
Racova, judeţul Vaslui, care s-au preţăluit şi constatat că compun suma de
douăsprezece mii şase sute patruzeci şi patru lei vechi douăzeci şi cinci parale, pentru
care se avizează, lămurindu-se că, pe lângă obiectele mai sus arătate, se mai află şi o
candelă de argint, în greutate de 80 dramuri, cu numele „Vasile şi Ileana”, însemnate
pe ea; se notează şi aceasta spre ştiinţă.
1875, august, în 2 zile
Membri: C. Focşa, econom, primar P. Mihăilescu, pr. I. Bulboacă
România287
Comitetul Bisericii Floreşti
Subscrişii, observând Inventarul de faţă, care se cuprinde din două salbe a
sfintei icoane Maica Domnului, de la biserica din Floreşti şi găsindu-l întocmai cu acel
trecut în condica trimisă de către Prea Sfinţitul Episcop Eparhiot cu Ordinul No. 447
din anul 1874, iulie, 15; aceste toate s-au încredinţat în păstrarea sfinţiei sale,
economului Constantin Focşa, protoiereul acelui judeţ.
1875, septembrie în 15 zile
Membri:
Toate odoarele cuprinse prin Inventarul de faţă le-am primit în păstrarea mea,
pentru care adeveresc:
Constantin Focşa, econom

287
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Anexa nr. 2:
Inventar288
De obiectele adunate cu sfânta icoană din Floreşti în timpul umblării prin
judeţele Vaslui, Fălciu şi Tutova de la 12 aprilie şi până la 2 mai 1882

1. Una păreche paftale de argint prost suflate cu aur.
2. Una păreche paftale argint mai bun dar subţiri.
3. Una broşă de aur stricat şi dres cu ceară roşie.
4. Cinci irmilici de aur.
5. Doi cercei din părechi, unul de aur şi altul de argint suflat cu aur.
6. Unu lăvicer.
7. Una bucată adamască.
8. Una sută şaizeci şi şase şervete mari.
9. Patru sute cincisprezece şervete mici.
10. Patru prostiri, din care, trei mătase şi una bumbac.
11. Un prosop cu iniţialele A. G.
12. Şase sute cincizeci şi trei coţi pânză bumbac şi cânepă.
13. Patru coţi pânză de câlţi.
14. Cinci şi giumătate oca ceară.
15. Optzeci şi şase oca lumânări.
16. Una păreche sfeşnice.
17. Cinci saci.
18. Unu covoraş mic de canava.
Acestea sunt obiectele adunate cu sfânta icoană care s-au şi încredinţat de
subsemnatul iconomului Ioan Bulboacă, îngrijitorul bisericii (din) Floreşti spre
păstrare.
Protoiereu,
H. Buzescu, iconom

288
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Fig. 1 – Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Floreşti

Fig. 2 – Podoabe din tezaurul de la Mănăstirea Floreşti
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