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EVOLUIA ORAULUI IAI DIN
PERSPECTIVA TOPOGRAFIEI ISTORICE

Centru citadin cu evoluie efervescent, extins de-a lungul unui registru cronologic
acoperind peste ase veacuri, dintre care o jumtate a acestei perioade ca reedin voievodal,
Iaii aveau s joace pe deplin îndrituit un însemnat rol economic, cultural, confesional i politic
în cadrul rii Moldovei, extrapolat într-o anumit msur i spre celelalte regiuni româneti i
chiar dincolo de fruntariile lor. Aceste valene au fost de natur s polarizeze interesul multor
categorii de savani i, în primul rând, al istoricilor, pentru trecutul su mai apropiat sau mai
îndeprtat, ceea ce a generat o bogat i variat literatur de specialitate, însumând atât lucrri
docte, cât i altele cu caracter de popularizare sau de factur diletant.
Despre evoluia Iailor pe parcursul evului mediu s-au elaborat numeroase studii speciale,
problema fiind abordat – tangenial sau aprofundat – în diverse volume monografice sintetice,
aferente fie numai Moldovei, fie întreg spaiului românesc. În chip firesc, nu toate aseriunile
exprimate asupra centrului urban de pe cursul Bahluiului îi mai menin actualitatea, dat fiind
plusul de informaii colectate în decursul vremurilor, care pun într-o lumin nou anumite
realiti ale vremurilor revolute.
În ceea ce privete editarea materialului diplomatic, Iaii se afl într-o situaie privilegiat
în raport cu marea majoritate a aezrilor citadine din spaiul carpato-danubian, întrucât a
beneficiat de travaliul mai multor generaii de harnici i pricepui cercettori, încununat recent de
publicarea la un înalt nivel al exigenelor a celor zece monumentale volume de „Documente
privitoare la istoria oraului Iai”, primul rod al colaborrii universitarilor ieeni Ioan Caprou
i Petronel Zahariuc, iar celelalte nou asumate numai de profesorul Ioan Caprou. Tomurile
grupeaz un numr impresionant de acte, de la cele mai vechi, datând de la începutul secolului
al XV-lea, i pân la 1800, publicate într-o caden extrem de rapid, între anii 1999 i
2007. Acest adevrat tezaur documentar va rmâne pentru decenii sau poate chiar secole o
surs inestimabil pentru reconstituirea tuturor segmentelor vieii oreneti ale vechii aezri din
partea central a Moldovei.
La configurarea trecutului ei un aport însemnat ar fi trebuit s revin i cercetrilor
arheologice. Acestea au demarat în mod promitor în anii postbelici, sub coordonarea unei
echipe de specialiti condus de profesorul Alexandru Andronic, care a explorat în mod
corespunztor mai cu seam rezultatele spturilor iniiate în zona Curii domneti. Din
pcate, în ultimele decenii, colectivele de cercettori crora le-au incumbat dirijarea lucrrilor pe
antierele din perimetrul iniial al aezrii medievale de la Iai, cu tot profesionalismul atestat în
efectuarea lor, nu au reuit, cel puin pân în acest moment, s valorifice tiinific decât o mic
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parte din materialele recuperate prin spturile metodice sau de salvare pe care le-au întreprins,
uneori din cauza ritmului suprasolicitant al muncii de antier, al lacunelor organizatorice
înregistrate de unele instituii abilitate i al altor disfuncionaliti, dar alteori i din pricina
propriei lipse de voin.
Ndjduim ca aceste neîmpliniri s fie remediate în anii urmtori, întrucât considerm c
numai printr-o juxtapunere a mrturiilor scrise i ale celor arheologice se va putea ajunge la
reconstituiri credibile ale ambientului medieval din vechea reedin domneasc de pe cursul
Bahluiului.
Edificat pe deplin asupra stadiului cercetrilor în domeniul evocat, Ctlin Hriban a
cutezat s-i asume o misiune câtui de puin facil prin alegerea unui subiect – iniial tez de
doctorat, susinut la Facultatea de Istorie a Universitii „Al. I. Cuza” din Iai în februarie
2011 – de real dificultate, precum cel la care ne referim. Nu este mai puin adevrat c, atunci
când a optat pentru respectiva tem, nutrea sperana în publicarea într-o ritmicitate normal a
rezultatelor spturilor arheologice, ceea ce, din nefericire, nu avea s se întâmple.
Spre deosebire de numeroii investigatori ai problemei genezei i evoluiei vieii oreneti
din regiunile româneti – istorici, arheologi i geografi –, care au tratat, potrivit normelor
tradiionale, diverse aspecte legate de structurile urbane, Ctlin Hriban a ales un mod de
abordare cu totul original, cel puin în cadrul istoriografiei româneti, pornind de la cazul
particular al Iailor. Domnia sa a avut drept punct de demaraj aspectul topografic al aezrilor
urbane, în conexiune cu cadrul natural, supus aciunii multiple i persuasive exercitate de
elementul antropic. Acest unghi de prospeciune nu presupune câtui de puin o detaare de
încrctura dens a diferitelor categorii de izvoare, ci necesit o utilizare complex a tuturor
surselor disponibile, atât scrise (narative, documentare, beletristice, cartografice etc.), cât i
arheologice. Anumite idei pentru cercetrile din sfera topografiei istorice i-au fost sugerate,
precum rezult din materialul bibliografic folosit, de lucrri recente recoltate prioritar din
literatura erudit anglofon, în care dezbaterile de ordin teoretic sunt extrem de penetrante i
fructuoase, în mare parte i datorit abordrii unor faete epistemologice adesea debordante prin
varietate i inventivitate, precum i a lipsei de complezene chiar fa de punctele de vedere cu
aureol axiomatic.
Autorul volumului a întreprins i o estimare critic echilibrat, neprejudiciat de nici o
emfaz sau de rsfuri de pedanterie, a interpretrilor celor ce l-au precedat în preocupri,
emiând verdicte legitime în privina limitelor metodologiei adoptate i asupra concluziilor de
ordin general, pe care a inut s le emendeze prin argumente convingtoare.
Considerm meritorii precizrile teoretice fcute în lucrare asupra atributelor arheologiei
citadine, a etapelor fenomenului de urbanizare, a pluralitii cilor prin care se accede spre
nucleele oreneti, a relevanei compoziiei etnico-demografice a localitilor, a varietilor
formelor arhitecturale, a dispunerii lor în perimetrele citadine, a structurrii tramelor stradale, a
amplasamentului construciilor auxiliare, a cauzelor apariiei specificitilor zonale, de cartier
sau stradale, a ponderii ramurilor meteugreti i agricole în economia aezrilor, a
principalelor fluxuri comerciale cu extensie intern sau internaional, a raportului dintre centru
i periferie, a deciziilor ce au guvernat amplasarea construciilor de cult, a prezenei reelei
administrativ-fiscale, a rolului curilor domneti în dinamizarea procesului de urbanizare, în
instituirea ordinii i a dreptului etc., prin urmare o palet problematic de o mare diversitate i
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complexitate, rareori avut în vedere în ansamblul ei de majoritatea cercettorilor, cel puin pân
în prezent.
Ctlin Hriban nu s-a mulumit numai cu enunurile teoretice, ci s-a preocupat s le
aplice pragmatic în cazul Iailor. În mod firesc acesta nu a conceput geneza i dezvoltarea
centrului de pe valea Bahluiului drept un fenomen autarhic, ci l-a analizat în conjuncie cu
realitile din alte zone ale Moldovei, apelând la izvoarele documentare cele mai revelatoare i
utilizând critic concluziile istoricilor, arheologilor i arhitecilor ce s-au aplecat spre studierea
aceluiai conglomerat problematic. Dat fiind penuria informativ, paralelismele sugerate cu
elementele de geografie istoric i de arhitectur constatate pentru alte centre oreneti de la
rsrit de Carpaii Orientali nu au fost întotdeauna posibile, dar ele vor deveni desigur mult
mai rodnice pe msura acumulrii unor noi materiale documentare, în special a celor de factur
arheologic.
Pe alocuri, autorul a depit spectrul problematic prefigurat de titlul volumului, fiind
tentat s abordeze aspecte legate de trecutul Iailor, care, cu toate c au focalizat atenia multor
generaii de specialiti, sunt departe de a întruni un consensus omnium, dând loc la controverse.
Setul bogat i divers de tabele i planuri, întocmite cu acribie, este de natur s argumenteze
anumite aprecieri din textul propriu-zis. Ar mai fi de notificat modul original în care a fost
conceput arhitectura global a lucrrii i propensiunea pentru teoretizri ce au intit dincolo de
realitile circumscrise trecutului medieval al Iailor.
Victor SPINEI
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1. ÎN LOC DE INTRODUCERE:
DEFINIII. CONINUT.
TERMINOLOGIE

Monografiile arheologice i istorice dedicate oraului medieval românesc din
afara arcului carpatic au suferit, de la începuturi, de lipsa unei paradigme
topografice istorice, element teoretic de baz pentru orice încercare de restituire a
structurii i aspectului oricrei locuiri istorice. O paradigm topografic este un
concept prea abstract îns, pentru a fi construit i argumentat ca atare, de aceea
principalul instrument de lucru este modelarea, atât teoretic (structural), cât i
topografic (morfologic). În absena unui corpus consistent de izvoare
cartografice, augmentat de rezultatele structurate ale cercetrii arheologice i
documentare, construirea unor astfel de modele pentru oraele medievale este o
întreprindere dificil, care necesit, în primul rând, elaborarea unui set de
instrumente i metode care s filtreze, organizeze i coroboreze informaiile
disponibile, oricât de fragmentare ar fi acestea. Este evident faptul c nucleul unui
astfel de toolkit de topografie istoric este constituit din instrumentele de analiz i
construcie puse la dispoziie de majoritatea pachetelor GIS (Sisteme Geografice
Informaionale), utilizate pentru extrapolarea intensiv i extensiv a datelor de
natur cartografic, topografic, arheologic i documentar.
Definiia oraului incipient, în cadrul paradigmei geografie umane, ar fi o
concentrare a unui numr mare de oameni, agregai în scopuri rezideniale i productive1, iar
cantitatea msurabil i calitatea care determin încadrarea unei aezri în
categoria ora sunt variabile care depind de contextul social i politic
contemporan2. Primordial este argumentul ocupaional, cu un semi-argument
negativ: majoritatea locuitorilor oraului nu sunt angrenai în activiti agricole, iar
populaia oraului nu este auto-suficient, i un semi-argument pozitiv: locuitorii
oraului ofer servicii i bunuri comunitilor rurale din hinterland în schimbul
alimentelor, materialelor de construcii sau combustibilului3.
1

K. Davis (ed.), Cities: Their Origin, Growth and Human Impact, San Francisco, 1973, p. 36.

2

D.C. Thorns, The Transformation of Cities. Urban Theory and Urban Life, Basingstoke, 2002,
p.116.

3

G. Sjoberg , The Origin and Evolution of Cities, în Cities: Their Origin, Growth and Human
Impact, p. 108.
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Analiza i restituirea topografiei unui ora medieval este o încercare
curajoas, care necesit aportul tuturor izvoarelor (documentare, narative,
arheologice, cartografice) i o metod eliberat de abloane, mai apropiat de
antropologia modern a peisajului cultural4 decât de cercetarea istoric tradiional.
Topografia, conform definiiei standard a dicionarului explicativ al limbii
române5, este un termen aplicat forat tipului de cercetare pe care o întreprindem.
Tradiional, literatura de limb francez consider topografia fie o microgeografie, analitic i local (în contrast cu Geografia, sintetic i general6), fie o
reprezentare a caracteristicilor unei regiuni date, clar delimitate, sub form grafic
sau textual7. În acest context, cercetarea noastr iese cu mult în afara cadrului
clar definit de termenul clasic de topografie.
Departe de a se dori o simpl descriere micro-geografic sau o simpl
reprezentare grafic sau textual a morfologiei terenului, o topografie istoric a
oraului încearc s realizeze un model dinamic al unei entiti complexe,
spaiale i sociale, în cursul unei perioade de timp date. În fapt, sensul dat de
noi topografiei istorice iese în afara sensului geografic, pe care îl pstreaz ca
nucleu de baz, devenind, prin acreiunea surselor i metodelor specifice istoriei,
arheologiei i antropologiei sociale, o direcie de cercetare pluridisciplinar foarte
apropiat de arheologia peisajului (în forma complex în care evoluat aceasta în
ultimul deceniu8). Aceast extensie trans-geografic devine cu atât mai aparent
atunci când privim topografia istoric în relaia acesteia cu geografia istoric, unde
dialectica analitic i descriptiv versus sintetic i generalizant reflect clar relaia dintre
comuniti i localiti9, pe de o parte, i populaii i teritorii, de cealalt.
În fapt, topografia i ecologia urban, departe de a fi doar un fundal, care
evolueaz sub propriile cadene, ritmate cosmic i planetar, sau, în cealalt
extrem, cauze determinante, genii loci imanente i vigilente ale organismului
urban, stimulându-i constant i decisiv viaa, sunt piese componente ale istoriei
materializate, care influeneaz i sunt influenate, care altereaz i sunt, la rândul

4

„Kulturlandschaft” sau „Cultural Landscape”, la Octavian Groza devine „peisaj
antropizat” (De re geographica, sau lungul drum al spaiului ctre teritoriu, în Teritorii (Scrieri, dezscrieri), Bucureti, 2003, p. 241.)

5

Noul dicionar explicativ al limbii române, Bucureti, 2002, sub voce „topografie”, p. 762.

6

M.-C. Robic, Carte et topographie, în L’Oeil du Cartographe, Paris, 1995, p. 246.

7

Ibidem, De remarcat discuia autoarei asupra fluiditii termenului „topografie” la
teoreticienii dintre 1870 i 1890 (p. 247) oscilând între …la topographie est l’étude minutieuse de
la structure du sol … , produsul unui astfel de studiu minuios (harta topografic sau modelul
în relief) i substantivul sinonim cu relief sau cu morfologie (p. 249)

8

Vezi discuia asupra evoluiei conceptului i vocabularului arheologiei peisajului la K.F.
Anschuetz et al., An Archaeology of Landscapes: Perspectives and Directions, în Journal of
Archaeological Research, Vol. 9, Nr. 2, 2001; cf. i C. Renfrew, P. Bahn (eds.) Archaeology, The
Key Concepts, Londra, 2005, p. 117-118.

9

În continuare, termenul de „localitate” este folosit în accepiunea de poziie, situare,
amplasare a unui obiect i, prin extensie, a spaiului concret, definit de respectiva poziie.
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lor, alterate de ora. Studiul istoriei oraului medieval din spaiul extracarpatic nu
poate scpa de bolile copilriei, determinisme motenite, atâta vreme cât nu este
contient acceptat ideea c oraul istoric (indiferent de vechimea zidirilor) exist
în interiorul topografiei i ecologiei sale, iar acestea, la rândul lor, exist,
paradoxal, in interiorul oraului. Oamenii care fac istoria altereaz, în acelai timp,
locul, topos-ul, „culturalizeaz” peisajul în sensul în care succesul unei civilizaii
depinde de msura în care reuete s îi adapteze peisajul, iar nu s se adapteze
acestuia10.
Nu întâmpltor, disciplina care a impus i susinut cel mai puternic
importana spaiului în cercetarea social este geografia uman. Încercarea de a
aduce teoria social marxist la un numitor comun cu teoria urban a produs, prin
concluziile lui Daniel Harvey11, axioma influenei directe a locului geografic
asupra evoluiei individuale a persoanelor. În cazul în care componenta
economic a acestei evoluii nu doar a persoanei ci, prin extensie, i a comunitii,
este considerat determinant, rezultatul este o teorie a economiei politice a
spaiului.
În ultimul deceniu, interesul pentru cercetarea teoretic a interaciunii dintre
cultur i mediul fizic a fost reînnoit de sinteza lui Thomas Gieryn12, care
accentueaz importana structurilor spaiale în modelarea comportamentului
comunitii umane, în detrimentul elementelor care in de economia politic.
Spaiul nu este, astfel, doar un fundal al desfurrii sociale, ci o component real
a acesteia, materialitatea spaiului (dincolo de simpla definiie geometric,
neadecvat) este dat de activitatea uman i valorile economice i sociale (care
„umplu” geometria nud). Astfel, topografia peisajului locuit/construit nu este
doar un model explicativ i descriptiv al geometriei localitii, ci o reprezentare a
unui spaiu definit geometric i temporal de activitatea uman, reprezentare
instrumentat de înelegerea i valorizarea spaiului de ctre comunitate, sub
forma unui model social/cultural perceptibil prin intermediul surselor istorice13.
Figura 1 ilustreaz aceast schem conceptual, care marcheaz traseul
localitii de la spaiu fizic (geografic) la model topografic istoric, prin intermediul

10

G. Jehel, P. Racinet, La ville médiévale. De l’Occident chrétien à l’Orient musulman (Ve-XVe
siècles), Paris, 1996, p. 62.

11

D. Harvey, Social Justice and the City, Baltimore, 1973, p. 133.

12

T. J. Gieryn, What buildings do, în Theory and Society, 31(1), 2002 p. 39-41; pentru un
exemplu de analiz metodic a interaciunii strânse dintre mediul fizic i cultur cf. V.
Spinei, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the
Mid-Thirteenth Century (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450), Boston,
2009.

13

B.K. Roberts, Landscapes of Settlement. Prehistory to the present, Londra, Routledge, 1996, p.
12; J. Fernandez, Emergence and Convergece in some African Sacred Spaces, în S. M. Low, D.
Lawrence-Zuniga (eds.), The Anthropology of Space and Place: Locating Culture, Oxford, 2003,
p. 187.
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aciunilor umane de percepere14, valorificare, asumare i memorare, folosind
paradigma de definire a habitatului ca funcie a spaiului perceput i asumat, emis
de Roberts15 pentru habitatul rural i ilustrat în Figura 2.

Fig. 1

Diagrama ilustreaz aceast schem conceptual, care marcheaz traseul localitii de la spaiu fizic
(geografic) la model topografic istoric, prin intermediul aciunilor umane de percepere, valorificare,
asumare i memorare, folosind paradigma de definire a habitatului ca funcie a spaiului perceput i
asumat emis de Roberts pentru habitatul rural, ilustrat în Fig. 2.

14

Peisajul este o construcie cultural, care confer în final spaiului fizic un sens social, J.
Brück, M. Goodman (eds.), Making places in the prehistoric world: themes in settlement
archaeology, Londra, 2001, p, 1-3.

15

Roberts, op. cit., fig. 1.5, p. 11.
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Fig. 2
Diagrama ilustreaz paradigma de definire a habitatului ca funcie a spaiului perceput i asumat,
emis de Roberts pentru habitatul rural. (apud Roberts, Landscape of Settlement )
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Spaiul este permanent format i re-format de utilizatorii si i, la rândul su,
dirijeaz i altereaz aciunile utilizatorilor. Aspectul material cel mai consistent al
spaiului, construcia, nu este un obiect inert, ci este un factor important în
modelarea geometric i dinamic a comunitii. Aciunea de a construi are
valoare social i, prin urmare, este supus dezbaterii i deciziei. Odat construit,
cldirea, prin intermediul componentelor interne (ziduri, ci de acces i încperi),
aceasta restricioneaz i dirijeaz aciunile i viziunea locatarilor asupra
mediului16. Pe un plan superior materialului imediat, construciile sunt în acelai
timp idei, concepte i repere sociale i culturale, care modeleaz domeniul privat,
comunitar i public. Teoretic, oraul const într-o serie de structuri fizice (cldirile
i strzile care constituie morfologia localitii) ocupate de grupuri sociale17.
Structurile fizice sunt relevante, astfel, doar în contextul interaciunii cu structurile
sociale i culturale, alturi de care constituie sistemul urban. Aceast paradigm
este în fapt o conceptualizare antropologic a schemei structurale al lui Anthony
Giddens, în care oraul este un sistem simplu de „reguli i resurse”18, în interiorul
cruia componentele culturale (idei, valori, legi), interacioneaz cu componentele
materiale (persoane, obiecte, construcii). Cotidianul i evoluia personal sunt
modelate de gradul de succes cu care individul sau comunitatea reuete s
valorifice i s altereze în scopuri proprii resursele i regulile sistemului urban.
Prin urmare, cauzalitatea este permanent reciproc, structurile fiind atât mediul
cât i rezultatul aciunii umane19.
Este deja demonstrat c relaiile dintre societate i mediul fizic nu sunt
niciodat constante sau fixe, datorit faptului c fie i prin perceperea mediului
fizic sub form de peisaj, acesta este alterat, iar utilizarea i ocuparea uman,
succesive i ciclice nu trebuie relaionate cu mediul fizic sau cu peisajul „natural”,
nevalorificat, ci cu peisajul deja modificat de activitatea uman (modificat cultural
= antropizat), oricât de subtil sau cantitativ nesemnificativ ar fi alterarea.
Modurile de via perceptibile istoric sunt, de fapt, rezultatele înelegerii i
valorificrii de ctre umanitate, ca proces în timp, a fiecrui tip de mediu, a
fiecrui peisaj, prin intermediul percepiei mediate de experiene istorice i
culturale, i modulate de tehnologii, dezvoltate autohton sau împrumutate.
Conexiunile fundamentale dintre localitile individuale, aezare i teren
sunt reunite sub forma conceptelor de amplasament, care este poriunea de teren pe
care aezarea este poziionat, fie aceasta o ferm izolat, un ctun, un sat sau un
ora, i de situare, care este contextul topografic mai larg, format de relaiile
spaiale cu terenul din teritoriul imediat i apropiat. Acest complex set de relaii
este sintetizat în diagrama din Fig.3.

16

Gieryn, op. cit., p. 42.

17

Gieryn, op. cit., p. 43.

18

A. Giddens, Central problems in social theory: Action, structure, and contradiction in social analysis,
Berkeley, 1979, p. 96.

19

Ibidem, p. 99.
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Fig. 3
Diagrama ilustreaz relaia dintre amplasament i situare, în lumina raporturilor dintre calitile
intrinseci i cele extrinseci ale habitatului (apud Roberts, Landscape of Settlement )
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Dei concepia de baz a diagramei este cea a unei aezri rurale i agricole
(indiferent de economia major, reprezentat de cultivare sau pstorit), aceasta
este suficient de general pentru a fi aplicabil aezrilor non-agricole. Cercul
central reprezint aezarea propriu-zis, care este poziionat pe o poriune de
teren (amplasamentul). Terenul poate fi omogen sau diversificat, dar este amplasat
în interiorul unui teritoriu care servete locuitorilor pentru subzisten (situarea).
Al doilea cerc include ase caracteristici importante care afecteaz alegerea
amplasamentului (aspectul, gradul de expunere, planeitatea, drenajul, sursele de
ap i accesibilitatea). Importana relativ a acestor caracteristici variaz de la
aezare la aezare i de la regiune la regiune. Coninutul acestora const în caliti
care sunt intrinseci amplasamentului aezrii i sunt utile sub forma unei
paradigme simple necesare evalurii unui amplasament. Aplicarea lor în mod
nediscriminat poate conduce la o explicare facil a proceselor, prin justificarea
post-hoc, raionând retrospectiv pornind de la situaia actual.
Amplasamentele sunt selectate nu doar pentru calitile lor intrinseci, ci i
pentru accesul la resurse economice cheie, care sunt localizate în afara
amplasamentului propriu-zis al aezrii, fiind deci caliti extrinseci, cum sunt
accesul la teren arabil i la fânee, pduri i puni, la combustibil i materiale de
construcie, la comunicaii locale i regionale sau la cursuri de ap sau lacuri i
iazuri. Aceste caliti implic un set mai complex de decizii evaluative, iar fiecare
aezare cu amplasamentul ei reprezint o matrice de inter-relaii între toii factorii
enunai.
Este foarte probabil ca o parte dintre aceste caracteristici s îi releve
calitatea real abia dup un numr de ani de utilizare (resursele de ap, expunerea
la vânturi sau drenajul apelor din precipitaii sau topirea zpezilor), atunci când
terenul este deja alterat de comunitatea care îl locuiete i exploateaz, de exemplu
prin compactarea solului, eroziunea biosolului sau doborârea copacilor din
teritoriul imediat. Contientizarea pericolelor i riscurilor fizice poate aprea doar
ca urmare a experienei acumulate în timp, ceea ce sugereaz c multe din
deplasrile de habitat constatate arheologic sunt rezultatul direct al unor evaluri
eronate din faza iniial de selectare a amplasamentelor (de valorificare a
peisajului). În orice caz, contientizarea riscurilor este un element indisolubil legat
de modul de via, în spe integrat în cultura unei comuniti date.
Acele caracteristici ale amplasamentului care sunt percepute cultural sunt cu
siguran cele mai dificil de definit, întrucât fiecare comunitate i fiecare cultur
are propriul set de astfel de caliti de aplicat peisajului în procesul de valorificare
a acestuia, iar setul respectiv este fluid în timp, atât ca dimensiuni cât i ca
importan. Totui, aceste caracteristici percepute cultural pot fi recuperate i
analizate în cursul cercetrii istorice prin intermediul culturii materiale cercetate
arheologic i prin intermediul analizei antropologice a tradiiei, conservate oral sau
sub form de informaii documentare i narative.
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2. CE ESTE TOPOGRAFIA ISTORIC?

Dac în cele de mai sus am încercat s definim domeniul de cercetare al
topografiei istorice, trebuie s facem un excurs, în cele ce urmeaz, în definirea
noiunii i conceptului de topografie, conform evoluiei istorice a acestuia.
În condiiile în care aceast noiune era definit, înc din 1614, de ctre
Pierre Davity (Les États et les Empires du Monde), astfel: „Topografia, adic
descrierea unui loc, nu este altceva decât reprezentarea specific a unui ora, cu
sau fr teritoriul su”20, expresia topografie urban ar prea, fr îndoial,
tautologic. Înelesul compusului de origine elin 
 este mai complex
decât o arat o simpl explicare descriptiv.
Cleric, învat i cltor, nscut în 1145 sau 1146 i mort în 1223, Gerald of
Wales poate fi numit iniiatorul topografiei descriptive, prin relatarea sa Itinerarium
Cambriae (1191), tradus din latin abia în secolul al XX-lea. Ceea ce distinge O
cltorie prin ara Galilor a lui Gerald de multele relatri de acest gen mai mult sau
mai puin contemporane este prezena, chiar i în germen, a unor elemente
analitice ale habitatului care pot fi regsite, sub form de caracteristici intrinseci
sau extrinseci, în schema lui Roberts.
Pentru topografii englezi ai perioadei elisabetane, topografia a fost mult mai
mult decât o „descriere a locului”. Pentru John Leland (1549, The Laboryouse
Journey and Serche of J. Leylande for Englandes Antiquities)21 i William Camden (1586,
Britannia)22, analogia biografie – topografie merge dincolo de simpla alturare
etimologic, topografia devenind o „narare” a locului, cu istoria, ecologia i
oamenii acestuia. În acest sens, topografia major, epic, a Angliei, este un
periegesis, Camden fiind elogiat de Anthony à Wood drept un Pausanias al
Insulelor Britanice. Folosirea lui Pausanias ca termen de comparaie este
justificat ca elogiu, în sensul de printe fondator al unei literaturi, modalitatea de
„topo-naraie” a geografului i cltorului grec fiind una fundamental ancorat în

20

Apud Groza, op. cit., p. 237.

21

A.W. Ward, W.P. Trent et al., The Cambridge History of English and American Literature, III,
New York, Bartleby.com (www.bartleby.com/cambridge/213/1507), 2000, p. 21.

22

Ibidem, p. 19.
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statura uman. Dei documentarea de baz este riguroas i aproape exhaustiv23,
textul final este lipsit de dimensiunea analitic, obiectiv, care ar oferi un caracter
tiinific Periegesis-ului, dimensiune care intereseaz, în mod principal, tema
cercetrii de fa, fiind aglutinat din multe i familiare topografii minore.
Topografiile Renaterii, în tradiia lui Pausanias, sunt prin excelen experiene
subiective, personale. Exemplul cel mai elocvent este Jean-Jacques Boissard, a
crui Romanae Vrbis Topographia & Antiquitates nareaz simultan Roma clasic i
cea renascentist prin intermediul a patru „plimbri” pe trasee paralele care pleac
de la castelul Sant’Angelo24.
Sensul modern al termenului „topografie” exclude o mare parte din
elementul narativ al „descrierii”. În franceza modern, la fel ca i în engleza
american, topografia este exclusiv studiul i descrierea reliefului unei localiti, în
timp ce engleza britanic pstreaz o parte din sensul de generalitate descriptiv a
periegesis-ului lui Camden sau Boissard. În arheologia modern, cercetarea
topografic a fost înglobat aproape exclusiv sub forma definiiei geografice
moderne, de morfologie, geometrie i relief ale unei localiti, indiferent dac
obiectul cercetrii este punctiform sau regional25.
Plecând de la aceste definiii istorice, conturarea conceptului de topografie
istoric s-ar rezuma la constrângerea „descrierii” prin obiect (la un moment dat
sau într-o perioad dat, aflate în trecutul istoric al naratorului) i prin metod
(folosirea izvoarelor istorice, de natur cartografic, arheologic, documentar sau
literar). În fapt, constrângerile definitorii ale unei topografii istorice înceoeaz
contururile metodei, limitele dintre „naraiunea” micro-geografic, arheologia
peisajului i istoria peisajului cultural devenind permeabile pân la inexisten.
Excursul lui Camden, care construiete o istorie a localitilor britanice pe
fundaiile geografiei ptolemaice in forma roman imperial a acesteia (pstrat ca
referin cartografic permanent), folosind izvoarele documentare, narative i
numismatice, devine un model peren, care se regsete, în forme mai mult sau mai
23

„Pausanias est l'égal d'un philologue ou d'un archéologue allemand de la grande époque;
pour décrire les monuments et raconter l'histoire des différentes contrées de la Grèce, il a
fouillé les bibliothèques, a beaucoup voyagé, a tout vu de ses yeux. (...) La précision des
indications et l'ampleur de l'information surprennent, ainsi que la sûreté du coup d'œil.” P.
Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Paris, 1984, p. 96.

24

Umanist protestant, Boissard este în acelai timp pasionat de Antichitate i favorit al
papei Paul al IV-lea i al cardinalilor Cesi, Carraffa i Carpi. Topografia sa roman
apare în dou volume in-folio la Frankfurt în 1597 i 1602, fiind o dezvoltare
monumental, bogat ilustrat, a unei brouri-ghid publicat pentru uzul pelerinilor i al
turitilor pasionai de Antichitate; B. Poulle, Rome vue par l’humaniste Jean-Jacques Boissard
(1528-1602), în Roma illustrata, P. Fleury, O. Desbordes (eds.), Caen, 2008, p. 365-376.

25

Exemplul cel mai la îndemân este, în acelai timp, i cel mai gritor: manualul de Aplicaii
ale topografiei i cartografiei în cercetarea arheologic (A. Morintz, C. Schuster, Târgovite, 2004),
p. 12-13 în care topografia este doar o categorie a „msurtorilor terestre”, referinele
autorilor fiind limitate la manualele de geodezie i topografie ale facultilor de geografie,
din care autorii compileaz abundent i relativ nediscriminat (p. 33, nota 128: „jalonul este
o prjin din lemn de brad cu lungimea …”).
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puin vizibile, în întregul corpus al literaturii arheologice i de geografie istoric
din domeniul cultural anglo-saxon pân în secolul al XX-lea.
Probabil cea mai reuit exemplificare ieean a concepiei lui Leland i
Camden ar fi monografia Oraul Iai a lui N. A. Bogdan, o topografie minor, nu
în sensul dimensiunilor fizice sau în cel al derizoriului, ci în sensul familiarului, al
unei dimensiuni comprehensibile la nivelul uman. Elaborarea unei topografii
sistematice, metodice, a unui ora medieval moldovenesc nu este numai supus
servituilor generate de paucitatea izvoarelor, ci i celor generate de precaritatea
metodei sau, mai degrab, de absena acesteia. Disponibilitatea limitat a
izvoarelor face ca „nararea” locului, a oraului, s nu poat fi fcut decât în
planul unui prezent, extins cu una sau dou generaii, calculate din perspectiva
memoriei orale. Astfel, periegesis-ul lui Cantemir include memoria unei „vântori de
antichiti” în inutul Flciului26, iar N. A. Bogdan relateaz, la persoana I,
amintirea unei convorbiri cu „rposatul inginer G. Bayardi”27 despre descoperirile
arheologice ale acestuia de la Curtea Domneasc. Trecutul locului, istoria oraului,
sunt statice, imagini îniruite, desprinse din documentele pstrate i din cronici,
ancorate puternic în planul dominant i determinant al prezentului ca tot atâtea
carote stratigrafice. Ceea ce lipsete din topografia lui N.A. Bogdan este analiza,
încercarea de a explica metodic, viziunea. Reluând analogia biografie – topografie,
Monografia istoric i social a lui N. A. Bogdan reuete s fie un text bogat, erudit i
bine scris, o „narare”, într-adevr (nu a unei viei, ci a unui ora), dar romanat.
Peisajul antropizat, ca sa folosim conceptul introdus deja în literatura de
limb român (v. supra, nota 4), îi are originile în bazele teoretice enunate înc
din 1940 de Carl Sauer, fondatorul geografiei umane moderne, exprimând sintetic
necesitatea revizuirii paradigmei teoretice a disciplinei28. Peisajul antropizat este
definit, la origine, ca versiunea geografic a economiei unei comuniti, constând în procurarea
de alimente, adpost, mobilier, unelte i transport. Exprimate în termeni geografici, acestea
înseamn câmpuri, puni, pduri i mine (terenurile productive), pe de o parte, i drumurile i
structurile (locuine, ateliere, depozite), pe de alt parte, pentru a folosi termenii cei mai
generali29. Domeniul i obiectivele generale i specifice ale geografiei umane sunt,
prin urmare, studierea, analiza i reconstituirea unui teritoriu a crui stare natural
este alterat progresiv de locuirea i exploatarea de ctre o populaie (o cultur în
sensul arheologic) i descrierea stadiilor intermediare i finale ale acestei
alterri/evoluii a peisajului antropizat. Stadiul evolutiv final al acestei succesiuni
de stri antropizate poate fi definit restrângând genul proxim al conceptului
geografic care st la baza topografiei istorice sub forma noiunii de „peisaj creat”
26

Descrierea Moldovei, p. 29.

27

N.A. Bogdan, Oraul Iai. Monografie istoric i social, ilustrat, (ediia a III-a), Iai, 1997, p.
21.

28

În discursul adresat Asociaiei Geografilor Americani în calitate de preedinte, decembrie
1940, Baton Rouge LO. Text on-line la: http://www.colorado.edu/geography/giw/sauerco/1941_fhg/1941_fhg.html (Carl-Edwin Sauer), Foreword to Historical Geography.

29

Ibidem, traducerea noastr.
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(created landscape), introduse relativ recent (1991) de William Cronon, pentru a
defini rezultatul alterrii i re-formrii substaniale a peisajului unei aezri prin
aciunea inovaiilor i instituiilor umane30. Problematica remis de conceptul de
peisaj creat se suprapune oarecum obiectului topografiei istorice, utilitatea acestuia
pentru demersul nostru fiind diminuat de restricia de baz a „alterrii i reformrii semnificative”. Cu alte cuvinte, peisajul creat se raporteaz la peisajul
antropizat ca anvelop conceptual, peisajul natural fiind alterat progresiv, pân la
aneantizare.
Peisajul creat nu exist înainte de un moment/punct teoretic, fiind astfel
independent de localitate i temporalitate, în consecin anistoric i inutil ca obiect
al Topografiei istorice. La jumtate de secol dup Sauer, însui conceptul de
„peisaj” sufer o mutaie profund, datorat redefinirii noiunii de ctre Dennis
Cosgrove31, sub forma peisajului care este, de fapt, rezultatul interpretrii umane a
lumii, o reprezentare a universului sensibil într-o paradigm necesar ideologic.
Corolarul acestei mutaii conceptuale este acela c peisajul nu are existen în
absena unui observator uman capabil de interpretare32. Aceast viziune asupra
peisajului confer, de altfel, coninut i realitate arheologiei peisajului, redefinind
relaia dintre peisajul „natural” i cel antropizat în sensul unei simplificri, ca o
relaie de la reprezentarea static la cea dinamic, de la percepie la intervenie, în
care peisajul creat este manifestarea de maxim energie a reprezentrii dinamice a
lumii perceptibile.
Plecând de la corelaia topografic-specific versus geografic-general, topografia
istoric se poate constitui într-o form localizat de studiu analitic al peisajului
antropizat, în accepiunea de coninut descriptiv al geografiei umane. Domeniul
spaial al topografiei istorice ar fi, astfel, local, în relaie de subordonare fa de
domeniul spaial teritorial (de la regional la continental) al geografiei umane.

30

W. Cronon, Nature’s Metropolis Chicago and the Great West, New York, 1991, p. 23.

31

D. Cosgrove, Social Formation and Symbolic Landscapes, Londra, 1984, p. 15.

32

R. Layton, P. J. Ucko (eds.), The Archaeology and Anthropology of Landscape. Shaping Your
Landscape, Londra, 2009, p. 8.
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Adeseori, încercarea de restituire a istoriei unui organism urban se bazeaz
pe simpla constatare a supravieuirii acestuia i pe urmrirea, enumerativ i
descriptiv, a fazelor sale de evoluie i de regresie. În acest context, topografia i
ecologia istorice ale unui ora sunt doar cauze, printre altele, care contribuie, întro msur mai mare sau mai mic la accesul la istorie al oraului. În cazul oraului
nostru, datele necesare unei astfel de restituiri sunt atât de precare, încât întregul
demers pare a fi sortit unui aventuros eec. Cu toate acestea, datele nu lipsesc, ci
sunt doar prea rsfirate pentru a putea închega o imagine solid, interesul, în acest
context, fiind unul de metod i de punere la punct a conceptelor i dinamicii
necesare unei cercetri cu un asemenea obiectiv, în condiiile precaritii datelor
de baz, situaie valabil nu doar pentru oraul nostru, ci pentru majoritatea
organismelor urbane cu existen istoric din spaiul extra-carpatic.
Biografia oraului se confrunt, în realizarea sa, cu problema major a scrii
diferite de timp dintre durata medie a vieii umane (biografia, în adevratul sens al
cuvântului) i durata existenei organismului urban, care este departe de a fi doar
o multiplicare de foarte multe ori a duratei medii a unei generaii umane. Analogia
conine propriile defecte, cel mai nociv fiind simplificarea ciclurilor i a
terminologiei asociate, conform modelului biografic, spre exemplu, folosirea nu
doar a termenilor „biologici” de natere, maturitate, boal, ci i a coninutului
acestora, tratând, de exemplu, apariia oraului ca un eveniment punctiform, care
ar putea fi localizat cu precizie în timp, analog naterii subiectului uman al unei
biografii.
Principala problem de metod a unei topografii „istorice” a oraului
moldovenesc este definirea clar a „domeniului de activitate” i a obiectivelor.
Adunarea exhaustiv a informaiei istorice i geografice disponibile i apoi etalarea
acesteia, în ordine cronologic, este modelul omniprezent. Aceast cale satisface,
într-adevr, definiia literal a monografiei, dar domeniul de activitate (istoria,
geografia sau demografia, moravurile sau apartenena statal, epoca istoric sau
perioada cultural etc.) este difuz, iar obiectivele majore, în afar de cel implicit,
de etalare exhaustiv a informaiei, sunt nedefinite. Cele mai probabile cauze ale
acestor deficiene se gsesc în mereu blamata precaritate a izvoarelor. Lipsa unei
cartografii minore pentru perioada de dinainte de 1750, raritatea surselor
documentare cu coninut descriptiv, incoerena izvoarelor iconografice i artistice
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în domeniul imagisticii urbane, au fcut ca extrapolrile necesare oricrei
reconstituiri a spaiului istoric s fie construite direct pe baza informaiilor
documentare de natur spaial, indiferent de relevana temporal a acestora.
Lipsa unei integrri spaiale a informaiei documentare acumulate a determinat
caracterul „monografic” (superficialitate analitic, soliditate, lips de viziune) a
majoritii textelor dedicate istoriei urbane i locale. Pragmatismul ancilar al
geografiei în epoca pozitivismului (conform geografilor înii33) nu a mai evoluat,
pentru istorici, dincolo de: „Capitolul II Mediul geografic i cel natural”.
Corectarea acestor deficiene ar sta, în opinia noastr, în ordonarea de la
bun început a datelor disponibile, documentare, narative, arheologice, în contextul
lor spaial i cronologic34, înainte de a le folosi pentru extrapolri sau analize.
Aceast evaluare a informaiei ar servi, în acelai timp, la o bun definire a
limitelor studiului, precum i la o stabilire clar a obiectivelor acestuia. În cazul
nostru, studierea topografiei oraului medieval moldovenesc este clar conturat de
disproporia masiv dintre informaiile documentare, narative, literare,
iconografice etc., pstrate de dinainte de 1600 i de cele de dup acest prag
cronologic abstract, studiul trebuind separat conform celor dou domenii
cronologice. În acelai timp, obiectivele devin diferite i din acelai motiv, pentru
prima perioad documentar, topografia va fi una major, a contururilor i
reliefurilor largi, generale, în timp ce pentru a doua perioad documentar
obiectivul general ar fi alctuirea de topografii minore, de detaliu. Cu siguran,
topografia „istoric” poate fi genul de cercetare care ar putea umple o parte din
golul dintre studiul monografic local sau regional, cu facilitile i servitudinile
sale, i sinteza de istorie urban medieval moldoveneasc, oferind acesteia din
urm îndreptrile metodologice, datele analitice i modelele sintetice necesare
depirii stadiului de mimare difuz a sintezelor produse de medievistica
european.
Istoriografia oraului medieval între Carpai i Prut este în egal msur
timpurie cronologic (începând cu Descrierea Moldovei) i bogat în numr de texte,
direcii de cercetare i metode de abordare. Constanta care trebuie evideniat este
predilecia autorilor pentru studierea a doar dou caracteristici majore ale oraelor
medievale din Moldova i a habitatului urban medieval în general: cronologia i
funcionalitatea. Pe larg, aceste dou obiective ale cercetrii istorice sunt datarea
cât mai precis a perioadei de apariie a oraului medieval ca tip de habitat i
cultur clar definit i definirea unei cronologii urbane relative la cronologia
politic i economic a Moldovei medievale i a Europei Centrale i de Est, pe de
o parte, i stabilirea i demarcarea elementelor structurale din spectrul funcional
al oraului medieval moldovenesc (comercial, productiv, fiscal, administrativ,
33

Groza, op. cit., p. 238.

34

Exemplul, deja cunoscut, al atestrii mahalalei Arcari în Iai, care nu trebuie separat de
contextul spaial, „pre Podul Vechi…aproape de besereca armeneasc” i de cel temporal:
datarea documentului, 8 februarie 1676, contexte care fac dificil de extrapolat i evaluat
importana arcarilor în plin perioad de fundare a oraului. (Documente Iai, II, p. 402; III,
p. 148, 434).
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judectoresc, religios, etc.) împreun cu clarificarea rolului jucat de fiecare dintre
aceste elemente în procesul de apariie i în evoluia ulterioar a oraului, pe de
alt parte. În acest context istoriografic, problematica spaiului în istoria urban i
a alterrii culturale reciproce dintre comunitate i localitate, în spe problematica
peisajului, a topografiei istorice, a reliefului antropic i a evoluiei acestora în timp,
constituie o anex metodologic la cronologia urban, un argument iar nu un
obiectiv de cercetare.
În absena unui corpus documentar consistent, aceste eforturi de cercetare
au fcut apel la paradigmele spaiale i funcionale construite pentru oraele
medievale din restul Europei, cea Central în primul rând, dar i pentru Europa
Atlantic sau cea Mediteranean. Aceste paradigme sunt adaptate, cu mai mult sau
mai puin succes, corpusului de informaie acumulat în domeniul culturii materiale
de un secol de cercetri i descoperiri arheologice. În mod firesc, o astfel de baz
teoretic, metodologic i de surse a dirijat efortul de studiere a istoriei oraului
medieval moldovenesc (a oraului medieval extracarpatic în general) în direcia
unui economism adaptat la cantitatea i calitatea surselor istorice disponibile.
Opera istoric a lui Mircea D. Matei reprezint aceast realitate
istoriografic în mod exemplar35. Subliniind importana schimburilor comerciale
i a produciei manufacturiere în apariia i evoluia cu succes a aezrilor i
modului de via urban, M. D. Matei atribuie puterii politice i dirijismului
economic profesat de aceasta rolul decisiv în iniierea i susinerea constant a
procesului de urbanizare în Evul Mediu i perioada modern timpurie. Chiar dac
modelul relativ dinamic propus este viabil în parametrii surselor cunoscute,
utilizarea unei paradigme spaiale central-europene i atlantice face ca definirea i
elucidarea unui Ev Mediu urban românesc s fie, pentru M. D. Matei i arheologii
din grupul economist, un obiectiv sisific.
În cazul particular al oraului Iai ne confruntm cu situaia special în care
unica surs de sintez continu s fie monografia lui N. A. Bogdan. Este foarte
natural ca respectivul titlu s figureze în bibliografia oricrei lucrri respectabile,
chiar i de nivel academic, dar opiunea de a utiliza, aproape exclusiv, monografia
lui N. A. Bogdan drept surs pentru date istorice, cartografice i planimetrice este
periculoas. La aproape un secol de la apariia primei versiuni a opus-ului (1905),
majoritatea ipotezelor de natur istoric i a datrilor de monumente au fost
infirmate de cercetrile moderne, de documentele publicate i de descoperirile
arheologice, în timp ce majoritii planurilor i ilustraiilor de epoc li s-au
identificat sursele de arhiv, acestea putând fi citate i utilizate în form grafic

35

M. D. Matei, S. Cheptea, Political Factor and Cities in the Middle Ages, în Historia Urbana, XIV
(2006), 2, p. 226-227, face un sumar teoretic al cercetrii lui M. D. Matei, cf. i M. D.
Matei, Oraul medieval din spaiul românesc. Opinii cu privire la orientrile actuale din cercetarea
româneasc a oraului medieval, în Historia Urbana, I (1993), 1, p. 9-18; Idem, Câteva precizri cu
privire la contribuia arheologiei la cunoaterea civilizaiei urbane medievale româneti, în Historia
Urbana, II (1995), 1-2, p. 47-56; Idem, Genez i evoluie urban în Moldova i ara Româneasc,
Iai, 1997 i mai ales sinteza Studii de istorie oreneasc medieval (Moldova, sec. XIV-XVI),
ediia a II-a, Târgovite, 2004.
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modern. Textul arheologic al lui Orest Tafrali din 1931 asupra Curii Domneti36
utilizeaz ca surs esenial monografia lui Bogdan, atât pentru informaiile
spaiale (alte informaii grafice nefiind suficient de accesibile la momentul
respectiv), cât i pentru informaiile de natur istoric.
Istoria oraului Iai este rezultatul efortului de sintez i actualizare a cercetrii
conform surselor documentare i arheologice pe care specialitii Universitii din
Iai l-au întreprins pentru înlocuirea venerabilei monografii a lui Bogdan cu o
sintez modern, la aniversarea a 570 de ani de la prima atestare documentar.
Chiar dac premisele teoretice i metodologice sunt marxiste, Istoria oraului Iai
este o sintez istoric real, ordonat i structurat clar, care adun într-un singur
loc informaiile arheologice acumulate începând cu anii 30, coroborându-le cu
informaiile documentare. Fiind îns o sintez istoric real, volumul (singurul
aprut din cele dou proiectate) acoper, sintetic, întreaga durat de existen a
habitatului uman în perimetrul urban modern, din preistoria îndeprtat pân la
Unirea din 1859. Utilitatea pentru cercetarea noastr de topografie istoric este
drastic redus, în consecin, tocmai de succesul volumului ca lucrare de sintez:
diluarea necesar a informaiei, schematizarea argumentaiei pân la absen,
preponderena concluziilor axiomatice. Valoarea real este dat de construirea
unui model teoretic al teritoriului i structurii oraului în secolele XVI-XVII pe
baza informaiilor documentare, model reprezentat grafic sub forma unei hri
care continu, din nefericire, s fie ignorat de urbaniti în favoarea reproducerilor
dup Oraul Iai al lui Bogdan37. În aceeai direcie, amplasarea tuturor
descoperirilor arheologice cunoscute pân la data respectiv pe o hart clar a
oraului modern i hinterlandului acestuia i publicarea acesteia este sinteza
grafic de referin pentru cercetarea arheologic a habitatului construit în general.
Dac Istoria oraului Iai valorific în mod sintetic cercetarea arheologic
anterioar, folosind îns preponderent informaiile documentare pentru
elaborarea modelului grafic al oraului medieval Iai, monografia arheologic a lui
Alexandru Andronic38 realizeaz agregarea într-o manier aproape exhaustiv a
informaiilor arheologice (provenind în majoritate, la data respectiv, 1986, din
cercetri proprii), folosind informaiile documentare ca auxiliar pentru construirea
propriei variante de model grafic al oraului medieval. Agregarea i coroborarea
informaiilor arheologice face, îns, posibil analiza cronologic a mediohabitatului i reprezentarea grafic a acesteia, sub forma unei hri a evoluiei
oraului medieval Iai, începând cu secolul al XIV-lea i pân la sfâritul secolului
al XVI-lea. Aceast sintez grafic st la baza marii majoriti a modelelor propuse

36

O. Tafrali, Curile domneti din Iai, în Arta i Arheologia, 7-8 (1931-32), p. 81.

37

D.-M. Dasclu, Reconstituirea planului Iailor din veacul al XVIII-lea, în Historia Urbana, XIV
(2006), 2, p. 293-320; cf. i Eadem, Vechiul parcelar ieean i modificrile sale pân în perioada
interbelic, în Monumentul. Lucrrile celei de-a VIII-a ediii a Simpozionului Naional „Monumentul
– Tradiie i viitor (editori Silviu Vcaru, Aurica Ichim, Lucian Lefter), Iai, 2007, p. 122 i
urm..

38

Al. Andronic, Iaii pân la mijlocul secolului al XVII-lea. Genez i evoluie, Iai, 1986.
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pentru stadiul incipient i pentru evoluia oraului Iai pe parcursul Evului Mediu
i al secolului al XVIII-lea, incluzând aici ipoteza urbanistic a lui Tudor Octavian
Gheorghiu39 precum i cea a nucleului urban timpuriu alctuit de Stela Cheptea.
Majoritatea rezultatelor cercetrii desfurate pe teritoriul oraului modern
în ultimele decenii au fost analizate de Stela Cheptea, creia îi aparin o mare parte
dintre spturile arheologice. Modelul evolutiv propus de Alexandru Andronic în
1986, care plaseaz nucleul iniial (din secolul al XIV-lea) în imediata vecintate a
Curii Domneti, a fost emendat de Stela Cheptea, care a mutat nucleul iniial spre
nord pe baza descoperirilor proprii din zona bisericii catolice. Ipoteza propus de
Stela Cheptea pentru evoluia nucleului urban în prima jumtate a secolului al
XV-lea presupune apariia unui hiatus cronologic i spaial la mijlocul acestui
secol, pe baza analizei cumulative a datelor arheologice disponibile pentru secolele
XV-XVI40. Practic, acest hiatus explic divergena dintre datele documentare (din
secolul al XVII-lea), care plaseaz zona urban de maxim densitate în Târgul
Vechi (fâia de la marginea sudic a platoului) i datele arheologice, care indic
fâia de la marginea estic a platoului drept nucleu urban în perioada de dinainte
de tefan cel Mare. Acest „salt” poate fi datorat distrugerii oraului de ctre ttari
în 144041, urmat de o relansare la sfâritul secolului, în perioada de construcie a
bisericii Sf. Nicolae Domnesc.

39

T.O. Gheorghiu, Centrele comerciale – spaii ale genezei urbane medievale româneti extracarpatice, în
Analele Brilei (SN), I (1993) p. 87-102, Idem, Cetile oraelor. Aprarea urban în centrul i
estul Europei, Simetria, Bucureti, 2000; Idem, Elemente de structur i morfologie urban
româneasc extracarpatic la cumpna secolelor XV i XVI (cazul Moldovei lui tefan cel Mare), în
Historia Urbana, XII (2004), 1-2, p. 31-52; Idem, Începuturi ale urbanisticii medievale româneti
extracarpatice – sec. XIII-XIV, în ArhMold, XXVII (2005), p. 137-163; Idem, Urbanizarea
medieval româneasc extracarpatic – gest oficial major sau pur întâmplare?, în Historia Urbana,
XIV (2006), 2, p. 233-252.

40

S. Cheptea, Din nou despre începuturile Iailor, în Historia Urbana, V (1997), 2, p. 161.

41

Ureche, Letopiseul, p. 29.
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Realizarea unui model teoretic al oraului medieval moldovenesc, cu
structurile i aparena specifice, necesit coroborarea atent a informaiilor din
izvoarele scrise, documentare sau narative, cu analiza de plan efectuat asupra
surselor cartografice în combinaie cu documentele topografice moderne, la care
se adaug informaiile furnizate de cercetrile arheologice i de descoperirile
fortuite. Consensul analitic necesar este rareori întrunit în realitate, datorit
raritii i eterogenitii informaiilor documentare i cartografice referitoare la
intervalul temporar reprezentat de Evul Mediu propriu-zis, deficiene care nu pot
fi suplinite de informaiile arheologice neomogene. O analiz coerent a
coninutului i formei topografiei urbane nu poate s nu treac prin studierea i
înelegerea peisajului urban (townscape)42
Elementele fizice care constituie planimetria unui ora se împart în trei
categorii fundamentale: reeaua de comunicaii (drumurile de tranzit, strzile de
acces, uliele intermediare i potecile), structura loturilor i a celorlalte uniti de
proprietate i locuire i cldirile care ocup aceste uniti. Cercetarea de baz a lui
Dickinson, cu aplicare la oraele medievale germane, a fundamentat, acum
jumtate de secol, bazele metodologice ale analizei morfologice, artând totodat
limitarea acestei metode în absena aparatului analitic istoric43, constând, în

42

“Funcional, caracterul geografic al unui ora este determinat de importana sa economic
i social într-un context regional dat, indiferent dac oraul este considerat „spaiu
central” oferind servicii ctre „hinterlandul urban”, sau un „ora specializat”. Din punct de
vedere morfologic, acest caracter se regsete sub forma fizionomiei sau a peisajului urban
(townscape), care este o combinaie dintre planimetrie, aranjamentul reliefului construit i
structura de utilizare a terenului” (traducerea noastr), M.R.G. Conzen, Alnwick –
Northumberland, a Study in Town Plan Analysis, în Transactions and Papers (Institute Of British
Geographers), 27 (1960), p. 3.

43

R.E. Dickinson, The Morphology of the German Medieval Town, în Geographical Review, 35,
1/1945, passim. Metodologia analizei geografice a morfologiei urbane, pe baza planimetriei
a rmas fundamental aceeai (cu aceleai limitri), pe parcursul ultimelor cinci decenii ale
secolului al XX-lea, cf. i P. Lavedan, J. Hugueney, L’Urbanisme au Moyen Age, Geneva,
1974.
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principal în faptul c elaborarea modelelor istorice urbane doar pe baza reelei
stradale este o întreprindere nesigur44.
În consecin, atât analiza topografic cât i coroborarea documentar
necesit un grad ridicat de extrapolare, folosind, cel puin în cazul oraului Iai,
stocul important de documente din secolul al XVIII-lea i planurile cadastrale din
secolul al XIX-lea. Cercetarea arheologic sistematic a oraului medieval pe
teritoriul României a fost aproape complet deraiat de programele de dezvoltare
urban din ultima jumtate de secol, care, prin restriciile impuse au modificat
puternic spectrul descoperirilor, influenând astfel interpretarea rezultatelor.
Aceast direcie de evoluie a alterat i mai mult structura i aparena depunerilor
istorice medievale din subsolul oraului, care au caracteristici speciale, datorate
materialelor de construcie perisabile, cu amprent arheologic foarte redus i
ciclurilor frecvente de incendiere – nivelare – reconstrucie. Informaiile
documentare despre reutilizarea materialelor din structura de rezisten a cldirilor
demolate/distruse abund.
Raportarea spaial a descoperirilor arheologice i a informaiilor
documentare, folosind ca sistem de referin un document cartografic istoric, este
practic unul dintre nucleele metodologice ale cercetrii noastre. Pregtirea
cadrului de referin i „spaializarea” informaiilor din surse nu ar fi fost posibil
în 1980 (la apariia Istoriei oraului Iai) i nici în 1986 (la apariia monografiei
arheologice a lui Alexandru Andronic). Utilizarea mijloacelor informatice i a
metodelor statistice i de analiz grafic puse la dispoziie de tehnologia modern,
împreun cu corpusul de surse documentare pus la dispoziie de volumele de
Documente privind istoria oraului Iai i de masa de descoperiri arheologice publicate
acumulat timp de patru decenii face posibil acum acest tip de cercetare, pe care o
putem numi, fr a grei, o cercetare istoric asistat de calculator.
O prim problem metodologic legat de analiza datelor spaiale relevate
de sursele documentare i cartografice este dat de unitile de msur utilizate de
izvoarele în cauz i de traducerea acestora în sistem metric sau cel puin aducerea
lor la un numitor comun. Cu câteva rare excepii, toate sursele documentare i
statistice referitoare la oraul moldovenesc premodern utilizeaz ca unitate de
msur liniar stânjenul i submultiplul acestuia, palma45. Dac stânjenul este
unitatea de lungime predominant în hotarnicele urbane, msurtorile din mediul
rural, în aceeai perioad, utilizeaz în mod predominant pasul46. Aceast din
urm unitate de msur apare de câteva ori în hotarnice ieene de la sfâritul
secolului al XVII-lea:

44

Dou decenii dup Dickinson, analizele de morfologie urban pentru Anglia medieval
ale lui Conzen au definitivat metodologia analizei de plan pentru oraele medievale, cf. i
expunerea metodologic în Conzen, op. cit., p. 2-16.

45

N. Stoicescu, Cum msurau strmoii,metrologia medieval pe teritoriul Romaniei, Editura
tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1971, p. 39, 44.

46

Ibidem, p. 42.

https://biblioteca-digitala.ro

30

CTLIN HRIBAN

Stânjenul domnesc, de 8 palme, este principala unitate de msur prezent
în hotarnicele ieene, stânjenul rnesc, sau stânjenul prost, de 6 palme, fiind
mult mai puin reprezentat. Acesta din urm, egal ca lungime relativ cu pasul
folosit în mod dominant în mediul rural, îi datoreaz probabil prezena întririi
sau refacerii unor hotarnice mai vechi, unele dintre acestea putând s fi fost
msurate în pai.
Majoritatea documentelor de secol XVII care conin msurtori în stânjeni
rareori fac referin la dimensiunile palmei utilizate, doar spre sfâritul secolului
acest etalon apare marcat ca atare, sub form grafic, în cuprinsul documentului.
*
Cercetarea complex care are ca scop reconstituirea peisajului i habitatului
urban istoric trebuie s beneficieze de o serie de direcii de cercetare, discipline
tiinifice în sens propriu, ale cror domenii de aciune se suprapun parial în zona
cercetrii spaiului antropizat. În cele ce urmeaz vom face o scurt enumerare i
vom descrie aceste domenii de cercetare, indispensabile studiului topografiei
istorice.
Din aceast perspectiv, cercetarea de topografie urban nu se poate
dispensa de metodele i rezultatele oferite de arheologia urban. Aceast
specialitate arheologic constituie, în teorie, integralitatea cercetrii efectuate de
arheologi în i asupra oraului. Natura special a mediului urban determin
specializarea creativ a metodelor proprii i teoriei subiacente. Definirea
arheologiei urbane nu este o întreprindere chiar atât de simpl pe cât ar prea la
prima vedere. Timp de mai multe decenii a persistat o dihotomie între „arheologia
în ora” i „arheologia oraului”. Prima accepiune acoper totalitatea cercetrii
arheologice desfurate în i pe teritoriul fizic al oraului, având la baz definirea
oraului ca mediu distinct definit (similar vii unui râu sau pdurii tropicale), ce
necesit aplicarea unui set specific de metode, indiferent de elementele de cultur
material investigate sau de tipul de cercetare aplicat. Cea de-a doua accepiune
implic studierea cu metode arheologice a fenomenelor urbane per se, aceast
abordare implicând tratarea oraului atât ca mediu specific cât i ca subiect al
cercetrii. Aceast dihotomie este practic irelevant atâta vreme cât arheologia
oraului este, de fapt, o submulime a arheologiei în ora. A doua definiie este mai
cuprinztoare i, prin urmare, mai adecvat în acoperirea unui numr de probleme
metodologice importante.
Cea mai urgent dintre aceste probleme metodologice const în gradul în
care integritatea surselor arheologice este meninut într-un mediu agresiv ca cel al
dezvoltrii urbane, indiferent dac aceste surse sunt legate sau nu de fenomene
urbane. Dup un secol de arheologie urban, în Europa a devenit clar c
dezvoltarea urban nu are în mod necesar ca rezultat distrugerea surselor
arheologice. Dimpotriv, în multe cazuri, procesele de urbanizare i de cretere
urban au un aport pozitiv la valorificarea i/sau conservarea monumentelor
arheologice.
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Arheologia urban poate fi privit ca un tip distinct de cercetare din mai
multe puncte de vedere. Diferenele specifice de natur metodologic deriv din
mediul special în care se desfoar activitatea de teren (arheologia în ora). Cele
de natur teoretic sunt generate de teme importante de cercetare care nu pot fi
elucidate decât în mediul urban (arheologia oraului). Oraul este o entitate
complex ale crei componente au fost studiate de o varietate de direcii de
cercetare, iar valoarea cooperrii interdisciplinare a fost recunoscut i apreciat
de arheologi urbaniti. Majoritatea proiectelor de cercetare urban sunt structurate
în jurul contribuiilor i expertizei din mai multe domenii distincte, academice sau
aplicate, iar colaborarea respectivilor specialiti i experi este planificat i
constituie o parte integral a efortului de cercetare.
Un subiect major al arheologiei urbane este fenomenul de urbanizare, care
reprezint ansamblul proceselor generale legate de apariia i evoluia oraelor. În
mod logic, accentul este pus pe caracteristicile materiale i spaiale ale
fenomenului de urbanizare (componenta fizic). Modurile evolutive ale acestor
caracteristici, în decursul urbanizrii, constituie una dintre problemele teoretice
principale ale procesului. În acelai timp, descifrarea relaiei dintre structurile
materiale i spaiale, pe de o parte, i realitatea cultural i comportamental
(componenta antropologic), pe de alt parte, formeaz provocarea major, de
natur metodologic, a cercetrii urbanistice.
Natura intrinsec diacronic a arheologiei urbane permite evaluarea empiric
a unui numr de modele variate de urbanizare. Aceste modele îi au originea în
alte discipline (geografie uman, urbanism i planificare, arhitectur etc.) i sunt,
adesea, modificate sau complet desfiinate de datele aduse la lumin de arheologia
urban. Modelele clasice, funcionaliste, ale emergenei i dezvoltri urbane (Park
i Burgess47 sau Sjoberg48) au fost deja supuse testrii de ctre datele i contextele
elaborate de arheologia urban. În plus, imposibilitatea cuantificrii i evalurii
cantitative a procesului de urbanizare (teorie emis din zona cercetrii istorice i
antropologice49) a fost parial demontat de rezultatele arheologiei urbane. În
consecin, contribuia arheologiei urbane la cercetarea urbanismului a trecut deja
de stadiul empiric, al verificrii pe teren a teoriei, la elemente de sintez i teorie a
urbanismului, valoroase datorit perspectivei unice i novatoare.
Un alt domeniu de cercetare în care arheologia urban aduce o contribuie
decisiv în cadrul istoriei urbane este studiul compoziiei etnice a localitilor cu
existen istoric. Oraele sunt localiti care concentreaz, prin natura lor, un
complex etnic variat. Din punct de vedere social, interaciunea dintre grupurile
etnice este mai intens i cu rezultate materiale mai sesizabile în mediul urban.
47

E. W. Burgess, The growth of the city, în R.E. Park, E.W.Burgess, (eds.), The City: Suggestions
for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, (ediia a II-a), Chicago, 1984, p.
62.

48

G. Sjoberg, The Preindustrial City. Past and Present, Glencoe, 1965, p. 27-32.

49

L. Mumford, The City in History, its Origins, its Transformation and its Prospects, New York,
1968, p. 94-102.
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Identitatea etnic este conservat timp de mai multe generaii, rezultând astfel
complexe de cultur material asupra crora structurile comportamentale,
culturale i fizice îi pun amprenta în mod mult mai vizibil, putând fi studiate cu
rezultate foarte bune.
Oraele sunt concentrri de forme arhitecturale cu origini atât în trecut cât
i în prezent. Majoritatea acestora se afl la suprafaa solului, fcând ca cercetarea
de arheologie urban s fie mai puin costisitoare, în termeni financiari i de timp,
decât dac respectivele forme arhitecturale ar fi îngropate în sol, necesitând
excavare. Arhitectura este relativ permanent i bine conservat, cel puin în
comparaie cu celelalte componente ale izvorului arheologic, în timp ce artefactele
arhitecturale reflect adesea identitatea etnic-comunitar, fiind i reprezentri ale
structurilor comportamentale specifice. Identificarea i documentarea etnicitii
izvorului arheologic rmâne, totui, o întreprindere problematic. Un prim motiv
pentru aceasta este inabilitatea de a diferenia între elementele materiale specifice
etnicitii i cele specifice altor tipuri de identitate social, mai ales socioeconomice. Într-adevr, s-a afirmat adesea c o clas economic apare în mod mai
vizibil decât un grup etnic într-un context arheologic dat, fiind, prin urmare,
investigat cu mai mult succes prin metodele arheologiei urbane.
În msura în care oraele sunt concentrri de grupuri umane diverse,
componente interactive ale unor sisteme sociale complexe, aezrile urbane
conin, în acelai timp, un numr mare i variat de exemple de statute i roluri
socio-economice. Ca i în cazul etnicitii, investigarea interaciunilor socioeconomice este o direcie prioritar pentru cercetarea de arheologie urban.
Problemele legate de mediu constituie de asemenea o preocupare pentru
arheologia urban, de vreme ce oraele, prin însi existena i evoluia lor, au un
impact profund asupra mediului, iar acesta, la rândul su, joac un rol critic în
modelarea caracteristicilor localitii urbane. Aceast relaie a fost studiat mai
profund prin intermediul arheologiei urbane, iar datorit contribuiei arheologiei
urbane oraul medieval este în prezent puternic ancorat în mediul su natural, pe
care îl determin i de care este determinat, i nu oarecum detaat de mediu,
suprapunându-l, conform teoriilor urbanistice clasice. De fapt, oraele sunt mai
dependente de mediu pentru supravieuire decât alte localiti, datorit densitii
ridicate de locuire i a diversitii ridicate a activitilor50.
*
Din punctul de vedere al topografiei istorice, reconstituirea i modelarea
sunt dependente cu deosebire de spaiul cultural memorat, transmis sub forma
referinelor spaiale din sursele istorice. Interpretarea acestora în scopul
reconstituirii topografice este mediat de analiza componentelor culturale ale

50

Ch.E. Orser (ed.), Encyclopedia of Historical Archaeology, New York, 2002, sub voce
„urbanization”, p. 616.
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spaiului, pe care le-am numit topoeme. Proxemica, studierea utilizrii spaiului de
ctre oameni ca aspect al culturii, este disciplina care acoper analiza topoemelor.
Înc din 1955, psihologul american Irving Hallowell identifica componente
culturale în orientarea spaial, conducând la concluzia c paradigmele spaiale
stau la baza concepiei despre lume i a percepiei poziiei proprii, fiind i
mijloacele simbolice pentru orientarea în ambientul spaial care transcende
experiena personal. Aceste elemente teoretice vor fi asamblate într-un sistem
antropologic coerent de Edward Hall, autorul conceptului de Proxemic, sub care a
integrat ansamblul modalitilor i mecanismelor prin care cultura altereaz i
dirijeaz percepia spaiului i comportamentul. Hall definea formal conceptul de
spaiu personal ca element al interaciunilor sociale i fizice, ca spaiu care este
determinat cultural51. Conceput ca o bul care înconjoar fiecare individ, spaiul
personal variaz ca mrime în funcie de tipul de relaie i de situaiile sociale, Hall
definind patru etaje: intim, personal, social i public. Datorit faptului c aceste
limite sunt acceptate tacit, indivizii le contientizeaz doar în momentul în care
sunt depite. Limitele celor patru etaje sunt dependente social i, prin asumare i
memorare, devin componente culturale, care modeleaz intens i specific
referinele spaiale coninute în cultura transmis istoric. Specificitatea este
definit la nivel de individ i de situaie, datorit faptului c persoanele nu doar
structureaz spaiul în mod diferit, dar îl i percep i asum în mod diferit,
senzorial i cultural, fiind selective în acceptarea informaiilor senzoriale sau
alterând peisajul construit pentru a obine confortul cultural optim52.
*
Dac perceperea, asumarea i memorarea spaiului reprezint componentele
interfeei umane a instrumentarului cercetrii de topografie istoric, morfologia
propriu-zis, conservat sub forma surselor cartografice i a analizei planului
actual, este valorificat prin intermediul analizei habitatului.
Aceast direcie de cercetare a devenit o parte important a setului de
metode din cadrul cercetrii arheologice în ultima jumtate a secolului al XX-lea.
Importana este dat de înelegerea faptului c localizarea i topografia aezrilor
temporare, a satelor, oraelor, drumurilor, canalelor i a altor elemente de habitat
uman sunt la fel de importante ca i înelegerea artefactelor descoperite în
interiorul habitatului. Analiza de habitat este în egal msur însemnat pentru
arheologia medieval i urban, i pentru arheologia preistoric, domeniu în care
acest tip de cercetare a fost iniial valorificat cu succes53.
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…, p. 51 i urm.
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C.F. Ardelean, The Grammar of Social Space: An Anthropological Approach on Human Proxemics,
în Boletin De Antropología Americana 37, 2000-2001, Ciudad de Mexico, p. 7.
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Unul dintre aspectele cele mai semnificative ale analizei habitatului este dat
de posibilitatea efecturii acesteia la nivele diferite. Modalitile de definire a
nivelurilor analizei sunt nenumrate, fr a putea decide cu certitudine care dintre
acestea sunt corecte sau adecvate i care nu. La mijlocul anilor ’70, David Clarke54
concepe un sistem tripartit de clasificare a nivelurilor analizei habitatului, care este
util pentru a exemplifica acest concept: cel mai de jos nivel desemnat de Clarke,
micro-habitatul, este definit de interiorul structurilor, astfel încât nivelul de analiz
este cel al locuinei.
O cercetare de arheologie medieval/urban focalizat pe micro-habitat i
care studiaz o locuin databil în secolul al XVII-lea poate analiza aranjamentul
camerelor, posibilul amplasament al mobilelor în interiorul camerelor i
localizarea uilor i ferestrelor locuinei. Relaiile dintre structuri în interiorul
siturilor este nivelul semi-micro-habitatului la Clarke, în care cercetarea este axat
pe distana dintre locuine, aranjamentul locuinelor în interiorul aezrii i
amplasarea cilor de acces i de tranzit. Analiza macro-habitatului este nivelul
maxim de analiz identificat de Clarke i are ca obiect structura de amplasare a
aezrilor în interiorul unui teritoriu delimitat eco-geografic, sau a unui peisaj
definit, sau distanele dintre aezri. Specificul regional al analizei lui Clarke (în
calitate de preistorician) face ca nivelurile definite ale analizei de habitat s se
opreasc la macro-habitat. Arheologia medieval i post-medieval a adugat un al
patrulea nivel, acela al supra-macro-habitatului, adic nivelul intercontinental i
global, perioada modern timpurie fiind marcat de debutul interaciunilor la scar
foarte larg, având ca uniti de msur civilizaii i continente.
Analiza habitatului este o întreprindere complex datorit numrului mare
de variabile pe care cercetarea arheologic le poate identifica în interior aezrilor
i între acestea. Spre exemplu, metodologia de cercetare impune definirea a trei
concepte: „localitatea” (în general, amplasamentul unui obiect), „distana”
(considerat, în general, ca distana dintre localiti) i „limita” (obiectul fizic care
mrginete o localitate sau o distan). Existena izvoarelor cartografice i
documentare face posibil relevarea modului în care populaia istoric a aezrii
conceptualiza localitatea, distana i limita. Considerând Curtea Domneasc drept
exemplu, putem atribui construciilor din interiorul incintei calitatea de „localiti”
i spaiilor dintre acestea calitatea de „distane”, în timp ce exteriorul zidului de
incint poate fi considerat „limita” habitatului. Curtea interioar, în aceast
structur conceptual, devine, paradoxal, o „distan”. Coborând, îns nivelul
analizei, interiorul unei cldiri devine, la rândul lui, un habitat (micro-habitat), cu
diferitele camere i încperi ancilare calificate drept „localiti” i traseele care le
unesc, calificate drept „distane”, zidurile exterioare ale cldirii jucând rol de
„limit”. La nivelul macro-habitatului, oraul în sine este un „localitate”,
drumurile care îl unesc cu aezrile învecinate devenind „distane”. Luând în
calcul complexitatea teoretic a elementelor de habitat i a relaiilor dintre acestea,
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devine natural difuzia metodologic dintre arheologie i geografia uman, analiza
habitatului fiind exemplul cel mai concludent.
*
Analiza spaial în domeniul arheologiei medievale este focalizat pe
studiul relaiilor dintre oameni i spaiu, în special ordonarea, organizarea i
reorganizarea spaiului în sine sub form de spaiu social. Spaiul este
conceptualizat ca o categorie a culturii materiale sau un artefact a crui analiz
poate fi valorificat în sensul înelegerii mai profunde a unor procese sociale,
economice sau politice55. În plus, spaiul nu reflect doar aciunea social, ci este
un agent activ în medierea i crearea de relaii sociale. Reflectând nivelurile de
scar ale analizei habitatului, analiza spaial în arheologie are ca obiect regiunea,
oraul, cartierul, satul, situl, incinta/curtea i cldirea. Gama perspectivelor
teoretice în analiza spaial se întinde de la abordri funcionaliste, structuraliste i
comportamental-cognitive pân la teoriile marxiste. În acest cadru, cercetarea
antropologic i istoric, asociat arheologiei exploreaz dimensiunile spaiale ale
alterrii mediului i gestionrii resurselor, ale agriculturii, dezvoltrii urbane i
produciei materiale, ale ierarhiilor economice i sociale i deplasrilor indivizilor
i comunitilor, în special în msura în care dimensiunile spaiale ale acestor
procese reflect probleme legate de identitate social, etnic, rasial sau sexual.
Aplicarea analizei spaiale în arheologia medieval este o metod care îi are
originile în mai multe ramuri ale cercetrii: arheologia preistoric, geografia
istoric, ecologia culturilor i în studiul arhitecturii vernaculare. La baz, primele
studii asupra habitatului în preistorie au cutat s descifreze structurile de utilizare
a spaiului, în special la nivel regional, interpretând aceste structuri ca produse ale
interaciunii dintre mediu i tehnologie, valorificând direct, în acelai timp, date
ale analizei habitatului în elaborarea de concluzii asupra organizrii sociale,
politice i religioase a comunitilor preistorice.
*
În privina analizei de plan, principalele surse sunt planul topografic (iar nu
cadastral) al inginerului franco-italian Giuseppe Baiardy, desenat la 1813, care a
ajuns la noi sub forma unei copii relativ imprecise de la 1910 (aa-numita copie
Pastia) i planul armatei ruse de ocupaie din 1789 (publicat de Mariana lapac, în
Arta Urbanismului în Republica Moldova). Aceste planuri au fost rectificate în mare
parte prin suprapunerea pe planul cadastral al oraului Iai din 1955, folosind
drept repere pentru rectificare intrrile vestice al bisericilor prezente pe ambele
documente, utilizând o aplicaie GIS special pentru analiza topografic
(LANDSERF). Planurile rectificate au fost apoi utilizate drept baz pentru
55
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construcia unei hri digitale stratificate, care utilizeaz uliele medievale
identificate i bisericile datate pentru amplasarea datelor documentare despre
proprieti i a elementelor topografice medievale i pentru corelarea
descoperirilor arheologice cu datele documentare. Aceast hart digital constituie
practic baza de execuie a analizei de plan, principalul element, în opinia noastr,
al construciei modelului topografic i apoi al celui teoretic general al unui ora
medieval moldovenesc.
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5. MORFOLOGIA SPAIULUI URBAN.
PARADIGME, MODELE,
RECONSTRUCII

Organizarea spaiului este impunerea unor abloane culturale asupra
realitii fizice i este un proces a crui desfurare i ale crui reguli constituie
permanente subiecte de cercetare teoretic, cercetare fundamentat pe observaiile
practice efectuate asupra peisajului antropizat, locuit i construit.
Organizarea spaial a oraului este dependent în egal msur de
paradigma cultural ca i de peisajul care precede oraul ca realitate fizic. Rolul
paradigmei culturale poate fi definit cel mai bine considerând calitatea de topos a
oraului, adic un loc purttor de sens (conform geografului american John
Agnew), a crui definire ca atare implic prezena a trei componente:
x localizarea în spaiu
x cadrul material al relaiilor sociale
x ataamentul subiectiv i emoional al locuitorilor la spaiu56.
Conceptele nucleu-periferie sau centru-periferie îi au originea în cercetarea
teoretic din domeniul geopoliticii i geografiei economice i pot fi aplicate la
scri variate, de la geopolitica mondial sau continental la economia, cultura i
topografia localitii. Argumentul de baz al acestor modele const în ideea c
zona central se dezvolt ca rezultat al unor avantaje inerente, date de amplasare
i de condiiile fizice (în general resurse agricole de bun calitate, resurse minerale
uor accesibile, culoare de comunicaii i de transport facile, vecinti favorabile),
care se manifest singular sau, cel mai adesea, în combinaii i care creeaz un
potenial pentru cretere economic mult mai ridicat decât cel al regiunilor
înconjurtoare. Nucleul devine astfel amplasamentul pentru cea mai eficient i
mai intens utilizare a resurselor, cu potenialul de atragere de resurse
suplimentare, sub form de mân de lucru, intelect, materii prime i capital.
Aceste resurse mobile sunt iniial atrase ctre nucleu din regiunea imediat
înconjurtoare apoi, treptat, din zone tot mai îndeprtate. Rata de cretere a
nucleului este atât de ridicat, încât acesta devine în mod natural centru cultural i
politic, radiind ctre periferie. Creterea, care aduce o îmbuntire a
56
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comunicaiilor i transportului, provoac i un drenaj parazitic al periferiei de
resurse i persoane. Periferia devine astfel o surs de materii prime i pia de
desfacere pentru produsele secundare i teriare ale nucleului.
*
Modelele de tip nucleu-periferie sunt foarte utile pentru înelegerea
problematicii habitatului istoric i, în general, a celei geografiei umane. Aceste
modele au în teorie dou nivele de semnificaie. În primul rând, acestea pot
identifica siturile temporare din perioada de dezvoltare a unei aezri, indiferent
de localitate, în condiiile în care periferia, adesea, în aceast etap, sub form de
frontiere liniare sau teritoriale, conine aezri cu caracteristici diferite de cele ale
aezrilor deja amplasate în regiunea-nucleu. În al doilea rând, modelele nucleuperiferie pot fi utilizate pentru identificarea structurilor stabile, de baz, care
configureaz caracteristicile de habitat ale unui stat.
Diferenele care separ nucleul de periferie sunt departe de a fi generate
doar de geografia fizic. Cea mai sintetic definire a elementelor care compun i
modeleaz o relaie nucleu-periferie este cea elaborat de Barry Garner57, care
stabilete ase premise fundamentale care guverneaz structura spaial a
habitatului i definesc în mod clar realitatea centrului în relaia sa cu periferia:
1. Distribuia spaial a activitii umane reflect o adaptare organizat la
factorul de distan. Distana este un element de baz al geografiei datorit
faptului c activitatea uman este rspândit pe suprafaa terestr, neputând fi
concentrat într-o localitate unic. Variana spaial i diferenierea teritorial sunt
elemente dinamice de baz ale geografiei.
2. Deciziile de amplasament sunt luate, în general, în direcia reducerii la
minim a efectelor negative ale factorului distan. Deplasarea este costisitoare în
termeni de energie uman, prin urmare, aezrile sunt situate la mic distan de
terenurile cultivabile care le asigur subzistena (spre exemplu).
3. Orice localitate posed un grad oarecare de accesibilitate, dar unele
localiti sunt mai accesibile decât altele. Accesibilitatea desemneaz gradul de
uurin cu care se poate ajunge într-un loc anume, dar nu este cuantificabil cu
precizie i nici constant pentru o localitate dat (spre exemplu, construcia unui
drum poate genera accesibilitate ridicat pentru o localitate care a avut, pân la
momentul respectiv, accesibilitate aproape de zero).
4. Exist o tendin de agregare a activitilor umane, în direcia valorificrii
avantajelor date de scalaritatea economiei, însemnând reducerea costurilor prin
concentrarea spaial a activitilor identice sau înlnuite. O comunitate adunat,
care exploateaz în mod concentrat un teritoriu agricol, va fi mai eficient în
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termeni de producie brut pe termen mediu. Meteugarii care deservesc o
comunitate adunat, pe msur ce expertiza lor crete, obin avantaje mai mari
dac se concentreaz în localitatea cu o putere de cumprare mai mare.
5. Modalitatea de organizare a activitilor umane este una cu caracter
ierarhic i exist legturi puternice între evoluia social i organizarea spaial, iar
amplasamentele cu accesibilitate ridicat tind s genereze aezrile cele mai mari i
mai de succes. La scar istoric, astfel de amplasamente susin faze multiple i
succesive de ocupare i pot fi considerate locuri capitale, importante pentru multe
culturi, pe parcursul mai multor secole.
6. Teritorialitatea uman are un caracter focal. Aceast noiune este
fundamental pentru modelul nucleu-periferie: unele regiuni, i nu doar puncte
sau localiti individuale, evolueaz la statutul de puncte focale, cu influen la
scar foarte larg. În consecin, avem de-a face nu doar cu o reea ierarhizat de
localiti, ci i cu o reea ierarhizat de regiuni.
La aceste ase premise, Roberts adaug o a aptea58: Teritorialitatea uman
este influenat de inerie (este dotat cu memorie). Motivul este parial economic
(costurile cerute de deplasarea aezrii/comunitii ctre nucleul regional) i
parial psihologic.
Regiunile-nucleu sunt teritorializri ale convergenei tendinelor
reprezentate de aceste premise, în special sub form de amplasamente cu
accesibilitate ridicat, agregare a forelor productive i apariia unor localiti cu
statut ridicat în cadrul ierarhiei generale.
*
Modelele de tip reea ierarhizat-centralizat au la baz conceptul de
competiie spaial între aezri, iniiat i structurat de geograful german Walther
Christaller în perioada interbelic. Pornind de la structura habitatului în regiunea
colinar a sudului Germaniei, Christaller a creat în 1935 un set de modele ale
structurii spaiale a ierarhiei centralizate-distribuite, acoperind întregul spectru de
mrime a aezrilor, de la ctun la ora. Premisele teoretice de baz ale acestui tip
de modele sunt trei:
1. Aezrile umane au funcii economice sau de furnizor de servicii.
2. Habitatul urmeaz tendina uman spre centralizare.
3. Furnizarea/distribuia de bunuri este raiunea de a exista a oraelor.
În fiecare regiune, un grup specific de bunuri i servicii vor fi furnizate i, în
mod necesar, furnizarea se va concentra în câteva localiti unde aceast activitate
va fi derulat cu eficiena maxim, localiti care pot fi numite centre. Serviciile i
bunurile nu sunt disponibile în totalitate în fiecare centru, astfel încât indivizii
sunt pregtii s se deplaseze pe distane diferite pentru a obine bunuri diferite,
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rezultând o ierarhie etajat a centrelor astfel încât, cu cât gama de bunuri i servicii
oferite este mai larg, cu atât numrul de centre care o ofer este mai restrâns.
Teoria presupune c totalitatea locuitorilor unei regiuni necesit acces la cel
puin câte un centru din fiecare etaj al ierarhiei, iar reeaua rezultant de centre i
teritorii va fi una eficient organizat. În termeni strict geometrici, cea mai eficient
metod de a împri peisajul într-o reea de astfel de teritorii de arii egale, este de a
demarca suprafee hexagonale, fiecare cu un centru în mijloc, centrele fiind astfel
distribuite într-o reea regulat, în vârfurile unor triunghiuri echilaterale. Etajele
diferite ale ierarhiei vor conine o distribuie ordonat hexagonal, astfel încât
un centru dintr-un etaj dat se va afla la mijlocul unei reele regulate de ase
centre dependente din etajul inferior, acest aranjament fiind iterat pân la etajul
inferior final.
Pentru arheologie, aceast teorie pare a oferi o modalitate de utilizare a
datelor spaiale i statistice ale habitatului (care sunt adesea disponibile în mare
cantitate i la o calitate ridicat, în special din rezultatele cercetrii topografice
moderne) pentru a rspunde unor întrebri legate de natura organizrii sociale a
comunitilor istorice59. Exist totui impedimente de natur practic în aplicarea
teoriei reelelor ierarhizate la datele arheologice, cum ar fi identificarea funciilor
atribuite unui centru prezumat dat. În majoritatea cazurilor se presupune c
mrimea aezrii constituie un indiciu clar asupra setului de funcii îndeplinite de
un centru dat, dar rareori aceast presupunerea a i fost argumentat real. Pân în
prezent, cea mai fericit aplicare în arheologie a acestei teorii este asupra unor
societi care se apropie suficient de modelul capitalist modern, aflat implicit la
baza construciei teoretice a lui Christaller, cum sunt regiunile urbanizate ale
Imperiului Roman.
Realitatea oraului medieval moldovenesc este indisolubil legat de reeaua
administrativ-fiscal construit de domnie. Oraele sunt, înainte de toate, noduri
ale acestei reele, practic fiecare dintre acestea fiind o reedin de inut. Oraul
moldovenesc este un centru de comunicare pe mult mai multe etaje decât este
deductibil la o analiz simpl. Element indispensabil unei economii monetarizate,
oraul este centrul de colectare pentru fiscalitatea intern i punct obligatoriu de
taxare pentru comerul de tranzit. Oraul, prin curtea domneasc, este focarul de
distribuie a justiiei i, prin urmare, pivotul funcional al unui contract social adhoc fr de care statul nu poate exista. În consecin, rolul esenial al aezrii
urbane, în Moldova medieval, este acela de nod colector-distribuitor al puterii.
Toate rolurile i funciile atribuite sau asociate unui centru urban medieval sunt, în
cazul particular al Moldovei medievale, derivate din sau subordonate celui
esenial. Oraul ca centru economic, cultural, religios sau militar nu poate exista
decât în zona de entropie minim pe care o radiaz nodul de comunicare al
puterii. Toate caracteristicile localitii urbane medievale, inclusiv cele topografice,
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morfologice i structurale, sunt dependente de relaia dintre funcia esenial i
cele derivate/subordonate60. Trecerea în revist a aezrilor atestate documentar
în categoria arbitrar ora/târg permite delimitarea a dou categorii generale:
noduri politice i noduri economice, având ca gen proxim definiia economist a
aezrii urbane (centru de schimb i producie, a crui populaie este angajat,
într-o msur important, în comer i activiti de producie secundar i teriar)
i ca diferen specific prezena/absena nodului de autoritate politic. Pentru
simplificarea terminologic (fr a pretinde soluionarea dezbaterii teoretice veche
de un secol61), vom numi nodurile politice ora, iar pe cele economice târg.
Activitile comerciale sunt adesea considerate drept caracteristic de baz a
urbanitii i nu trebuie ignorat faptul c o localitate complet lipsit de pia cu
greu poate fi descris chiar i ca un orel. Pe de alt parte, cercetarea istoric
complex a oraelor incipiente în Europa medieval a relevat faptul c o parte
însemnat a activitilor comerciale, în secolele IX-XIII, se desfoar în context
pre-urban sau chiar complet non-urban62.
Aezrile umane pot fi clasificate, în funcie de gradul de permanen, în
mai multe categorii, de la cele cu caracter efectiv efemer, care dureaz doar câteva
zile, la structuri practic permanente, a cror existen se încadreaz în durata lung
i este reflectat ca atare în memoria colectiv. Termenii efemer i permanent
marcheaz, desigur, doar extremele conceptuale ale unei scale care poate descrie
fie durata de via a unei cldiri, fie existena în timp a unei aezri, iar aceast
ambivalen este fundamental pentru înelegerea tiparului structural de baz,
adic distribuia spaial a elementelor unei aezri, fie aceasta ctun, sat sau târg,
la suprafaa unui peisaj sau pe teritoriul unei regiuni i, în ultim instan, pe
întreaga suprafa a planetei.
Fenomenele de agregare i de planificare urban pot fi unificate conceptual
într-un strat organizaional suprapus pe peisajul preexistent cu locuire dispersat.
Din punct de vedere topografic, punctul de inflexiune survine în momentul în
care activitile difuze care graviteaz în jurul focarelor de ordine devin
reglementate i concentrate sub forma terenurilor lotizate i fiscalizate. Acest
proces este concurent cu cel al clarificrii reelei de noduri de comunicare
informale (integrate peisajului locuit difuz, unele fiind complet detaate de
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existena unei astfel de realiti economico-politice nu este dovedit.
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C.C. Giurescu, Tîrguri sau orae i ceti moldovene din secolul al X-lea pân la mijlocul secolului al
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aezri), cele neataate unui focar de ordine disprând sau dezvoltând, pentru a nu
disprea, un centru de autoritate propriu.
Din punctul de vedere al importanei istorice, rolul de centru de distribuie
al ordinii i dreptului pe care îl are oraul medieval în Moldova este mai important
decât cel de centru de colectare i creare a valorii mobile. O scurt trecere în
revist a listei de orae i târguri medievale ale Moldovei confirm aceast
aseriune63. Oraele care sunt reedine de inut (noduri politice în principal i
economice în secundar) supravieuiesc, fr excepie, în epoca modern. Dintre
localitile care sunt noduri economice, în principal, supravieuiesc în epoca
modern doar o parte, criteriile acestui darwinism urbanistic fiind foarte difuze,
cel mai vizibil factor de supravieuire fiind dat de influenele para-economice
exercitate de domnie. Exemplul Botoanilor, în calitate de centru productor de
valoare mobil cu destinaie special (apanajul Doamnei i, în consecin, cu
evoluie separat de restul centrelor similare) este gritor.
În absena manifestrii fizice a nodului politic (Curtea Domneasc),
topografia târgurilor medievale moldoveneti este dictat exclusiv de relief i de
liniile de comunicaii. Întrucât cercetarea noastr are ca obiect o topografie
particular, nu vom analiza în detaliu morfologia târgului medieval, rezumându-ne
a face o scurt analiz comparativ a planimetriei i organizrii oraelor medievale
din Moldova, cu aplecare asupra modului în care geometria i topografia urban
se raporteaz, planificat sau nu, la localitatea Curii.
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V. Tabelul 22, construit dup Tîrguri sau orae, p. 183-332
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6. NUCLEE I NUCLEIZARE
ÎN SPAIUL URBAN

Judecând din punctul de vedere al structurii locuirii umane, comunitatea
minimal, „atomul” locuirii, ar fi constituit din familia extins i conglomeratul
rezidenial al acesteia. „Cuibul” familial din satele Europei medievale ar putea fi
caracterizat prin autarhie, solidaritate intern, xenofobie i, în multe cazuri,
endogamie.
Corespondena se oprete atunci când comunicarea social este adus în
discuie: articularea „cuiburilor” în aezri, ctune i sate se face în jurul bisericii i
a cimitirului acesteia, în a crui rân membrii „cuiburilor” gentilice îi regsesc
rudenia originar. „Roirea” satului înseamn, întotdeauna, i roirea parohiei; chiar
dac prima are loc la nivelul minimal, al despririi în satul „de jos” i cel „de sus”,
fundarea bisericii i îngroparea primilor mori ai noii comuniti marcheaz
clar separarea.
Ceea ce încercm, în textul de fa, este s folosim studierea relaiilor
spaiale dintre bisericile din interiorul oraului medieval Iai drept baz pentru
argumentarea existenei i evoluiei structurii de locuire urban în acest ora în
particular, i în Evul Mediu moldovenesc în general, plecând de la rolul de nucleu
de agregare pe care biserica (cu cimitirul) îl are pentru comunitate i de la
conceptul de difereniere a comunitii urbane de cea rural prin gradul de
diviziune intern (evoluia de la mononuclear-rural, la polinuclear-urban în
Evul Mediu64).
În esen, modelul formativ al „nucleului pre-urban” const în existena
unor localiti cu importan politic, defensiv i religioas, care ofer securitate,

64

O comunitate constituit prin delimitarea de exterior este mononuclear, atunci când
centrele de agregare (religioas, politic, economic) coincid din punct de vedere fizic i
social, sau polinuclear, când existena dispersat a centrelor de agregare duce la
transformarea acestora în nuclee i la fragmentarea intern a comunitii. Discuia
problemei la E. Zadova-Rio, Le Village des historiens et le village des archéologues, în E. Moret
(éd.), Campagnes médiévales. L’homme et son espace. Mélanges offerts à Robert Fossier, Presses
Universitaires de France, Paris, 1995, p. 144-145. Mai recent, identitatea comunitar i
conceptul de delimitare a comunitii/locuirii, la F. Barth, Boundaries and Connections, în A.P.
Cohen (ed.), Signifying Identities. Anthropological Perspectives on Boundaries and Contested Values,
Londra, 1999, p. 24, 34.
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piee pentru bunuri i servicii i centre de agregare regulat (comercial, social i
de cult), acumulând, în acest fel, aezri „suburbane” de comerciani i
meteugari care, în timp, capt personalitate proprie i evolueaz apoi
independent de centrele de putere care le-au generat naterea. Natura acestor
centre focale i, în consecin, a aezrilor dependente, cuprinde o foarte larg
varietate pe întinderea diversitii culturale europene.
Dac în sat comunitatea coincide, cel puin la nivelul Evului Mediu, cu
comunitatea genetic, „ridicarea” oraului peste sat marcheaz disjungerea
aproape automat a celor dou comuniti. Mrind contrastele, putem spune c,
dac satul „inventeaz” parohia, în sensul de comunitate „tribal”, supra-familial,
oraul „inventeaz” societatea. Biserica i cimitirul parohiei devin, în ora, centrul
unei comuniti ale crei solidariti nu mai corespund legturilor genetice, ci celor
sociale. Astfel comunitatea parohial urban se autoîntreine, prin depirea
„frânelor” biologice ale populaiei rurale, înlocuirea rudeniei genetice cu rudenia
social transformând satul în cartier (mahala) i biserica „de familie” a satului în
biserica parohial a mahalalei. Antropologic, apariia parohiei urbane se manifest
prin suprapunerea, peste vechiul centru familial de cult i peste sfântul patron al
familiei extinse, a unui centru al cultului comunitar i a unuia sau a mai multor
sfini patroni ai breslei, ai cartierului i, în ultim instan, ai oraului i ai
regatului. Numrul bisericilor parohiale d o msur general despre mrimea i
populaia unui ora medieval, amplasarea acestora în morfologia urban fiind
important pentru descifrarea evoluiei organismului urban respectiv65.
*
Dac din punct de vedere administrativ, politic i fiscal, aa-numita
„desclecare” a Iailor de ctre tefan cel Mare ar trebui s marcheze un debut
oficial al vieii urbane, din punct de vedere antropologic i social Iaii ar fi înc
un sat, cu biserica de piatr Sf. Nicolae drept centru parohial, un nod de
comunicare, centru politic i economic, un spaiu special de drept, dar totui un
sat. Dac acceptm existena unor biserici anterioare ridicrii Sf. Nicolae, atunci
Iaii ar putea exista ca ora (din punct de vedere antropologic i social), dinainte
de tefan cel Mare. Logica istoric i prezena cimitirelor anterioare sfâritului
secolului al XV-lea ne îndeamn s credem în adevrul afirmaiei anterioare.
Totui, întrebarea rmâne: sunt Iaii de dinainte de tefan cel Mare o comunitate
constituit social, polinuclear? Este prezena bisericilor anterioare construirii Sf.
Nicolae Domnesc o dovad pentru polinuclearitatea aezrii sau sunt fiecare
dintre acestea, centrele respective ale unor comuniti rurale aflate într-un stadiu
premergtor conglomerrii? Este greu de probat i, de aceea, ne vom limita la
ceea ce poate fi demonstrat prin dovezi fizice, reale, aa cum este biserica Sf.
Nicolae, ridicat de tefan cel Mare în 1491-1492. În cele ce urmeaz, vom
încerca, folosind datele existente despre bisericile ieene din secolul al XV-lea, s
65
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https://biblioteca-digitala.ro

IAII

ÎN SECOLELE

X V-XV I II . E L E M E N T E

DE TOPOGRAFIE

ISTORIC

45

argumentm existena mcar a unei locuiri66 polinucleare la Iai, înainte de
momentul 1492.
Comunitile mononucleare sunt constituite, de regul, în jurul câte unui
centru de cult familial (pentru a accentua diferenele, l-am putea numi „tribal”), iar
solidaritile interne nu transcend legturile biologice. Dei oraul medieval
moldovenesc înc mai trebuie s rspund, într-un fel sau altul, întrebrilor
generate de statutul simultan de ora (administrativ, politic i fiscal) i sat (social),
Iaii eludeaz paradoxul prin structura sa polinuclear. Chiar dac existena, ante
1492, a unei biserici a oraului nu ar satisface cerina comunitii polinucleare,
existena comunitii armeneti, a bisericii i cimitirului acesteia, care ar fi atestate
înc de dinainte de 1451, dac judecm dup mrturia textului dedicatoriu al unui
Evangheliar67, face din Iai mcar o aezare cu cel puin dou nuclee, chiar dac
solidaritile care le determin sunt etnice i confesionale (iar nu pe deplin
sociale). Aceste solidariti, trebuie s admitem, au depit stadiul relaiilor
biologice, nemaifiind centre familiale ale cultului, ci centre comunitare reale.
Acest proces evolutiv poate fi urmrit cu uurin la Iai analizând
modalitatea în care biserici care sunt desemnate ca „a lui” (a lui Samson68, a lui
Golâi69, a lui Sava i Buzuca70 sau a lui Balica71, pentru a oferi doar câteva
exemple, se transform lent în „posesiuni” comunitare, prin acceptarea ctitoririlor
de ranguri secunde, prin transferul bisericii de la un ctitor la altul72 sau prin
închinare la una din bisericile „mari” ale Rsritului. Biserica lui Dancu este
transformat în mânstire de Constantin Duca (1701)73 i închinat la Xeropotam,
dar înainte de aceasta articolul posesiv-genitival dispruse din uz, biserica
devenind doar „biserica Danco”74.
Dac acceptm agregarea habitatului la Iai în mai multe sectoare, pe criterii
confesionale/etnice sau profesionale (pentru care izvoarele sunt neconcludente),
în perioada timpurie, este greu de dovedit descendena acestei relative
66

Dac nu putem dovedi existena comunitii clar delimitate de exterior i structurate
social în interior, polinuclearitatea locuirii este cel mai bun substitut pentru a marca, din
punct de vedere antropologic i social, existena oraului.
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N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor din Moldova, Bucureti, 1978, p. 433.
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Documente Iai, I, nr. 93, p. 129.
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Ibidem, nr. 66, p. 94; nr. 67, p. 95.
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Ibidem, nr. 215, p. 293.
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Ibidem, nr. 120, p. 165.
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Cazul mânstirii Aroneanu, ctitorit mai întâi de Alexandru Lpuneanul, ctitorit a doua
oar de Petru chiopul, citorit a treia oar de Aron Tiranul, închinat de al doilea ctitor la
mânstirea Zografu de la Sf. Munte, închinare confirmat de Ieremia Movil cu
„binecuvântarea preoilor i a tuturor ctitorilor târgovei”, Ibidem, nr. 68, p. 100.
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Documente Iai, III, nr. 185, p. 155
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În 1671 este cunoscut drept „biserica lui Danco”, Documente Iai, II, nr. 357, p. 331, dar în
1678 i 1679 apar martori preoi „de la Danco”.
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eterogeniti dintr-o polinuclearitate genetic, adic o origine în mai multe aezri
rurale contopite în procesul de formare urban. Aceast structur a habitatului
urban devine aparent mult mai târziu la Iai, dup jumtatea secolului al XVIIlea, când sate ca Ttraii sau Brotenii devin mahalale ale târgului, fiind
încorporate de facto în esutul urban. Din punctul de vedere al definiiei geografice,
oraul medieval Iai este, în lipsa unor argumente arheologice convingtoare, o
aezare mononuclear.
Saltul evolutiv al locuirii umane este evident, dac punem în eviden
analogia biologic a apariiei organismelor pluricelulare; marcarea i analiza
relaiilor prezente, mai mult sau mai puin discret, în mozaicul de juxtapuneri de
parohii, proprieti, fronturi de strad i incinte mânstireti care este, de fapt,
scheletul urban al oraului Evului Mediu în general (aplicabil, cum vom încerca s
demonstrm, i Iailor), poate revela mecanismul funcionrii i ritmurile creterii
oraului, restituind o parte din topografia vie a oraului.

https://biblioteca-digitala.ro

7. ORAUL ÎN PALIMPSEST.
IAII ÎNAINTE DE TEFAN CEL MARE

Din punct de vedere metodologic i al surselor, istoria oraului medieval
Iai poate fi separat judicios în dou perioade majore: înainte i dup domnia lui
tefan cel Mare. În primul rând, aceast separare este una generat de structura
informaiilor din izvoare, atât din cele documentare cât i din cele arheologice.
Din punct de vedere documentar, punctul de inflexiune este pur i simplu
dat de numrul de documente pstrate, care, pentru cele patru decenii i jumtate
de domnie a lui tefan cel Mare, este practic dublu fa de numrul de documente
pstrate de la înaintaii si.
Din punct de vedere arheologic, punctul de inflexiune este dat de
metodologia de datare a complexelor descoperite. Datorit datrii specific
arheologice în intervale medii de câte jumtate de secol (de exemplu ”prima
jumtate a secolului al XV-lea”, cea mai des întâlnit, sau expresia extrem de
frustrant pentru un istoric ”secolele XIV-XV”), cea mai puin imprecis
modalitate de datare este utilizarea monedelor emise ca date post-quem, sau antequem în cazul complexelor închise. Dat fiind c numrul de specimene descoperite
este statistic mult mai mare pentru emisiunile domniei lui Alexandru cel Bun i ale
urmailor acestuia, pân la tefan cel Mare, diferena numeric necesit
introducerea unei diferene cronologice i calitative în tratarea complexelor
urbane care pot fi încadrate în secolul al XV-lea.
În acest context metodologic, descrierea localitii oraului medieval Iai în
preioada pre-tefanian trebuie s înceap prin descrierea i definirea teritoriului,
de la caracterisiticile fizice ale acestuia i pân la peisajul antropizat i habitatele
succesive care îl ocup i valorific.
În teorie, mediul fizic este clasificat de geografi într-o serie de sisteme
dominate de procese distincte: sisteme fluviatile, glaciale, periglaciale, deertice,
vulcanice, litorale etc., acestea fiind în continuare divizate în conformitate cu zona
climatic în care funcioneaz. În mod inevitabil, aceste sisteme au o strâns
legtur cu zonele climatice ale globului, aa cum sunt acestea identificate de
climatologi, în timp ce zonele de vegetaie i soluri se afl în strâns legtur cu
clima i terenul. Foarte probabil c relaia dintre componentele mediului fizic i
existena uman are o istorie conceptual la fel de veche ca i istoria umanitii.
Acest concept istoric al relaiei umanitate-mediu are trei componente
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fundamentale: ideea c lumea este o creaie destinat a servi drept cmin
umanitii (grdina Edenului), ideea c mediul fizic exercit o influen continu i
puternic asupra fiinelor umane, aa cum rezult din diferenele vizibile dintre
rase, i ideea c umanitatea este un agent care acioneaz profund i continuu
asupra mediului fizic, modificându-l.
Întregul spectru al activitilor umane altereaz mediul natural, modificând,
în consecin varietatea morfologic natural. Cultivarea identic a trei zone de
câmpie diferite va produce modificarea semnificativ a celor trei câmpii, un set
nou de elemente specifice i comune aprând ca urmare a activitii umane.
Aceste evoluii divergente apar ca rezultate ale variaiilor în latitudine i amplasare,
altitudine i relief, climat i geologia local, i sunt amplificate în timp de aciunile
comunitii de locuitori: o prim zon suferind de eroziunea solului datorat
supra-exploatrii, o a doua zon este distrus de invazia apelor srate ca urmare a
modificrii pânzei freatice de ctre exploatarea agricol, în timp ce a treia zon,
acoperind cu resurse întreg necesarul exploatrii, suport uor, fr modificri
iremediabile, aciunea uman. Dup scurgerea unei durate istorice, peisajul
fiecreia dintre zone va conserva, fr îndoial, un numr de caracteristici fizice
derivate în întregime din mediul fizic anterior exploatrii umane, dar fiecare dintre
acestea este alterat cultural, iar la nivel de detaliu chiar i solul i cursurile de ap
sunt în aceeai msur create de natur i de cultura uman.
Concluzia acestei expuneri este c peisajul vizibil astzi, care implic un
ansamblu de elemente culturale i fizice care confer localitii caracterul su
specific, este în acelai timp un cadru geografic în interiorul cruia se plaseaz
obligatoriu studierea oricrei aezri umane, ca i o însumare a tuturor proceselor,
fizice i culturale, care l-au creat, atât în timpul geologic cât i în cel cultural.

Câteva opinii asupra începuturilor oraului
în Evul Mediu moldovenesc

În procesul complex al studierii Evului Mediu românesc, problema genezei
i evoluiei oraului medieval este una de importan primordial. Oraul medieval
este, fr îndoial, un fenomen a crei prezen este indisolubil legat de rspunsul
la întrebarea „Este Evul Mediu românesc un Ev Mediu european?”. Aceast
întrebare devine cu atât mai important acum, când Europa contemporan îi
rearanjeaz substana i graniele i, desigur, îi rescrie istoria.
Geneza oraului medieval de la est de Carpai este un fenomen mai mult
decât complex, fenomen care nu va primi, probabil niciodat, o teorie explicativ
integral. Opiniile, mai mult sau mai puin argumentate, asupra originilor oraelor
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medievale ale rii Moldovei apar, nici mai mult, nici, mai puin, la Grigore
Ureche care scria, în secolul al XVII-lea, despre întemeierea Bii odat cu
desclecatul, de ctre nite olari sai, i despre întemeierea Sucevei de ctre nite
cojocari unguri „ce se numeau suci” 75. Este semnificativ faptul c un literat din
secolul lui Vasile Lupu specula pe tema originii oraelor moldoveneti în acelai
mod în care o va face, patru secole mai târziu, Nicolae Iorga: în Moldova, oraele
1) au fost întemeiate de strini sau cu strini, 2) al cror principal mijloc de trai era
un meteug oarecare76. Acestea sunt, sublimate la extrem, afirmaiile de baz
asupra originii oraului medieval la est de Carpai, afirmaii care aparin curentului
„alogen” al colii economiste. Dac originea oraului medieval în Moldova se afl
în aciunea factorului economic, prin intermediul unui agent uman strin de
Moldova: germani, armeni, italieni, atunci putem aprecia c, din punctul de vedere
al civilizaiei urbane, Evul Mediu românesc este unul european. Aceasta i esena
concepiei lui Gheorghe Brtianu asupra problemei genezei oraului medieval la
est de Carpai77, rafinând teoriile lui Iorga i trgând originea oraului medieval
moldovenesc spre istoria cantitativ, economic, social i european a colii
Analelor. Precizrile pe care Brtianu le aduce teoriei economiste cuprind legarea
cauzal a începuturilor statului medieval la est de Carpai de circulaia comercial
i de apariia oraelor, probabil întemeiate de alogeni. Altfel spus, drumul
(comercial) a generat Statul.
Reacia istoriografic la originile propuse de coala economist este
reprezentat cel mai bine de ctre C. C. Giurescu, care ofer o teorie situat la
polul opus78. În rezumat, oraele medievale din exteriorul Carpailor sunt
rezultatul unei evoluii locale, din aezri rurale anterioare, centre politice ale unor
formaiuni prestatale româneti, evoluii determinate de factori politici, economici
i militari. Trebuie remarcat aici excluderea complet a alogenilor din procesul de
genez, oraul medieval fiind o creaie exclusiv româneasc, alogenii fcându-i
prezena la un moment ulterior, în care caracterul urban al aezrii este
deja conturat.
Dac asupra caracterului originii oraului medieval din Moldova controversa
continu, mai mult sau mai puin, pân în prezent, problema datrii apariiei
oraului în Evul Mediu moldovenesc nu a înregistrat poziii atât de extreme din
partea istoricilor. Excepie face teoria lui C. C. Giurescu conform creia, la
mijlocul secolului al XIII-lea, în ajunul Marii Invazii Mongole, pe teritoriul
Moldovei exista deja o reea urban bine definit.
Cercetrile arheologice întreprinse, în mod sistematic, în ultima jumtate de
secol, au redus semnificativ marja de speculaie asupra cronologiei oraelor
75
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N. Iorga, Istoria poporului românesc, I, (ed. G. Penelea), Bucureti, 1985, p. 161.
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medievale de la est de Carpai, aezând, cu oarecare variaii locale, perioada de
întemeiere la mijlocul secolului al XIV-lea. Reperele cronologice ale acestei
perioade sunt: primul sfert al secolului al XIV-lea, pentru oraele din teritoriul
direct supus Hoardei de Aur (Orheiul Vechi79, Costeti80, administrate de
mongoli, sau Cetatea Alb, care poseda un anumit grad de autonomie) i,
respectiv, mijlocul secolului al XIV-lea, pentru oraele de pe malul drept al
Siretului (Siret, Suceava, Baia, Roman).
Repartizarea cronologic a întemeierii oraelor în Moldova urmrete,
oarecum, pe cea politico-geografic. Astfel, între Prut i Nistru i pe litoral,
regiune administrat direct de mongoli, elementele de cultur material i
economie urban apar mai devreme decât în restul teritoriului, consecin a unei
politici clare de concentrare a „populaiei utile” din zonele ocupate în centre aflate
în teritorii administrate nemijlocit, fenomen care „pompeaz” creterea
economic i demografic a oraului. Trebuie luat foarte serios în calcul, ca
element declanator al evoluiei urbane, existena unui „spaiu de drept”, a unui
teritoriu în care justiia i administraia funcioneaz eficient. Expansiunea
Regatului maghiar spre est la mijlocul secolului al XIV-lea genereaz un astfel de
„spaiu de drept” între Carpai i Siret, având drept consecin crearea premiselor
pentru întemeierea statului medieval i a primelor orae.
Prezena unei locuiri protourbane anterioare Desclecatului pe locul
primelor orae moldoveneti (între Carpai i Prut) este posibil, dac nu chiar
probabil. Prezena episcopiilor catolice la Siret i Baia, aproape contemporane
Desclecatului, ne permite s credem, ca i Misail Clugrul, c prezena unei
populaii catolice, germane foarte probabil, este legat de întemeierea primelor
orae moldoveneti, în localiti care deineau deja o importan oarecare (centre
politice, cum era, probabil, Siretul sau economice, ca centrul minier Baia).
La momentul actual, istoriografia româneasc se situeaz pe o poziie
apropiat de coala economist, în ceea ce privete problematica genezei oraelor
medievale de la est de Carpai. Primordial, pentru apariia unei aezri urbane pare
a fi existena unor premise economice (trafic comercial, producie
meteugreasc), în condiiile unei anumite concentrri demografice i a unei
susineri politice minimale. Luând în calcul rezultatele cercetrii din Europa
Central i de Vest, din ultimele dou decenii, cercetri care abordeaz în special
latura antropologiei culturale i sociale, ar trebui revizuit teoria preponderent
economist a originii oraelor medievale la est de Carpai, în sensul studierii
rolului pe care îl joac maturizarea social a grupului uman în declanarea
fenomenelor culturale i economice, aa cum este geneza oraului medieval.
O istoriografie dedicat începuturilor oraului medieval în Podiul
Bârladului i Câmpia Moldovei se încheag cu greutate din fragmente de sinteze
(C. C. Giurescu, M. D. Matei, V. Spinei, L. Rdvan) sau lucrri monografice,
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V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Chiinu, 1994, p. 265.
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istorice i arheologice, ca cele dedicate Iailor81. În momentul de fa nu exist o
sintez, de mic sau de mare amploare care s trateze aceast problem.
*
Faptele de geografie istoric pe care le putem aduce în discuia originilor
oraului medieval în spaiul Siret-Prut sunt determinate de raritatea izvoarelor
referitoare la perioada de formare, secolele XIV-XV. Practic, reconstituirea
mediului geografic i a dinamicii sale pentru perioada amintit mai sus se bazeaz
pe inventarul de aezri rezultat din hrile topografice ale veacului al XVIII-lea,
din informaiile grafice ale acelorai hri, din toponimia i din hotrniciile din
documentele interne ale secolelor XV-XVI i din relatrile cltorilor strini. Dac
hrile topografilor militari austrieci de dup jumtatea secolului al XVIII-lea sunt
foarte bogate în detalii de relief i vegetaie, din nefericire acestea trateaz
jumtatea vestic a Moldovei, valoarea lor pentru geografia istoric a spaiului
Siret-Prut fiind mai mult decât relativ.
Principalele elemente de geografie istoric care trebuie urmrite sunt cele
susceptibile a fi modificate de interaciunea cu locuirea i activitile umane, cele
care au influen major pe termen scurt i mediu asupra locuirii i elementele
care sunt marcajele constante ale evoluiei locuirii pe un teritoriu dat, în spe:
hidrografia, vegetaia i aezrile.
Cele mai vechi informaii despre hidrografia Moldovei au caracter general i
se refer doar la râurile mari, aprând înc din antichitate, la Herodot i Pausanias.
Informaii interesante din punctul de vedere al geografiei istorice apar la cltorii
de la sfâritul secolului al XVII-lea i începutul veacului al XVIII-lea, astfel, Le
Masson du Pont descrie apa Prutului ca fiind curat i bun de but, soldaii
regelui polon Jan Sobieski vindecându-se de dizenterie dup ce s-au aprovizionat
cu ap din Prut (în timpul campaniei din Moldova din 1686)82, în timp ce apa Jijiei
era nepotabil; afirmaii similare fcea i Dimitrie Cantemir despre apa Prutului.
Schimbrile de curs ale râurilor sunt foarte dificil de decelat pe hrile medievale i
din perioada modern timpurie, traseele fiind notate cu linii groase i un duct
„artistic”, hrile mult mai precise de dup jumtatea secolului al XVIII-lea
depind intervalul de timp în care se încadreaz procesul de genez al oraelor
medievale. Studiul distribuiei lacurilor i iazurilor prezint un interes mai ridicat
în cadrul problemei studiate de noi, datorit importanei interaciunii cu
fenomenul locuirii (în apariia i, apoi, dezvoltarea acesteia). Este interesant de
remarcat faptul c, dei textele menioneaz importana iazurilor i lacurilor în
economia Moldovei i rolul acestora în subzistena i modul de via al
locuitorilor, prezena acestora pe hri este relativ redus. De exemplu, Dimitrie
81

Istoria oraului Iai, I, coord. C. Cihodaru, Gh. Platon, Iai, 1980; Andronic, op. cit.; Gh.
Iacob (coord.), Iai, memoria unei capitale, Iai, 2009.

82
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Bucureti, 1996, p. 43
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Cantemir în Descriptio Moldaviae arat c în Moldova sunt foarte multe lacuri,
naturale i artificiale, dei pe harta sa sunt ilustrate doar trei: Iezerele de la
Dorohoi i Coula i cel de la Orhei83.
Situaia se schimb odat cu apariia hrilor elaborate de topografii militari
austrieci i rui de la sfâritul secolului al XVIII-lea, care redau amnunit, din
punct de vedere cartografic, fenomenul densitii iazurilor din Moldova. Dintre
acetia, Bawr menioneaz 134, Buschel 145, iar von Otzellowitz 15184.
Dac acceptm postulatul c apariia/evoluia oraului este o funcie a
comunicrii85 (politic, economic, religioas), iar apariia/evoluia satului este o
funcie a subzistenei86 (alimentaie, adpost), atunci studiul geografic al genezei
urbane trebuie s vizeze prezena, structura i evoluia zonei de contact i prezena,
structura i evoluia comunicaiilor, în condiiile preexistenei locuirii de tip rural.
Locuirea de tip rural poate fi documentat arheologic pentru perioada
secolelor XII-XV, distribuia la nivelul întregului teritoriu al Moldovei medievale
artând predilecia pentru zona de silvostep i relieful de terase de lunc, implicit
fâia de contact dintre silvostepa colinar i luncile râurilor. Chiar dac sinteza
Aezri din Moldova. De la paleolitic pân în secolul al XVIII-lea a fost finalizat în
urm cu 40 de ani, iar aezrile descoperite între timp sunt numeroase, din
punctul de vedere al distribuiei acestora, stadiul descoperirilor de la nivelul anului
1970 ne este suficient. Astfel, locuirile databile în secolele XII-XIII sunt
concentrate pe zonele colinare, pe cursurile permanente de ap, fiind cunoscut un
total de 77 de puncte, din care, în teritoriul studiat de noi:
În Câmpia Moldovei: 37, dintre acestea 24 fiind în bazinul Bahluiului;
x În Podiul Bârladului: 30.
x Regional, locuirea este concentrat în centrul teritoriului, pe vile
care strbat relieful colinar al Coastei Iailor, Dealurilor Vasluiului i
Flciului. Este de remarcat absena locuirii din zonele plate i expuse
ale câmpiilor cu climat stepic ale Jijiei i Siretului Inferior87.
x Locuirile din Moldova cunoscute arheologic i databile în perioada
secolelor XIII-XIV sunt în numr de 58 (1970), din care, în teritoriul
studiat de noi:
x În Câmpia Moldovei: 33 de puncte, dintre acestea 14 fiind în bazinul
Bahluiului;
x În Podiul Bârladului: 4.
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Ibidem, p. 45.
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Ibidem, p. 46.
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J. Brunhes, La géographie humaine, vol. I, ediia a III-a, Paris, 1925, p. 203
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Ibidem, p. 152
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Aezri, p. 138.
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Distribuia pe teritoriu i eco-relief este aceeai ca i în perioada anterioar,
determinanilor de natur geografic adaugându-li-se i cei regionali, de natur
economic politic, aa cum precizeaz autorii Aezrilor…: „… se constat unele
slabe concentrri de aezri, îndeosebi în regiunea localitilor Baia, Suceava,
Botoani i Iai, de-a lungul principalelor ci de comunicaie”88.
Datele arheologice ale locuirii din perioada cuprins în a doua jumtate a
secolului al XIV-lea i prima jumtate a celui de-al XV-lea sunt mult mai
consistente decât pentru perioadele anterioare, fiind cunoscute un numr de 135
de puncte89. Dintre acestea, în spaiul dintre Siret i Prut sunt localizate:
x În Câmpia Moldovei: 97, din care 52 în bazinul Bahluiului;
x În Podiul Bârladului: 11.

Tabel 1
Tabel cumulativ al descoperirilor arheologice de pe teritoriul târgurilor
medievale din Moldova Central, conform Aezrilor (1970), Repertoriilor
arheologice ale judeelor Botoani, Iai i Vaslui i Cronicii Cercetrilor Arheologice
(1983-2005)
XII-XIII
Dorohoi
tefneti
Botoani
Hârlu
Cotnari
Târgu-Frumos
Iai
Hui
Vaslui
Flciu
Bârlad

1
3
1
1

XIII-XIV
2
1
2
1
3

5

6

1
1
3

1

XIV-XV
3
3
5
9
5
2
11
1
5
1

total
5
5
10
11
9
2
22
1
6
1
5

Majoritatea urmelor de locuire ale perioadei sunt constatate arheologic în
jumtatea nordic a teritoriului, foarte probabil datorit cercetrii mai intense. De
remarcat este faptul c, în ciuda acestei disproporii, distribuia aezrilor pe
formele de relief i formaiunile de vegetaie rmâne constant, predilecte fiind
terasele vilor din regiunea colinar a silvostepei, o statistic a autorilor
constatând, din 135 de descoperiri, 94 pe terasele inferioare ale vilor, 15 pe
pantele de la periferia podiurilor, 16 pe podiuri scunde, iar restul pe terase
mediane i alte forme de relief90. Continuitatea de locuire cu perioadele anterioare,
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Ibidem, p. 142.

89

Ibidem, p. 147.
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Ibidem, p. 149.
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ale secolelor XIII-XIV, este constatat în câteva aezri, exclusiv din jumtatea
superioar a teritoriului. Ca o evoluie fa de intervalul temporal anterior, câmpia
stepic a Jijiei este mai populat, dei concentrrile sunt întâlnite pe vi i pe arcul
periferic sudic al Câmpiei, la marginea masivului împdurit Copalu-Cozancea91.
*
Oraul ca funcie de comunicare este evideniat cel mai bine atunci când
lum în calcul localizarea geografic pe zone, linii sau puncte de contact, rezultatul
fiind unul exhaustiv: toate oraele sau târgurile Moldovei medievale sunt temeinic
încadrate în aceast clasificare92. În acest sens, pentru teritoriul studiat de noi,
Dorohoiul este situat pe cursul Jijiei, pe linia de contact dintre Dealurile Siretului i
Câmpia Jijiei Superioare i la ieirea estic a eii Dersca-Lozna, care face legtura
dintre valea Siretului i bazinul Superior al Jijiei, Botoaniul este situat în zona de
contact dintre masivul Dealul Mare i Câmpia Jijiei Superioare, la ieirea estic a
eii Vorona, tefnetii este situat la un vad al Prutului, în apropiere de vrsarea
Baeului, Hârlul este aezat pe cursul Bahluiului, în zona de contact dintre
masivele Dealul Mare i Dealul Holm, Cotnariul este situat la limita dintre
Dealurile Siretului i valea Bahluiului, pe o variant de ieire estic a eii
Ruginoasa, Târgul Frumos se afl la captul estic a dou ei, Ruginoasa i Strunga,
amândou foarte importante pentru comunicarea E-V dintre cele dou segmente
longitudinale majore ale Moldovei. Cât despre oraul Iai, pe lâng situarea pe
cursul Bahluiului i la ieirea nordic a eii Bordea, care asigur comunicarea N-S
strbtând Coasta Iailor, se mai afl i exact pe linia de contact dintre Câmpia
Moldovei i Podiul Bârladului, precum i în mijlocul zonei de trecere de la
pdurile de foioase ale Podiului Central Moldovenesc la Câmpia cvasi-stepic a
Jijiei Inferioare. În Podiul Bârladului, Vasluiul se situeaz la confluena râurilor
Bârlad i Vaslui, pe linia de contact dintre Podiul Vasluiului i Valea Bârladului,
oraul Hui se afl la captul estic al eii Dobrina, la contactul dintre Drumul
Bârladului i Drumul de pe valea Prutului, pe linia de contact dintre Dealurile
Crasnei i Depresiunea Elan-Horincea, târgul Flciului este întemeiat la un vad al
Prutului, iar Bârladul se afl pe cursul râului cu acelai nume, la ieirea acestuia la
larg, dintre Dealurile Flciului i Colinele Tutovei, în mijlocul zonei de contact a
celor dou cu Podiul Covurluiului i la limita dintre pdurile de foioase i
lunca Bârladului.
*
Cu siguran cel mai des invocat izvor documentar intern pentru studiul
istoriei oraelor medievale din Moldova este cunoscutul privilegiu al lui Alexandru
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Bican, op. cit., p. 110.
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cel Bun pentru negustorii lioveni, din 8 octombrie 1408, care menioneaz vmile
pe care acetia le vor plti la intrarea/ieirea din ar i, pe categorii de mrfuri, în
diferite puncte din interiorul Moldovei. Pentru teritoriul studiat de noi, este
important menionarea vmii vitelor pe drumul ctre ttari, la Iai, unde se pltea
înc jumtate din vama mare achitat la Suceava93, a vmii cailor pe drumul
Cameniei, la Dorohoi, unde se pltea înc o treime din vama mare94; vama
petelui de la Dunre, care trebuia achitat la „margine, fie la Bacu, fie la Bârlad”,
jumtate din vama mare pe care trebuiau liovenii s o plteasc la Suceava95. Ceea
ce ar trebui, totui, urmrit în atestrile documentare este nu doar numele
propriu-zis, ci mai ales calitatea de târg sau ora, ca fiind definitorie în
determinarea oficializrii unui statut superior celui de simpl aezare.
Prima atestare documentar explicit a unui târg medieval dintre cele
localizate în teritoriul studiat de noi este Bârladul, care apare într-o danie a lui
Alexandru cel Bun ctre mânstirea Bistria: „… am dat mânstirii noastre din
Bistria, Adormirea Preacuratei Nsctoare de Dumnezeu, vama de la târgul
Bârlad …”, document din 10 august 142296. De târgul Bârladului se leag prima
informaie referitoare la structura i locuitorii unui târg moldovenesc medieval din
segmentul teritorial studiat de noi: oltuzii i pârgarii, târgoveii, oamenii din satele
târgului, hotarnica târgului, legea cea veche a târgului cu privilegiile fiscale ale
târgoveilor, în actul lui tefan cel Mare datat ante 149597. Târgul Iai este
documentat intern în actul din 1434, al lui tefan al II-lea, act scris de diacul
Costea, „… în Târgul Iailor, v leat 6942 (1434), mai 25”98. La 15 mai 1437 este
scris actul de întrire al lui Tofan, pentru Pungeti etc., dat de Ilie i tefan
voievozi i scris de Sima, „în târgul Vasluiului, [v leato] 6945 …”99. Târgul
Frumos este menionat documentar ca atare la 5 octombrie 1448, când Petru al
II-lea druiete toat ceara de aici clugrilor de la Probota100. Statutul de târg al
Hârlului nu este menionat ca atare în prima jumtate a secolului al XV-lea, dar o
întrire a lui Petru al II-lea pentru mânstirea Probota, din 5 aprilie 1448 interzice
judeilor (ÀÂ³Å·) de la Hârlu i Iai s judece sau s ia amenzi de la oamenii din
satele mânstirii101. Faptul c documentul în cauz este o întrire, foarte probabil a
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M. Costchescu, Documente moldoveneti înainte de tefan cel Mare, II – Documente externe, Iai,
1932, nr. 176, p. 634.
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Ibidem, nr. 176, p. 635.
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Ibidem, nr. 176, p. 636.
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DRH A, I, nr. 51, p. 76.
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DRH A, III, nr. 151, p. 281-282.
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daniei din 18 august 1438 a lui Ilie voievod102, în care judeii de la Hârlu i Iai
apar ca panii (¾¯¼½±´), suferind aceleai interdicii, face ca foarte probabilul
caracter de târg al Hârlului s poat fi atestat la 1438103. Exact aceeai situaie
este întâlnit în cazul Dorohoiului, ai crui judei ÀÂ³´ÅÉ sunt oprii s judece
sau s ia amenzi de la oamenii din satele mânstirii Probota, întrite acesteia de
tefan cel Mare, la 16 februarie 1459104.
Cel mai timpuriu izvor care consemneaz existena unor orae sau târguri
moldoveneti medievale este cunoscuta „List a oraelor ruseti îndeprtate i
apropiate”105 (cea mai recent încercare de datare a momentului elaborrii
„Listei…”: 1375-1381106). Târgurile „volohe” amintite sunt Cetatea Alb, Iai,
Roman, Piatra, Suceava, Baia, eina i Cetuia de pe Ceremu. Este de remarcat
c, din aria studiat de noi, doar Iaii (Iaskii sau Isii Torg) apare în „List”. În
aceeai manier, în Cronica Conciliului de la Konstanz, a lui Ulrich von
Richenthal, la descrierea delegailor moldoveni este menionat târgul Iailor, în
forma Jasmarkt.
Cronicile interne ale Moldovei nu menioneaz explicit începuturile oraelor
sau târgurilor moldoveneti. Din informaiile prezente, totui, din cronici se pot
infera unele elemente care ar putea genera discuii asupra acestui subiect. Varianta
Moldo-rus a Letopiseului de când s-a început ara Moldovei (Anonimul bistriean)
menioneaz, la momentul Desclecatului, c Drago, dup ce a întemeiat Baia pe
râul Moldova, „a întemeiat alte orae pe râuri i pâraie”107. Dac textul
Letopiseului de la Bistria i cel propriu-zis al lui Ureche se rezum la a meniona,
în primul rând, arderea târgului Botoanilor de ctre ttari, la 1439108,
interpolatorii lui Ureche adaug informaii mult mai bogate despre întemeierile
propriu-zise de orae. Astfel, Simion Dasclul atribuie întemeierea Bii olarilor
sai, iar a Sucevei cojocarilor unguri109. Axinte Uricariul pune pe seama lui Roman
I întemeierea târgului Romanului: „… i acesta au fcut târgul Romanului pre
numele lui, precum mrturisete la uricul lui, carile s afl la mnstirea
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Ibidem, nr. 187, p. 264.
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Pentru detalii asupra administraiei i atribuiilor, cf. N. Grigora, Instituiile feudale din
Moldova, Bucureti, 1971, p. 322 i urm.
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DRH A, II, nr. 83, p. 118-119
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Al. Andronic, Orae moldoveneti în secolul al XIV-lea în lumina celor mai vechi izvoare ruseti, în
Romanoslavica, seria Istorie, XI (1965), Bucureti, 1965, p. 205.
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Naiunea român, idealuri i realiti istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, coord. Al. Zub, V.
Achim, N. Pienaru, Bucureti, 2006, p. 489.
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Bucureti, 1959, p. 160.
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Pobrata”110. Misail Clugarul este cel mai prolific atunci când vine vorba despre
întemeierea de orae în Moldova: Iuga vod „… au desclecat orae pren ar, tot
pe locuri bune i le-au ales sate i le-au fcut ocoale prenpregiur …”111; informaia
despre atribuirea veniturilor târgurilor unor mari dregtori, informaie pe care o
regsim în Descriptio Moldaviae, apare în interpolarea lui Misail Clugrul la
cronica domniei lui Alexandru cel Bun, care ar fi înfiinat marile dregtorii i le-ar
fi dotat cu venituri din târguri: Bârladul pentru marele vornic al rii de Jos, Iaii
pentru marele postelnic, Cernuii pentru marele sptar, Cotnarii pentru marele
paharnic112. Acelai Misail Clugrul ridic ipoteza legturii directe dintre
construirea bisericilor de târg de ctre tefan cel Mare i „desclecatul” acestora:
Iaii ar fi devenit târg când tefan a ridicat biserica Sf. Nicolae dup victoria de la
Grumzeti-Vadul Jorii asupra cazacilor: „De acolo s-au întorsu tefan vod -au
desclecat târgul Iaii i în lauda lui Dumnedzu au început a zidi besereca marelui
mucenic i ciudotvore Necolai”113. Cu excepia „desclecatului târgului”, acelai
lucru se întâmpl la Vaslui, dup victoria din 1475, tefan ridicând biserica Sf.
Ioan Boteztorul i Curtea Domneasc114. Axinte Uricariul menioneaz ridicarea
în acelai timp, de ctre tefan, a bisericii Sf. Petru i Pavel din Hui i a Curii
domneti. Textul propriu zis al lui Ureche plaseaz construirea bisericii din Iai
dup btlia de la Ctlbuga, dar insereaz informaia care se dovedete a fi veriga
lips a întregii teorii: „V leato 6995 (1487, dup lupta de la cheia din 1486, n.n.)
întru acestu an au disclicat tefan vod târgul Hârlului, de au ziditu i biserica
domneasc de piatr i curile acele domneti cu ziduri cu tot, carile stau i
astzi.”115 Este greu de crezut c Iaii, Vasluiul, Huii sau Hârlul i-ar data
statutul urban doar de la tefan cel Mare i nu de mai devreme116. Ceea ce trebuie
reinut este existena unui sistem, cel puin la sfâritul secolului al XVI-lea, care
face legtura dintre administraia inutal, statutul de ora i componenta material
a acestui statut, biserica domneasc alturi de Curtea Domneasc, amândou de
zid. C oraul este legat sistemic de inutul su, o dovedete meniunea, la Ureche,
a nvlirii ttreti din 1513, când „… au arsu târgul i inutul (s.n.) Cârlegturii
…”117, dei târgul avea numele de Târgu Frumos atestat la 1448 (v. supra).
*
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Primul izvor cartografic cu referire la teritoriul României de astzi este
opera cartografic a geografului alexandrin Claudius Ptolemaios, care servete ca
baz pentru elaborarea unui numr suficient de hri renascentiste ale Europei
rsritene, în timp ce cunoscuta Tabula Peutingeriana, o colecie de itinerarii
prezentate grafic mai degrab decât o hart propriu-zis, reprezint aportul lumii
romane la cartografia teritoriilor carpato-danubiene.
Primele imagini i date cartografice relativ precise referitoare la Moldova
apar în Renatere, în harta umanistului ardelean Johann Honterus118, inclus în
manualul de geografie al acestuia, Rudimenta Cosmographica (prima ediie 1530,
Cracovia). Datele acesteia sunt preluate de cartograful veneian Jacopo Gastaldi
(1546), a crui hart, dei considerat referina fundamental pentru Europa de
Sud-Est pân la mijlocul secolului al XVII-lea, este lipsit de detalii pentru
Moldova, cu excepia regiunii de sud.
Informaii utile despre Moldova în general i despre spaiul Siret-Prut în
special apar abia în harta atribuit diplomatului german Georg Reichestorffer,
Moldaviae Finitimarumq. Regionum Typus, tiprit la Köln, în 1595119. Originar din
Biertan, nscut în 1495, Reichestorffer ajunge secretar al Coroanei ungare, calitate
în care cltorete intens în Transilvania i Moldova. Rezultatul acestor cltorii
este volumul Chorografiae Transylvaniae, quae Daciae olim appelate aliarumque
provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, tiprit la Viena în
1550. Harta Moldovei fcea parte, probabil, din ilustraia volumului i localizeaz,
cu aproximaie, târgurile tefneti pe Prut, Hârlu, Cotnari, Iai, Hui, Vaslui,
Flciu, Bârlad, Tecuci i Galai i menioneaz râurile Siret, Bârlad i Prut, precum
i masivul împdurit de la nord de Vaslui, împreun cu cheia, pe malul stâng al
Siretului. Harta mai menioneaz i târgul Margosest, la sud de Cotnari (probabil
Târgu-Frumos), precum i Târgul Putnei între Vaslui i Bârlad. Primele ediii ale
Chorografiei au aprut fr nici o hart, iar opiniile mai recente consider c
prima ediie a hrii, gravat de celebrul gravor flamand Hogenberg, nu are
legtur cu Reichestorffer, Moldaviae Finitimarumq. Regionum Typus fiind o
elaborare din a doua jumtate a secolului al XVI-lea a hrii xilogravate a
polonezului Wapowski120, autorul posibil fiind Gerhard Mercator121 sau
Abraham Ortelius.
Ortelius, la rândul lui, include o zon din Moldova în atlasul Theatrum Orbis
Terrarum (prima ediie 1570), harta Peninsulei Balcanice: Romaniae (quae olim
Thracia dicta) ilustrând teritoriul Moldovei într-un mod foarte asemntor Typusului lui „Reichestorffer”. Harta lui Ortelius nu include i treimea nordic a
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M. Popescu-Spineni, România în izvoare geografice i cartografice. Din antichitate pân în pragul
veacului nostru, Bucureti, 1978, p. 123.
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E. Schnayder, Bernhard Wapowski's lost maps of Poland, Sarmatias and Scandinavia, în Imago
Mundi. A Review of Early Cartography, 26 (1972), p. 77.
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Moldovei, din teritoriul aflat în atenia noastr cea mai nordic localitate fiind
Morgosest, plasat, de data aceasta, pe Bârlad.
Hrile ulterioare lui Ortelius (cu utilitate pentru spaiul studiat de noi), nu
prezint interes pân la apariia celei a lui Gerhard Mercator (Atlas Minor…, 1607)
i apoi a celor publicate de tatl i fiul Willem i Jan Blaeuw în atlasele lor
(Theatrum Mundi, 1663-1667, Atlas Maior sive Cosmographia Blaviana, 1667)122.
Primul izvor cartografic suficient de detaliat pentru geografia spaiului SiretPrut este harta pe care Dimitrie Cantemir o alctuiete, în 1716, pentru volumul
Descriptio Moldaviae. Harta Moldovei a lui Dimitrie Cantemir a fost elaborat în
Rusia, în anii 1715-1716 i gravat în Olanda, în 1737, având titlul complet
Principati Moldaviae nova et accurata Descriptio Principe Demetrio Cantemirio. Harta s-a
pstrat doar într-o copie redus la scar, executat dup originalul manuscris, de
geograful francez J. B. B. d’Anville în 1737, copie care a servit la îndreptarea
multor erori prezente în gravura executat în Olanda123.
Opera cartografic a lui Dimitrie Cantemir este un izvor de importan
nepreuit, coninând 908 denumiri geografice, din care 185 de râuri i 88 de
hidronime, principalele areale împdurite, un total de 710 aezri, din care 35 de
orae i târguri, 622 de sate i 53 de mânstiri.
Harta lui Dimitrie Cantemir a servit drept baz elaborrilor cartografice ale
statelor majore austriac i rus în cursul secolului al XVIII-lea. Dintre hrile
elaborate de topografii militari rui, cea mai important este cea a generalului de
origine german F. G. Bawr, cu titlul Carte de la Moldavie pour servir à l’Histoire de la
Guerre entre les Russes et les Turcs, gravat în 1781 la Amsterdam. Izvorul este
important prin faptul c este prima hart a Moldovei la scar mare (1:288000),
extrem de detaliat: 9 oronime din Carpaii Orientali, 2966 de cursuri de ap i
166 de instalaii hidraulice, 365 hidronime, 2015 aezri omeneti, din care 31 de
orae, târguri i târguoare, o reea dens de drumuri, cu vadurile i podurile
principale. Urmtoarea ca importan dup harta lui Bawr este cea a lui C. M.
Roth, Carte especiale de la Principauté de la Moldavie divisée en ses districts, imprimat la
St. Petersburg în 1771. Aceast hart, în principal administrativ, reia o serie de
erori coninute în versiunea gravat în Olanda a hrii lui Cantemir. Importana sa
rezid în numrul mare de localiti menionate, ca i în marcarea limitelor
inuturilor i a celor dou mari vornicii, a rii de Sus i a rii de Jos.
*
Relaiile de cltorie care dateaz din perioada de formare a oraelor
moldoveneti, ca i cele din perioada imediat urmtoare, din secolele XV i XVI,
sunt nesigure în ceea ce privete situaia oraelor din Moldova i geneza acestora.
Ceea ce este de menionat este uniformitatea în a remarca, pentru localitile prin
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care diplomaii sau negustorii occidentali trec, nediferenierea între sat i ora din
punctul de vedere al calitii materiale (case din lemn i lut, cu acoperi de stuf sau
paie, ulie noroioase, etc.). Un alt aspect este lipsa practic total a informaiilor
timpurii despre teritorii aflate în afara traseelor obinuite: Cetatea Alb – Iai –
Suceava sau Chilia – Lpuna – Flciu – Iai – tefneti – Hotin.
Relatarea pe care Johann Schiltberger124 o face despre întoarcerea sa din
Orient (1428) menioneaz traseul Chilia – Cetatea Alb – Iai (Aspasery)– Suceava
– Lemberg, fr alte detalii în afara numirii Sucevei (Sedschopff) drept capital a
Moldovei. Foarte probabil drumul su de la Iai la Suceava urma valea Bahluiului,
cea a Bahluieului, trecea în cea Siretului prin una din eile Ruginoasa sau Strunga,
urmând apoi spre amonte cursul Siretului i cel al Sucevei.
Acelai drum, de la Iai la Suceava, îl face, un secol mai târziu, oastea
sultanului Soliman al II-lea, venit, în 1538, s îl „certe” pe Petru vod Rare.
Jurnalul expediiei marcheaz popasurile în drumul de la vadul Obluciei, unde
oastea a trecut Dunrea, la Suceava, prin Iai: „… Sâmbt 6 (a lunii Rebi’ul Ahîr,
n.n.) trecând apa Prutului s-a fcut popas în târgul numit Flciu (Kîlçin).”125
„Duminic în a 14-a zi a aceleiai luni, la conacul de la podul Jijiei. Luni a 15-a zi a
aceleiai luni la conacul din târgul Iailor (Ia Pazarî). […] Miercuri, în a 17-a zi a
aceleiai luni, la conacul Târgu Frumos (Fermus Pazarî). Joi, în a 18-a zi a aceleiai
luni, la conacul din Hrmneti (Hermansîz, lâng Pacani). Vineri a 19-a zi a
aceleiai luni, la o veche mnstire, care a fost drâmat (Probota Veche, ctitoria
lui tefan cel Mare, în opinia editorului). Sâmbt a 20-a zi a aceleiai luni, la
conacul din Ruseni (Aursan Köyu). Duminic, a 21-a zi a aceleiai luni, la
Suceava, capitala domnului Moldovei”126.
Cltorii care trec prin Moldova dintre Siret i Prut pân spre mijlocul
secolului al XVI-lea nu ofer informaii decât despre etapele drumului, iar atunci
doar despre acelea pe care le consider semnificative sau exotice. Odat cu
mijlocul secolului, diplomaii i cltorii încep s aib la dispoziie, printr-un
proces asemntor unei bucle de feed-back, texte de literatur geografic cu care îi
pot documenta relatrile voiajelor.
Astfel, diplomatul Johann Belsius, agent imperial pe lâng Despot vod,
într-un raport ctre arhiducele Maximilian de Habsburg, se inspir, foarte
probabil, din Reichestorffer127, atunci când vorbete de minele de aur din ara de
Sus a Moldovei, pe care moldovenii nu le exploateaz de frica lcomiei turcilor.
Tot de la Reichestorffer provine, probabil i informaia despre oraul Iai
(oppidum Iaswahar), numit de sai („care sunt foarte numeroi prin orae”128)
Jasmarkt. Despre oraele Moldovei, în general, Belsius relateaz o foarte
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interesant scen la care a asistat: însoindu-l pe Despot la Iai, acesta (Vod) îi
expune proiectele de a ridica un colegiu i de a-i „… întri un ora, întrucât toate
sunt deschise, i îl va înzestra cu un zid de aprare, castele i chiar cu caldarâm
.(s.n.)”129 Despre caldarâmul oraelor comenteaz sarcastic un armean, în
continuarea relatrii lui Belsius, c nu va dura decât foarte puin. Dac acest
comentariu se referea la faptul ca orenii vor fura pietrele de caldarâm, c acesta
va fi distrus de neglijen i delsare sau c Despot va uita imediat de aceast
promisiune, nu putem ti. Oricum, este cert c intenia unui factor de decizie de a
pava uliele târgurilor moldovene i reacia unui locuitor al acestora prea, la 1562,
o informaie demn de raportat unui arhiduce al Casei de Austria.
*
Izvoarele scrise de natur geografic, dei au, adeseori, aceeai origine ca i
relatrile de cltorie, trebuie tratate separat în virtutea caracterului diferit, a
publicului int i a structurrii evidente a materialului pe criterii tiinifice. Practic
cele dou materiale de referin pentru acest tip de izvor sunt Chorographia lui
Georg Reichestorffer i Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir.
Chorographia lui Reichestorffer conine informaii dintr-un spectru foarte larg
de domenii: geografie, istorie, etnografie, religie, politic, lingvistic, fiind o
adevrat monografie a unei ri (la nivelul secolului al XVI-lea). Pentru problema
i teritoriul studiate de noi, informaiile sunt diseminate în corpul textului,
caracterul literar al acestuia fiind evident. Despre orae, geograful sas spune: „Se
pot înira pe nume câteva locuri mai însemnate, adic ceti i orae din Moldova.
Acestea sunt: Suceava, Hotin, Neam, Cetatea Nou a Romanului, Iai
(Bahloijazwar), Vaslui (Wazlo), Soroca i Orhei, apoi Hui (Hwztwarus), Trotu,
Bârlad (Barlat), Târgul Romanului i înc alte târguri i castele pe care nu am vrut
s le mai înirm în ordine i s le descriem, pentru a fi scuri”130. Enumerarea
este evident de la NV la SE, iar forma predominant maghiar a numelor
sugereaz surse de aceast limb (însoitori maghiari în cltoriile sale în Moldova
sau relaii de cltorie ale unor diplomai sau/i negustori unguri). De remarcat, la
fel, neconcordana dintre numele menionate în Chorographie i cele din Typus.
Termenul folosit pentru aezri urbane este oppidis, problema oraelor fiind
reluat dup câteva pagini: „Iar aceast ar a Moldovei este îndeajuns de mare i
frumoas cu esuri i vi pretutindeni, plin de orae i felurite sate (s.n.)131 îns
fr de cetui sau ceti întrite prin meteug, afar de Cetatea Neamului, …”,
câteva rânduri mai jos este amintit i Galaiul, aezat, împreun cu Brila
muntenilor, „… de o parte i de alta a locului de trecere a fluviului …”132.
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Moldova lui Petru Rare este descris i de Anton Verancsics, ca o anex a
Istoriei expediiei sultanului Soliman al II-lea în Moldova i Transilvania: De
Expeditionis Solymanni in Moldavia et Transylvania libri III. De situ Transylvaniae,
Moldaviae et Transalpinae liber tertius (1550-1560). Informaiile despre Moldova i
Valahia provin din surse secundare, de vreme ce Verancsics nu a cltorit dincolo
de hotarele Transilvaniei. Pe lâng relatrile de cltorie ale negustorilor i
diplomailor, la care a avut acces în calitate de secretar regal, prepozit al capitlului
Albei Iulia, consilier, episcop de Pecs i arhiepiscop de Eger, Verancsics a
valorificat i scrierile lui Nicolae Olahus, Antonio Bonfini, Sebastian Münster sau
Georg Reichestorffer.
Textul lui Verancsics este clasicizant, preluând oarecum stilul lui Enea Silvio
Piccolomini, combtând teoria acestuia asupra originilor valahilor în presupusul
strmo roman Flaccus. De remarcat este descrierea hidrografiei majore a
Moldovei: „… este brzdat de patru râuri mai însemnate, care toate curg de la
miaznoapte la rsrit (NNE-SSE, n.n.) apoi cotesc puin spre miazzi … Mai
mare ca toate este Nistrul i e singurul navigabil. Mai este scldat i de multe alte
izvoare i râuri mai mici, dar numai pân la râul Prut …”133, de la Prut câmpia
fiind secetoas, strbtut de pstori, cu caracter definitiv stepic. Despre orae i
târguri Verancsics este categoric i edificator: „Orae nu sunt deloc în acele ri
(Moldova i Valahia, n.n.) i nici o civilizaie oreneasc i nici cldiri mai
impuntoare. În Moldova sunt doar trei ceti de piatr, în primul rând Suceava,
reedina domneasc, apoi Hotinul i Neamul, acesta aezat la grania secuilor, iar
acela la aceea a Poloniei. Satele arat ca nite colibe de pstori împrtiate peste
tot, târgurile nu sunt întrite cu nici un fel de îngrdituri [ … ] lor nu le este
îngduit s întemeieze ceti i fortree, nici s îi împrejmuiasc oraele cu ziduri
i întrituri …”134.
În aceeai manier comenteaz despre oraele Moldovei i Antonio Maria
Graziani, în scurta descriere a Moldovei ataat biografiei lui Despot Vod din
Vieile brbailor ilutri (1566): „Românii au orae puine; locuiesc în sate i
târguoare, în care casele sunt cldite din bârne i din paie i în care se apr de
asprimea iernii.”135 Graziani, în tradiia lui Reichestorffer i Verancsics,
menioneaz rodnicia deosebit a solului Moldovei i faptul c moldovenii, în
baza acestei rodnicii, îi bazeaz economia pe creterea vitelor pentru comer, iar
nu pe cultivarea grânelor.
La 1588, raportul primei misiuni iezuite în Moldova (probabil redactat de
Stefan Warszewicki), clasa în alt mod aezrile de caracter urban i semiurban din
Moldova: „În toat ara sunt cam 15 orae în care, ca i în satele din apropiere, se
afl i unguri i sai, …”136. Dei textul nu poate fi încadrat în categoria de izvoare
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tratate aici, literatura geografic, contrastul pe care îl face cu relatrile lui
Verancsics i Graziani merit subliniat: Ceea ce Warszewicki considera ora,
pentru cei doi de mai sus era doar târguor sau sat mai rsrit. Fr îndoial, acolo
unde misionarul iezuit consider o aezare ca fiind ora, o face pe criterii
administrativ-fiscale, iar cei doi diplomai aplic criterii topografice i arhitecturale
în a diferenia oppida moldovene de sate, folosind comparaia cu oraele centraleuropene drept criteriu.
La vremea la care Dimitrie Cantemir scria Descriptio Moldaviae (1713), sursele
literare, cartografice i istorice atinseser un prag de acumulare care s permit
compunerea un text coerent i foarte bine documentat. Despre oraele i târgurile
Moldovei, Cantemir trateaz în chiar capitolul introductiv: Despre numele cel vechi i
cel de acum al Moldovei. În slujba tezei „latine” a originilor moldovenilor, în care
Desclecatul lui Drago este doar o reîntoarcere a neamului lui Roman în
Moldova, dup ce fuseser alungai în Maramure de ctre ttari137, Cantemir
descrie cum Drago a gsit, la reîntoarcerea sa în Moldova „... târguri, ceti
întrite, dar prsite de locuitori, ...”138.
Un întreg capitol, al patrulea, este dedicat descrierii oraelor i inuturilor
Moldovei: Despre inuturile i târgurile de astzi din Moldova. inuturile i târgurile lor
sunt descrise separat, în cele dou componente administrative ale Moldovei, ara
de Sus i ara de Jos. Ordinea este oarecum ciudat, Cantemir începând cu ara
de Jos i îniruind inuturile de la nord la sud i de la est la vest. Despre
întemeierea Iailor d o legend interesant, a ridicrii acestuia dintr-un sat de ctre
tefan cel Mare, sat mrunt, „... unde se aezaser doar trei sau patru familii”139,
pe care tefan l-a fcut târg, unde a mutat scaunul rii i a ridicat Curtea
Domneasc i biserica Sf. Nicolae. inutul Cârligturii, urmtorul spre vest, are
reedina la Târgu Frumos, care „Nu este nimic vrednic de luat în seam, decât c
este un târguor destul de frumos, cu o Curte domneasc de piatr”140. Dac
aceast laconic descriere a Târgului Frumos al Cârligturii este una ironic
(„dup cum spune numele, un târg frumos”), sau o iscusit acoperire a lipsei de
date, nu avem cum s tim. De asemenea, nu apare nici un indiciu (în text ca i pe
hart) care ar putea facilita identificarea Târgului Frumos cu localitatea Margosest,
prezent pe hrile din secolele XVI i XVII. Dei Romanul nu intr în teritoriul
studiat de noi, afirmaia lui Cantemir cum c acest inut este primul cucerit de
moldoveni dup întoarcerea din Maramure merit menionat aici: „... cel dintâi
pe care cetele din neamul lui Roman, întoarse din Transilvania, l-au luat în
stpânire dup nvlirea lui Batie, dându-i iari numele cel vechi”141. inutul
Vasluiului se afl la sud de Iai, „pe drumul spre Dunre”, iar târgul, unde „a fost
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în rstimpuri scaunul voievozilor”142, se afl la confluena Vasluiului cu Bârladul.
inutul Tutova îi are reedina la Bârlad, un târg care era odinioar foarte mare,
dar „acum este pustiit i i s-au rpit toate frumuseile”143. Cantemir menioneaz
i cetatea de pmânt de la Bârlad, aflat în aval de târg, despre care crede c a fost
ridicat contra nvlirilor ttarilor. inutul i târguorul Tecuci se afl pe apa
Bârladului i nu au „nimic deosebit”, Tecuciul fiind „scaunul srac a doi
pârclabi”144, lipsit de ziduri. Datorit faptului c nici un alt târg din Moldova nu
era înconjurat de ziduri, nu putem presupune decât c afirmaia lui Cantemir se
referea la sediul administraiei unui inut atât de srac, Curtea Domneasc, care nu
era împrejmuit cu ziduri, situaie oarecum de excepie. Despre Galai, reedina
inutului Covurlui, Cantemir spune c este centrul comercial cel mai important de
pe Dunre, dei „nu bate la ochi printr-o arhitectur frumoas sau prin
mrime”145. La nord de Galai se afl târguorul Flciu, reedina inutului
omonim, al crui nume Dimitrie Cantemir îl pune pe seama taifalilor, a cror
cetate menionat de Herodot o descoperise el însui prin cercetare arheologic
de teren146. Târgul Huilor, în inutul Flciu, este sediul episcopiei, „altfel prin
nimic deosebit”147. Acestea sunt târgurile menionate de Dimitrie Cantemir între
Siret i Prut, în ara de Jos. Interesant de remarcat, târgul Putnei, menionat
frecvent pe hrile secolelor XVI-XVII ca fiind pe Bârlad, fie la nord, fie la sud de
târgul Bârladului, deci în inutul Tutovei sau în cel al Tecuciului, în Descriptio
Moldaviae nu mai apare.
Enumerarea inuturilor i târgurilor rii de Sus dintre Siret i Prut începe
cu inutul Dorohoiului, cu reedina de la Dorohoi, „... un târguor puin cunoscut,
în apropiere de izvoarele Jijiei.”148, inut care mai include i târgul tefnetilor, pe
Prut, pe drumul spre Hotin. La sud de inutul Dorohoiului se afl cel al Hârlului,
cu reedina la Hârlu, „... un târg neînsemnat ...”149, i care mai include Cotnariul,
„vestit prin viile lui neîntrecute”150, care este locuit de catolici i este administrat
de marele paharnic însui, i târgul Botoanilor, care servete, împreun cu satele
din jur, drept surs de venituri Doamnei rii, fiind administrat de un cmra
al Doamnei151.
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Despre originea oraelor moldoveneti, în general, Dimitrie Cantemir nu
propune, explicit, nicio ipotez, preluând informaiile din cronistica intern.
Foarte util în acest sens este, îns, principiul care st la baza listei târgurilor,
anume legtura indisolubil între inut, ca unitate administrativ i târgul, care
joac rolul de centru economic, judectoresc i fiscal, precum i de reedin a
administratorilor inutului. Aceasta sugereaz organizarea reelei administrative/
fiscale a Moldovei medievale în mod dependent de emergena reelei urbane i, în
consecin, o ipotez - nedezvoltat ca atare - a lui Dimitrie Cantemir cu privire la
geneza urban în Moldova, care ar pune apariia i dezvoltarea oraelor pe seama
evoluiei statale a Moldovei medievale.
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Fundalul fizic al oraului

Aezarea oraului Iai pe fâia de contact, atât cea dintre Câmpia Jijiei
Inferioare i Podiul Central Moldovenesc, marcat puternic prin energia pantei
Coastei Iailor, cât i cea dintre masivul împdurit al Codrilor Iailor i silvostep,
constituie un avantaj major pentru aezarea i evoluia unei locuiri umane
prospere. O tez mai veche pune la originea locuirii prefereniale a zonelor
deluroase, împdurite, în detrimentul câmpiilor, plate i propice agriculturii,
deschiderea acestora din urm în faa invaziilor152. O privire mai atent relev
faptul c densitatea major a locuirii medievale nu se suprapune pe totalitatea
reliefului deluros sau pe cea a arealului împdurit, ci pe fâiile de contact dintre
unitile de relief i dintre zonele ecologice.
Originea târgului medieval într-o aezare rural anterioar este un fapt
istoric recunoscut, iar evoluia acestei aezri rurale, sub presiunea factorilor de
mediu natural i social, într-o aezare protourban, apoi, sub presiunea factorilor
de mediu politic, în târgul medieval pe care l-ar fi „desclecat” tefan cel Mare,
constituie procesul a crei dinamic poate fi elucidat studiind natura locului,
procedur obligatorie pentru începerea oricrei „naraii” a unui ora.
Actualul teritoriu al oraului Iai este aezat pe diferite etaje de terase ale
albiei majore a Bahluiului, o alternan de platouri definite de pante, cu înclinare
general uoar ctre sud-est. Nucleul iniial al oraului este localizat pe terasa cea
mai recent a Bahluiului153, ale crei pante marginale neerodate asigur atât un
perimetru natural delimitat, cât i un acces facil la sursele de ap, izvoare, puuri i
ape de suprafa. Solul, format în principal din prundiuri i argile, alturi de
apropierea favorabil de pdurile de la Bucium i Rediu, asigur materialele de
construcie, indiferent de condiiile climaterice, pe întreg parcursul anului. Cursul
Bahluiului, spre vest (spre eile Ruginoasa i Strunga i spre Hârlu), apoi spre est
(spre vadul uorei), cursul Prutului spre nord (spre tefneti) i cursul Nicolinei,
spre sud (spre aua Bordea i spre Vaslui), asigur culoare naturale de comunicare
la distan medie i mare. În sfârit, terasa pe care este plasat târgul, pe malul
nordic al Bahluiului, beneficiaz atât de expunerea sudic, cât i de protecie ctre
N i NE, din partea dealurilor Copoului i orogarilor.

152

V. Tufescu, România. Natura, om, economie, Bucureti, 1974, p. 269.

153

Andronic, Iaii pân la mijlocul secolului al XVII-lea, p. 20.
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Climatic, Iaii se situeaz într-o regiune de moderaie a climei continentale,
exact la marginea sudic a unui areal de influen scandinav-baltic, protecia
oferit de dealurile Rediului i Popricanilor diminuând efectele negative ale
acesteia, astfel încât zona Iailor beneficiaz de ierni mai umede i veri mai blânde
decât restul Câmpiei Moldovei154. Apropierea de masivul împdurit al Codrilor
Iailor are o influen direct asupra climei i regimului precipitaiilor, zona
Iailor beneficiind de un topoclimat cu precipitaii relativ bogate iarna i vara, chiar
dac neregulate155.
Datele de mai sus contureaz, din punct de vedere al reliefului i climei, o
zon apropiat de un optimum habitabil156, constituind baza oricrui proces reuit
de antropizare a peisajului.
Elemente interdependente ale unei ecologii funcionale, reeaua hidrografic
(de suprafa i subteran) i flora zonei sunt, de asemenea, factori care
influeneaz, în mod hotrâtor, existena unui optimum habitabil durabil i, în
consecin, întemeierea, supravieuirea i evoluia unei locuiri umane. Elementul
hidrografic pivotal al topografiei Iailor este râul Bahlui, cu lunca sa inundabil.
Cursul inferior al acestuia, cu energie de pant redus i debit cu variaii sezoniere
mari, este predispus la inundaii periodice157, alternate de perioade de debit foarte
redus, elemente care, alturate câmpiei inundabile plate din jurul confluenei
Bahlui-Nicolina, produc un mod de via i o ecologie uman specifice. esul
inundabil este exploatat sub forma iazurilor de pe pâraie, a heleteielor i a
râmnicelor, pe de o parte, a islazurilor i punilor de iernat, pe de alta. Acelai
mod de exploatare este întâlnit i pe afluenii de la est i sud de Iai ai Bahluiului,
Nicolina, Cacaina, Ciric. Caracteristicile terenului din esul inundabil au avut
caracter formativ asupra structurii locuirii din microzon, atât sub forma
descurajrii construciei de locuine permanente, dar i a obstruciei comunicrii,
aglomerând locuirea la capetele coridorului de traversare nord-sud a esului,
respectiv zona viitoarei Vmi Domneti – satul, târguorul de mai târziu,
Nicolina. Spaiul propriu-zis al târgului este domeniul exploatrii apelor subterane,
izvoarele din Muntenime, din Mahalaua Feredeielor i de sub Ulia Ruseasc
aprovizionând cu ap locuinele târgoveilor i Curtea, cel puin pân la un anumit
nivel de cretere demografic (în spe sfâritul secolului al XVII-lea).
Contactul dintre dou zone de vegetaie/sol, respectiv dintre pdurile de
foioase i asociaiile ierboase, marcheaz fâia de comunicare dintre silvostepa
împdurit i câmpia stepic în care se insereaz esul inundabil al Bahluiului,
rezultând o asociaie sol/vegetaie specific luncilor din regiunea de silvostep.
Practic, zona oraului Iai, însemnând vatra târgului medieval i hotarul acestuia,
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Tufescu, op. cit., p. 203, fig. 28, 29.
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Ibidem, p. 30; D. Bdru, I. Caprou, Iaii vechilor zidiri, (ediia a II-a), Iai, 2007, p. 14.
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S. Mosley, The Environment in World History, Routledge, Londra, 2010, p. 85, 87.
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Bdru, Caprou, op. cit., p. 12.

https://biblioteca-digitala.ro

68

CTLIN HRIBAN

beneficiaz de materialul lemnos folosit în construcii i manufactur158, de un
regim local al precipitaiilor regularizat, de produsele vegetale ale luncii
(stuf, nuiele de rchit), ca i de fâiile de sol cernoziomic potrivite pentru
cultura cerealelor.

Oraul Iai – o comunitate în timp

Încheind capitolul dedicat detaliilor de geologie, soluri sau vegetaie
obinute din hrile tematice elaborate de geografi, ar trebui s explorm legtura
strâns între natura i forma terenului, pe de o parte, i habitatul uman de cealalt.
Mai înainte de toate, suprafaa terestr este extrem de variat, iar aspectul acesteia
este supus la modificri sezoniere, nefiind niciodat constant. Din acest motiv,
înelegerea climatului i a topoclimatelor specifice este foarte important.
Aspectul terenului este dat, în principal, de dou caracteristici determinante:
relieful i vegetaia care, la rândul lor, sunt strâns legate de gradul de stabilitate al
climatului i de istoricul geologic i geomorfologic al localitii i teritoriului.
Percepia uman va aprecia întotdeauna relieful (câmpie, deal sau munte) i va
memora regiunile cu resurse adecvate de ap i cele lipsite de resurse de ap (total
sau sezonier) i tipurile de vegetaie care le acoper (pdure, tufiuri sau ierburi).
Dei consideraii de mai sus sunt absolut elementare, scopul lor este de a
evidenia doi factori importani: contrastele geoclimatice afecteaz semnificativ
activitile umane, iar mediul natural constituie baza nemijlocit care ofer
resursele i cadrul în care modul de via uman evolueaz. Morfologia suprafeei
terestre este infinit mai variat decât generalizarea celor trei forme de relief de mai
sus, dar aceast generalizare este semnificativ întrucât reprezint interfaa
perceptiv a relaiei dintre om i mediu i, implicit, interfaa psihologic dintre
natur i cultur.
Nu trebuie uitat niciodat faptul c peisajele, aa cum le percepem acum, nu
sunt în nici un fel identice cu mediul fizic iniial sau cu peisajele antropizate ale
diverselor etape istorice ale teritoriului sau localitii (v. Fig. 3). Câmpiile i
zonele înalte au putut prea neatractive pentru agricultorii din preistorie, acetia
preferând zonele colinare i podiurile de altitudine intermediar, care acum sunt
complet despdurite i erodate dup milenii de defriare, cultivare i punat.
Foarte des cauzalitatea, în cercetarea peisajelor/habitatelor istorice, este o
problem foarte complex: câmpia a fost colonizat iniial, pentru c o
considerm, în prezent, o zon fertil i propice agriculturii, sau a fost exploatat
158

Andronic, op. cit., p. 21.
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sporadic, ca areal periferic de resurse, de la o baz cu locuire permanent aflat în
zona colinar, câmpia fiind colonizat cu aezri permanente abia când progresul
tehnologic i social au avansat suficient pentru a permite acest proces?
Ceea ce ar prea un determinism geografic strict este nuanat de faptul c,
dac reacia adaptativ a comunitii la mediul fizic este una preponderent
economic, aceasta este totui o caracteristic esenial a culturii umane. Mediul
fizic, perceput sub form de peisaj, este mai mult decât un vehicul pentru
activitatea economic a comunitii umane. Peisajul poate fi îndrgit i respectat,
cutat i evitat, temut i urât. Pentru culturile primitive, peisajul posed în mod
normal semnificaii cosmice, ca intermediar între lumea tangibil i lumile
„celelalte”, transcendând rutina cotidian a necesitilor economice. Peisajul
posed proprieti magico-religioase, caliti pe care civilizaia contemporan
pragmatic, le pierde în ciuda eforturilor conservatoare. Percepia vizual este în
tot atât de mare msur pshihologie i credin cât este i biologie, mecanic i
optic a ochiului i creierului: modul în care vedem peisajul este o parte
major din concepia despre lume i nu doar „care pmânturi sunt bune
pentru agricultur”159.
*
Înc din prima jumtate a secolului al XIX-lea, Gheorghe Asachi argumenta
vechimea roman a oraului Iai cu informaii din Descriptio Moldaviae, afirmaiile
acestuia fiind constant preluate de istoricii romantici pân la Mihail Koglniceanu.
În sprijinul acestei teorii vin descoperirile arheologice din zona Palatului
Ocârmuirii, semnalate de Teohari Antonescu. Elementele de cultur material
databile în preistorie, descoperite pân la 1900, au fost trecute în revist i
popularizate de monografia lui N. A. Bogdan160, dei au fost folosite drept
argumente pentru teoria întemeierii romane a Municipium Iassiorum. Demolarea
Palatului Ocârmuirii i începerea construciei noului Palat Administrativ, actuala
cldire a Palatului Culturii, au constituit prilejul unor noi descoperiri, cu caracter
mai degrab fortuit, dat fiind lipsa unei cercetri coerente legate de începerea noii
construcii. Cert este c sunt semnalate „ruinele palatului lui tefan cel Mare”
(fragmente din elevaiile Curii lui Vasile Lupu, fr îndoial), care sunt eradicate
laolalt cu zidria Palatului Ocârmuirii161. Cercetrile arheologice din zona
Palatului Administrativ sunt sintetizate de Orest Tafrali într-un studiu de mari
dimensiuni, publicat în Arta i Arheologia162 în 1932, în timp ce V. Drghiceanu
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Roberts, op. cit, p. 98.

160

Bogdan, op. cit, p. 21.
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Ibidem, p. 170.
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Tafrali, op. cit., p. 81.
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pune în eviden incinta de zid a vechii Curi Domneti, conform unor fragmente
de zid descoperite la nord de Palatul Administrativ163.
Cercetrile arheologice prilejuite de modernizarea intensiv a oraului în cea
de-a doua jumtate a secolului al XX-lea sunt responsabile pentru o imagine
destul de complet a locuirii vechi (preistorice i antice), a teritoriului actual al
Iailor. Cercetrile sistematice de suprafa pe teritoriul oraului Iai i în
împrejurimi au debutat în 1951, sub egida Academiei RPR, iar spturile
sistematice i de salvare au luat amploare odat cu dezvoltarea urban a oraului,
sub egida Universitii, a Institutului de Istorie i Arheologie al Academiei RSR, a
Muzeului de Istorie a Moldovei, întreg teritoriul oraului vechi fiind astfel, mai
mult sau mai puin explorat. Distribuia descoperirilor este un rezultat direct al
lucrrilor edilitare, ceea ce implic un grad oarecare de nesiguran, dar faptul c
toate epocile sunt reprezentate ne face s credem c locuirea neîntrerupt a
platoului i a vii inferioare a Bahluiului, înc din paleolitic, nu este numai o
certitudine, dar i o consecin direct a unei topografii i a unei ecologii apropiate
mult de optimum-ul habitabil necesar dezvoltrii constante a aezrii umane.
*
Dei aezrile de pe hotarul târgului, „Ceairul lui Pere”, „Copou”, „Cârlig”,
„Ttrai”, „Ciurchi”, „orogari”, „Holboca”, „Nicolina”, „Hlincea” sunt
documentate arheologic dinainte de perioada atestrii documentare a târgului
medieval164, aciunea de defriare a fost relativ continu, chiar i în timpul i dup
perioada de stabilizare oficial a hotarului Iailor, perioad la care face referire,
probabil, „desclecatul” din interpolarea lui Misail Clugrul165, aciunea care nu
numai c „împinge” constant limitele pdurii, dar i creeaz în mod activ culoare
de comunicare.
Exemplul defririi este doar unul din modurile în care locuirea uman
altereaz primar peisajul, termenul „primar” fiind folosit ca indicator al unei
intervenii legate de funcia de subzisten pe care o acoper aezarea de tip rural.
Iezturile, pe de o parte, i asolamentele, pe de alta, afecteaz, la acelai etaj
funcional, peisajul, de data aceasta zona plat a esului inundabil i platourile
teraselor. Locuirea urban fiind o funcie a comunicrii, alterarea peisajului de
ctre aceasta este fie direct legat de comunicare, tierea de drumuri, construirea
de poduri, amenajarea de vaduri, staii de pot, anuri i rohatce, fie indirect,
prin intermediul amenajrilor intensive dedicate culturilor de post-subzisten, la
acest etaj temporal i cultural fiind vorba doar de podgorii, cum sunt cele din
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Andronic, op. cit, p. 14.
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Chirica, Tanasachi, op. cit., p. 171-177, p. 184-205.
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Vezi supra, nota 102.
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Dealul Copoului, de la Socola sau de la Bucium166, sau a alterrilor provocate de
amenajri cvasi-industriale, cum sunt morile. Intervenia asupra peisajului,
antropizarea sau culturalizarea acestuia, fcute de locuirea uman, fie la nivelul
funciei de subzisten, fie la cea de comunicare, este procesul care duce în final la
formarea unei ecologii a teritoriului locuit, practic etapa culminant a procesului
de culturalizare a peisajului.
Ecologia teritoriului locuit este un sistem particular greu de revelat în spaiul
rural, ecologia urban fiind cea care ofer cele mai multe elemente pentru
structurarea conceptual i argumentarea material a acesteia. Exemple elocvente
pentru un stadiu ulterior de evoluie a târgului Iailor sunt crtura gunoiului (de
la Curte, în secolul al XVII-lea)167, aglomerarea cimitirelor168, bile din mahalaua
Feredeielor, depozitele de cereale aferente Târgului Finii sau mcelarii aglomerai
pe Ulia Meserciilor.
Culturalizarea peisajului, mergând pân la alterarea definitiv i degradarea
antropic a acestuia, nu poate fi evaluat doar pe baza modificrilor suferite de
relief i vegetaie, elementul cheie fiind dat de informaiile documentare i
arheologice ce reflect modificrile în ecologia topos-ului i formarea unei ecologii
a teritoriului locuit, coerena i fermitatea informaiilor asupra acestui din urm
aspect constituind, de fapt, reperele de atestare ale unui organism urban
funcional i durabil.

166

Via dintre Socola i Bucium, întrit de tefan cel Mare Mitropoliei, la 1469, DRH A, II,
p. 233.

167

Scutirea de dri, printre care i „de gunoiu”, a „dughenii de fin” a mânstirii Aron
Vod, de pe Ulia Nou, la 1661, Documente Iai, II, p. 1.

168

Necesitatea lrgirii cimitirului Bisericii Albe, la 1682, Ibidem, p. 509.
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8. DE UNDE „VIN” IAII?

Ipoteza întemeietorilor de origine alan (Iassi) ai aezrii este la fel de veche
ca i aceea, pus în circulaie de Enea Silvio Piccolomini, a originii valahilor în
romanul Flaccus, generând o cantitate la fel de mare de pagini scrise. Teoria
originilor latine i imperiale era la fel de atractiv pentru Renaterea clasicizant,
ca i pentru Clasicismul epocii lui Dimitrie Cantemir sau pentru Romantismul
„naionalist” al lui Gheorghe Asachi.
Întregul lan de raionamente pornete de la inscripia pe care istoricul
maghiar Stefan Szamosközy o public în 1593 ca fiind descoperit pe teritoriul
Transilvaniei i care conine o referire la Municipium Daco-Iassiorum. Identificarea
pe care acesta o face cu oraul Iai are la baz, dup unele opinii169, menionarea
originilor latine ale oraului Iai de ctre Lucas Holstenius170. Pe lâng vechimea
antic a oraului i prestigiul latin, aceast teorie afirm i originea sarmatic
(Iaziges – Iassi) a primilor locuitori ai oraului. Gheorghe incai, Gheorghe
Asachi, Mihail Koglniceanu sau N. A. Bogdan sunt doar câteva nume ilustre
dintre autorii români care au îmbriat i au argumentat aceast teorie.
Identificarea oraului Iai cu Municipium Iassorum a fost combtut cu
argumente înc de la sfâritul secolului al XVIII-lea de Samuel Timon, iar
descoperirile arheologice de la Daruvar (Croaia) din anii ’60 au oferit numeroase
inscripii care leag Municipium Iassorum de oraul antic Aquae Balissae din
provincia Pannonia Superior i de populaia „iliric” a Iassilor171.
Dei ipoteza latin este caduc, lmurirea etimologiei numelui oraului Iai,
iar, prin extensie, descifrarea originilor primilor locuitori sau, dup caz, stpâni ai
oraului, este o problem înc deschis, iar ipotezele emise i argumentate pân
acum, dei oarecum convergente, nu demonstreaz încheierea, mcar i
provizorie, a discuiei. Practic, ipotezele referitoare la originea numelui i a
întemeietorilor Iailor pot fi împrite în trei categorii: originea în etnonimul
iassi, în diverse variante; originea în antroponimul Ias/Iasul; originea în
cuvinte comune, împrumuturi lingvistice din limbi slave sau turcice medievale.

169

Andronic, op. cit., p. 30.
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Istoria oraului Iai, I, p. 49.
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Andronic, op. cit.; cf. i Idem, Noi precizri în legtur cu numele oraului Iai, în AIIAI, X,
(1973), p. 96.
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Prima categorie de ipoteze este i cea mai bogat, pornind, cronologic, de la Jan
Dugosz, care asociaz târgul Iailor cu Iasi-i mercenari arcai (jász) folosii de
unguri, care ar fi fost numii i Philistei, de unde traducerea numelui: „Jaszky targ
alias Philistenorum Forum”. Textului cronicarului polon este confirmat de
documentul latin al lui Bogdan al II-lea, din 1449172, cu data de loc: Forum
Filistenorum i de textul raportului solului lui Matei Corvin ctre tefan cel
Mare173. Iasi-i angajai de Coroana maghiar erau alani (Asi), refugiai într-un fel
sau altul în regat în timpul marii invazii din 1241. Felul în care realitatea istoric i
demografic explic etimologia propus de aceast ipotez a fost argumentat, mai
întâi, de Constantin Cihodaru, care a extins echivalena jász=sagitarii la meterii
arcari din serviciul Coroanei maghiare, argumentând à rebours cu existena,
documentat la sfâritul secolului al XVII-lea, a Arcriei din târgul Iailor174.
Prezena unei garnizoane de mercenari sagitarii ai Coroanei maghiare pe locul
târgului Iai i transformarea apoi a etnonimului în toponim este explicaia oferit
de Renate Mölenkampf175, în timp ce autorii Iailor vechilor zidiri ajusteaz teoria
lui Constantin Cihodaru, meterii arcari fiind români, stenii locuitori ai aezrii176.
Dei ipoteza „jász-philistei-sagitarii” este relativ convingtoare, aprofundarea
demonstraiei este necesar, mai ales în condiiile în care elemente de cultur
material de origine iranian-caucazian nu au fost descoperite arheologic în
context databil în secolele XIII-XIV, iar supravieuirea etnonimului în absena
posesorilor ar trebui înc solid argumentat. O variant a teoriei etnonimice leag
numele Iai de prezena efectiv i locuirea unui trib de alani în valea inferioar a
Bahluiului, înainte de Marea Invazie din 1241 sau dup aceasta, ca auxiliari ai
mongolilor. Teoria a fost iniiat de savantul ceh Tomašek (1873), care leag
numele Târgului Iailor din Lista oraelor ruseti îndeprtate i apropiate (Iaskii
sau Iasskii Torg)177 de alanii care ar fi invadat spaiul dintre Prut i Carpai în
secolul al XIII-lea, alani care s-ar fi numit pe ei înii As i ar fi fost cunoscui de
rui drept Ia’’178. Concluzia lui Tomašek a fost preluat de Al. Philippide, care a
popularizat-o în istoriografia româneasc. Alanii/iai care ar fi trebuit s
întemeieze târgul Iailor (dar inexisteni arheologic) sunt îns localizai foarte
precis de cronicarii i geografii orientali, care îi arat populând valea inferioar a
Bugului i stepa Azovului, înainte i dup invazia cuman, în conflict cu cnezii de
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Costchescu, op. cit., p. 755.

173

Andronic, Iaii pân la mijlocul secolului al XVII-lea, p. 33.
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Documente Iai, II, p. 402.
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Andronic, op. cit.; p. 34 (nota 38).
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Bdru, Caprou, op. cit., p. 29 (nota 43).
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Pentru datarea Listei i a variantelor pstrate, cf. Spinei, Cetatea Alb în însemnrile de
cltorie …, p. 489-490.
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Andronic, op. cit., p. 32, cf. i V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, p. 266, pentru analiza
transformrii istoriografice alani-As-Ia.
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Kiev (Iaroslav cel Înelept, 1029)179, fiind alungai alturi de cumani de ctre
mongolii lui Batu, pân în Regatul maghiar180. Plasarea eronat a alanilor în
bazinul Prutului în secolul al XIV-lea ar proveni dintr-o interpolare a textului
geografic Brevis descriptio Slavoniae, care îi arat pe Iassi locuind, alturi de
bulgari, croai i cumani, pe teritoriile de astzi ale Croaiei i Voivodinei, lectur
care a influenat apoi relatarea de cltorie a lui Guillaume de Rubruck181, de unde
a intrat în circuitul „tiinific” scolastic i apoi renascentist.
Forma de plural a numelui oraului a determinat lingvitii (Iorgu Iordan)182
s încerce analogia etimologic a Iailor cu numele târgului Hui, care ar fi
provenit de la un Hus sau Husul, proprietar în zon în secolul al XV-lea,
concluzia fiind c numele oraului Iai ar proveni de la un anume Ias, invocând
autoritatea lui Dimitrie Cantemir, care pune numele oraului pe seama unui morar
btrân (Iasul sau Iaul, din Ioan), care ar fi locuit în „satul amrât” aflat pe acest
loc la momentul în care tefan cel Mare ar fi desclecat târgul183. În aceeai
direcie merge ipoteza lui Nicolae Iorga, etimologizând Iaul/Iaii din diminutivul
polon Jaszko, de la Jakob184 sau, dup Vasile Bogrea, de la Jan/Ioan185 care
„înseamn pe românete Ionic”. Este teoria la care subscrie i Constantin C.
Giurescu186, analogia cu Huii derivat din Husul fiind un argument puternic, la fel
ca i prezena unui numr de toponime româneti similare pe teritoriul de azi al
României. Dac transformarea antroponimului Ias/Ia sau Ia/Iaul, indiferent de
originea iniial a numelui i a posesorului, în toponimul Iai/Iaii este un proces
valid din punct de vedere lingvistic, atunci aceast teorie ofer cea mai plauzibil
explicaie pentru originea numelui i, prin extensie, a aezrii i oraului Iai.
Derivarea numelui Iai de la cuvinte comune a constituit o teorie atractiv,
dei argumentele în favoarea diverselor etimologii nu au fost niciodat la fel de
puternice i numeroase ca în cazurile amintite mai sus. La începutul secolului al
XX-lea, Gheorghe Ghibnescu187 atribuia originea numelui oraului slavicului ias
(frasin) i colectivului iassa (frsinet), punând-o pe seama fondatorilor, care i-au
aezat satul la marginea unei pduri de frasini, care a supravieuit suficient de mult
pentru a susine folosirea numelui iniial. În aceeai perioad, este emis
etimologia Iailor în toponimul Iassa, împrumut slavon timpuriu, care ar fi

179

V. Spinei, The Great Migrations in the East and South-East of Europe from the Ninth to the
Thirteenth Century, Cluj Napoca, 2003, p. 320 (nota 482).

180

Ibidem, p. 321, 420.

181

Ibidem, p. 321.

182

Andronic, op. cit., p. 34.

183

Descrierea Moldovei, p. 24.

184

Andronic, op. cit., p. 34.

185

Ibidem.

186

Tîrguri sau orae, p. 255.

187

Andronic, op. cit., p. 31.
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însemnat loc umed, mlatin, heleteu, ieztur188. Aceeai etimologie o afirm i
Dimitrie Ciurea, care, îns, atribuie o origine cumano-turc împrumutului
lingvistic iniial189.
Etimologiile din aceast ultim categorie, chiar dac fac referire, în mod
plauzibil, la elemente ale ecologiei locale (foarte plauzibil, în cazul mlatinii sau
iezturii), aduc în scen, în mod oarecum forat, fondatori de alt origine decât
cea româneasc, fondatori care, dat fiind persistena toponimului în discuie, ar fi
trebuit s lase urme sesizabile în toponimia local (documentat istoric), sau urme
de cultur material în descoperirile arheologice. Din nefericire aceste dovezi nu
exist, ceea ce blocheaz ultima categorie de etimologii la rangul de ipoteze.
*
Majoritatea istoriografiei dateaz începuturile vieii urbane pe teritoriul
actualului ora Iai în a doua jumtate a secolului al XIV-lea190. Principalele surse
care stau la baza acestei datri sunt prezena târgului Iai în Lista oraelor ruseti
îndeprtate i apropiate, list alctuit, cel mai probabil, la sfâritul secolului al XIVlea, i descoperirile arheologice de factur urban, aprute în zona platoului din
prelungirea promontoriului Curii Domneti, pe actualele strzi tefan cel Mare,
Anastasie Panu i C. Negri.
Lista oraelor a fost cunoscut istoricilor români înc de la jumtatea
secolului al XIX-lea, dei considerat acum un izvor de prima mân pentru istoria
medieval a Moldovei, la momentul primei interpretri valoarea i-a fost mult
subestimat. În ceea ce privete identificarea Iailor cu cel menionat în prima
versiune cunoscut a Listei, cea din Novgorodskaja Letopis’, opiniile au fost divizate,
atât datorit faptului c izvorul-mam a fost considerat „tardiv”, „obscur” i
„confuz”191, dar i datorit interpretrii pasajului referitor la Iai drept o referire la
Cernui, ¦´¿¼j±À¹··Á½¿²É, prin restituirea unei posibile greeli de copist, care
ar fi fcut din Cernui dou târguri diferite: ¦´¿¼i ®ÀÉÀ¹··Á½¿²É, în felul
acesta remediindu-se amplasarea eronat a Iailor, pe Prut, de ctre autorul Listei,
târgul Cernuilor fiind, într-adevr, situat pe malul râului respectiv192. Publicarea
detaliat a Ermolinskaja Letopis’ i Ipat’evskaja Letopis’, care conin, la rândul lor,
copii ale Listei, a eliminat ipoteza erorii de copist, meniunea
®ÀÉÀ¹··Á½¿²É¼¯¿ÁÌ¿ÌÌ redevenind cea mai veche atestare scris a

188

Ibidem.

189

D. Ciurea, Frâmiarea feudal i lupta pentru centralizarea statului, în AIIAI, XVI (1979), p.
312.

190

Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, p. 266, nota 323.

191

Andronic, op. cit., p. 43.

192

Idem, Orae moldoveneti în secolul al XIV-lea în lumina celor mai vechi izvoare ruseti, în
Romanoslavica, seria Istorie, XI (1965), p. 203-218.
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târgului medieval Iai193. Prima alctuire a Listei s-ar plasa în intervalul 1387-1406,
având ca limite datrile extreme, în ambele direcii. La datarea mai precis se
adaug referirile la Kolomija, eina i Cetuia de pe Ceremu, ca fiind târguri
moldoveneti, menionarea acestora laolalt fiind un element care plaseaz
alctuirea Listei (din punctul de vedere al târgurilor moldoveneti), dup
momentul 1388, când Petru I primete zlog Pocuia de la regele Wadysaw
Jagieo. Concluzia lui Alexandru Andronic, dup Tihomirov, a fost c
„fragmentul cu oraele moldoveneti din lista oraelor cuprins în cele mai vechi
cronici ruseti a fost alctuit între anii 1388 i 1391”194, în timp ce încercarea cea
mai recent de datare plaseaz aceast atestare a oraului Iai în intervalul 13791390195. Formula prezent în List, de Târg al Iailor apare, în varianta german
de Iasmarkt în Cronica Conciliului de la Konstanz, a lui Ulrich von Richental196;
aceeai formul este documentat intern în actul din 1434, al lui tefan al II-lea,
act scris de diacul Costea, „… în Târgul Iailor, v leat 6942 (1434), mai 25”197.
*
Datele narative i documentare asupra începuturilor vieii urbane medievale
pe teritoriul de astzi al oraului Iai sunt confirmate de elemente de cultur
material de cert factur urban, descoperite în interiorul unui perimetru limitat
la promontoriul terasei inferioare a Bahluiului, cu vârful în zona Curii Domneti,
cultur material datat în a doua treime a secolului al XIV-lea. Principalul tip de
complex arheologic relevant este asocierea de locuine, indiferent de tipologie, cu
ceramic de tip urban i cu monede emise în ultima treime a secolului al XIV-lea.
Primul exemplu de astfel de complex este cel descoperit, în urma spturilor de
salvare, pe strada tefan cel Mare, punctul „UJCM”, complex închis constând
într-o locuin adâncit, cu inventar ceramic bogat, de factur urban mixt, de
factur local (oale din past fin, cenuie, cu analogii la Suceava, în complexe
datate cu o moned emis de Petru I198) i de import (fragmente de ceramic
smluit, cu decor sgrafitto i champ-lévé cu analogii în Levantul bizantin i pe
litoralul Mrii Negre, la Cetatea Alb, datate la sfâritul secolului al XIV-lea);
elementele de datare ale complexului fiind furnizate de monedele anepigrafe
descoperite pe podeaua locuinei, emise de Alexandru cel Bun. Spre sud de
complexul de la punctul „UJCM”, la punctul „Materna”, în urma extinselor

193

Pentru discuia asupra datrii Listei cf. Spinei, Cetatea Alb în însemnrile de cltorie …, p.
488.

194

Andronic, Iaii pân la mijlocul secolului al XVII-lea, p. 44.

195

Spinei, op. cit., p. 488.

196

C.J. Karadja, Delegaii din ara noastr la Conciliul din Constana în anul 1415, în AARMSI,
III, t.7, mem.2, 1927, p. 34.

197

DRH A, I, nr. 148, p. 203.

198

Andronic, op. cit., p. 36.

https://biblioteca-digitala.ro

IAII

ÎN SECOLELE

X V-XV I II . E L E M E N T E

DE TOPOGRAFIE

ISTORIC

77

spturi de salvare, a fost descoperit un important complex cu fundaii de piatr i
fragmente de zidrie de elevaie, completat cu fragmente ceramice de import, cu
decor sgrafitto i datat cu monede emise de Alexandru cel Bun, complex care
includea, pe lâng un atelier de argintar i o capel, conform descoperitorilor199.
Pe aceeai fâie marginal a platoului, în imediata vecintate a bisericii „Adormirea
Maicii Domnului” a Episcopiei Romano-Catolice, la sud i la est de edificiu, au
fost descoperite dou locuine uor adâncite în sol, cu structur din bârne de
stejar, cu inventar ceramic, fragmente de vesel i de cahle, prima dintre ele fiind
datat cu o moned emis de Wadysaw Jagieo descoperit în umplutura
locuinei, iar cea de-a doua cu o moned emis de Petru al II-lea, descoperit in
situ, în gârliciul locuinei200, ambele locuine fiind distruse prin incendiu. Pe lâng
complexele menionate, descoperiri de fragmente ceramice de factur urban
databile la sfâritul secolului al XIV-lea au mai fost fcute pe amplasamentul
fostei Curii Domneti, în curtea mânstirii Trei Ierarhi, în zona bisericii Sf. Lazr,
pe strzile Anastasie Panu i Costache Negri, în preajma Halei Centrale201 (v.
harta 4). Datarea începuturilor vieii urbane la Iai cel puin începând cu ultimul
sfert al veacului al XIV-lea este o ipotez care este demonstrat de informaiile
din izvoarele narative, ca i de izvoarele arheologice, atât de ctre asocierile
locuin-ceramic urban-moned din complexele închise, cât i de descoperirile
izolate, diseminate pe întreg teritoriul prezumat al târgului medieval iniial, ca i în
afara acestuia, pe teritoriul propriu-zis al oraului modern.
*
La aproape un secol de la publicarea primei ediii a Monografiei lui N. A.
Bogdan, principala surs de informaii istorice în domeniul urbanistic i geografic
continu s rmân, pentru urbanitii preocupai de istoria oraului vechi Iai202,
planurile, hrile i listele de strzi publicate de Bogdan. Elaborarea ipotezelor
topografice i morfologice pentru Iaii secolelor XV-XVII continu s se bazeze
pe extrapolarea planurilor cadastrale de la 1893 i 1940 i pe interpretarea planului
lui Giuseppe Bayardi. Formularea de modele teoretice ale morfologiei, topografiei
i evoluiei teritoriale ale oraului Iai în perioada medieval i modern
timpurie203 nu a fost modificat de urmtoarele aspecte: (1) planul lui Bayardi este
disponibil fie în copia deformat desenat de Grigore Profir (copia donat de
Scarlat Pastia Bibliotecii Universitare din Iai în 1910), fie ca reproducere dup

199

N. N. Pucau, V. Pucasu, Mrturii de civilizaie i urbanizare medieval descoperite în vatra
istoric a Iailor, în Revista Muzeelor i Monumentelor, XIV (1983), 2, p. 21.

200

Rezultate ale cercetrii publicate de Stela Cheptea, Catedrala romano-catolic din Iai, coord.
Dnu Dobo, Iai, 2005, p. 16.

201

Andronic, op. cit, p. 38.

202

Dasclu, op. cit., p. 296 i urm.

203

Gheorghiu, Cetile oraelor …, p. 112.
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reproducerea publicat în ediia din 1913 a Monografiei lui Bogdan; (2) patru
decenii de descoperiri arheologice, chiar în condiiile speciale ale stratificrii
haotice datorate în egal msur precaritii urbane a secolelor XVIII-XIX i
sistematizrilor din secolul XX, au produs suficiente date spaiale i cronologice
pentru a ajusta i a clarifica orice extrapolare descendent; (3) izvoarele
documentare referitoare la oraul Iai sunt disponibile, în form editat aproape
exhaustiv, de un deceniu.
Pentru perioada timpurie (de dinainte de tefan cel Mare i pân la sfâritul
domniei lui Petru Rare, practic sfâritul secolului al XIV-lea, secolul al XV-lea în
întregime i prima jumtate a celui de-al XVI-lea) anterioar momentului,
convenional, al stabilirii capitalei la Iai, orice ipotez, spaial sau cronologic,
trebuie s ia în calcul un set obligatoriu de premise restrictive:
x Singurul fapt indubitabil despre oraul medieval Iai anterior anului
1434 este acela c exist;
x Descoperirile arheologice au o importan relativ, atât timp cât nu
constau în:
x Urme de construcii/locuine
x Databile absolut sau relativ cu o variaie mai mic de jumtate de
secol;
x Informaiile spaiale documentare apar cel mai devreme în 1580204.
Acest caveat impune o limit occamian numrului i complexitii ipotezelor
pe care le putem formula despre morfologia, funcionalitatea, dimensiunile i
demografia oraului Iailor de dinainte de tefan cel Mare, ca i oricror ipoteze
de natur cronologic. Istoriografia acestui segment cronologic este îns relativ
bogat în ipoteze, atât de natur morfologic-topografic cât i de natur
cronologic, ipoteze care erau nedemonstrabile la momentul emiterii lor i care
continu s fie nedemonstrabile, dei sunt folosite drept axiome de autorii
ultimului deceniu.
Dac ignorm speculaiile cronologice care leag oraul Iai de antichitatea
târzie, probabil ipoteza cu posteritatea cea mai solid este cea care numr Iaii
printre oraele moldoveneti existente în secolul al XII-lea, înainte de marea
invazie mongol. Orice text, academic sau nu, care trateaz oraul medieval în
Moldova dintre Carpai i Prut ia în calcul la modul critic ipoteza reelei urbane
din secolul al XII-lea afirmat de C. C. Giurescu în prima ediie din Târguri i orae
sau ceti …205 acum patru decenii. În acelai domeniu, al cronologiei speculative,
nu poate fi trecut cu vederea anul 1395, adic pisania bisericii armeneti
Adormirea Maicii Domnului. Dei oraul Iai exista fr nici o îndoial la mijlocul
secolului al XIV-lea, menionarea în Lista oraelor ruseti … este în egal msur
neîndoielnic i explicit (v. supra), utilitatea unei datri în er i cifre latine pe o

204

Documente Iai, I, nr. 23, p. 37

205

Tîrguri sau orae, passim.
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inscripie în limba armean datat cel mai probabil la sfâritul secolului al XVIII
este nul, lucru demonstrat înc din 1982 de autorii Istoriei oraului Iai206. Cu
toate acestea, pisania i anul pe care îl afieaz sunt în continuare izvorul de
referin pentru pletora de texte mai mult sau mai puin jurnalistice aprute în
ultimele dou decenii, care îi trag în majoritate seva din monografia lui N. A.
Bogdan.
Dac pentru cronologie, descoperirile arheologice publicate au confirmat cu
asupr de msur datarea la mijlocul secolului al XIV-lea oferit de Lista oraelor
ruseti … (v. supra), morfologia i dimensiunile oraului vechi, anterioare lui tefan
cel Mare, sunt mai dificil de evaluat i de precizat într-un model ipotetic.
Descoperirile arheologice databile în ultimul sfert al secolului al XIV-lea i la
începutul celui de-al XV-lea concentrate de-a lungul Uliei Mari (în special pe
latura sa estic)207 au permis localizarea cu grad mare de probabilitate în aceast
zon a unui nucleu urban contemporan cu menionarea Iailor în Privilegiul
Liovenilor din 1408 (v. Harta 17 i Tabelul Cumulativ al descoperirilor
arheologice).
Dac factura complexelor descoperite i modalitatea de datare se supune
premiselor restrictive enunate mai sus, natura habitatului de sfârit de secol XIV
conturat în aceast zon este definit cu mai puin claritate de argumentele
arheologice. În mod logic, acest habitat este unul urban, condiiile topografice
fiind practic identice cu cele de pe restul platoului, iar habitatul fiind datat i
definit ca urban, în mod general, folosind Lista oraelor ruseti … i Privilegiul
Liovenilor, ergo locuinele descoperite în zona Mitropolie – biserica catolic –
mânstirea Trei Ierarhi sunt un cartier sau, de ce nu, nucleul oraului Iai înainte
de atestarea Curii Domneti în 1434. O parte important a argumentaiei
arheologice const îns în tipologia ceramicii „de tip urban” descoperite de-a
lungul bulevardului tefan cel Mare (v. Hrile 3, 4 i 5). Dac definirea acestui
tip ceramic (în termeni de past, forme ceramice i finisaj) ca urban i datarea lui
în secolele XIV-XV este solid argumentat pân în prezent208, ciclul dinamic de
stratificare-excavare-restratificare, specific arheologiei urbane, manifestat în mod
extrem de nociv în Iai pe teritoriul oraului vechi i care continu nestingherit i
astzi, face ca datarea micro- i medio-habitatului209 pe baza tipologiei ceramice s
depeasc semnificativ gradul de certitudine i intervalul de variaie impuse, în
mod necesar, de convergena cu datarea pe baz de izvoare numismatice i/sau
documentare.
206

Istoria oraului Iai, I, p. 39

207

Cheptea, Din nou despre începuturile Iailor, p. 158; Al. Andronic, E. Neamu, S. Cheptea,
Cercetri arheologice pe teritoriul oraului Iai în anii 1961-1967, în ArhMold, IX (1980), p. 105 i
urm.

208

E. Busuioc, Ceramica de uz comun nesmluit din Moldova, Bucureti, 1975, p. 37 i urm.;
Matei, Studii de istorie oreneasc medieval …, p. 29 i urm.

209

Conform definiiei lui Clarke (v. supra, nota 51). Ne referim aici la „micro-habitat” ca
unitate spaial, diferit de „locuina” - complex arheologic, care este o unitate de cultur
material a crei spaialitate este irelevant în context.
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*
Nu putem decât face supoziii asupra rolului foarte important al domniei lui
tefan cel Mare în dezvoltarea Iailor, plecând de la câteva date sigure: domnia
lung i prosper, construciile ridicate spre sfâritul domniei în majoritatea
reedinelor de inut i amplasamentul viabil al Iailor la jumtatea drumului între
cele dou „centre militare”, Suceava i Vasluiul.
Legtura dintre Iai, capitala rii, i tefan cel Mare, domnul „vârstei de
aur” Moldovei este marcat simbolic i valorificat înc de la începutul
istoriografiei româneti. Astfel, Grigore Ureche i interpolatorii si atribuie lui
tefan cel Mare „desclecarea” târgului i a Curii Domneti, odat cu ctitorirea
bisericii Sf. Nicolae210, iar Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei reproduce o
legend interesant despre întemeierea Iailor, respectiv promovarea acestuia de
ctre tefan cel Mare de la statutul de sat211, numit Iai dup numele unui morar,
stpân al locului, sat pe care tefan l-ar fi fcut târg, unde a mutat scaunul rii i a
ridicat Curtea Domneasc i biserica Sf. Nicolae. Legenda redat de Dimitrie
Cantemir este o înfiare tipic a mitului eroului fondator, similar aceleia, redat
de Ioan Neculce, a întemeierii mânstirii Putna212. Într-o justificare antropologic,
este cât se poate de normal, ca oraul capital a rii (în timpul lui Ureche la fel ca
i în timpul lui Cantemir) s fie întemeiat, cu toate atributele „capitoline” (curia,
templul, instituiile), de nimeni altcineva decât de domnul-erou. Debutul unui
proces de mitizare a figurii lui tefan cel Mare, înc de la mijlocul secolului al
XVII-lea, ar putea fi cauza pentru care originea (nou, a celei de-a doua
desclecri) a capitalei Moldovei a fost legat de personalitatea sa.
Cu excepia informaiilor din Letopiseul lui Grigore Ureche i din Descrierea
Moldovei, nu avem alte date despre prezena lui tefan cel Mare la Iai (altele decât
cele ale datelor de loc ale actelor sale), cu atât mai puin despre o relaie special a
domnului cu viitoarea capital a rii Moldovei. Din cele 408 documente interne
pstrate, emise de cancelaria lui tefan cel Mare, doar 12 sunt emise la Iai, între
1458 i 1502213, dintre care doar seria de trei urice, din 3, 4 i 5 februarie 1495, i
cea de patru urice, din 17, 22 i 25 martie 1500, pecetluite de logoftul Tutu, sunt
legate de o posibil prezent la Iai a lui tefan cel Mare pentru o srbtoare mare
de peste an, Întâmpinarea Domnului, la 2 februarie214, în cazul primei serii i Buna

210

Vezi supra p. 62-63.

211

„Acesta este scaunul rii. tefan cel Mare l-a mutat de la Suceava la Iai, […] mai întâi a
poruncit s se zideasc o biseric închinat sfântului Nicolae i care este astzi biserica cea
mare; dup aceea a poruncit s se cldeasc i palate pentru dânsul i pentru boieri.”
Descrierea Moldovei, p. 24.

212

Neculce, Letopiseul, p. 11-12.

213

DRH A, II, III, passim.

214

DRH A, III, p. 320-327.
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Vestire, la 25 martie215, în cazul celei de-a doua, existând o vag posibilitate ca de
aceeai srbtoare s se lege i cele dou acte din 17 februarie 1502 emise la Iai,
precum i acela, fr dat de loc, din 22 februarie 1502216. Raportul soliei regelui
Matei Corvin la curtea lui tefan cel Mare, din vara lui 1475 menioneaz audiena
acordat de domn, „in Iassmarch hunc foro Filistinorum castrum tenet”, castrul
fiind, probabil, Curtea domneasc fortificat de tefan, sau, cum presupunea
Alexandru Andronic, fortificaia pe care tefan cel Mare ar fi pus s fie construit
în jurul oraului i în care îi aezase tabra militar, „cu toat puterea sa”217.

215

Ibidem, p. 454-461.

216

Ibidem, p. 470-475.

217

Andronic, Iaii pân la mijlocul secolului al XVII-lea, p. 51
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9. ORAUL IAI ÎN SECOLELE XVI-XVII.
TOPOGRAFIA UNEI CAPITALE

Oraul plan

Dei oraul medieval crete din sat, devenind mult mai mult decât satul
originar i transcende raiunile simple de a exista ale lumii rurale, acesta nu poate
totui supravieui în absena satului. Într-o logic foarte similar, diferind în
context i premise, oraul nu se poate desprinde de servituile planului, pe care le
împrtete cu locuirea rural. Cu o parte a organismului lipit de peisaj, ca i
satul, oraul proiectat orizontal pe un plan, lipsit de categoriile i cantitile celei
de-a treia dimensiuni, ofer „naratorului” componentele geometrice care îi
mrturisesc originile rurale. În termeni de planimetrie, cel mai simplu tip
morfologic european post-roman const într-o singur strad, care se lrgete pe
o poriune (ce devine centrul oraului) pentru a oferi un spaiu public (pia),
ambele laturi ale strzii coninând loturi, cu deschiderea de cel mult trei ori mai
mic decât lungimea. Spatele loturilor este subliniat, foarte adesea, de o ulicioar
sau o potec, aceasta fiind, în majoritatea oraelor incipiente, linia de demarcaie a
teritoriului urban. Redus la poligoane, linii i puncte, oraul devine schematic, o
„plan anatomic” a organismului urban.
Utilizarea termenului de cretere organic este, în opinia noastr, neadecvat
pentru descrierea evoluiei unui ora medieval. Dezvoltarea fizic a oraului
depinde de decizia indivizilor sau a entitilor comunitare sau administrative de
construi sau re-construi pe teritoriul oraului, construcii i terenuri care sunt
inserate, apoi, în creterea economic urban. Din acest punct de vedere i pân la
acest nivel toate oraele medievale sunt „planificate”. Dac scopul ultim al
iniiativei i promovrii urbane este producia de valoare, oraele medievale ar
trebui s fie simple motoare economice i financiare ale unui capitalism avant la
lettre. Realitatea este îns intens alterat de intervenia spaiului ca valoare social.
Mediul construit, a crui expresie elaborat este oraul, este rezultatul unui
echilibru mobil dintre forele care au ca scop creterea economic i forele care
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modeleaz spaiul fizic în virtutea unui (sau unor) modele sociale ideale218, în
esen, procesul de culturalizare a peisajului fiind finalizat doar prin integrarea
relaiilor de putere în matricea spaial rezultant.
Diferena definitorie între oraele medievale luate individual rezid în scara
la care sunt adoptate aceste decizii individule sau comunitare. Proprietarul unui
loc de cas din târgul cheia, care decide s îl divid pentru a construi trei sau
patru case, pentru a le vinde, are alt impact asupra topografiei oraului în
comparaie cu Miron Barnovschi voievod, care decide s aeze hotarul i s
lotizeze o parte din locul domnesc, pentru a extinde teritoriul urban al Iailor cu
„Târgul lui Barnovschi”219.
Exemplul hotarului târgului este cel mai elocvent atunci cutm rdcinile
steti ale oraului. Peisaj agrar, hotarul târgului este partea oraului cea mai
apropiat de modul de via rural. Format din islazuri, fânee, arini i iazuri,
hotarul este spaiul aproape amorf care constituie domeniul de subzisten al
oraului, spaiu alocat de domnie în acest scop i care este lipsit de relief statutar,
astfel încât domnia dispune în mod nediscriminat de proprietate. Din punct de
vedere social, politic, economic, hotarul este asimilat, astfel, de facto, proprietii
personale a domnului, dei este, legal, morfologic i topografic, nu doar centura
cvasi-rural a târgului, ci perimetrul delimitat constituind baza plan pe care se
ridic relieful urban. În consecin, hotarul târgului apare ca fundaia plan, lipit
de peisaj, de la care se ridic, tridimensional, oraul, afirmaie la fel de real din
punct de vedere spaial, politic, administrativ, fiscal i religios.
Forma oraului este determinat de limitele acestuia. Calitatea de spaiu
locuibil este dat de modalitatea de gestionare a reliefului i a resurselor. În
consecin, relieful i resursele sunt funcii care arbitreaz limitele i forma unui
habitat, analiza acestora permiând reconstituirea geometriei probabile i a
poriunii respective a topografiei istorice a localitii.
Considerând limitele unui obiect definit ca pragul care separ generalitatea
de teritoriul de aplicare a diferenei specifice, limita unui ora ar trebui s coincid
cu delimitarea celor mai periferice proprieti cu statut juridic urban. Acest enun
simplu ridic problema, extrem de complex, a definirii unui statut juridic al
proprietii urbane, în condiiile inexistenei unui izvor documentar de natur
juridic în care acest statut special s fie definit sau explicat ca atare. Prima
diferen specific între proprietatea rural i cea urban este delimitarea spaial
i personal clar a acesteia din urm, sub forma locului de cas, în spe lotul urban
aflat în proprietate personal ereditar. Trasarea unui perimetru urban, folosind
criteriul atestrii documentare a locurilor de cas, este puternic dependent de
identificarea spaial a tranzaciilor imobiliare, identificare dificil de realizat având
în vedere precaritatea datelor spaiale care pot fi extrase din izvoarele
documentare. Toponimia permite doar identificri spaiale la nivelul mezohabitatului: vecinti, strzi, cartiere, gradul de definiie fiind relativ redus i
218

S. Zukin, Landscapes of power: From Detroit to Disney world, Berkeley, 1991, p. 213.

219

Documente Iai, I, nr. 369, p. 437-438.
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datorit impreciziei suprapunerii topografiei medievale i moderne timpurii pe
grila de localizare oferit de izvorul cartografic de baz, planul lui Bayardi (1813).
Locul de cas apare menionat pentru prima dat într-o danie a lui Petru
chiopul pentru mânstirea Sf. Sava din Iai, din 1583220. Localizarea acestei danii
este dat de fraza „… case fcute de domnia noastr în târgul Ieilor, i cu locul
acestor case, ca s locuiasc acolo rugtorii notri i s-i fac biseric …”, care
plaseaz respectiva proprietate pe actualul amplasament al bisericii Sf. Sava.
Anterior acestei date, criteriul statutului proprietii este inaplicabil i, prin
urmare, limitele oraului înainte de domnia lui Petru chiopul trebuie definite prin
alte metode.
Perimetrul reconstruit pe criteriul prezenei obiectului de drept reprezentat
de locul de cas, este unul relativ vag, dar care poate fi mai clar definit aplicând
succesiv criterii de specificitate cât mai diverse.
*
Spaialitatea unui habitat este determinat, în primul rând, de relevana
planului, care poate fi privit ca un ansamblu de cvartale care, la rândul lor, constau
în grupuri de loturi, de locuri de cas. În consecin, morfologia i geometria
habitatului (cu alte cuvinte topografia) sunt determinate, în mare parte, de
caracteristicile istorice i spaiale ale locului de cas221. În afar de utilizarea sa ca
jalon de delimitare a perimetrului urban, locul de cas poate argumenta, prin
dimensiunile medii documentate la o dat i într-o zon anume, vechimea
integrrii respectivei zone în cadastrul urban, prin extrapolarea vitezei de diviziune
a lotului iniial în funcie de numrul de generaii, i.e., divizarea longitudinal a
lotului la fiecare generaie, prin împrirea între motenitori. Dei este doar
teoretic, aceast modalitate de evaluare poate fi utilizat ca instrument
comparativ între loturi, între zone ale oraului sau între clase sociale
de proprietari.
Concesiunile urbane în noile orae ale Europei medievale au dimensiuni
relativ reduse. A doua locatio a oraului medieval Lübeck, din timpul împratului
Henric Leul (1158), const în loturi de 25×100 coi (7,5×30 m), cu latura scurt
spre strad222, la Freiburg, în aceeai perioad, loturile sunt de 50×100 coi
(15×30 m)223.
În Prusia, Silezia i Polonia Mare, loturile din majoritatea târgurilor înfiinate
la începutul secolului al XIII-lea au frontul de 60 de coi (20 m) i adâncimea de
120 sau 240 de coi (40 sau 80 m), nedifereniindu-se de restul spaiului

220

Ibidem, nr. 23, p. 37.

221

Lavedan, Hugueney, op. cit., p. 124.

222

Dickinson, op. cit., p. 91.

223

Ibidem, p. 91, nota 13.
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germanic224. Loturile târgurilor fundate spre sfâritul secolului, îns, descresc în
dimensiuni, la 50 de coi (16 m) frontul, cu o adâncime variind între 150 i 200 de
coi (48-60 m), descretere subliniat i de micorarea unitii de msur, de la un
cot/picior de 0,31 la unul de 0,28 m225. La Wroclaw, între Piaa Mare i Strada Sf.
Maria-Magdalena, loturile sunt de 60×240 de coi (20×80 m) în frontul Pieei i
de 60×120 de coi (20×40 m) în frontul strzii226. La Cracovia, locatio din 1257 a
oraului nou impune loturi cu fronturi de 2, 3, 4 i 5 ferestre (6, 9, 12, 15 m
respectiv) cu o adâncime de 244 de coi (85,5 m)227
În Anglia secolului al XII-lea, loturile noilor locationis sunt de dimensiuni
variate, dar cu proporia front/adâncime de 1:3228, în timp ce loturile cu proporia
F/A de 1:6 apar ca fiind mai timpurii, iar cele cu fronturi mai late (1:2) mai târzii
(secolele XIII i XIV)229.
La Stratford, locatio episcopului de Worcester din 1196 ofer loturi de
3,5×12 prjini (18×60 m), permiând burghezilor s le divid ulterior în dou sau
chiar trei felii longitudinale i s le închirieze230, la jumtate de secol de la
întemeiere, registrele oraului artând un numr mare de contribuabili posedând o
treime sau o jumtate de lot, iar la întemeierea Hendon-ului, în 1185, loturile sunt
de 8×20 prjini (39.6×100.6 m)231 i sunt divizate în jumtate în decurs de o
generaie, fr alte divizri ulterioare, aceeai situaie fiind înregistrat la Lichfield
(1140-1150), unde loturile fundaionale au dimensiuni de 5×8 prjini (25×40 m),
divizrile ulterioare rezultând în loturi cu frontul de 2,5 prjini sau mai mici
(6-7 m)232.
Arheologic, s-a constatat trasarea loturilor cu brzdarul, în cazul unor
târguoare euate la scurt timp de la întemeiere233. Loturi mici cu proporia de
1:2,3 se constat la Bury St-Edmunds în 1269, de 3×7 prjini (15×35 m)234.

224

La Sroda Slska, fundaia ducelui Henric cel Brbos, Lavedan, Hugueney, op. cit., p. 124.
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Ibidem, p. 125.
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Ibidem, p. 130.

227

Ibidem, p. 130.

228

The Cambridge Urban History Of Britain, I, p. 162.
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Ibidem, p. 169.
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T. R. Slater, Ideal and Reality in English Episcopal Medieval Town Planning, în Transactions of the
Institute of British Geographers, New Series, Vol. 12, No. 2 (1987), p. 195.
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The Cambridge Urban History Of Britain, I, p. 172.

232

Slater, op. cit., p. 200.

233

La Chipping Bassett în 1267 locatio conine loturi cu frontul de 4 prjini, delimitate prin
brazde, The Cambridge Urban History Of Britain, I, p. 172.

234

Ibidem, p. 599.
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Fig. 4
O aproximare grafic a câtorva fronturi probabile de loturi, pentru locuine datate în secolele XVIXVII de la Tg. Trotu, ofer dimensiuni de 9, 12,5, 17 i, respectiv 22 de metri, respectiv 4, 6, 8 i
10 stânjeni. Planul a fost digitizat i rectificat, au fost marcate trasee probabile de ulie, pornind de
la distribuia locuinelor relative contemporane, orientarea construciei i a accesului. Apud Artimon
Alexandru, Oraul medieval Trotu în secolele XIVXVII. Genez i evoluie, Bacu, Corgal Press, 2004,
Fig.75: Planul general al spturilor arheologice din anii 1976-1999.
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O medie la nivelul Europei occidentale a secolelor XII-XIII pentru limea
frontului locului de cas a fost estimat la 30 de coi (între 8,75 i 9,25 m)235,
adâncimea variind într-un interval de valori foarte larg, fiind determinat de
condiiile locale, de natur fizic sau administrativ. Acest „standard” european
este valid doar în cazul oraelor sau târgurilor fundate ad-hoc, circumvalate sau
nu, nefiind aplicabil oraelor sau târgurilor deschise, modulare, din Europa estic,
unde habitatul urban este mult mai puin structurat, un habitat rural cu o densitate
de locuire echivalent mediului urban.
O aproximare grafic a câtorva fronturi probabile de loturi, pentru locuine
datate în secolele XVI-XVII de la Tg. Trotu, ofer dimensiuni de 9, 12,5, 17 i,
respectiv 22 de metri, respectiv 4, 6, 8 i 10 stânjeni236 (v. fig. 4). Planul a fost
digitizat i rectificat, au fost marcate traseele probabile ale ulielor, pornind de la
distribuia locuinelor relativ contemporane, precum i orientarea construciei i a
accesului. Limea frontului a fost aproximat, în cele patru cazuri care au oferit
aceast posibilitate, pentru locuinele cu teritoriu delimitat pe ambele laturi, în
susul i în josul „strzii”.
Aceeai procedur aplicat planului general al spturilor de la Baia,
secvena 1967-1976, pentru locuinele din cea de-a doua treime a secolului al XVlea237, a oferit o estimare a fronturilor de lot pentru dou cazuri de 10,5 i 14 metri
(respectiv 4¾ i 6,5 stânjeni) (v. fig. 5).
În cazul planului general al spturilor din secvena 1977-1980, din acelai
ora medieval, pentru acelai orizont temporal238, dou estimri posibile au oferit
valori ale frontului de lot de 14,5 i 10,7 metri, (respectiv 6¾ i 5 stânjeni).
Concordana estimrilor între cele dou situri de la Baia (aflate la aproximativ 700
de metri unul de cellalt, în linie dreapt) ofer suport estimrilor noastre, fiind
apropiate i de valorile de 4 i 6 stânjeni de la Tg. Trotu), aliniind structura
loturilor fundaionale din oraele Moldovei medievale (cel puin pentru cele cu
aport de populaie transilvnean) la practica european (v. fig. 6).

235

N. P. Brooks, G. Whittington, Planning and Growth in the Medieval Scottish Burgh: The
Example of St. Andrews, în Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 2,
No. 3, Change in the Town, 1977,p. 287.
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Al. Artimon, Oraul medieval Trotu în secolele XIV-XVII. Genez i evoluie, Bacu, Corgal
Press, 2004, Fig. 75: Planul general al spturilor arheologice din anii 1976-1999.
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E. Neamu, V. Neamu, S. Cheptea, Oraul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetrile
arheologice din anii 1967-1976 (vol.1), Iai, 1980, Fig. 3: Baia. Planul spturilor din sectorul
„Parc”.
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Idem, Oraul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetrile arheologice din anii 1979-1984
(vol.2), Iai, Junimea, 1986, Fig. 1: Baia. Planul general al descoperirilor.
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Fig. 5
O aproximare grafic a câtorva fronturi probabile de loturi conform planului general al spturilor
de la Baia, secvena 1967-1976, pentru locuinele din cea de-a doua treime a secolului al XV-lea.
Estimarea a oferit o estimare a fronturilor de lot pentru dou cazuri de 10,5 i 14 metri (respectiv
4¾ i 6,5 stânjeni). Apud Neamu, Eugenia, Neamu, Vasile, Cheptea, Stela, Oraul medieval Baia în
secolele XIV-XVII. Cercetrile arheologice din anii 1967-1976 (vol.1), Iai, Junimea, 1980, Fig. 3: Baia.
Planul spturilor din sectorul „Parc”.

https://biblioteca-digitala.ro

IAII

ÎN SECOLELE

X V-XV I II . E L E M E N T E

DE TOPOGRAFIE

ISTORIC

89

Fig. 6
O aproximare grafic a câtorva fronturi probabile de loturi conform planului general al spturilor
de la Baia, secvena 1977-1980, pentru acelai orizont temporal, dou estimri posibile au oferit
valori ale frontului de lot de 14,5 i 10,7 metri (respectiv 6¾ i 5 stânjeni). Apud Neamu, Eugenia,
Neamu, Vasile, Cheptea, Stela, Oraul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetrile arheologice din anii
1967-1976 (vol.2), Iai, Junimea, 1986, Fig. 1: Baia. Planul general al descoperirilor.
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În cazul oraului Iai, informaiile de care dispunem pentru reconstituirea
parcelarului iniial, medieval, sunt aproape exclusiv de natur documentar.
Mrimea iniial a lotului este cea a concesiunii domneti din momentul locatio, un
calcul rapid artând c, la Iai, mrimea concesiunii urbane constatate documentar
ar trebui s fie, în medie de 24×28 stânjeni domneti (aproximativ 50×60 m).
Aceast medie acoper un numr mare de variaii între dimensiunile estimate ale
unei concesiuni din Târgul Vechi (16×30 stânjeni) i cele ale unei concesiuni din
Muntenimea Târgului Nou (28×30 stânjeni). Locurile de cas în Iai variaz de la
8×8 stânjeni (15×15 m), evaluat la 50 de zloi în 1642, pe ulia Cizmriei239, la
9×15½ stânjeni domneti (20×34 m), evaluat la 300 de lei în 1641, pe ulia
Trapezneasc240, 17×18 stânjeni (30,5×32,5 m) în capul Uliei Mari, în 1706, pe
locul fostelor temnie domneti241, 10½×17½ stânjeni (19×31,5 m) pe ulia
Cacainei, în 1711242, 9(7)×12¾ stânjeni (16,5(12,5)×23 m) o „bucat” de loc pe
ulia Mjilor, evaluat la 30 de lei în 1712243, 7½×35½ stânjeni (12,5×64 m) pe
ulia Trapezneasc, în 1713244, 4×15 stânjeni domneti (9,5×36 m) pe ulia
Ruseasc, în faa Chervsriei, în 1714245 i pân la 35×60 stânjeni domneti
(63×108 m), în mahalaua Muntenimii, între Biserica Sf. Prepodobna Paraschiva i
Biserica Sf. Nicolae cel Srac, în 1724246.
O serie de msurtori aplicate unei copii rectificate a planului lui Bayardi
(1813) ofer o plaj de valori relativ extins, de la 22,7 la 64 m (respectiv de la
10½ la 30 de stânjeni domneti), în concordan atât cu valorile frecvente în
hotarnicele de la sfâritul secolului al XVIII-lea cât i cu msurtorile de ulie de la
1811. Chiar dac variaia dinamic a mrimilor frontului de lot este un argument
pentru o dinamic la fel de accentuat a dublului proces de fragmentare i de
agregare a loturilor, rezultând în formarea de „latifundii urbane” ale boierilor i
mai ales ale mânstirilor, aceast constatare nu este foarte util în estimarea, pe
baze analitice a mrimii i formei loturilor fundaionale din perioada veche a
oraului Iai i, în consecin, a parcelarului medieval al oraului, aceast
întreprindere trebuind lsat în sarcina metodelor de extrapolare pe baze
grafice/geografice.
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Documente Iai, I, nr. 310, p. 390.
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Ibidem, nr. 301, p. 384.
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Documente Iai, II, nr. 303, p. 277.
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Ibidem, 418 p. 369.
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Ibidem, 424 p. 373.
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Ibidem, 641 p. 554.
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O statistic a loturilor urbane în Iaii secolelor XVII-XVIII ar trebui s ia în
consideraie urmtoarele premise:
x Frontul lotului variaz în funcie de numrul partiionrilor, i.e. cu cât
este mai mic, cu atât lotul iniial a fost mai des partiionat.
x Aseriune valabil în cazul locurilor de cas i nu al celor de
dughean.
x Lungimea lotului ar trebui s rmân relativ constant în timp, în
cursul partiionrilor succesive.
x Partiionarea transversal care apare uneori este însoit de apariia
unei ulie pe care se sprijin frontul partiiei „din dos”,
x re-partiionarea transversal ulterioar este însoit de apariia unei
„ulicioare” de acces, a crei lime este extras din lungimea loturilor
rezultante.
x Agregarea loturilor este un fenomen iniiat de investiia imobiliar,
constituirea unor „latifundii” urbane i separarea acestora în spaii
de închiriat, ca dughene sau locuri de cas.
x Proprietile agregate pot suprapune sau nu limitele loturilor
fundaionale.
x Împrirea în spaii de închiriat se face pe aceleai principii ca i
dezagregarea anterioar, dar cel mai adesea nu suprapune limitele
loturilor achiziionate la formarea „latifundiului”
Frontul unui loc de dughean este relativ constant, i.e. aproximativ 2
stânjeni domneti (4,3 m), putând fi utilizat drept etalon pentru evaluarea
fronturilor unor loturi sau proprieti agregate cu dimensiuni necunoscute247.
Putem separa arbitrar proprietile cu dimensiuni cunoscute în câteva zone
calitative, în funcie de distana fa de centrul geometric al oraului vechi (un
punct arbitrar situat pe Ulia Podului Vechi, la egal distan între biserica Sf.
Nicolae Domnesc, biserica Sf. Vineri i biserica Dancu):
x Zona ulielor Ruseasc, Sf. Vineri i Podul Vechi, între Ulia Mare
(la V) i biserica armeneasc Sf. Grigore Lumintorul (la E) (practic
Târgul Vechi)
x Zona convex din jurul zonei A, delimitat de Bahlui (la V), ulia
Podului Nou (la N) i pârâul Cacaina (la E).

247

Cea mai cunoscut msurtoare a ulielor din Iai, cea din 1811, datorat proiectului de
iluminat stradal, ofer câteva seturi de dimensiuni pentru locuri de dughean. Chiar dac
datele se refer la o perioad mult prea târzie pentru a afecta încercarea noastr de
reconstituire, se poate observa c frontul unui loc de dughean are o lime minim care
este în mod necesar constant i este determinat de standardele de desfurare în bune
condiii a activitii comerciale i de nevoile de circulaie i fiziologice ale unei persoane
medii.
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x

Restul oraului: la nord de Ulia Nou, la vest de râpa Peveoaiei,
împreun cu esul Bahluiului de sub Curte i pân în aria vrsrii
Cacainei în Bahlui (ignimea domneasc, ulia Herbinte i
mahalaua Pescriilor de sub Sf. Ioan Zlataust).
Structurarea oraului se face pe scheletul stabilit de arterele principale i de
ulie, cile de acces secundare aprând doar dup delimitarea clar i îngrdirea
loturilor, elemente care încheie procesul de structurare a spaiului urban.
Frecvena apariiei în documentele cu hotarnic a separrii „ulicioarei” de doi
stânjeni lime din lotul msurat sau a „drumului cât s treac un car” de patru
stânjeni lime din una sau mai multe loturi hotrnicite crete dup 1680. Desigur,
frecvena crescut a apariiilor se poate datora i numrului de documente
pstrate, care crete exponenial invers proporional cu vechimea. Compararea
meniunilor literale cu gruparea spaial a seturilor de valori menionate
documentar ne ofer o idee general asupra sucesiunii fundaiilor urbane la Iai
(v. Tabelul 2).
Diagrama de distribuie a valorilor pentru dimensiunile locurilor de cas i
de dughean cunoscute în Iai între mijlocul secolului al XVII-lea i mijlocul
secolului al XVIII-lea arat o preponderen minor a loturilor de form ptrat
(în general 8×8 stânjeni – 17,3×17,3 m) i a celor de raport aproximativ 1/1,25
(13×16 stânjeni – 28×34,5 m) (v. Tabelul 3).
Aceleai date, analizate grafic pe distribuia valorilor fronturilor de locuri de
cas, în stânjeni, arat dou zone dominante, una în intervalul 6-8 i o a doua în
intervalul 10-16, permiând adoptarea ca mrime ipotetic a frontului unui lot
urban fundaional de aproximativ 15 stânjeni, cu o divizare ulterioar, dup una
sau dou generaii, a majoritii loturilor iniiale, în parcele longitudinale de 1/2
sau 1/3 din lot, dup cum indic vârful moderat din intervalul 4-6 (v. Tabelul 4).
Analizate grafic pe distribuia valorilor adâncimilor de locuri de cas, în
stânjeni, datele spaiale extrase arat dou zone dominante, una în intervalul 10-18
i o a doua în intervalul 26-32, permiând adoptarea mrimii ipotetice a adâncimii
unui lot urban fundaional de aproximativ 30 stânjeni, cu o divizare transversal
ulterioar, dup una sau dou generaii, a majoritii loturilor iniiale în jumti,
cu o cale de acces între 1,5 i 2,2 stânjeni lime (Tabelul 5).
Aceleai date, analizate grafic în distribuia pe ulie a valorilor fronturilor de
locuri de cas, în stânjeni, cu minim-mediu-maxim, permite adoptarea unei
ipoteze care ar putea ataa un vector temporal axei orizontale a graficului. Astfel,
o ordonare care ia în calcul valorile minime ale frontului de lot, în virtutea
premisei care coreleaz direct vechimea cu gradul de fragmentare, indic Podul
vechi i Ulia Ruseasc drept zonele primei locatio a oraului medieval Iai (în
concordan cu cronologia oferit de biserici, fiind ataate de Sf. Vineri i
respectiv Sf. Nicolae Domnesc). Aceeai ordonare ataeaz uliele Chervsriei i
Brboiului nucleului iniial, fiind expansiuni ale primei locatio, teoretic uliele
grupate la dreapta valorii minime de apte stânjeni pentru frontul lotului, fiind o
nou locatio, respectiv Târgul Nou (Hagioaia, Ulia Strâmb, Mjile, mahalalele
Muntenimii, Fânria, Târgul Finii) i Târgul lui Barnovschi (Cizmria i Ulia
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Trapezneasc). Dac valorile maxime mari care apar în partea stâng a graficului
sunt documentate ca agregri în scopul formrii unor „latifundii urbane”248,
valorile mari de maxim din partea dreapt sunt în fapt fronturi ale unor loturi de
foarte mari dimensiuni acordate în mahalalele de la periferia nord-estic i nordic
a oraului (v. Tabelul 6).
Aceast ierarhie devine relevant în relaie cu datele documentare referitoare
la „mijlocul târgului Iai” din prima jumtate a secolului al XVII-lea, în scopul
determinrii geometriei fazelor succesive ale oraului vechi, din perioada „nondocumentar” (v. Tabelul 7).
Statistica final a recensmântului din 1774, pentru târgul Iai249, ofer o
structur similar a distribuiei ulielor i mahalalelor în categorii diferite de
„energie urban”. Desigur, dat fiind natura pur fiscal a recensmântului,
statistica nu reflect în mod real prezena important a dughenelor mânstirilor
Golia i Dancu (pe Ulia Strâmb), Barnovschi (pe Ulia Trapezneasc) i Trei
Ierarhi, ale Mitropoliei i bisericii catolice (pe Ulia Mare). Aceast absen nu
altereaz, îns, semnificativ concluzia de natur spaial pe care o putem trage din
statistica datelor numerice (v. Tabelul 8).
Dup cum se observ, concentrarea comercial a oraului suprapune cele
dou Târguri: cel Vechi (de Jos) delimitat de ulia Ruseasc, Podul Vechi i Ulia
Mare (perpendiculare pe direcia pantei) i cel Nou (de Sus), delimitat de Podul
Hagioaiei (perpendicular cu direcia pantei) i Ulia Chervsriei (paralel pe
direcia pantei). În mod logic, aceste dou zone de concentrare comercial ar
trebui s corespund nucleelor a dou locationis succesive, cea mai veche fiind zona
Târgului Vechi.

248

Cum sunt cele ale lui Grigore Ureche mare vornic pe Ulia Cizmriei – Ulia Ruseasc
(Documente Iai I, nr. 488, p. 537, nr. 489, p. 538; Documente Iai, II, nr. 129, p. 118) Miron
Costin mare logoft pe Ulia Strâmb (Ibidem, nr. 64, p. 66), ale lui Hristodor mare jitnicer
pe Podul Vechi – Ulia Strâmb (Ibidem, nr. 204, p. 179), Gheorghe mare uer pe Ulia
Ciubotreasc – Ulia Feredeelor (Documente Iai I, nr. 427, p. 486), Solomon Bârldeanu pe
Ulia Brhriei – Târgul Nou (Ibidem, nr. 384, p. 448, Documente Iai, II, nr. 136, p. 122; nr.
368, p. 343)

249

Documente statistice privitoare la oraul Iai, I. Caprou, M.-R. Ungureanu, (editori), vol. I, Iai,
1997, p. 128-129.
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Tabel 2
Târgul Vechi

1644
1646
1647
1648

Târgul Nou

Târgul lui
Barnovschi

Târgul cel
Mare

Târgul de Jos

Târgul de Sus

1610
1623
1644

1649
1651
1652
1656
1658
1661

1658
1667

1668
1669
1677
1678
1680
1681
1687
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Tabel 3
80

Iai, dimensiunile locurilor de cas / dughean
1641 - 1768
locuri de
cas
70
locuri de
dughean

60
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20
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0
0
front
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Diagrama de distribuie a
valorilor pentru
dimensiunile locurilor de
cas i de dughean
cunoscute în Iai între
mijlocul secolului al XVIIlea i mijlocul secolului al
XVIII-lea arat o
preponderen minor a
loturilor de form ptrat
(în general 8×8 stânjeni –
17,3×17,3 m) i a celor de
raport aproximativ 1/1,25
(13×16 stânjeni – 28×34,5
m).
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Tabelul 4
Fronturile locurilor de cas
Iai: 1641 - 1768
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Aceleai date, analizate grafic pe distribuia valorilor fronturilor de locuri de cas, în stânjeni, arat
dou zone dominante, una în intervalul 6-8 i o a doua în intervalul 10-16, permiând adoptarea ca
mrime ipotetic a frontului unui lot urban fundaional de aproximativ 15 stânjeni, cu o divizare
ulterioar, dup una sau dou generaii, a majoritii loturilor iniiale, în parcele longitudinale de 1/2
sau 1/3 din lot, dup cum indic vârful moderat din intervalul 4-6.
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Tabel 5

Adâncimea locurilor de cas
Iai: 1641 - 1768

More
70
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66
64
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52
50
48
46
44
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12

Analizate grafic pe distribuia valorilor adâncimilor de locuri de cas, în stânjeni, datele spaiale
extrase arat dou zone dominante, una în intervalul 10-18 i o a doua în intervalul 26-32, permiând
adoptarea mrimii ipotetice a adâncimii unui lot urban fundaional de aproximativ 30 stânjeni, cu o
divizare transversal ulterioar, dup una sau dou generaii, a majoritii loturilor iniiale în jumti,
cu o cale de acces între 1,5 i 2,2 stânjeni lime.
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Tabel 6

Aceleai date, analizate grafic în distribuia pe ulie a valorilor fronturilor de locuri de cas, în
stânjeni, cu minim-mediu-maxim.
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Tabel 7

O corelaie statistic a numelor de strzi cu tranzaciile care privesc locurile de cas ofer, pentru
perioada 1580-1700, o ierarhie care sugereaz o ordine temporal în care strzile oraului medieval
Iai apar i se dezvolt.
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Tabel 8

Ulia Ruseasc
Ulia Hagioaiei
Podul Vechi
m. Brboiului
Ulia Mare
Ulia Chervsriei
m. Târgului finii
Ulia Strâmb/Sârbeasc
m. Brotenilor

cârciume
dughene
case

m. Mjilor
Ulia Frecului / Trapezneasc
m. Bivolriei
m. Cacaina
m. Fânriei
m. Feredeelor
m. Rufenilor
m. Ttrailor
Muntenimea de Jos
Muntenimea de Mijloc
Muntenimea de Sus
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40

60

80

100

120

140

Statistica final a recensmântului din 1774, pentru târgul Iai, ofer o structur similar a
distribuiei ulielor i mahalalelor în categorii diferite de „energie urban”. Desigur, dat fiind natura
pur fiscal a recensmântului, statistica nu reflect în mod real prezena important a dughenelor
mânstirilor Golia i Dancu (pe Ulia Strâmb), Barnovschi (pe Ulia Trapezneasc) i Trei Ierarhi,
ale Mitropoliei i bisericii catolice (pe Ulia Mare).
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Msurtoarea din 1811 a ulielor ne ofer posibilitatea efecturii unei
comparaii între dimensiunile frontului unui loc de dughean în zona comercial a
oraului250. Astfel, pentru Ulia Mare frecvena cea mai ridicat o au dughenele cu
un front între 2 i 3 stânjeni domneti (4,3 – 6,5 m), cu o medie de 2¾ stânjeni (6
m). În condiiile în care frontul unui loc de dughean apare, în contractul de
construcie încheiat de Ion calf de teslari cu prefectul bisericii catolice (1749), de
2 i respectiv 3 stânjeni251, iar o limea medie a unui front de boutique în Europa
Occidental în secolul al XV-lea era considerat a fi 4-5 m252, putem considera
fronturile de dughene de pe Ulia Mare drept un standard ad-hoc pentru secolul al
XVIII-lea, cu care putem compara valorile minime i medii obinute pentru
celelalte ulie msurate în 1811, partiionarea ulterioar a acestor locuri rezultând
în fronturi mai înguste, chiar i mai mici de un stânjen, fronturi care apar, în
msurtoarea de la 1811, pe Ulia Târgului de Jos (Ulia Târgului Vechi)253, pe
Podul Vechi254, Ulia Cizmriei255 i pe Ulia Sf. Vineri256.
Histograma cumulativ a totalului proprietilor cu locuri de dughean
msurate în 1811 ofer un rezultat relativ previzibil: dintr-un total de 1122 de
locuri de dughean de pe uliele principale, marea majoritate au fronturi în
intervalul de valori 1½-2¾ stânjeni (773 de locuri, 68,9% din total). Din aceast
majoritate, vârful absolut de 219 de locuri de dughean au mrimea frontului între
1,75 i 2 stânjeni (3,78 – 4,32 m) (v. Tabelul 9). Aceste valori se datoreaz
numrului foarte mare de locuri de dughean cu fronturi sub 1½ stânjeni, de pe
Ulia Târgului de Jos, Podul Vechi Ulia Cizmriei i Ulia Hagioaiei (v. în
continuare Tabelele )
O analiz reprezentat grafic sub forma unei diagrame min-med-max,
ordonat cresctor dup valoarea mrimilor minime ale frontului unui loc de
dughean (din nou, msurtoarea din 1811), arat în stânga graficului Ulia
Târgului de Jos (Ruseasc), Ulia Cizmriei i Podul Vechi, un grup contiguu de
strzi, la care se adaug Ulia Hagioaiei, cu un grad mare de fragmentare a
frontului de parcel, în sensul unui rezultat al unui proces economic firesc de
eficientizare a proprietii imobiliare într-o economie monetar (ceea ce economia
urban a modernitii timpurii este cu siguran): lot fundaional  valorificare a
frontului  divizare pân la mrimea unui loc de dughean  agregare în
latifundii urbane  fragmentare a frontului sub form de dughene închiriate.
Aceeai zon este artat de analiza datelor spaiale din documentele de secol
250

Ibidem, p. 279 i urm.

251

Documente Iai, IV, nr. 366, p. 401

252

E. Viollet-Le-Duc, Dictionnaire Raisonné de L’architecture Francaise, vol. 1, Paris, 1868, p. 240,
sub voce „boutique”.

253

Documente statistice privitoare la oraul Iai, I, p. 281-284.

254

Ibidem, p. 288-291.

255

Ibidem, p. 286-288.

256

Ibidem, p. 284-286.

https://biblioteca-digitala.ro

102

CTLIN HRIBAN

XVII-XVIII drept zona cu fragmentare maxim a fronturilor locurilor de cas (v.
Tabelul 10).
Repartiia numeric a locurilor de dughean pe ulie, raportat la lungimea
msurat a ulielor (msurtoarea de la 1811) i la numrul teoretic al locurilor de
dughean (lungimea msurat raportat la limea medie a frontului locului de
dughean pentru respectiva uli) evideniaz din nou Ulia Târgului de Jos
(Ruseasc) i Podul Vechi, cu un numr de 272, i respectiv 213 locuri de
dughean. Ordonarea intern a diagramei reflect un indice ad-hoc de densitate
comercial, care este raportul dintre numrul real de locuri de dughean recenzate
în 1811 i numrul maxim teoretic de locuri de dughean cu lime medie a
frontului care ar încpea, pentru o densitate comercial de 100%, în lungimea
msurat a strzii. Este evident c un indice de densitate comercial supraunitar
marcheaz valori foarte mari de intensitate i dinamism, în timp ce un indice de
sub 0,5 marcheaz clar o zon preponderent rezidenial. Ordonarea ulielor
conform analizei statistice a datelor de la 1811 separ clar strzile comerciale:
Podul Vechi, Ulia Ruseasc i Ulia Cizmriei în Târgul Vechi, Ulia Hagioaiei în
Târgul Nou, de strzile cu activitate comercial redus: Ulia Sf. Vineri, Ulia
Razului, Ulia Trapezneasc, Ulia Târgului de Sus. La nivelul
msurtorii/catagrafiei din 1811, structura comercial/rezidenial a oraului este
omogen cu datele calitative oferite de catagrafia din 1774, aceast structur,
reprezentat grafic apare în Harta 6. Limea buffer-ului care marcheaz uliele
este direct proporional cu valoarea indicelui de densitate comercial calculat
statistic pe baza msurtorilor din 1811.
x Diagramele rezultate din statistica datelor spaiale oferite de
msurtoarea din 1811 conduc la câteva concluzii:
x Majoritatea locurilor de dughean au limea frontal de aproximativ
2 stânjeni (4,25 m).
x Frontul mediu al locului de dughean este relativ constant în Europa
în perioada preindustrial.
x Concentrarea maxim i gradul maxim de fragmentare coincid, la
Iai, cu localizarea oferit de datele documentare anterioare
msurtorii din 1811.
Dac gradul de fragmentare a frontului este direct proporional cu
deziderabilitatea spaiului pentru scopuri comerciale, fragmentarea loturilor ca
suprafa este o msur estimativ a vechimii locuirii într-un perimetru dat
(urban sau nu). Ambele raionamente converg spre localizarea unui perimetru în
acelai timp central i vechi, în condiiile unei locuiri relativ stabile ca intensitate i
calitate. Aceast convergen este localizat în perimetrul delimitat de punctele
biserica Sf. Nicolae Domnesc, captul vestic al Podului Vechi, biserica Sf Sava,
mânstirea Barnovschi i vam (biserica Sf. Lazr), perimetru care are în centrul
teoretic biserica Sf. Vineri i care poate fi asimilat Târgului Vechi. Ataarea
capetelor Uliei Ruseti (ulia Târgului de Jos de mai târziu) i a Uliei Mari la
biserica Sf. Nicolae domnesc susine aceast ipotez logic.
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Tabel 9

PrincipaleleuliealeIailor
Statisticamrimiifronturilordedughene1811
219

220
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160
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150
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110
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100
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81
80
70
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55
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40
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17

20
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17
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15

9

8
5

5
2

0
1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,5

3,75

4

4,25

4,5

4,75

5

More

Histograma cumulativ: dintr-un total de 1122 de locuri de dughean de pe uliele principale, marea
majoritate au fronturi în intervalul de valori 1½-2¾ stânjeni (773 de locuri, 68,9% din total). Din
aceast majoritate, vârful absolut de 219 de locuri de dughean au mrimea frontului între 1,75 i 2
stânjeni (3,78 – 4,32 m).
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Tabel 10

Reprezentarea grafic a
statisticii mrimii fronturilor de
loc de dughean, sub forma
unei diagrame min-med-max,
ordonat cresctor dup
valoarea mrimilor minime a
frontului unui loc de dughean.
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Tabel 11

3352/8

aTârguluideJos/Ruseasc

150

272

3077/8

PodulVechi

121

213

1322/8

UliaCizmriei

61

106

3752/8

UliaMare

136

141

4753/8

UliaHagioaiei

218

225

106

UliaTrapezneasc

49

38

2543/8

UliaSf.Vineri

103

69

2365/8

UliaRazului

109

30

4995/8

UliaTârguluideSus

183

31
numruldughenelor

numrulmaximteoretic

lungimeatotalastrzii,îns.d.

Repartiia numeric a locurilor de dughean pe ulie, raportat la lungimea msurat a ulielor
(msurtoarea de la 1811) i la numrul teoretic al locurilor de dughean (lungimea msurat
raportat la limea medie a frontului locului de dughean pentru respectiva uli).
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Tabel 12

UliaMare
Statisticamrimiifronturilordedughene1811
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0
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3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 More

Ulia Mare: histograma limii fronturilor de loc de dughean. Limea medie calculat: 2¾ stânjeni
(6 m) la 1811.
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Tabel 13

UliaSf.Vineri
Statisticamrimiifronturilordedughene1811
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Ulia Sf. Vineri: histograma limii fronturilor de loc de dughean. Limea medie calculat:
2½stânjeni (5,4 m) la 1811.
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Tabel 14

UliaRazul
Statisticamrimiifronturilordedughene1811
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Ulia Razul: histograma limii fronturilor de loc de dughean.
Limea medie calculat: 2¼ stânjeni (4,7 m) la 1811.
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Tabel 15

UliaCizmriei
Statisticamrimiifronturilordedughene1811
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5
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1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 More

Ulia Cizmriei: histograma limii fronturilor de loc de dughean. Limea medie calculat: 2
stânjeni (4,3 m) la 1811.
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Tabel 16

PodulVechi
Statisticamrimiifronturilordedughene1811
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Ulia Podului Vechi: histograma limii fronturilor de loc de dughean. Limea medie calculat: 2½
stânjeni (5,45 m) la 1811.
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Tabel 17

UliaTârguluiVechi/UliaRuseasc
Statisticamrimiifronturilordedughene1811
60
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6
5

3
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3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 More

Ulia Târgului de Jos (parial vechea uli Sf. Vineri i Ulia Ruseasc): histograma limii fronturilor
de loc de dughean. Limea medie calculat: 2¼ stânjeni (4,8 m) la 1811.
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Tabel 18

UliaHagioaiei
Statisticamrimiifronturilordedughene1811
60
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9
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9
7
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0

0
1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

4,25 4,5 4,75 5 More

Ulia Hagioaiei (ulia de la porile Panaitovei): histograma limii fronturilor de loc de dughean.
Limea medie calculat: 2¼ stânjeni (4,7 m) la 1811.
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Tabel 19

UliaTârguluideSus(Goliei)
Statisticamrimiifronturilordedughene1811

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

9

10
5

3
0

0

0

0

4
2
0

1

2
0

0

0

0

0

0

0
1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 More

Ulia Târgului Nou (parial vechile Ulie Sârbeasc, Strâmb i Chervsriei): histograma limii
fronturilor de loc de dughean. Limea medie calculat: 2¾ stânjeni (6 m) la 1811.
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Tabel 20

UliaTrapezneasc
Statisticamrimiifronturilordedughene1811
60
55
50
45
40
35
30
25
21
20
15
10

7
4

5
0

0

0

3

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3

3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 More

Ulia Trapezneasc: histograma limii fronturilor de loc de dughean. Limea medie calculat: 2¼
stânjeni (4,7 m) la 1811.
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*
Dac informaiile documentare nu sunt suficiente pentru reconstituirea
parcelarului medieval al oraului, analiza de plan, coroborat cu datele spaiale
furnizate de izvoarele documentare, analizate statistic, permit constituirea câtorva
ipoteze de mare probabilitate. Astfel, analizând morfologia Târgului Vechi (în
configuraia teoretic enunat mai sus), delimitat la vest de Ulia Mare i la est de
mânstirea Barnovschi i Ulia Cizmriei, cele trei artere paralele cu marginea
platoului, de la nord la sud: Podul Vechi, Ulia Sf. Vineri + Ulia Trapezneasc i
Ulia Ruseasc sunt separate de intervale cu limea medie de aproximativ 100 de
metri. În Harta 6 fiecare dintre cele trei strzi este marcat de câte un culoar cu
limea de 50 de metri. Limitele culoarelor sunt aproximativ coliniare pân la
intersecia cu limita teoretic a Târgului Vechi (anterior construirii mânstirii
Barnovschi), de unde devin divergente. Este relevant faptul c limita sudic a
culoarului Uliei Ruseti coincide în linii mari cu buza platoului, ulicioarele care
acompaniaz la sud Ulia ruseasc plasându-se imediat în interiorul acestui culoar.
Dac acceptm o valoare medie a adâncimii lotului în zona Târgului Vechi de
aproximativ 50 de metri (23½ stânjeni), pe baza analizei de plan, diferena dintre
aceast valoare i cele date de statistica datelor documentare, care indic o valoare
medie corectat de 30 de stânjeni, este relativ ridicat. Departe de a face greeala
de a modifica datele pentru a se potrivi teoriei, nu putem presupune decât c
statistica nu dispune de date suficiente i c, cel puin pentru valoarea adâncimii
lotului fundaional, media obinut trebuie utilizat doar ca o valoare orientativ.
De altfel, aceast discrepan între rezultatul analizei de plan i cel a statisticii
informaiilor documentare este explicabil i prin diferena dintre domeniile de
aplicare: dac informaiile documentare provin din intervalul 1640-1740,
informaiile spaiale trateaz un perimetru care este demarcat de bisericile Sf.
Nicolae Domnesc, Sf. Vineri i Sf. Sava, perimetru care ar trebui încadrat
temporal între sfâritul secolului al XV-lea i ultimul deceniu al celui de-al XVI-lea
(v. Harta 7).
Apariia Târgului Nou, documentat deja la 1600257, poate fi conectat cu
fundarea bisericii Golia Veche, între 1546 i 1560, expansiunea habitatului urban
spre nord i în susul pantei fiind documentat de fundarea bisericii Dancu (1541).
La sfâritul secolului al XVI-lea, zona bisericii Sf. Vineri poate fi desemnat deja
ca ”mijlocul târgului Iai”258. Desemnarea, la începutul secolului al XVII-lea, a
mânstirii Sf. Sava ca fiind în „mijlocul târgului nostru Iai”259, delimiteaz centrul
ca un perimetru teoretic care include incintele celor dou mânstiri, respectiv Sf.
Vineri i Sf. Sava.

257

Documente Iai, I, nr. 93 (21 decembrie 1610), p. 129.

258

Ibidem, p. 130.

259

Ibidem, nr. 119 (21 decembrie 1617), p. 163.
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În ultimul sfert al secolului al XVI-lea, îns înainte de construirea primei
biserici a mânstirii Sf. Sava (1583)260, centrul oraului este, foarte probabil, la
sud-est de aceasta, între Sf. Vineri i Sf. Nicolae Domnesc. La 1600, „mijlocul
târgului” era înc o localizare nesigur, cel puin în asociaie cu Sf. Sava: unul din
rarele documente de la Mihai Viteazul date în Moldova întrete mânstirii Sf.
Sava o danie a lui Constantin sptar, fiul lui Sima fost mare vame, constând în o
cas cu dou dughene, „care este în mijlocul târgului Iai”261, aceast localizare
fiind precizat cu meniunea „vecine lâng dânsele casele Lupului ilicarul, una mai
sus i altele mai jos”. Începând cu 1617, îns, mânstirea Sf. Sava este constant
localizat în „mijlocul târgului Iai” i, chiar dac este mai mult ca sigur o formul
transmis ca atare în întriturile succesive ale daniei iniiale262, putem considera c,
cel puin pentru primul sfert al secolului al XVII-lea, poarta mânstirii Sf. Sava
este reperul considerat de contemporani ca marcând centrul oraului. Este
interesant de remarcat, îns, c formula ca atare dispare începând cu a doua
jumtate a secolului al XVII-lea i nu doar din referirile la Sf. Sava, ci din toate
localizrile de proprieti sau repere. Mânstirea Sf. Sava apare, invariabil, ca fiind
„din târgul Iai”263 sau în alte variante ale acestei localizri264.
O problem strâns legat de cea a centrului oraului este cea a interpretrii
expresiei „fruntea târgului” ca desemnând, într-o manier figurat, centrul
oraului, drept locul cel mai important, „de frunte”, al spaiului administrativ i
social. Cel puin aceasta este interpretarea dat expresiei respective de editorii
volumului I al seriei Documente privitoare la istoria oraului Iai, în cel puin o instan
referitoare la proprietile bisericii, ulterior mânstire, Sf. Vineri265. Dac în partea
final a documentului biserica lui Nistor Ureche este denumit „hramul
Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, care este în mijlocul târgului Iailor”,
expresia „în fruntea târgului” este legat nu de biseric i de localizarea acesteia, ci
de dughenele de piatr îngrdite cu zplazi tari fcute de Ureche dup ce zidete

260

Ibidem, nr. 23 (4 august 1583), p. 37; N.N. Pucau, V.-M. Pucau, Mânstirea Sf. Sava.
Monografie arheologic, Iai, 2005, p. 14.

261

Documente Iai, I, nr. 50 (7 iunie 1600), p. 74.

262

Formula apare în cele dou danii întrite de Radu Mihnea, respectiv biserica din Cotnari a
lui Enache cel Btrân (12 iulie 1617, Documente Iai I, nr. 119, p. 163) i biserica Sf.
Dimitrie din Galai a lui Cârstea mare vornic (30 aprilie 1618, Documente Iai I, nr. 122, p.
171) i, cu siguran în dania domneasc a unui iaz din hotarul târgului, la care face referire
dania lui Miron Barnovschi din 18 mai 1627. Iteraiile ulterioare ale daniilor întrite de
Radu Mihnea pentru mânstirea Sf. Sava conin aceast formul „în mijlocul târgului Iai”:
18 mai 1627 (Documente Iai I, nr. 174, p. 230), 21 noiembrie 1629 (Documente Iai I, nr. 201,
p. 273), 14 august 1630 (Documente Iai I, nr. 210, p. 288).

263

Ibidem, nr. 209, p. 286.

264

”... Sfinii Sava de aici, din târg de Iai.”, 6 iunie 1671 (Documente Iai II, nr. 354, p. 327).

265

Documente Iai I, nr. 93, p. 130.
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biserica, dughene care sunt „în fruntea târgului”266, atât ca valoare comercial cât
i ca localizare, în zona cea mai lucrativ a cartierului comercial, la „fa”.
Pentru amplasarea centrului târgului la sud-est de Sf. Sava pledeaz i
localizarea cuptoarelor de olar descoperite sub latura vestic a fundaiilor bisericii
mânstirii din secolul al XVI-lea267, cuptoare însoite de vetre de prjire
atmosferic a oxidului de plumb pentru smal. Acest complex este datat cu imitaii
de aspri otomani (Baiazid al II-lea, 1481-1512268) i denari ungureti (Matia Corvin
1458-1490, Vladislav al II-lea 1500-1502 i Ferdinad I de Habsburg 1555269). Cea
mai târzie moned din aceast serie ridic limita superioar a funcionrii
cuptoarelor spre 1550, în timp ce descoperirea unui numr de 26 de monede
moldoveneti în groapa de alimentare folosit succesiv de trei cuptoare270 plaseaz
limita inferioar a perioadei de funcionare spre 1440. Cele cinci cuptoare au
funcionat foarte probabil succesiv, pe parcursul mai multor generaii. Împreun
cu vetrele de prjit plumbul, cuptoarele se încadreaz foarte bine în categoria de
„industrii” considerate relativ periculoase de comunitile urbane i împinse ctre
periferia teritoriului lor, acest fapt nefiind doar o regul de baz a proteciei contra
incendiilor, ci i o norm urbanistic real, în vigoare în Europa bizantin i peribizantin înc din secolul al IX-lea271. Textul lui Iulian din Askalon ofer îns o
perspectiv moderatoare asupra certitudinii amplasrii teoretice a atelierelor de
olar la marginea târgurilor/oraelor, dac nu chiar în exteriorul teritoriului
acestora272. Dac în al doilea sfert al secolului al XVI-lea ultimul din seria de
cuptoare de sub Sf. Sava înc era funcional, iar la 1583 Petru chiopul doneaz
clugrilor sinaii casele „din mijlocul târgului Iai” aflate în proprietatea domniei,
este greu de crezut, chiar considerând un puin probabil „boom urbanistic”
generat de mutarea capitalei de la Suceava la Iai, c parcela pe care se ridic
biserica mânstirii Sv. Sava face saltul de la margine la centru într-o singur
generaie. Pericolul de incendiu presupus de funcionarea cuptoarelor olarilor nu
era de mrimea i iminena atelierelor de sticlrit, iar distana recomandat de
Cartea Prefectului este de mrimea unui loc de cas. Aceast distan nu incumb
„exilarea” olarilor la periferie sau dincolo de limitele teritoriului târgului, fiind
266

Ibidem, nr. 93, p. 129.

267

Pucau, Pucau, op. cit., p. 24.

268

Ibidem, p. 94.

269

Ibidem, p. 98.

270

Ibidem, p. 97.

271

Manuscrisul genevez al Crii Prefectului a împratului Leon cel Înelept (912) conine aanumitul Manual de Urbanism al lui Iulian din Askalon, care specific relegarea atelierelor cu
foc continuu, cum sunt cele de sticlrie, în afara limitelor oraului, în timp ce cuptoarele de
ars var nu pot funciona la mai puin de 50 de metri, iar cele de olar la mai puin de 15 de
orice locuin, C. Saliou, Le traité d’urbanisme de Julien d’Ascalon, VIe siecle, TM,
Monographies 8 (Paris, 1996), 58–60, apud Marlia Mundel-Mango, The Commercial Map Of
Constantinople, în Dumbarton Oaks Papers, 54 (2000), p. 191.

272

Pucau, Pucau, op. cit., p. 24.
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perfect compatibil cu distana constatat arheologic dintre grupul de cuptoare i
fundaiile de piatr ale unei construcii, aproximativ contemporane cu seria final
de cuptoare, descoperit de aceiai arheologi la sud de biserica Sf. Sava, peste
actuala strad Costache Negri273. Aceast situaie rspunde în mod rezonabil
datelor topografice extrase din documentele relative la perioda timpurie a
mânstirii Sf. Sava i permite plasarea complexului de cuptoare de olari nu departe
de „mijlocul târgului”, fr a marca decisiv limita oraului medieval de dinainte de
1583. Aceste date, îns, nu sunt suficiente pentru a afirma sau infirma o astfel de
localizare a limitei estice a teritoriului urban pentru Iaii lui tefan cel Mare sau
din perioada premergtoare acestuia.
*
Dac sistemul de lotizare i persistena loturilor ofer date despre
granularitatea esturii urbane peste timp, traseele i angrenarea strzilor sunt
elementele morfologiei oraului caracterizate de cel mai mare grad de perenitate în
timp274. Dac locurile de cas, non-dimensionale în geometria simplificat a
oraului, sunt acceptate drept puncte, care descriu perimetre de extensie i se
aglomereaz în nuclee, strzile sunt uni-dimensionale în aceeai geometrie
simplificat, fiind liniile care ofer textur poligonului care este oraul plan.
O încadrarea tipologic a oraului medieval i premodern Iai, pe baza
planimetriei i a morfologiei reelei stradale, trebuie s ia, obligatoriu, în calcul
complexitatea morfologic i evolutiv a Iailor, ca s nu subliniem decât
particularitile strict locale, fr a ne referi la caracteristicile economico-spaiale i
administrative ale Evului Mediu românesc.
O simpl lectur a planului rusesc de la 1789, sau a celui de la 1819
(Bayardi) scoate în eviden faptul c reeaua stradal a oraului vechi este una
topografic i organic, urmrind atent elementele de relief i evoluând în mod
independent de voina administrativ. Astfel, arterele majore sunt, în general,
paralele cu curbele de nivel, perpendiculare pe direcia pantelor, arterele de rangul
secund încruciându-le pe primele, nu dup o regul geometric acceptabil, ci
conformându-se nevoilor circulaiei cotidiene.
Harta 8 marcheaz în culori contrastante cele dou categorii de artere:
x Strzi majore, paralele cu curbele de nivel (cutând orizontalitatea),
cu linii roii: Podul Vechi, Ulia Goliei, Podul Hagioaiei, Ulia Sf.
Vineri, Ulia Trapezneasc, Ulia Ruseasc.
x Strzi de rangul secund, perpendiculare pe curbele de nivel
(conectând între ele arterele majore), cu linii verzi: Ulia Strâmb,
Ulia Cizmriei, Ulia Sf. Ilie, Ulia Mjilor, Ulia Armeneasc.

273

Ibidem, p. 23.

274

Conzen, op. cit., p. 7.
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Aceast organicitate a arterelor majore este subliniat de traseele divergente
pe care le adopt Podul Vechi, Ulia Trapezneasc i Ulia Ruseasc la ieirea din
zona Târgului Vechi. Dac Ulia Ruseasc deviaz spre sud, urmând un traseu
paralel cu marginea sudic a platoului, Podul Vechi urc spre nord, în tentativa de
a se adapta unui traseu paralel cu nivelmentul captului de sud al Dealului
Copoului. În Târgul Nou, în schimb, Ulia Hagioaiei are un traseu perfect paralel
cu nivelmentul dealului, iar Ulia Goliei urmeaz fidel curbele de nivel, deviind
spre nord în jumtatea estic, pentru a continua paralel cu nivelmentul botului
de deal.
Morfologia reelei stradale în oraul vechi marcheaz clar cele dou nuclee:
Târgul Vechi cu strzile paralele cu marginea platoului, Târgul Nou cu strzile
paralele cu captul sudic al dealului Copoului.
Pe baza acestor premise putem construi câteva modele ipotetice ale
geometriei oraului medieval în perioada ”non-documentar” (secolele XV-XVI).
Primul model este cel care adapteaz „ipoteza Cheptea”, al nucleului de
secol XIV de pe versantul estic al platoului, la realitile topografice care impun
„sprijinirea” habitatului pe limite majore, naturale sau antropice. Dac spre vest
nucleul marcat arheologic este clar delimitat de buza platoului i de râpa care
coboar spre balta Bahluiului, iar spre nord este delimitat foarte probabil de
accidentul Râpei Peveoaiei, atunci nu putem presupune decât c spre sud acest
nucleu se prelungea pân aproape de promontoriul Curii, continuând apoi spre
est, pân în zona Sf. Sava (v. Harta 20). Aceast configuraie, dat de cartarea
descoperirilor arheologice, se suprapune peste un model ipotetic de dezvoltare,
care ar lega importana amplasrii de nodul de comunicare de la intersecia
drumurilor Hârlului/Cotnarilor, Botoanilor/Dorohoiului i Vasluiului, drumul
uorei cptând importan abia în a doua jumtate a secolului al XVI-lea,
aducând dezvoltarea regiunii nordice a oraului vechi i implicit stabilirea i
dezvoltarea Târgului Nou (v. Harta 21). Aceast formul de amplasare i de
direcii de dezvoltare propune un model teoretic pentru prima jumtate a
secolului al XVII-lea (v. Harta 22), care este practic un vârf de dezvoltare
economic i teritorial a oraului, aa cum relev distribuia cronologic a
bisericilor i statisticile informaiilor spaiale din documentele cercetate.
Distribuia i cronologia descoperirilor arheologice, coroborate cu limitele
impuse de relieful platoului i cu rezultatele analizei de plan impun recunoaterea
ca valid a schemei de organizare propus de Stela Cheptea pentru mediohabitatul de la sfâritul secolului al XIV-lea. Distribuia descoperirilor arheologice
nu ne permite avansarea vreunei ipoteze de deviere de la modelul reprezentat
grafic în Harta 20 pentru perioada dintre 1440 i momentul ridicrii bisericii Sf.
Nicolae Domnesc (1492). Putem doar presupune c oraul crete organic,
proporional cu creterea economiei i a populaiei Moldovei în a doua jumtate a
secolului al XV-lea, rolul de propulsor al domniei lui tefan cel Mare fiind deja
argumentat în subcapitolul dedicat în mod special acestui moment de inflexiune în
istoria oraului medieval Iai.
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Înlarea deasupra peisajului

Satul (i modul de via rural) constituie locuire uman în funcie de
subzisten; oraul (i modul de via urban) constituie locuire uman în funcie
de comunicare, suprapus i succedând satului. Pe lâng aceast difereniere
conceptual, oraul medieval se ridic deasupra satului prin tridimensionalitatea
spaial specific (cldiri din piatr, turle, clopotnie, turnuri), cât i prin prezena
dimensiunilor verticale: social, fiscal, administrativ i, mai ales, juridic,
dimensiuni care, folosind o metafor, nu sunt în lumea rural decât proiecii
aruncate de Putere prin intermediul oraului.
Analiza oricrui relief, cultural sau fizic, al oraului medieval moldovenesc
trebuie s in seama de un grup de premise restrictive de natur teoretic:
x Dezvoltarea fizic a unui habitat este dirijat în egal msur atât de
mediul su natural i antropic cât i de organizarea i structurarea
care acoper politic macro- i medio-habitatul respectiv;
x Paradigma urban a habitatului medieval european (din Europa
Central, Atlantic sau Mediteranean) este neaplicabil,
organizaional, social i spaial, oraului medieval moldovenesc;
Ergo, orice cercetare a spaiului urban în Evul Mediu românesc trebuie s
aib la baz informaiile documentare i narative, singurele care ofer indicii
despre modul în care modulele de organizare politic i social particulare
structureaz o paradigm urban sui generis româneasc.

Relieful spiritual: bisericile

Dac unul din nodurile de putere i comunicare ale oraului este Curtea,
indiferent dac aceasta constituie sau nu nucleul de agregare urban, centrul fizic
al oraului, cellalt nod, este, cu siguran, biserica. „Ridicarea” oraului nu
înseamn numai înlarea profilului prin intermediul turlelor i clopotnielor, aa
cum apar acestea în cunoscuta „gravur de la Augsburg” din 1701275. Bisericile de
piatr, cu turlele i clopotniele lor, marcheaz ascensiunea locuirii la un plan
superior, spiritual i social. Parafrazând textul lui Misail Clugrul: tefan Voievod,
când au fcut biseric de piatr au desclecat i oraul.
275

Bogdan, op. cit., p. 3
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O biseric anterioar domniei lui tefan cel Mare ar putea fi considerat
construcia descoperit arheologic pe strada tefan cel Mare, la punctul
„Materna”, edificiul religios fiind datat de descoperitori ctre începutul secolului
al XV-lea276. Pe lâng aceasta, Iaii ar mai fi avut cel puin înc o biseric,
amplasat pe locul bisericii Sf. Nicolae Domnesc care, fiind ruinat, a fost
înlocuit de construcia lui tefan cel Mare. Argumentul pentru aceast evoluie ar
fi blocarea dezvoltrii târgului Iai, în a doua jumtate a secolului al XV-lea, în
direcia promontoriului Curii, blocaj pe care autorii Iailor vechilor zidiri îl pun pe
seama existenei acestei biserici anterioare lui Sf. Nicolae277, a crei incint i
proprieti ar fi ocupat marginea dinspre ora a promontoriului Curii.
Presupunerea existenei unei biserici sub construcia lui tefan cel Mare este
absolut gratuit, argumentul invocat fiind rizibil, din punct de vedere urbanistic,
arheologic i din cel al topografiei istorice. Dac elementele constructive ale unui
edificiu mai vechi (fundaie sau fragmente de elevaie în poziie secundar) sau
morminte medievale anterioare din punct de vedere stratigrafic nu vor fi
descoperite arheologic sub fundaiile bisericii lui tefan cel Mare (eveniment
extrem de puin probabil dat fiind istoricul restaurrii monumentului), atunci nu
putem vorbi despre un astfel de locus.
Ceea ce cunoatem cu certitudine, analizând statistic datele de atestare sau
de pisanie ale bisericilor din perimetrul oraului vechi, este c, înainte de domnia
lui Ieremia Movil, în Iai existau ase lcauri de cult (inclusiv o biseric
armeneasc i o mânstire), de la începutul secolului al XVII-lea i pân la sfâritul
domniei lui Miron Barnovschi s-au mai ridicat altele opt (inclusiv o biseric
catolic o a doua biseric armeneasc i o mânstire), iar de la 1630 i pân la
sfâritul domniei lui tefni Lupu au fost ctitorite restul bisericilor istorice din
Iai i cele dou mari mânstiri urbane, Trei Ierarhii i Golia. Aceast trecere în
revist sumar nu ia în calcul mânstirile din arina oraului: Socola, Hlincea,
Galata, Balica, Aroneanu, Nicori, Copoul i Cetuia, i nici mânstirile din
„Codru”: Dobrov, Bârnova, Clatia, Hadâmbu. Concluzia este c domniile
Moviletilor (incluzând aici i domnia lui Miron Barnovschi i interludiul lui
tefan Toma al II-lea) au dublat practic numrul edificiilor de cult din oraul
vechi. Aa cum se poate vedea din diagrama de mai jos (Tabelul 21), între 1590
i 1630, nu mai puin de zece biserici sunt construite sau atestate pentru prima
oar în oraul Iai. Dac adugm la statistic i mânstirile din arin, care sunt
ridicate i împroprietrite pe loc domnesc, statistica final arat c primele trei
decenii ale secolului al XVII-lea sunt caracterizate la Iai de un boom demografic i
economic, urmat de unul edilitar. Dac Iaii devin capital, în mod teoretic, în
timpul lui Alexandru Lpuneanu, oraul crete la rangul de capital de facto ca
urmare a domniei prospere a lui Petru chiopul. Creterea economic a oraului
permite, astfel, fundarea a trei mânstiri a cror subzisten este asigurat de
proprieti i bunuri specific urbane (locuri de cas i dughene, cârciumi, vii i

276

Pucau, Pucasu, Mrturii de civilizaie i urbanizare medieval …, p. 33.

277

Bdru, Caprou, p. 44.
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chervasarale): Sf. Sava, Galata i Hlincea. Aceste modele stau la baza amplificrii
proprietilor nude i uzufructuare urbane ale mânstirilor pe parcursul celei de-a
doua jumti a secolului al XVII-lea, puterea economic a acestor mânstiri fiind,
de altfel, motorul creterii urbane în ansamblul su pe durata secolului al XVII-lea
i a primei jumti a celui de-al XVIII-lea.
Aceast progresie a construciei de biserici este reprezentat grafic în
Tabelul 21 i spaial în Harta 9, în care ordinea cronologic a apariiei bisericilor
în perimetrul oraului vechi (Târgul Vechi plus Târgul Nou) este marcat prin
mrimea i culoarea simbolurilor.
Folosind distana în linie dreapt dintre biserica Sf. Nicolae Domnesc i
edificiul de cult imediat urmtor din punct de vedere strict cronologic, biserica
Dancu, drept raz a unui buffer circular din care excludem zona din exteriorul
platoului, obinem, în Harta 10, o selecie de insulae care poate servi drept baz
pentru un model al teritoriului urban la sfâritul secolului al XV-lea i primul sfert
al celui de-al XVI-lea, model care poate completa reprezentarea grafic din Harta
21, a dimensiunilor posibile ale oraului la jumtatea secolului al XVI-lea. Acest
tip de analiz grafic este valabil doar atât timp cât dispersia lcaurilor de cult pe
teritoriul aezrii reflect, în egal msur, expansiunea demografic i cea
teritorial. Îns, la momentul construciei mânstirii Sf. Sava (1583), respectivul
spaiu era deja lotizat i, probabil, construit. Se observ din Harta 10 c buffer-ul
bisericii Sf. Nicolae înglobeaz atât amplasamentul mânstirii Sf. Sava cât i pe cel
al bisericii Sf. Vineri, ridicat aproximativ în aceeai perioad. Aceste date spaiale
sunt, în opinia noastr, rezultatul unui decalaj major între mrimea teritorial i
populaia oraului la sfâritul secolului al XVI-lea. Ipoteza cu cel mai mare grad de
probabilitate este aceea c, dup arderea oraului i a Curii în 1577, la alungarea
lui Nicoar Potcoav, Petru chiopul ofer scutiri temporare de taxe pentru a
sprijini refacerea oraului i iniiaz construcii proprii, politic încununat de
succes, textura urban fiind oarecum reaezat ca urmare a acestui reviriment
edilitar. Acelai fenomen are loc i dup expediia lui tefan Toma al II-lea din
1616, când jefuiete oraul, ca i dup arderea oraului i Curii în timpul celei dea doua domnii lui Radu Mihnea (1625).
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Tabel 21
HRAM
Sf. Nicolae
Sf. Arhangheli
Sf. Parascheva
Sf. Ioan Gura de Aur

NUME
Sf. Nicolae Domnesc
biserica Dancu
Sf. Vineri
biserica Zlataust

DATARE
1492
1541
1600
1623

Adormirea Maicii Domnului

mânstirea
Barnovschi

1628

Sf. Sava
Adormirea Maicii Domnului
Sf. Grigorie Lumintorul
Sf. Apostoli Petru i Pavel
Sf. Ierarhi Vasile Ioan
Grigorie
Adormirea Maicii Domnului
Naterea Sf. Ioan
Boteztorul
Înlarea Domnului
Intrarea Domnului în
Biseric
Tierea Capului Sf. Ioan
Boteztorul
Sf. Dimitrie
Sf. Gheorghe
Sf. Prooroc Ilie
Sf. Spiridon
Sf. Treime
Naterea Maicii Domnului
Adormirea Maicii Domnului
Sf. Nicolae
Sf. Gheorghe
Sf. Parascheva
Sf. Teodori
Sf. Atanasie i Chiril
Pogorârea Sf. Duh

mânstirea Sf. Sava
biserica armeneasc
Sf. Maria
biserica armeneasc
Sf. Grigorie
mânstirea Brboi
mânstirea Trei
Ierarhi
biserica catolic Sf.
Maria

1583

Ulia Ruseasc, Ulia
Trapezneasc, Ulia
Cizmriei
Podul Vechi,

1451
1615
1615
1639
1630

biserica Alb

1615

mânstirea Golia

1564

biserica Vovidenia

1645

biserica Sf. Ioan din
Mji
biserica Sf. Dimitrie
Bal
biserica Sf.
Gheorghe Lozonschi
biserica Gheanghei
mânstirea Sf.
Spiridon
biserica de pe Poart
biserica Tlplari
biserica Banu
biserica Sf. Nicolae
cel Srac
Mitropolia Nou
Schitul Maicilor
biserica Sf. Teodori
biserica Sf. Atanasie
i Chiril
biserica Curelari

Ulie (Localizare)

1628
1690
1707
1620
1699
1591
1650
1709
1690
1769
1702
1665
1651
1663
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DatareabisericilordinIai,secoleleXVXVIII
5

1710
2

1690
1670

3

1650

3
8

1630
2

1610
1590

1

1570

1

1550

1

1530

0
1

1510
1490

0
1

1470
1450

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Histograma cronologic (pe duble decade) a datelor de prim atestare a bisericilor din Iai (secolele
XV-XVII).
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Topografia oraului este influenat într-o msur relativ redus de existena
mânstirilor urbane. Chiar dac acestea sunt înconjurate cu ziduri, ca Trei
Ierarhii278 i Golia279, prezena incintei astfel delimitate face ca preul i chiria
dughenelor s fie mai mare, mânstirea cutând în mod activ s rscumpere în cea
mai mare msur loturile adiacente incintei. În aceeai manier, mânstirile urbane
sunt integrate în cotidianul cultural, bisericile acestora având funcia secundar de
parohie, în Iaii secolului al XVII-lea (pentru care informaiile documentare sunt
suficiente pentru a trage concluzii statistice) neexistând practic nicio mânstire
care s nu aib i preoi de mir ataai280. În consecin, departe de a fi un claustru,
mânstirea urban are, la Iai, proprii poporeni, fiind o parohie ad hoc, care
îndeplinete rolul de nucleu de agregare social i cultural.

Relief social: Cur tea domneasc

Chiar dac o aezare uman poate accede la un statut i un stadiu urban de
dezvoltare prin mijloace proprii (cretere economic, factori de mediu natural
extrem de favorabili, resurse naturale, poziie strategic), pentru Moldova
medieval doar intervenia creativ a domniei ofer organismului urban valoare
real de ora, aceea de focar al unui spaiu de justiie real (numit de noi spaiu de
drept), valoare pe care primele orae medievale din Europa, cele episcopale, o au
înc din secolul al VIII-lea. Momentul interveniei domneti este marcat de
formarea inutului i instituirea oraului ca reedin a acestuia, reflectarea
material a acestui moment fiind ridicarea Curii domneti, al crei rol de
reedin este minor în comparaie cu cel de centru juridic, administrativ, militar i
fiscal al inutului i, uneori, al regiunii. Apelând la o licen modernizant, Curtea
domneasc adun, în oraul medieval moldovenesc, Palatul de Justiie, Prefectura,
Comisariatul militar, Curtea de Conturi i Administraia Financiar într-o singur
instituie i, cel mai important, într-o singur cldire, uor de fortificat i aprat.
Numrul oraelor cu atestare documentar înainte de secolul al XVI-lea, care s
nu fi fost reedin de inut, sunt foarte puine, fiind excepii cu explicaii clare (v.
Tabelul 22).
278

Documente Iai, II, nr. 197, p. 174; nr. 280, p. 256; nr. 281, p. 257; nr. 293, p. 271.

279

Ibidem, nr. 93, p. 91; nr. 130, p. 118; nr. 226, p. 198; nr. 450, p. 408.

280

Popa Ioan de la Golia (Ibidem, nr. 307, p. 287), popa Gligora de la Zlataust, fiul popii Ion
(Ibidem, nr. 421, p. 385), popa Ioan i popa Vasile de la Sf. Ioan Zlataust (Ibidem, nr. 545, p.
486), popa Vasile de la Brboi (Ibidem, nr. 430, p. 390), popa Cozma de la Aron Vod
(Ibidem, nr. 213, p. 186).
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Tabel 22
Ora / târg

Atestare

În inutul

Siret
Hotin
Hârlu
Suceava
Roman
Iai
? Hmielov
Dorohoi
Bacu
Bârlad

1340
1345
1384
1388
1390
1390
1395
1407
1408
1408

Cernui

1408

Târgul Neamului
? Tighina
Târgul Trotuului
Baia
Târgul Frumos
Piatra
Adjud

1408
1408
1408
1421
1426
1431
1433

? Olteni

1435

Tecuci
Botoani
Vaslui
Galai
Cotnari
Lpuna
Mogoeti
uora
Târgul Putnei
Orhei
cheia
Hui
Târgul Sratei
Soroca
Flciu
tefneti
erbanca

1435
1439
1435
1445
1448
1454
1454
1454 (1611)
1460
1470
1486
1487
1489
1499
1503
1509
1518

Ciubrciu

1528

Reni
Tarasui
Tintiu

1541
1541
1596

Sucevei
Hotinului
Hârlului
Sucevei
Romanului
Iailor
Cernuilor
Dorohoiului
Bacului
Tutovei
Cernuilor
einei ?
Neamului
Orhei
Trotuului
Sucevei
Cârligtura
Neamului
Adjudului
Oltenilor ?
Tecuciului
Tecuciului
Hârlului
Vasluiului
Galailor
Hârlului
Lpunei
Vasluiului
Iailor
Putnei
Orheiului
Romanului
Flciului
Soroca ?
Soroci
Flciului
Dorohoiului
Hotinului
Ciubrciului ?
Tighinei
Tigheciului
Hotinului
Tigheci ?
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Reedin
de inut
NU
DA
DA
DA
DA
DA
NU
DA
DA
DA

Curte
NU
?
DA
DA
DA
DA
NU
DA
DA
DA

DA

?

NU
NU
DA
NU
DA
DA
DA

NU
NU
?
NU
DA
DA
?

NU

NU

DA
NU
DA
DA
NU
DA
NU
NU
DA a.1570
DA
NU
NU
NU
DA
DA
NU
NU

?
DA
DA
?
NU
?
NU
NU
?
DA
NU
NU
NU
?
?
NU
NU

DA ?

?

NU
NU
NU

NU
NU
NU
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Chiar dac prezena Curii domneti reprezint nucleul generator al creterii
urbane, fixarea acesteia se face pornind de la prezena unui nod de comunicaii,
situat pe vad, interfa de contact între uniti geografice sau între comuniti
teritoriale. În ciuda calitii de nucleu generator, Curtea domneasc nu este
aproape niciodat centrul localitii. Amplasarea acesteia este marginal, fiind
separat de ora de o biseric, care, în majoritatea cazurilor documentate, este una
dintre bisericile „de târg” ctitorite de tefan cel Mare. Analiza de plan efectuat pe
cele câteva planuri topografice de dinainte de 1900 arat c oraul se dezvolt
teritorial având biserica „de târg” drept focar, dar în direcia opus Curii
domneti. Putem spune, deci, c topografia oraului medieval moldovenesc în
perioada de emergen este determinat de prezena Curii domneti i de rolul pe
care aceasta îl imprim localitii i comunitii ca atare.
*
Curtea domneasc de la Iai, a crei construcie îi este atribuit lui tefan cel
Mare de ctre Misail Clugrul, exista dinainte de urcarea pe tron a domnului, cel
puin sub form instituional, prima atestare documentar fiind menionare
veniturilor Curii în actul din 8 octombrie 1434, dat de Ilia voievod281. Despre
funcionarea efectiv a Curii înainte de tefan cel Mare avem informaii din
întrirea dat de Petru al II-lea pentru mânstirea Probota, în data de 5 aprilie
1448, prin care judeilor (ÀÂ³Å·) de la Hârlu i Iai le sunt interzise judecarea i
amendarea locuitorilor din satele mânstirii282. Dac acest document este întradevr o întrire a daniei din 18 august 1438 a lui Ilie voievod283, în care
funcionarii domneti de la Hârlu i Iai fac subiectul acelorai prohibiii,
funcionarea Curii domneti de la Iai ar putea fi atestat înc la 1438284, datare
care nu este departe de prima meniune a târgului Iai, în actul din 1434, al lui
tefan al II-lea, act scris de diacul Costea285. Descoperirile arheologice confirm
atestrile documentare, cele mai vechi fundaii ale Curii domnetii fiind datate la
începutul secolului al XV-lea, foarte probabil din timpul domniei lui Alexandru
cel Bun286, pe baza analogiilor cu materialele ceramice de construcie descoperite
la Cetatea de Scaun a Sucevei, în nivelul corespunztor refacerii din timpul lui
Alexandru cel Bun. Fortificarea, sau re-fortificarea Curii, probabil documentat
de raportul solilor lui Matei Corvin i, cu siguran, de meniunea lui Misail
Clugrul, se reflect arheologic cel puin în turnul patrulater ale crui fundaii au
281

DRH A, I, 114, p. 187.

282

Ibidem, p. 392.

283

Ibidem, p. 264.

284

Pentru detalii asupra administraiei i atribuiilor, cf. Grigora, Instituiile feudale …, p. 322
i urm.

285

DRH A, I, p. 203.

286

Andronic, op. cit., p. 48.
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fost descoperite pe latura de sud-est a incintei Curii, construcie datat de
descoperitori287 în timpul domniei lui tefan cel Mare, pe baza analogiilor
constructive cu Cetatea de Scaun i Curtea domneasc de la Suceava.
Astfel, Curtea domneasc este obiectivul cel mai important al oraului
medieval moldovenesc, care dei poate exista independent, prosper datorit
armturii juridice i administrative pe care le ofer Curtea, aceasta devenind,
practic, nucleul social al organismului urban, în form special, moldoveneasc.
Acest fapt este relativ dificil de ataat la morfologia fizic a majoritii oraelor
medievale moldoveneti, în care Curtea este excentric în raport cu nucleul urban.
La Hârlu, ca i la Iai, Curtea este amplasat pe captul promontoriului i este
separat de ora prin biserica „domneasc”, ridicat de tefan cel Mare în cele
dou cazuri, sau de Petru Rare, în cazul Sucevei (biserica Sf. Dumitru, iar nu
Miruii, care a servit drept catedral metropolitan). Cercetrile arheologice de la
Curtea din Iai288 au demonstrat continuitatea, practic neîntrerupt, a acesteia pe
acelai amplasament din timpul lui Alexandru cel Bun i pân Radu Mihnea (în al
doilea sfert al secolului al XVII-lea). Indiferent de funcionarea real sau nu ca
reedin domneasc, Curtea de la Iai a rmas în aceeai poziie topografic i cu
aceleai funcii, de centru politic, administrativ, judectoresc i fiscal al inutului
Iai i, începând probabil cu domnia lui Petru chiopul, i al întregii ri.

Relief economic: atelierele i pieele

Fr îndoial, Curtea domneasc este pivotul politic, administrativ i fiscal al
inutului pe care îl conduce. În aceeai accepiune, oraul este pivotul economic al
inutului i uneori, mai mult decât atât, al regiunii. Producia, calitatea i cantitatea
acesteia, ca i veniturile din comer, ridic oraul deasupra spaiului plat al
câmpurilor i satelor i deasupra anatomiei lipite de peisaj a târgurilor.
Nu posedm date materiale clare despre activitate meteugreasc la Iai în
a doua jumtate a secolului al XV-lea, cu excepia cuptoarelor de olari descoperite
la marginea de nord a târgului medieval, în actuala zon a Pieei Unirii. În
perioada 1960-1967 au fost descoperite i cercetate nu mai puin de 15 cuptoare
în aceast zon289, doar unul dintre acestea fiind de tipul primitiv, în groap
simpl, majoritatea fiind de tipul, cunoscut în majoritatea teritoriului est-european,

287

Ibidem, p. 52

288

Ibidem, p. 49.

289

Ibidem, p. 38.
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cu gril simpl, la acestea adugându-se i câteva cuptoare cu gril susinut de
perete vertical median. Un grup de cuptoare de olari de tipul cu gril simpl a fost
descoperit în timpul cercetrii arheologice a bisericii mânstirii Sf. Sava290.
Descoperiri sporadice pe teritoriul târgului medieval au scos la iveal existena
unor ateliere de argintari291, a cror producie se adresa, posibil, atât clienilor
înstrii, cât i târgoveilor.
Existena unei piee în târgul medieval al Iailor este destul de greu de
probat, pentru a doua jumtate a secolului al XV-lea. Judecând dup atestrile
documentare ale numelor din secolul al XVII-lea: Târgul de Jos, Târgul de Sus,
Târgul Nou, Târgul Vechi, Târgul lui Barnovschi, Târgul Mare, Târgul Finii292, în
vocabularul documentelor de epoc nu se face o discriminare clar între
semnificaia de pia, loc de schimb, i cea de aezare, locatio, a „târgului”. Cu
siguran, sensul de forum (spaiu pentru schimburi comerciale, de adunare i
discuii, de pornire i încheiere a procesiunilor, de desfurare a ceremoniilor
civice sau de predic popular, sens acoperit parial de parvis) nu se aplic pieei
din târgul medieval Iai. Aezarea periferic, la 1600, a Târgului Finii, ne poate
servi drept baz pentru a plasa existena unei piee în Iaii din timpul lui tefan cel
Mare în zona rspântiei dintre Ulia Ruseasc, Podul Vechi i Ulia
Chervsriei293, mai sus de locul viitoarei Vmi domneti (i în apropierea actualei
Hale Centrale). Partea dinspre est a acestei presupuse piee ar fi fost „acoperit”
de Ulia Trapezneasc294.
De altfel, o identificare rapid a spaiilor deschise, neconstruite, marcate ca
atare pe cele dou planuri de baz pentru morfologia istoric a oraului Iai,
planul rusesc din 1789 i planul lui Bayardi din 1819, aduce un inventar relativ
substanial al acestor probabile piee.
Astfel, planul din 1789 permite identificarea a zece spaii deschise de
dimensiuni relativ mari i a altor trei mai mici. Din totalul acestora, trei spaii
deschise ar fi putut servi drept piee (v. Harta 12). Dintre acestea, cele dou
meidan-uri, cel de la Barnovschi (al Beilicului) i cel de la Sf. Spiridon au funcionat
foarte probabil i în secolele XVII i XVIII drept piee în sensul comercial al
termenului. Dac raportm aceste perimetre la fronturile marcate ca dughene pe
planul din 1789, constatm c doar dou dintre suprafeele respective se
conformeaz, foarte parial, cerinei de front comercial cvasi-continuu necesar
unei piee propriu zise: meidan-ul Beilicului i spaiul adiacent laturii de est a Uliei
Mari (v. Harta 13).
290

Pucau, Pucasu, op. cit., p. 33.

291

Andronic, op. cit., p. 52

292

Bdru, Caprou, op. cit., p. 73.

293

Ibidem, p. 76; toate uliele negustoreti i meteugreti convergeau spre Chervsrie i
Vama domneasc.

294

Istoria oraului Iai, I, p. 54; conform autorului capitolului (C. Cihodaru), numele ar
însemna Ulia Schimbtorilor (de bani), a Zarafilor, fr nici o legtur cu negustorii
trapezuntini.
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Comparaia dintre aceste date i cele oferite de planul din 1819 reduce mult
disponibilitatea spaiilor deschise care ar fi putut servi drept piee. Fcând
abstracie de erorile generale ale acestui plan, se poate observa, în primul rând, c
aceste spaii sunt mult mai puine la numr în comparaie cu planul din 1789 (v.
Harta 14).
În comparaie cu planul din 1789, meidan-ul Beilicului apare ca fiind
construit (v. Fig. 7), în timp ce o serie de alte spaii deschise din planul mai vechi
sunt marcate acum drept grdini i parcuri (v. Fig. 8). În fapt, singura pia
probabil care coincide, în linii generale, ca amplasament, în planul din 1789 i în
cel din 1819, este meidan-ul de la Sf. Spiridon. În afar de acesta, planul din 1819
arat o lrgire a Podului Hagioaiei în apropiere de captul estic, într-o zon cu
fronturi continue de dughene pe ambele laturi, ceea ar putea localiza aici partea de
vest (de pe Ulia Nou) a Târgul Finii (v. Fig. 9).
Dac acceptm c, iniial, Târgul Vechi i Târgul Nou sunt locationis
domneti, atunci aceste aciuni de fundare au rolul de a ordona un teritoriu i un
habitat i a-l transforma într-un spaiu economic, singura justificare pe care o
administraie o poate concepe (într-un secol XVII în care economia monetar a
Moldovei este în continu foame de lichiditi, drenate spre Poart i spre
mânstirile greceti i orientale).
Din analiza informaiilor documentare reiese în mod clar c Piaa urban,
conform paradigmei urbane europene, este un concept necunoscut în Moldova
medieval i premodern. Exemplul Târgului Finii este bastardizat de folosirea
paralel a toponimului „ulia unde se vinde fina295”, ceea ce exclude ideea de
pia ca o convergen de strzi, loc deschis aproximativ rectangular cu fronturi
cvasi-continue de dughene, care are dublul rol de spaiu civic i spaiu comercial.
În condiiile în care spaiile deschise de acest gen nu sunt identificate nici în
informaiile documentare, nici în cele arheologice i nici în cele cartografice,
„descoperirea” pieelor oraului medieval Iai este o grav confuzie între deziderat
i demonstraie296. Ulia unde se vând ciubotele297 nu implic existena unei piee
sau a unui Târg al Ciubotelor, ci este doar un alt nume pentru Ulia Cizmriei din
Târgul vechi, o uli paralel cu direcia pantei care intersecteaz Ulia Ruseasc în
dreptul mânstirii Barnovschi, apoi Ulia Trapezneasc i iese în Podul Vechi
lâng biserica armeneasc Sf. Grigore.

295

„pe Ulia Chervsriei, unde se vinde fina” (1665, Documente Iai I, nr. 99 i nr. 101, p. 9698) i „captul uliei unde se vinde fina” (1645, Ibidem, 325, p. 402; nr. 367-368, p. 436).

296

Afirmaia oarecum categoric este justificat de erori de metod i de concluzii aberante:
piee i parvis-uri descifrate pe planul militar rusesc din 1790 de Doina Mira Dasclu, un
arhitect urbanist onorabil, de altfel (Dasclu, op. cit., p. 295, 299, fig. 4)

297

Textual: „locul mânstirii Barnovschi, unde se vând ciubotele” (Documente Iai, II, nr. 70,
p. 71).
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Fig. 7
În comparaie cu planul din 1789, meidan-ul Beilicului apare pe planul din 1819 ca fiind construit.
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Fig. 8
În comparaie cu planul din 1789, o serie de alte spaii deschise sunt marcate pe planul din 1819
drept grdini i parcuri.
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Fig. 9
Spaiile care funcioneaz drept piee la sfâritul secolului al XVIII-lea sunt marcate: Meidan-ul de la
Sf. Spiridon i captul estic al Podului Hagioaiei
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*
Este puin probabil ca teritoriul oraului vechi s fi fost împrit în cartiere
pe criterii de breasl, meteugreti i negustoreti, în adevratul sens al
cuvântului, ca în Europa central i occidental. Numele de mahalale care apar
foarte frecvent în documente urmeaz totui un model care nu poate fi ignorat.
Aproximativ aceeai situaie apare i în cazul numelor de ulie. Astfel, o rapid
trecere în revist ofer pentru numele de ulie între 1500 i 1700 urmtoarele
repere ocupaionale:
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ulia Ciubotreasc, între Ulia Mare i Ulia Feredeelor, lâng
biserica Alb;
Ulia Brhriei, paralel la est cu Ulia Strâmb, între Podul Vechi i
Ulia Nou, lâng Sf. Ioan din Mji;
Ulia Cizmriei, perpendicular pe Ulia Ruseasc i pe Ulia
Trapezneasc, între Ulia Herbinte i Podul Vechi, lâng mânstirea
Barnovschi i biserica armeneasc Sf. Grigore;
Ulia Vezeteiasc, perpendicular pe Ulia Herbinte, la est de
Cizmrie, pân în Ulia Trapezneasc, lâng mânstirea Sf. Ion
Zlataust.
La numele i localizrile ulielor se adaug numele mahalalelor:
Cizmria, în zona din jurul mânstirii Barnovschi;
Surlria, la sud i est de Cizmrie;
Fclierii, la est de biserica Sf. Nicolae Domnesc, de-a lungul uliei
Trapezneti;
Schimbtorii, la est de biserica Sf. Vineri, de-a lungul uliei
Trapezneti;
Feredeele, la est de biserica Alb i de Sf. Gheorghe – Lozonschi,
pân în esul Bahluiului;
Arcria, de-a lungul Podului Vechi, în armenime, între biserica Sf.
Sava i mânstirea Brboi;
Mjile, în jurul bisericii Sf. Ioan Boteztorul;
Curelarii, la est de mânstirea Golia, în jurul bisericii Curelari;
Mesercii, la sud i est de Curelari, pân în Cacaina.

Pe lâng aceste zone explicit numite, documentele menioneaz un numr
relativ mare de ocupaii, meteugreti, negustoreti i „de servicii”. Unele dintre
acestea, cum sunt sbierii i butnarii, fr a avea o uli a lor, pot fi localizate în
mod relativ compact, primii pe Podul Vechi i în jurul bisericii Sf. Nicolae

https://biblioteca-digitala.ro

IAII

ÎN SECOLELE

X V-XV I II . E L E M E N T E

DE TOPOGRAFIE

ISTORIC

135

Domnesc, ceilali pe Ulia Brhriei, între Ulia Sârbeasc (a Goliei) i Podul Nou
(ulia Hagioaiei). Shidcarii (meterii de arcuri, sgei i tolbe) apar localizai de-a
lungul Podului Vechi i a uliei Trapezneti (aproape de Arcrie), abgerii i
pânzarii sunt relativ concentrai pe Ulia Brhriei i la captul dinspre Podul
Vechi al Uliei Strâmbe, dei sunt semnalai i pe Ulia Mare i pe cea
Trapzneasc, blnarii sunt concentrai pe Podul Vechi i pe Ulia Ruseasc,
aprând sporadic pe Ulia Mare i pe cea Nou. Localizarea locurilor de cas i a
dughenelor zltarilor îi plaseaz pe acetia pe ulia Ruseasc, în apropierea
mahalalei Schimbtorilor.
Aceste localizri ale mahalalelor cu nume reprezentative i ale zonelor în
care sunt identificate grupuri relativ compacte de meteri sunt reprezentate grafic
în Hrile 19 i 20.
Spre deosebire de butnari i berari (pe Ulia Brhriei) sau sbieri,
arcari/shidcari i elari (zona Podului Vechi i Armenimea), croitorii i
cizmarii, sunt uniform diseminai pe majoritatea ulielor cunoscute documentar,
cum este i cazul meseriilor non-productive, negustorii, brbierii sau uricarii, dei
acetia din urm sunt relativ localizai în zona Curii, iar categorii specializate de
negustori, cum sunt bcalii (localizai pe Podul Vechi i Ulia Ruseasc) sunt mai
puin uniform diseminai pe teritoriul oraului. În cazul unor meteuguri,
atestarea doar prin unul sau dou nume/localizri nu ne permite s tragem o
concluzie de ordin statistic i spaial. Totui, acestea trebuie menionate, fie i
pentru a completa un tablou calitativ (dac nu în totalitate statistic) al economiei
urbane a Iailor în secolul al XVII-lea i al topografiei sale. Astfel, un Vasile
tlgerar este menionat pe Ulia Herbine (în 1691) lâng mânstirea Sf. Ioan
Zlataust298, Iane trâmbicer în aceeai zon i aceeai perioad299, Gheorghe
tvnar la vale de Ulia Mare300, Pârvu colivar i fiul su Ionaco de asemenea
colivar pe Ulia Mare lâng mânstirea Trei Ierarhi301, Anghelina prescornia pe
Ulia Trapezneasc aproape de Sf. Ioan Zlataust302, Anton umbltor (foarte
probabil sptor de latrine i nu curier) pe Ulia Chervsriei (Noi)303, sau cei
doi ceasornicari francezi care se stabilesc pe Ulia Mare, Jean Violle304 i
Gaspard Caille305
Fr a fi un element foarte specific al locuirii de tip urban, manufactura i
schimbul, componente ale funciei de comunicare, ridic aezarea deasupra

298

Documente Iai, III, nr. 17, p. 13.

299

Probabil la marginea mahalalei Surlarilor, Ibidem, nr. 12, p. 8.

300

Documente Iai, II, nr. 203, p. 178.

301

Ibidem, nr. 280, p. 256.

302

Ibidem, nr. 421, p. 385.

303

Ibidem, nr. 382, p. 352.

304

Ibidem, nr. 31, p. 27.

305

Ibidem, nr. 353, p. 326.
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peisajului i spaiului rural, datorit, în primul rând, desprinderii de etajul modului
de via i economiei de subzisten specifice locuirii rurale, desprindere la care
manufactura i schimbul contribuie semnificativ, complementând i intersectând
aportul major adus de ordonarea social, politic i religioas.
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10. ÎN LOC DE CONCLUZII:
TOPOGRAFIA ORAULUI MEDIEVAL
IAI – ÎNCOTRO?

Rata expansiunii spaiale este, în majoritatea cazurilor, strâns corelat cu
creterea sau descreterea importanei unei aezri în interiorul sistemului social i
politic din care face parte. Determinarea unei astfel de rate precum i analiza
acesteia, coroborat cu secvenele contextului social i politic, ofer instrumentul
de evaluare a „energiei” unui ora, de definire a dinamicii „micrii” dimensionale,
cu scopul ultim de a acoperi cu date extrapolate zonele rarefiate sau chiar golurile
narative ale unei topografii.
Morfologiile urbane care se bazeaz pe loturi cu un raport
lungime/deschidere mai mare de 6/1 au o textur cu totul diferit de cele bazate
pe loturi mai scurte. Cercetrile efectuate asupra structurii de lotizare a oraelor
medievale europene, dei reduse cantitativ, sugereaz existena unor cronologii i
topografii distincte a structurilor de lotizare urbane. Rezultatele cercetrilor
arheologice au artat (cel puin pentru Europa de Vest i Central), c limitele
loturilor urbane sunt elemente cu durat de via foarte lung, care, odat fixate,
supravieuiesc fr modificri pân în secolul al XIX-lea, chiar dac lotul primitiv
a fost divizat de mai multe ori, succesiv, în locuri de cas. În oraele de
dimensiuni mai mari, procesul evolutiv de divizare i reunire a loturilor este unul
complicat, loturile cu acces contra-frontal suferind adesea i divizri transversale,
pe lâng cele longitudinale, care sunt comune306.
În Iai, prezena documentar a mai multor „târguri” denot un proces de
evoluie teritorial care are la baz o decizie administrativ, care este, cel puin în
cazul târgului „lui Barnovschi”, una domneasc. Dac o complementaritate ca
Târgul Vechi – Târgul Nou sau Târgul de Jos – Târgul de Sus evoc cel puin o
locatio clar la începutul secolului al XVII-lea307, prezena „Târgului lui
Barnovschi”308 în documente la mijlocul secolului al XVII-lea denot o a doua

306

The Cambridge Urban History Of Britain, I, p. 170

307

Documente Iai, I, nr. 93, p. 127, 1610, translaia bisericii lui Samson în Târgul Nou, însoit
de schimbarea hramului în Tierea Capului Sf. Ioan Boteztorul.

308

Ibidem, nr. 355, p. 425.
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locatio, probabil locul domnesc de la est de Vam, pe Ulia Ruseasc, pân la râpa
Cacainei. Apariia dialecticii „Târgul de Jos” – „Târgul de Sus” în a doua jumtate
a secolului al XVII-lea marcheaz integrarea, la o generaie dup locatio, a Târgului
lui Barnovschi i a Târgului Vechi în Târgul de Jos309 sau Târgul cel Mare,
modificare toponimic generat de extinderea Târgului Nou la deal, spre NE,
devenind, astfel, topografic, Târgul de Sus. Existena unei a treia locatio, spre
finalul secolului al XVII-lea, este greu de probat, prezena în actele de vânzare a
unor locuri de cas „primitive”, de circa 22 X 27 stânjeni între Râpa Peveoaiei i
Ulia din Afar, nefiind dovezi suficiente pentru o astfel de decizie administrativ.
Oportunismul este, practic, trstura unei locuiri umane care determin în
cel mai mare grad supravieuirea i succesul acesteia. Valorificarea oportunist a
existenei a trei axe majore de comunicare, intersectate în târgul Iailor, culoarul
Bahluiului, culoarul Nicolinei, culoarul Jijia-Prut, a asigurat succesul aezrii
începând cu stadiul preurban, când funcia de comunicare devine motorul
dezvoltrii. Trebuie remarcat, de asemenea, i faptul c axele pe care se face
evoluia spaial a Iailor nu coincid întocmai cu axele majore de comunicare ale
regiunii. Axa local dominant este cea ENE-VSV, care urmrete, previzibil,
marginea terasei inferioare a Bahluiului i axa de comunicare dintre Râpa de la Sf.
Nicolae din Deal (Râpa Galben, captul de NV al oraului în ultimul sfert al
secolului al XVII-lea), „Curtea domneasc” i „Vama domneasc”, care unete, pe
de o parte, drumul Sucevei i al Hârlului, cu drumul Vasluiului i al uorei, pe
de alt parte.
Distribuia i cronologia descoperirilor arheologice, coroborate cu limitele
impuse de relieful platoului i cu rezultatele analizei de plan, impun recunoaterea
ca valid a schemei de organizare propus de Stela Cheptea pentru mediohabitatul de la sfâritul secolului al XIV-lea. Distribuia descoperirilor arheologice
nu ne permite avansarea vreunei ipoteze de deviere de la modelul reprezentat
grafic în Harta 20 pentru perioada dintre 1440 i momentul ridicrii bisericii Sf.
Nicolae Domnesc (1492).
Iaii lui tefan cel Mare era, foarte probabil, deja ordonat în jurul pivotului
care era Curtea, care constituia vârful fix al unui triunghi neregulat, latura opus
fiind reprezentat de „marginea liber” dintre Cacaina i Râpa Peveoaiei. Acest
triunghi este orientat, spaial i organic, pe axa major descris mai sus, cu o
dezvoltare complex, radiar, mai accentuat spre capetele axei, mai redus în
direcia „marginii libere”, i cu o dezvoltare secundar, spre sud, prin ocuparea
lent a esului inundabil.
Dac limitele de la mijlocul secolului al XVI-lea sunt greu decelabile
folosind identificarea spaial a locurilor de cas, investigarea în aceast direcie
conduce la atingerea unei probleme mai complexe decât simpla cartare a
extinderii locurilor de cas, anume cea a centrului Oraului. Dania lui Sima vameul
ctre mânstirea Sf. Sava, întrit prin documentul din 1600, const în „o cas cu
309

Documente Iai, II, nr. 270, p. 242: proprietatea descris în 1649 ca fiind localizat în Târgul
lui Barnovschi (v. supra) apare în Târgul de Jos în 1669.
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dou prvlii, care este în mijlocul târgului Iai […] i cu tot locul lor”310. Mijlocul
Oraului este localizat în actul de închinare al mânstirii Sf. Vineri ctre
mânstirea Schimbarea la Fa de la Sinai, sub forma: „… aceast sfânt mânstire
i metoh, din mijlocul târgului Iailor …”311, iar mânstirea Sf. Sava, la rândul
acesteia, este localizat, într-un document de la Radu Mihnea, „în mijlocul târgului
nostru Iai”312. Oricât ar fi de simplu, nu putem concepe acest „mijloc” ca un
centru geometric, egal deprtat de toate punctele de pe perimetru, al Oraului.
Dac identificarea spaial este foarte clar exprimat de actul din 1610, definirea
acestui „mijloc” este o întreprindere relativ dificil. Morfologia de baz extras
din planul lui Bayardi nu încadreaz Oraul în vreunul din tipurile de plan urban
standard313 pentru Europa Central i de Est. Prin urmare, „mijlocul” nu poate fi
determinat în mod real ca intersecia axelor principale, Piaa Mare sau centrul
Strzii Mari (conform modelelor biaxial-gril, radial-concentric i respectiv
monoaxial). În mod clar, îns „mijlocul” nu coincide cu piaa din faa porii Curii
i nici cu intersecia dintre Ulia Boiereasc i Ulia Podului Vechi, ceea ce
plaseaz Curtea Domneasc i biserica Sf. Nicolae Domnesc în poziii excentrice,
confirmând aranjamentul Curte – Biseric Domneasc – Ora constatat în
planurile majoritii oraelor moldoveneti. Indicarea amplasamentului mânstirii
Sf. Vineri drept centru al oraului ofer câteva indicii asupra axelor care ofer
Oraului o parte din identitatea proprie. Centrul desemnat este, astfel, în
apropierea Vmii i aliniat cu aceasta i cu drumul Vasluiului, fiind, în consecin,
determinat economic.
Din punct de vedere strict geometric, fr a lua în considerare relieful
localitii, Iaii primei jumti a secolului al XVI-lea are un singur nucleu: biserica
domneasc Sf. Nicolae i dou axe, care se intersecteaz la capete, în preajma
nucleului: axa lung NNW-SSE: Ulia Mare (Boiereasc) i cea scurt W-E dat de
cele dou ulie paralele, cea Ruseasc, la S i cea cunoscut mai târziu drept Sf.
Vineri, la N. În ultimul sfert secolului al XVI-lea, îns, înainte de construirea
primei biserici a mânstirii Sf. Sava (1583)314, centrul oraului este, foarte probabil,
la sud-est de Sf. Sava, între Sf. Vineri i Sf. Nicolae Domnesc.
Considerând contribuia Stelei Cheptea drept important pentru elucidarea
istoriei timpurii a oraului medieval Iai, sintetizarea ipotezelor sub forma unui
studiu argumentat care s coroboreze informaia arheologic cu cea grafic i
documentar este cu atât mai necesar, pentru stabilirea unui model care s aduc
la zi modelul „Andronic” al Iailor din secolele XIV-XV.

310

Documente Iai, I, 50, p. 74.

311

Confirmarea de ctre Ieremia Movil a închinrii ctitoriei lui Nestor Ureche la Sinai, 21
decembrie 1610, Ibidem, nr. 93, p. 131.

312

Documente Iai, I, nr. 119, p. 163.

313

Lavedan, Hugueney, op. cit., p. 125; Dickinson, op. cit., p. 77.

314

Documente Iai, I, nr. 23 (4 august 1583), p. 37; Pucau, Pucau, Mânstirea Sf. Sava. …, p.
14.
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*
Raportarea spaial a descoperirilor arheologice i a informaiilor
documentare, folosind ca sistem de referin un document cartografic istoric este
practic unul dintre nucleele metodologice ale cercetrii noastre. Pregtirea
cadrului de referin i „spaializarea” informaiilor din surse nu ar fi fost posibil
în 1980 (la apariia Istoriei Oraului Iai) i nici în 1986 (la apariia monografiei
arheologice a lui Alexandru Andronic). Ceea ce noi am numit cercetare istoric
asistat de calculator reprezint partea original a cercetrii noastre, constituind,
sperm, o contribuie important pentru modernizarea cercetrii de istorie a
oraului medieval i a „spaiului istoriei”, cu atât mai mult cu cât stabilirea unei
paradigme urbane valabile pentru Evul Mediu românesc extracarpatic, în ciuda
eforturilor urbanitilor (Tudor Octavian Gheorghiu) i ale arheologilor medieviti
(Mircea D. Matei i Stela Cheptea) este înc un obiectiv iar nu un rezultat clar.
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Tabel cumulativ al descoperirilor arheologice neataate din perimetrul oraului vechi, secolele XIV-XVII
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tipologie

ceramic

moned, 1624

ceramic

ceramic

ceramic

ceramic

stratigrafie

ceramic

Andronic, Neamu 1964 427

Andronic, Neamu 1964 427

Andronic, Neamu 1964 425

Andronic, Neamu 1964 425

Andronic, Neamu 1964 425

Andronic, Neamu 1964 425

Andronic, Neamu 1964 425

Andronic, Neamu 1964 425

Andronic, Neamu 1964 425

Andronic, Neamu 1964 425

Andronic, Neamu 1964 424

Andronic, Neamu 1964 423

Andronic, Neamu 1964 421

Andronic, Neamu 1964 417

Andronic, Neamu 1964 417

Andronic, Neamu 1964 417

Andronic, Neamu 1964 415

Andronic, Neamu 1964 415

Andronic, Neamu 1964 414

Str. Svescu 13

Str. Vasile Alecsandri 9

Str. Octav Botez 5

Piaa Independenei

Casa Ptrat, Fundaie

Intersecia Str. Dancu i Str.
Cuza Vod
Bld. tefan Cel Mare 35,
Conduct
Bld. tefan Cel Mare 35,
Conduct
Bld. tefan Cel Mare 46,
Curtea Mitropoliei
Bld. tefan Cel Mare 62,
Curtea M-Rii Trei Ierarhi

Str. Cuza Vod 16

Str. Cuza Vod 10

Str. Horia 1

Str. Elena Doamna 19

Piaa tefan Cel Mare 1,
Palatul Culturii
Piaa efan Cel Mare 1,
Palatul Culturii
Str. Anastasie Panu, Hala
Central
Str. Costache Negri 29,
Conduct
Str. Cuza Vod 35, Cablu
Telefonic
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a 1700

a 1700

a 1700

a 1700

a 1700

a 1700

a 1760

p 1780

p 1750

a 1580

a 1580

a 1520

a 1650

p 1550

p 1600

p 1570

a 1500

31

32

33

34

35

36

37

38

39

42

41

40

43

44

45

46

47

1400

1570

1600

1550

1550

1450

1500

1500

1750

1700

1650

1750

1650

1650

1650

1650

1650

1500

1650

1700

1600

1650

1520

1580

1580

1800

1780

1760

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1975

1978

1976

1979

1979

1977

1977

1977

1960

1960

1960

1959

1959

1959

1959

1958

1957

cuptor de olar

locuin (lemn)

conduct din olane

locuin (piatr)

tezaur

cuptor de olar

cuptor de olar

cuptor de olar

tezaur

tezaur

locuin

cuptor de ars olane

conduct din olane

conduct din olane

conduct din olane

conduct din olane

conduct din olane

Pucau, Pucau, 2005 99

Pucau, Pucau, 2005 18

Pucau, Pucau, 2005 19

Pucau, Pucau, 2005 22

stratigrafie, moned,
Pucau, Pucau, 2005 54
1612
stratigrafie, moned,
Pucau, Pucau, 2005 40
1564
moned, 1504

Str. Srriei 7, Liceul
Economic
Str. Costache Negri 44,
Biserica Sf. Sava
Bld. tefan Cel Mare,
“Palatul Brauntein”

Str. 14 Decembrie 7

Casa De Cultur A
Studenilor, Fundaie

Str. Vasile Alecsandri 9

Str. Costache Negri 44,
Biserica Sf. Sava
Str. Costache Negri 44,
Biserica Sf. Sava
Str. Costache Negri 23,
Peste Drum De Biserica Sf.
Sava
Str. Costache Negri 23,
Peste Drum De Biserica Sf.
Sava
Str. Costache Negri 44,
Biserica Sf. Sava
Str. Costache Negri 44,
Biserica Sf. Sava
Str. Costache Negri 44,
Biserica Sf. Sava

Pucau, Pucau, 2005 20 Pucau, Pucau, 2005 19

Andronic, Neamu 1964 431

Andronic, Neamu 1964 430

Andronic, Neamu 1964 430

Andronic, Neamu 1964 428

Andronic, Neamu 1964 428

Andronic, Neamu 1964 428

Andronic, Neamu 1964 428

Piaa Cuza Vod

Bld. tefan Cel Mare 46,
Curtea Mitropoliei
Str. Golia, Lâng Zidul M-Rii
Andronic, Neamu 1964 428
Golia

Andronic, Neamu 1964 428

stratigrafie, monede Pucau, Pucau, 2005 54

moned, 1645

moned, 1512

moned, 1567

stratigrafie

moned, 1750

moned, 1772

moned, 1757

neprecizat

neprecizat

neprecizat

neprecizat

neprecizat

neprecizat
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a 1440

a 1440

a 1440

a 1500

a 1500

a 1500

a 1600

a 1650

p 1600

p 1600

p 1600

p 1600

a 1500

a 1550

a 1500

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

1450

1400

1400

1600

1600

1600

1600

1550

1500

1450

1450

1450

1380

1380

1380

1500

1600

1500

1700

1700

1700

1700

1650

1600

1450

1450

1500

1440

1440

1440

1992

1996

1996

1993

2002

1993

1990

1990

1990

1995

1995

1995

1993

1993

1978

locuin ?

locuin

locuin

locuin

locuin

locuin

locuin (lemn)

locuin

locuin

locuin (lemn)

locuin (lemn)

locuin

locuin (lemn)

locuin (lemn)

cuptor de olar

ceramic ?

ceramic ?

ceramic

Cheptea, 1997 159

Cheptea, 1997 160

Cheptea, 1997 160

stratigrafie, moned,
Pucau, Pucau, 2005 21
1449
ceramic, moned,
Cheptea, 1997 158;
1434
Cheptea, 2005 16
stratigrafie, moned,
Cheptea, 1997 158;
1449
Cheptea, 2005 16
ceramic, moned,
Cheptea, 2005 17
1490
stratigrafie,
Cheptea, 2005 17
ceramic
stratigrafie,
Cheptea, 2005 17
ceramic
stratigrafie,
Cheptea, 2005 23
ceramic
stratigrafie,
Cheptea, 2005 23
ceramic
stratigrafie,
Cheptea, 2005 23
ceramic
stratigrafie,
Cheptea, 2005 25
ceramic
stratigrafie,
Cheptea, 2005 25
ceramic
stratigrafie,
Cheptea, 2005 25
ceramic

Filarmonica, Consolidare

Str. Costache Negri 44,
Biserica Sf. Sava
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
Biserica Episcopiei RomanoCatolice
coala "Gh. Asachi",
Consolidare
coala "Gh. Asachi",
Consolidare
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Miron Bucioc m. stolnic, Savin oimar,
pe Ulia Mare, mai sus de
Enachie vornic, popa Gligorie domnesc, popa 1, 417,
casa lui aidir, între aidir i
Costachie, popa Constantin de la Sf. Dimitrie, p.478
Bucioc
Iurcul dulcearul domnesc

popa Ieremia cel
domnesc, duhovnicul popa Tasie de la
Rujei, popa
biserica
Costache, Ion
Gheanghei
ginerele Rujei

Rujea

Marica, soia
lui Isil i fiul
ei Niculai

10 mai
1656

28 iulie
1656

71

74

Toderaco
comis, fiul lui
Iordache
(1662)

Pe Ulia Mare, mai sus de
locul mitropolitului

Pe Ulia Mare, lâng
Cârstea vor.

1, 421,
p.482

1, 390,
p.452

1, 363,
p.432

Iorga f. m. stolnic

Pe Ulia Mare

66

Toderaco m.
logoft

Gheorghe,
5
Irina i
septembrie Anghelina,
1652
nepoii lui Filip
f. vistiernic

Vasile Lupu vv.

1, 303,
p.385

1, 251,
p.332

Ref. DocIS

Costea Bcioc
vornic

martori

22 iulie
1650

Pe Ulia Mare

Pe Ulia Mare

localizare

55

Lupu Prjescu
med.

proprietar 5

22
februarie
1642

33

proprietar 4

41

Ptraco Ciogolea f.
logoft i soia lui,
Maria

Savin
Prjescu, m.
vornic al rii
de Jos

2 martie
1635

proprietar 3

Gheorghe,
Safta i sora ei
Irina, nepoii lui
Dumitraco
pitar, Ionaco Stratulat f. sulger
i sora lui
Anna, copiii lui
popa Onciul,
Irina

proprietar 2

proprietar 1

datare

id

Tabel cumulativ: Locuri de cas pe Ulia Mare, 1580-1700. Surs: Documente privitoare la istoria oraului Iai, vol. I-III, ed. Ioan
Caprou, Petronel Zahariuc, Iai, Ed. Dosoftei, 2000
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Costea Bucioc
m. vornic

18 iunie
1662

8

Vasile Lupu vv.

Eustratie Dabija vv,
Abaza cmra

14 iunie
1662
Sculi aga

Toderaco f.
m. comis,
nepotul lui
Bucioc

Lascarache
cmra

Andria f. etrar,
fiul Toderaco f.
m. logoft

pe ulia Mare

2, 27, p.26

2, 30,
p.27; 121,
p.110;
127,
p.116;
180, p.160

9

Andronic
Cerchez
postelnic
(1666, 1667)

Grigore Ghica
vv, Simion
diacon la
biserica de pe
Poart

pe Ulia Mare, în dosul
temniei domneti, unde au
fost varniele, împreun cu
un loc de cas la vale, în
lung pân în heleteul
Bahluiului, loc domnesc
danie de la Gheorghe Duca
vv. (1666)

1, 476,
p.526

1, 462,
p.516

Ref. DocIS

2, 2, p.2

3

Ghinea f.
medelnicer

martori

pe Ulia Mare, între M-rea
Sf. Fecioare, Ursachi vistier

Nicolau

12 martie
1661

94

M-rea
Barnovschi,
egumenul
Ioasaf

Nectarie, patriarhul
Ierusalimului

28 martie
1660
M-rea Hlincea

Lâng Curte, în capul
ulielor de lâng Sf. Nicolae,
între trei drumuri, lâng
pivnia lui Iane sulger

Ursul
shidcarul i
soia lui
Mricua,
Drghici Pung Vasile Lupu vv,
i soia lui
tefni Lupu vv.
Rusca, Ionaco
Babici cizmarul
i soia lui
Maria,

localizare
pe Ulia Mare, între Dumitra
i Vlsceneasa, pân în
cimitirul de la Sf. Gheorghe

proprietar 5

92

proprietar 4

Despa, soia lui
Alexa pitar cu Enache, fiul lui
fiii ei Ecaterina Cârstea vor.
i Gavrila

proprietar 3

20 iunie
1659

proprietar 2

proprietar 1

datare

id
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Sculi aga

Iorga postelnic

Lascarache
vistiernic al
doilea

Gheorghe
Roca f.
vistiernic

20 august
1666

155

19

Andrei nepotul lui
Varlaam mitropolit

17 iulie
1665

20 ianuarie Roca vornic
1664
de Botoani

12

145

28
noiembrie
1662

Rujea

10

proprietar 4

Solomon
Bârldeanul m.
vornic

Andronic stolnic

Ghinea m.
medelnicer

pe Ulia Mare, lâng casele
lui Ciogolea, în spatele
locului, on loc ce a fost al lui
rujea i e acum al
Toderaco Iordache m.
comis

main morte
dup Jean
Violie, devine
loc domnesc,
Ilia Alexandru
vv., danie ctre
fiul lui Enache
sptar al
doilea, finul
domnului
(1667)

Toderaco, fiul
lui Iorga stolnic Solomon
lâng Mitropolie i lâng
i al Alexandrei Bârldeanul m.
Solomon m. vornic
sora lui Iorga
vornic
postelnic

pe Ulia Mare
Neculai Buhu m. logoft, Miron Costin m.
vornic de ara de Sus, Neculai Racovi
hatman, Stamatie m. postelnic, Toader
Iordache m. sptar, Postolache m. paharnic,
Ursache m. vistiernic

Ionaco Cpân, Ianciu al lui Micicu,
Mihil, Alexa; Handoca clucer, Solomon m.
logoft, Stanislav pisar leesc, preoii sseti
(Jakub Zaveba, Sebastian Ba…)

2,136,
p.122;
368, p.343

2, 88, p.84

2, 63,
p.65;125,
p.115;
285, p.261

pe Ulia Mare, lâng
Mitropolie, din jos, pân în
locul unde au fost pitrie
domneasc i pân în locul
preoilor catolici

2, 31,
p.27;
2,153,
p.136

Ref. DocIS

Chiril
cmra de
jitni

Andoca pitar, Iurco, Enache vornic de târg,
Cârstea Lambd aprod, popa Vasilie de la
biserica domneasc de pe poart, Ursul
vornicul de poart, Ionaco vataful
mitropolitul, Constantin pitar

martori

Miron Bucioc m. stolnic, Savin oimar,
pe Ulia Mare, mai sus de
Enachie vornic, popa Gligorie domnesc, popa
casa lui aidir, între aidir i
2, 43, p.45
Costachie, popa Constantin de la Sf. Dimitrie,
Bucioc
Iurcul dulcearul domnesc

Iane postelnic
al doilea

localizare

proprietar 5

Toderaco
comis, fiul lui
Iordache

Ionaco irea m.
Jean Violie
trar i soia lui
ceasornicar
Nazaria

proprietar 3

popa Ieremia cel
domnesc, duhovnicul popa Tasie de la
Rujei, popa
biserica
Costache, Ion
Gheanghei
ginerele Rujei

aidir f. logoft Mustafa Said turcul

2 august
1662

proprietar 2

proprietar 1

datare

id
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178

proprietar 3

Iane peve i soia lui
Dochia

Hristodor cmnar

Isil, Cârstea
vornic

Nastasia
Sttioaia

Dumitra, soia
lui Vasile
Drumoiu

Ileana fiica
Bejenesei

27 martie
1668

27 aprilie
1668

18 august
1668

18 august
1668

173

174

180

181

Hristodor cmnar

tefan Boul f. vornic

Bejeneasa

5 martie
1668

172

M-rea Dealul
Mare

M-rea Dealul
Mare

Canelas, fratele
lui Hristodor
cmnar

proprietar 4

Canelas, fratele
lui Hristodor
cmnar

Dumitraco fiul
lui tefan Boul

Ileana fiica Bejenesei Hristodor stolnic

Anghelua, fina
Grozavei, fiica lui
Moldovanul i a
Simzianei

1 ianuarie
1668

163

Grozava soia
lui Gheorghe
Teleleu

Alexandra
stolniceasa, sora lui
Iorga postelnic Iorga postelnic,
vduva lui Iorga
stolnic

4
octombrie
1667

proprietar 2

proprietar 1

datare

id

proprietar 5

popa Dumitraco de la Sf. Nicolae, Hareta
sbier, Vasile strelar, Gheorghe cizmar,
Enache brbier domnesc, Cozma aprod,
Gheorghe tvnar, Constantin croitor, Racli
cpitan
Mihil Floca i Gheorghe croitori domneti,
Hareta sbier, Vasilie ginerele Drumoaiei,
Cârstea blnar, Ursul croitor fiul popii tefan
i nepotul Ilenei, Iane aprod, Necula clra
la arigrad, Cazacul bcal, Iane fratele lui
Baca

în Târgul Vechi, între
Mihil Floca i Gheorghi
soul Grozavei

între Mihil Floca i
Gheorghe soul Grozavei

între casa lui Iorga ârcovnic
i casa lui Hristodor
cmnar

La Ulia Mare, lâng zidul
m-rii Trei Ierarhi

dou locuri de cas

Ref. DocIS

2, 204,
p.179

2, 204,
p.179

2,197,
p.174

2,195,
p.173

2,191,
p.170

2, 203,
p.178

Ghedeon mitropolit, Ursachie m. vistiernic,
Gavrila Neaniul logoft al doilea, Dumitraco
2,158,
Prjescu, toca jitnicer, unchiul Alexandrei,
p.142
Gorovei logoft, popa Vasilie de la Biserica
Alb

martori

o dughean cu locul ei, în
Târgul Vechi, din peretele
casei Grozave i [lungul]
pân în Vracni

loc de cas cu pivni de
piatr între locul
mitropolitului i cel al
Prjescului

localizare
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Hristodor cmnar

Mihil Floca
croitor i soia
lui Tudora i a
doua soie
Cercheja

Hristodor f. m.
jitnicer

Statie i soia
lui Nastasia

18 august
1668

18 august
1668

24 iulie
1669

3 august
1669

186

179

187

225

232

Pârvu colivar

Canelas fratele lui
Hristodor

Hristodor cmnar

Zamfir din
Bursa

18 august
1668

Ghedeon
egumen de la
Trei Ierarhi

2, 204,
p.179

2, 204,
p.179

2, 204,
p.179

Ref. DocIS

Cehan m. arma, Alexandru, Ambrosina
slujnic la rposatul Hristodor, Ilea zlar,
Ambrohie fratele lui Ilea, Dumitru i soia lui
Mriica fiica lui Necula bcal, Mricua
2, 265,
Gheorghiasa bclia, Cârstea nepotul
p.236
Gheorghiesei, Alexandru fiul lui Ilea, Luchiana
fiica lui Hareta, tefana Tilioiasa, Onofrei
vornic, Poian uricar

martori

Ionaco Pârvu
colivar fiul lui
Pârvu colivar

între Gheorghe bcal i
Hristodor cmnar

pe Ulia Mare, lâng Podul
Vechi, între Oprea cizmar i
Hareta sbier

din peretele casei Grozavei
Gheorgiasa pân în vracni

localizare

Ursul, Gheorghi, tefan Ghergheli, Irimicea,
Ciocârlie vornici de poart, Cozma cel btrân
f. hotnog de darabani, Iliaco vornic, Iorga
lâng zidul m-rii Trei Ierarhi,
2, 280,
ârcovnic, Ilea zlar, Dumitraco ginerele lui
spre Curte
p.256
Ilea zlar, Pan aprod de târg, Nacul de la
vistierie, Dumitru aprod de târg, Sterian aprod
de târg, Dumitraco gelep de la Trotu

M-rea Dealul
Mare

proprietar 5

pe Ulia Mare lâng Podul
Vechi, între Iorga ârcovnic
i Gheorghiasa bclia

M-rea Dealul
Mare

M-rea Dealul
Mare

Canelas,
fratele lui
Hristodor
cmnar

proprietar 4

M-rea Dealul
Mare din Codrii
Iailor

Canelas, fratele
lui Hristodor
cmnar

Canelas, fratele
lui Hristodor
cmnar

Anghelua fiica lui
Moldovan seimean i Hristodor
a Simzianei fiica
cmnar
Ilenei

Grozava
Gheorghiasa
(soia lui
Gheorghe
Teleleu bcal)

proprietar 3

proprietar 2

proprietar 1

datare

id
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Ghica vv.

popa
Dumitraco

Nastasia soia
lui Statie

5 august
1669

5 august
1669

19
noiembrie
1669

236

235

244

Ghedeon
egumen de la
Trei Ierarhi

proprietar 5

Vasile diacon
domnesc, fiul popii
Dumitraco

sub zidul m-rii Trei Ierarhi,
pân în casele lui Pârvu
colivar

lâng m-rea Trei Ierarhi,
spre Curte, între locul lui
Statie i locul m-rii danie de
la Vasile Lupul vv.

Moise croitor i
soia lui
Psclina, fiica
lui Vasile diacon
domnesc

M-rea Trei Ierarhi

Maria soia lui Neagul
croitor nepotul lui
Ghedeon
Statie, i fiii lor
egumen de la
Simion, Gavril,
Trei Ierarhi
Vasilache

între Pan aprod i
Vâncule, din dosul pivniei
clugrilor pân în locul lui
Vâncule

Ghedeon
egumen de la
Trei Ierarhi

Ref. DocIS

Ursul, Gheorghi, tefan Gherghel, Irimicea,
Ciocârlie vornici de poart, Cozma cel btrân
f. hotnog de darabani, Iliaco vornic, Iorga
2, 280,
ârcovnic, Ilea zlar, Dumitraco ginerele lui
p.256
Ilea zlar, Pan aprod de târg, Nacul de la
vistierie, Dumitru aprod de târg, Sterian aprod
de târg, Dumitraco gelep de la Trotu

martori

2, 293,
p.271

Ursul, Gheorghi, tefan Gherghel, Irimicea,
Ciocârlie, Dumitraco Roca vornici de
poart, Handoca clucer, Pan aprod de târg,
2, 282,
Ilea zlar, Dumitraco ginerele lui Ilea zlar,
p.258
Pavel zltar, Nacul de la vistierie, Ionaco
Pârvul colivar, Gheorghe coritor domnesc,
Andoca clra, Constantin diac de pitrie

Ursul, Gheorghi, tefan Gherghel, Irimicea,
Ciocârlie, Dumitraco Roca vornici de
poart, Handoca clucer, Pan aprod de târg,
2, 282,
Ilea zlar, Dumitraco ginerele lui Ilea zlar,
p.258
Pavel zltar, Nacul de la vistierie, Ionaco
Pârvul colivar, Gheorghe coritor domnesc,
Andoca clra, Constantin diac de pitrie

Ursul, Gheorghi, tefan Gherghel, Irimicea,
Ciocârlie vornici de poart, Cozma cel btrân
f. hotnog de darabani, Iliaco vornic, Iorga
lâng zidul m-rii Trei Ierarhi,
2, 281,
ârcovnic, Ilea zlar, Dumitraco ginerele lui
spre Curte
p.257
Ilea zlar, Pan aprod de târg, Nacul de la
vistierie, Dumitru aprod de târg, Sterian aprod
de târg, Dumitraco gelep de la Trotu

în faa casei lui Pârvu
colivar, lân m-rea Trei
Ierarhi, spre Curte

localizare

Moise croitor i
soia lui
Psclina, fiica
lui Vasile diacon
domnesc

Nacul de la
Ghedeon
vistierie
egumen de la
cumnatul lui
Trei Ierarhi
Strtulat uricar

Dumitraco i sora lui
Psclina, fiii lui
Strtulat uricar
Vasile diacon
domnesc

Vasile diacon
domnesc, fiul
popii
Dumitraco

3 august
1669

234

Ionaco Pârvu
colivar i soia
lui Maria

Vasile diacon
domnesc, fiul popii
Dumitraco

popa
Dumitraco

3 august
1669

Dumitraco i
sora lui
Psclina, fiii lui
Vasile diacon
domnesc

233

proprietar 4

proprietar 3

proprietar 2

proprietar 1

datare

id
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Nacul de la
30 ianuarie Irimia Vâncule Ileana vduva lui
vistierie în
1670
stolnic
Irimia Vâncule stolnic tovrie cu
Pârvul colivar

250

Necula becer i Iane postelnic al
soia lui Urâta doilea

Miron Costin
m. vornic de
ara de Jos,
nepotul
Marghitei
doamna

18 august
1670

1 iunie
1671

262

263

273

Ursache vistiernic
ginerele lui Gheorghe
hatman (fratele lui
Vasile Lupu vv.)

Marghita
doamna lui
Simion Movil
vv.

12 iulie
1670

Pan paharnic de
Covurlui

Cârstea shidcar

Handoca clucer, Irimcea vornic, Gheorghe
vornic, Constantin diac de pitrie, Gheorghe
croitor domnesc, Pavel zltar, Moise croitor

Handoca clucer, Gligoraco eptelici stolnic,
Dumitraco eptelici

martori

2, 319,
p.294

2, 300,
p.279

2, 298,
p.278

Ref. DocIS

(v. supra, id 262)

boieri

2, 354,
p.326;
319, p.294

Handoca clucer al doilea i nepotul su
o cas între Petrache zltar
Petrache, Ionaco Cpân vtaf, egumenul 2, 323,
i locul care au fost al lui
de la Trei Ierarhi, Leon egumen de la
p.298
Andrei nepotul mitropolitului
Cetuia, popa Gheorghe

loc cu pivni

un sfert de loc de cas,
lâng Handoca clucer

Irimia fiul lui
din jos de casele lui
Neculai, finul
Handoca clucer
Ilenei Vâncule

Ileana vduva
lui Irimia
Vâncule
stolnic

localizare

proprietar 5

proprietar 4

Gheorghe
hatman, fratele
Miron Costin
lui Vasile Lupu
m. vornic de
Andronache
vv. i ginerii si
ara de Jos,
pârclab fiul lui
Ursache f.
nepotul
Pan paharnic
vistiernic i
Marghitei
Alexandru Draco
doamna
f. comis

Irimia Vâncule
stolnic

proprietar 3

248

proprietar 2

22
decembrie Arapca
1669

proprietar 1

datare

id
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Nacul de la
vistierie i soia
lui Paraschiva

Neculai i Agahia fiii
lui Pan i Ion
ginerele lui Pan

1
Ursul fiul lui
septembrie
Dumitru
1675

14 iunie
1677

294

311

Pan

Enache clucer în
tovrie cu Luca

Ioana mtua lui
Ursu, Enache i
Manta verii lui Ursu

6 martie
1673

285

Neculai i soia Gaspard Caille
lui Todosia
ceasornicar francez

274

popa Ursu de la
biserica Curii (de
pe poart?)
(1676)

Iorga fiul lui Isar
Gaspard Caille
Neculai brbier jitnicer, nepotul lui
ceasornicar
Ursachi f. m. vistiernic francez

proprietar 3

1 iunie
1671

proprietar 2

proprietar 1

datare

id

proprietar 4

proprietar 5

popa Vasile i popa Gavril de la Biserica
Alb, Damian, Andrei f. arma, Gorovei
logoft, Stanislaw Kienarski pisar leesc,
Mihalco spier, Vasile premeter, Gheorghe
Talp, Vasile Hriescul i ginerele su Chira,
Gavril fratele lui Neculai, Ursul vistiernic;
Andrei vornic de poart vecin, Chira ginerele
Mariei vecin, Constantin protopop de la Sf.
Nicolae, popa Gavril de la Sf. Nicolae, popa
Ion de la Sf. Ioan (biserica Alb), Dumitraco
sluga lui Racovi logoft, Maria croitoria,
Mmlioaia btrâna

între casele Neaniului i
cele ale lui Andrei f. arma
i lâng casa lui Damian
chihaie

înaintea curii lui Ursache
vistiernic, între casa lui
Damian ginerele
Mmlioaiei i cea a lui
Andrei f. arma; lâng
Andrei vornic de poart i
Neculai logoft

2, 429,
p.390
Neculai shidcar de pe Podul Vechi,
Constantin vtaf de crui de miere, Simion
2, 476,
aprod din Vleni (Flciu), Stanciul sluga lui
p.432
Iane H, Andronic, Lupu Pârvul, tefan diac de
vistierie

lâng Enace clucer i lâng
Luca
o bucic de loc, din locul
casei lui Lupu Pârvul, alturi
cu locul lui Nacul de la
vistierie pân în locul
bisericii catolice

2, 398,
p.366;
456, p.413

Miron Costin m. vornic, Neculai Racovi
hatman, Ursache f. m. vistiernic, Paladie f. m.
stolnic, Constantin Jora f. m. arma, Neculce
f. logoft al doilea, Gorovei logoft de
vistierie, Dumitraco Prjescu f. paharnic,
2, 353,
Andrei f. arma, Damian chihaie, Vasile sluga
p.326
hatmanului, Vasile fiul premeterului,
Stanislaw Kienarski pisar leesc, Mihalco
spier, popa Vasile de la Biserica Alb i
ginerele su popa Gavril, Gavril Neaniul
logoft al doilea, Crman pitar,

Ref. DocIS

martori

localizare
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Dumitraco
Prjescul

Iane f. m.
postelnic H

Gorovei f.
logoft

10
februarie
1679

2 martie
1681

8
octombrie
1690

10
Andrus Wolf
decembrie
pisar leesc
1690

323

346

210

208

Cristina fiica lui
Grama stolnic

Radomirschi
leahul i soia lui
Maria

Antimia sora Mariei
soia lui Stancu
lctu i Toader i
Gavril fiii lui Stancu
lctu

Chiriac Sturza
paharnic i soia
lui Ania fiica lui
Isar

proprietar 3

Gheuca vistiernic

Ilean nepoata lui Iane
Hadâmbul, fiica lui
Mihai Hagi de la
Suceava, soia lui Ilie
Pleca jitnicer

Maria fiica lui Gligorie
Hbescul f.
hatman, soia lui
Dumitraco Prjescu

Neculai i soia Nedelcu iuzbaa i
lui Eftimia
soia lui Tofana

22
noiembrie
1678

321

proprietar 2

proprietar 1

datare

id

doamna
Nastasia a lui
Duca vv.

proprietar 4

proprietar 5

martori

lâng biserica ungureasc,
mai sus de Trisfetitele, între
locul lui Iane hadâmbul

lâng Biserica Alb

lâng Mitropolie, spre
biserica ungureasc (v
supra, id 19)
boieri

între Iorga postelnic i Gavril
boieri
Neaniul f. logoft

între casa lui Fodor i casa
lui Giurge

localizare

2, 680,
p.597

2, 511,
p.456;
673, p.592

2, 547,
p.488

2, 497, p.
445

2, 495, p.
444

Ref. DocIS
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M-rea Sf. Sava

Cozma egumen de M-rea Dealul
la Aron Vod
Mare

Andrei

D.

Cârstina i fiul ei
Constantin

Trandafir m. etrar

Misil iuzbaa cu
soia lui Marica i
fiii Ionaco i
Neculai

20
octombrie
1602

31
octombrie
1606

2 august
1646

27 martie
1652

8 martie
1653

25

27

26

317

62

67

Gheorghe i soia
lui Mricua

Necula dascl

Sora, soia lui
Grigorie Lelea
oimarul

M-rea Sf. Sava

Constantin sptar
fiul lui Sima f. m.
vame

7 iunie
1600

24

Cârstea nepot
de sor al
Mricuei
Gheorghiasa

proprietar 4

M-rea Sf. Sava M-rea Sf. Sava

Mricua
Gheorghiasa

m-rea Sf. Sava

m-rea Secul

M-rea Sf. Sava

soia lui Borcea din
Iai i fiica ei,
Petru chiopul vv.
cneaghina lui
Corpaci

proprietar 3

4 august
1583

proprietar 2

proprietar 1

datare

id

Iane
postelnic H
(1678)

proprietar 5

Pe Ulia Podului Vechi

împotriva dughenelor m-rii Sf.
Sava

casa cu pivni i tot locul, în capul
uliei spre Trei Ierarhi, peste drum
de casele lui Ilie, lâng Mihil
Floca

în Dugheni, lâng dughenile
clugrilor de la Sinai

în Dugheni, lâng casa lui Ursu
potcovarul

în mijlocul târgului Iai, între
casele lui Lupu ilicarul

pe locul bisericii Sf. Sava, Ulia Sf.
Vineri

localizare

Cârstea cmnar, Mihil Floca,
Mihul croitor, Gânsc brbier,
Oprea cizmar cel btrân, Ionaco
Suceveanul potcovar, Ion brhar,
Vasile strelar ginerele Drumoaiei,
Ivan clra de arigrad

martori

1, 392,
p.454; 2,
450, p.408

1, 382, p.446

1, 332,
p.406; 2,
492, p.442

1, 70, p.103

1, 70, p.103

1, 50, p.74

1, 23, p.37

Ref. DocIS

Tabel cumulativ: Locuri de cas pe Podul Vechi, 1580-1700. Surs: Documente privitoare la istoria oraului Iai, vol. I-III, ed. Ioan
Caprou, Petronel Zahariuc, Iai, Ed. Dosoftei, 2000

https://biblioteca-digitala.ro

Malanca

Lefter negustorul
cu soia lui Maria

M-rea Sf. Vineri,
egumenul Clima

14 iunie
1658

9 august
1659

3 aprilie
1660

302

93

95

Vasilie elariul i
soia lui Maria

Iane cmra
(Hadâmbul)

Ania pitria
domnasc i fiii ei
Ionaco i
Costandin

ao, sora
Enache, fiul Vranei
Enache
rposatului Paladie sora lui ao,
(Paladie)
f. vist.
fiastrul lui ao

5 martie
1657

78

Statie
schimbtor i
soia lui
Rucsanda

Galation
egumen de la
Trei Ierarhi

Dumitraco vtaf
Iacob cizmar fiul lui
de paici, fratele lui
Oprea
Iacob

1 iulie
1656

proprietar 3

301

proprietar 2

proprietar 1

datare

id

Iane stolnic H

Iane postelnic
H

proprietar 4

localizare

martori

1, 477, p.527

Pe ulia Podului Vechi, în perete
cu dugheana lui Iachim
shidcarul

1, 450,
p.507; 2,
450, p.408

1, 464, p.518

popa Irimia de la Sf. Nicolae,
Bejan Gheuca vornic de gloat,
Constantin opa cpitan f. pitar,
Bejan sraci, Ion, popa Darie,
Bosie ârcovnic, Cozma aprod,
Aslan, Lazor daraban, Rugin
vornic, Roca vornic, Bant
cpitan, Zatic, Simion, Ionaco,
Iorga ârcovnic, Ion Botezatul

1, 425, p.485

1, 420,
p.481; 2,
450, p.407

Ref. DocIS

Pe ulia Podului Vechi, dup Bejan
elar, între locul lui Iane H i locul
Tilioiesei

în târgul vechi, lâng Iane
Hadâmbul, Hareta sbier, Tilioi,
Tnase

Pe ulia Podului Vechi, dinaintea
m-rii Sf-Sava

popa Eremia, popa Darie de la
Dancu, Alexandru vornic, Necula
bcal, Ilea brbier, Mihai vtaf de
M-rea Dealul în târgul vechi, între Nicula, Bejan,
vieri, popa Gheorghe domnesc,
Mare
Gheorghe bacal i Hareta sbier
Tanase fiul Sâmbotinesei, Tilioi
potcovar, Bosie, Bejan, Ionaco,
Frangole

proprietar 5
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Ptraco Dan f.
logoft al treile
fiul lui Dan
M-rea Sf.
blnar, cu soia Vineri
lui Alexandra i
fiica lor Dochia

Zanhir i soia lui

Alexandra fiica lui
Dan blnar i soul
ei Nica (1) Iordache
sbier (2)

29
Misil fiul lui
septembrie Pricopie i soia lui
1667
Nastasia

8
Dan blnar i soia
decembrie
lui Antimia
1667

169

171

* Gheorghie
cumnatul Irinei

* Irina fiica lui
Zanhir

Tnasie f. aprod fiul
lui Sâmbotin i
Iane postelnic
soia lui Ania

24
noiembrie
1663

14

Iane Hadâmbul
postelnic

proprietar 4

14 mai
1661

4

Constantin i fiica
lui Nastasia,
Ion i soia lui
nepoata lui Manole Mricua
Cefut

proprietar 3

5

Stroioaia

9 aprilie
1661

proprietar 2

Neaca, soia lui
Voico zltarul,
Simziana
Arsenie, Pavel i
Bejeneasa i fiul ei
Axinia, fraii Agahiei
Vasile
Alboaia, copiii lui
Btog

proprietar 1

datare

id

proprietar 5

martori

Ref. DocIS

Sculi aga, Alexandru, Cozma
vtaful, Iorga ârcovnic, Tilioiu
potcovar

2, 58, p.61

2, 6, p.6

case cu loc i pivni i loc de
dou dughene în frunte la pod,
între Nechifor Bârcul i Petre
Berchis i Ionaco Blatul

2,187, p.167

Ion iuzbaa, Tudori, Dumitraco
cldrar, Nacul, Andreica, Ianache
comornic, Chirco, Iane uerel,
cas cu pivni între Ion iuzbaa i
popa tefan, popa Dumitraco,
2,175, p.155
Necula cumnatul lui Misil
popa Ion, Ionaco Capea; * popa
Butuc, * popa Darie, * Toader
Butco, * Ion ârcovnic

în Târgul Vechi

pe Podul Vechi, din dos, lâng
casele lui Caciupi

Dumitraco Roca vornic de
poart, Ursul vornic de poart,
Hlpscul vornic de poart,
Manole slug domneasc, Toader
pe Ulia Podului Vechi, între Ion
vornic, dumitraco diac, Enache
cumprtorul i dughenele m-rii Sf. ginerele Stroioaiei, Gavril croitor,
2, 4, p.4
Sava
Iorgachi sbier, Cozma aprod,
tefan croitor, Tnasiie fiul
Sâmbtinesei, dumitraco curelar,
Bjeneas elri, Sucevenia,
Ilea brbier, State schimbtor

localizare
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Gheorghe zltar i
soia lui Luchiana i Iane postelnic
fiica lor Alexandra

20
noiembrie
1672

192

284

M-rea Aroneanu

Misail iuzbaa i
soia lui Mrica i
fiii lor Ionaco i
Neculai

190

Dumitraco Cujb
tat lui Ionaco
Cujb vornic

proprietar 2

14
februarie
1669

16
popa Ursu, tat
decembrie Anei, bunicul lui
1668
Ilea zlarul

proprietar 1

datare

id

proprietar 4

M-rea Dealul
Mare

Prodan vtaf i
soia lui Tofana
i cu fraii lui
Ionaco Cujb
Cristea, Andrei,
f. vornic i sora
Grigora cu
lui Salomia
soia lui Ania,
Iordache cu
soia lui Schiva

proprietar 3

Dumitraco
ginerele lui
Ilea zlarul i
soia lui
Mriua

proprietar 5

Ref. DocIS

2, 219, p.192

Ursu, Toader Vetri, Ptrcan
vornici de poart, Ionaco Cujb
vrul, Dumitraco uricar, Vasile
Capezan elar, Enache negutor
ginerele Fulgeroaiei, Constantin
pitar, Pavel zltar, Neculai zltar,
Pârvu vtaf, Andoca clra de
arigrad fiul Prodnesei, Dumitru 2, 213, p.186
ginerele lui Neculai bacal, Florea
croitor cumnatul lui Ilea, Ambrozie
brbier fratele lui Ilea, Enache
cumnatul lui Ene peve, popa
Cozma de la Aron Vod, Cârstea
ginerele lui Mciuc, popa Neculai,
Misail egumen de Bârnova

martori

Silion vornic de poart, Gheorghe
vornic de poart fiul lui Manole,
Dârjan iuzba, Ilea zlar,
Gheorghe ginerele Mricuei,
în Tîrgul Vechi, între Iane postelnic
Aslan, Simziana vduva lui Bejan, 2, 384, p.355
i Tilioiasa
Dumitru ginerele lui Necula, Mlina
i Nastasia fiicele lui Iorga
ârcovnic, Frâncul vornic, tefana
Tilioiasa

un loc de dughene

din casa lui Dumitraco uricar
pân în dughenile lui Ionaco
Cujb fiul lui Filip, vrul lui Prodan
i pân la ulia Podului Vechi

localizare
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27 ianuarie Gheorghe bacal i
1677
soia lui Mrica

309

3 martie
1680

1
Vasile Gealalu
decembrie
staroste de croitori
1690

338

209

Costanda negustor Toader abger
ginerele lui
ginerele lui
Mihalache blnar
Ianache aul

Irina i fratele ei
Ali potcovar i soia
Dumitracu i fiul el
lui Papina
Neculai

M-rea Andriano

6 mai 1676 Sâmbotin cizmar

Stoian uer al
doilea so al
Zanhirei

Gheorghe fiul lui
Andrei i al
Zanhirei

300

297

proprietar 3

proprietar 2

Solomia
Sâmbotineasa i fiii m-rea Dealul
ei Gheorghe i
Mare
Dumitraco

8 februarie Andrei i soia lui
1676
Zanhira

proprietar 1

datare

id

proprietar 4

proprietar 5

lâng Enache aul i lâng
Floarea sora lui Mihalache

Loiz negustor, Iane staroste de
negustori, Pan negustor, Nastase
vornic de târg, Zeaipan negustor, 2, 679, p.596
Calodin zltar, Enachie fiul lui
Calodin zltar, Apostol

Ptraco, Dumitru potcovar, Vasile
2, 529, p.473
cldrar, Pavel staroste

2, 467, p.424

dou dugheni lipite de casa lui
Gheorghe bacal, în capul Podului
Vechi, cu loc pân în fundul
gardului
în mahalaua Potcovarilor, lâng
Brboi, lâng dughenele
mânstirii, âmpotriva casei lui
Vasile cldrar

2, 450, p.407

lâng Arcari, în jos de biserica
armeneasc, partea cealalt de
pod, în rând cu casele lui
Mihalache blnar

între casele lui Tilioi potcovar, ale
lui Statie schimbtor i ale lui
Hareta sbier

Mihalache blnar, Leondar abger,
Agahia soia lui Pascal, Sefer
boiangiu, Latif arcar, Larion fclier,
Calodi zltar, Tnase vtaful
2, 444, p.402
logoftului Racovi, Enache fiul lui
Dima, Vasile croitor de pe Podul
Vechi, Dumitru cumnatul lui
Mihalache blnar, Stavrache

Ref. DocIS

martori

localizare
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217

11 iulie
1692

Cujb vornic

2 februarie
Cârstea Cujb
1692

213

proprietar 1

datare

id

Dima ba
bulucba i
soia lui
Dumitra

Ionaco Cujb
nepotul lui Cujb
vornic i nepoii lui
Apostol i Moise fiii
Aniei fiica lui Cujb
f. vornic

proprietar 4

Ilea zlar

proprietar 3
Maria fiica lui
Ilea zlar i
soul ei
Dumitraco f.
Dima ba
vistiernic al
bulucba
doilea i copiii
lor Gheorghi,
Irinua, Anua
i Sandal

proprietar 2

proprietar 5

loc cu patru dughene în frunte i în
lung cât a fost ograda btrânilor,
pe Podul Vechi, în colul Uliei
Strâmbe,lâng casele lui
Dumitraco f. vistiernic

casele cu pivni din piatr în dos
i cu fântân

localizare

Ursul Avraam protopop, Stru
preot, Ambrohie brbier, Neculai
cupe ginerele lui Mihalache,
Gheuca bulucba, Gheorghe
mortasip

martori

3, 34, p.30

3, 27, p.24

Ref. DocIS
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8 aprilie
1657

70

87

Gheorghie
negutorul

6
septembri Ilie vornic*
e 1654

59

M-rea Pângrai

M-rea
Barnovschi

Enache vornic
Alexandru iul
de târg fiul lui
lui Ilie vornic*
Cârstea vornic

Mricua, fiica
lui Ionaco
Apostol f. sulger
Prvlie

21
ianuarie
1652

61

Cârstea
vornic de
ana, fiica
poart i
Anghelinei diaconia
soia lui
Despa

Apostol f. sulger

Dragot
hotnog i
motenitorii
lui

25 mai
1649

martori

1, 376, p.442

1, 376, p.442

1, 355, p.425

1, 322, p.400

referinta DocIS

la Fclieri, între dughenele
m-rii Barnovschi

1, 429, p.488

Roman proegumen de la Sf. Sava, Enache blnar,
Statie blnar, Onciul blnar, Sava fiul Cadiului, Bejan 1, 407, p.469;
Pe Ulia Ruseasc, lâng
shidcar, Ilea brbier, Toader vtaf, popa Mihail,
409, p.471; 2,
Enache blnarul
Simion f. staroste de Cernui, popa Darie; Cozma cel 351, p.324
btrân, Ilea zlar, Simion One, Berna

Pe Ulia Ruseasc

Pe Ulia Ruseasc

În Târgul lui Barnovschi

Apostol f. sulger
(nepotul lui Ionaco
Prvlie)

Ionaco
Prvlie

25 mai
1649

localizare

60

proprietar 5

Pe Ulia Ruseasc

proprietar 4

22 martie
Cneaghina
1645

proprietar 3

45

proprietar 2

Pavel vor. de gloat
cu soia lui Mrica i
Ionaco
fraii lor Neculai
Rusul
Mogâldea i Vasile
pârclab
Caraiman pitar,
nepoii Cneaghinei

proprietar 1

datare

id

Tabel cumulativ: Locuri de cas pe Ulia Ruseasc, 1580-1700. Surs: Documente privitoare la istoria oraului Iai, vol. I-III, ed. Ioan
Caprou, Petronel Zahariuc, Iai, Ed. Dosoftei, 2000
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Cadiul

Sava croitor, fiul
Cadiului

Nastasia fiica lui
Constantin Cadiul

30
Sava Cadiul Dumitraco ginerele
191 decembri croitor i soia lui Ilea zlarul i
e 1668
lui Anghelina soia lui Mriua

22 iulie
177
1668

16

Sava fiul lui
1 ianuarie
Constantin
1664
Cadiul

Drghici
sraciul i
soia lui
Rusca

Chiriac i
soia lui
Ileana

Marta soia
doamna
lui Cocea i
Ecaterina a lui
fiul ei Enache
Dabija vv
(1669)

1, 494, p.542

1, 493, p.541

1, 488, p.537,
489, p.538;
2,129,p.118

pe Ulia Ruseasc,
împotriva casei lui Sava al
lui Constantin Cadiul, între
casa Enchioaiei i locul
lui Gheorghe uer

Corlat uricar, sava al lui Constantin Cadiul, Vasile soul
Nastasiei i fiica lui Maria cu soul ei Gavrila, Maria
Maarinoaia, Gheorghe Rugin meserciul, Isac
2, 60, p.62
ceaprgar, tefan pitar, Ion croitor, Stele sbier, Iane
peve, Despa, Marta Cocioaia, popa Vasile de la Sf.
Petru de la Brboi
Ionaco Mare Boiar, Enache cojocar domnesc, Dumitru
bibrcar, Nica cumnatul lui Sava, Ionaco al anei,
Costea clra de arigrad, Enache brbier domnesc,
între chervsria lui
Nicula bacal / (1669) Alexa vornic, Cârstea f. m.
Barnovschi i o dughean vame, Scoare comis, Sava Cadiul, Chira zltar,
2, 201, p.177;
a lui Sava, împotriva lui
Gheorghe vornic, Enache cumatul lui Iane peve,
251, 223
Nica, cumnatul lui Sava
Gheorghe al Frânci, Chiriac nepotul lui Mitrofan
clugrul, Drose f. staroste de blnari, Petco bacal,
Gheorghe Bute bcal, Ion surlar, popa Ursul de la
biserica Roci
un loc de dughean, din
peretele casei lui Sava
Gheorghe vornic cumnatul Despei, Marta Cocioaia,
pân în peretele casei
Chira zltar, Enache, Ambrohie brbier, Pârvul vtaf, 2, 214, p.187
Martei Cocioaia, din frunte
Vasilie cpitan
pân în pod i înapoi pân
în fundul ogrzii lui Sava

din dos, lâng Iane peve,
pân în locul Cârstii
vornicul, pe Ulia ruseasc

Gheorghe Baca m.
comis

25
Iancu f.
noiembrie
bulucba
1660

împotriva m-rii Barnovshi

2

M-rea
Barnovschi
(1666)
Pe Ulia Ruseasc, în
Blnrie

Duca
vistiernic

22
Vasilaco, fiul Chiriac, cumantul lui
noiembrie lui Ureche
Vasilaco i soia lui
1660
vornicul
Alexandra

Alexandra, fiica lui
Ureche vornicul i
soul ei Chiriac

1

Racovi
Cehan m.
logoft

18 iulie
1660

97
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10 mai
1669

201

Sava Cadiul
i soia lui
Anghelina

Sava Cadiul

7 aprilie
1669

197

15 iunie
223
1669

Lepdatul i
soia lui
Axinia

Ecaterina
Marta soia
doamna
lui Cocea i
rposatului
fiul ei Enache
Dabija vv.

Dafina
Dumitraco ginerele doamna
lui Ilea zlar
rposatului
Dabija vv.

Drghici

Gheorghie m. uer
i fiul su
Andronache

Antimia
Buciumoaia
Sandal fiica stolniceasa
lui Curt în
nepoata
tovrie cu Axiniei a
Enache
Lepdatului i
cu ginerele ei
Andrie Darie

2, 245, p.214;
394, p.362;
395, p.363

2, 260, p.230

Alexa vornic, Cârstea f. vame, Scoare comis, Sava
Cadiul, Chira zltar, Gheorghe voric, Enache cumnatul
lui Iane peve, Gheroghe a Frânci, Chiriac nepotul lui
2, 251, p.223
Mitrofan Clugrul, Drosea f. staroste de blnari, Petco
bacal, Gheorghe But bacal, Ion surlar, popa Ursul de la
biserica Roci

un loc de dughean pe
ulia Ruseasca, din
peretele lui Sava Cadiul
Gheorghe vornic, cumnatul Despei, Chira zltar,
pân în peretele Martei
Enache cumnatul lui Iane peve i socrul lui Ilea zlar
Ciortoaia, din pod i pân
în fundul ogrzii lui Sava
Cadiul

un loc de cas câ ine
dugheana

pe ulia Ruseasc, din
Andronic f.
locul lui Enache pân în
pârclab la Iai
locul Sandei fiica lui Curt,
i soia lui
soia lui Tnase f.
Tofana
pârclab
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Grigore Ureche f.
m. vornic

Ileana sora
lui Iane peve
i a lui
Ileana i soul ei al
Gheorghi i doile Enache
soul ei
Chiriac

Bucium i
familia lui

Enache soul
Ilenei i fiica
lor tefana

Antimia soia
lui Lupaco
22
Axana soia Andronache fiul lui Bucium f. m.
247 decembri
lui Lepdatu Gheorghe uer
stolnic,
e 1669
cumnata
Axanei
Crciun
18
Maruca vduva lui aprod al
279 octombrie Statie blnar
Statie
doilea so al
1671
Mruci

2 iulie
227
1669

2 iulie
228
1669

Vasile
Ureche f.
sptar, fiul lui
Grigore
Ureche

Gherasim
egumen de la
Sf. Vineri

Andronache
bcal i soia
lui Tofana

Dafina
doamna
rposatului
Dabija vv.

popa Toader de la Sf. Nicolae duhovnicul Ilenei,
Gheuca arma, Chira zltar, Sava Cadiul, Gheorghe
vornic, Dima sbier, Gheorghe sbier, Stere sbier,
Chiriac staroste de zltari, Ion sbier

dou dughene cu pivni
de lemn, lâng Tnase

Cârstea i Moglan staroti de negutori, Drosea
blnar, Tnase, Cadiul croitor, Sora zltar, Paraschiva 2, 366, p.342
zltar, Anghel sbier i fratele lui Dima, Panaiot bcal,

2, 297, p.277

2, 269, p.241

Alexandru Ramadi f. uer, Toderaco Jora f.
medelnicer, Cont logoft al treilea, Chiriac paharnic
i soia lui Alexandra sora lui Vasile Ureche, Scarlat
erb postelnic, Alexa Arapul vornic, Alexandru Buhu f.
pitar i soia lui Alexandra, Toader Ciocârlie comis,
Dumitru, Ursu, Grigore Ciocârlie vornici de poart,
2, 270, p.242
Hrista staroste de negutori, David f. staroste, Ioasaf
egumen de la Barnovschi, Gherasim egumen de la Sf.
Vineri, Mihalache Hagi Avat negutor, Mihalache
blnar fiul Mscriciului, Mihai schimbtor, Manta
schimbtor, Gheorghe Dilea, Tnase negutor,
Drosea f. staroste de blnari

dughene i pivnie de
piatr cu locul, între
boieri
Enache i Sandal fiica lui
Curt

loc cu pivni i dughene

loc cu pivnie i dughene
pe ulia Ruseasc din
Târgul de Jos, la
Precupee, din pod din
faa târgului la vale pe
lâng pivnia m-rii Hangu,
pân în gardul lui
Racovi m. comis, apoi
alturi cu gardul la vale în
ulia ignimii ce vine pe
sub deal apoi în lungul
uliei pân la podul
iganilor apoi la deal pe
pârâu pân în locul lui
Prvlie cumprat de
Apostol sulger, la uli
apoi pe pârâu la deal
pân în pod la faa
târgului
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1 ianuarie Gheorghe
1674
croitor

17
Tofana
313 octombrie vduva lui
1677
Andronic

Andrei ginerele
Tofanei

Agahia vduva lui
Pascal

Pascal f.
staroste de
negutori

20
308 ianuarie
1677

Metutica Cadioaia

Despa vduva lui
Enache blnar

Sava Cadiul
i soia lui
Metutica i
fiul lor

Paladie fclier

Urâta fiica lui
Gheorghe croitor i
soul ei Constantin

16
Enache
307 noiembrie
blnar
1676

5 iulie
304
1676

Anghelina
16
Metutica
289 februarie vduva lui
1674
Sava Cadiul
croitor

288

Ptraco
negutor

Gheorghe
Duca f. vv.

Ilea brbier i Paladie
soia lui
fclier i soia
Floarea
lui Anghelina

case cu pivni de piatr
pe ulia Ruseasc în
Târgul cel Mare,

case cu loc, între casa
Cârstoaiei vorniceasa i
casa lui Enache
Munteanul, ginerele lui
Constantin protopopul i
dosul pân în locul m-rii
Sf. Vineri
o dughean cu pivni i
loc, în ulia Ruseasc în
Târgul Mare, între
dughenele m-rii
Barnovschi, spre
dughenele m-rii Sf. Vineri

2, 410, p.376

Panaite ginerele lui Tnase, Chiriac nepotul lui
Mitrofan, Necula ginerele lui Chiriac, Panaite ginerele
lui Chira, Paladie fclier, Dumitru bcal i ginerele su 2, 481, p.435
Gheorghe, Gheorghe Aslan, Dumitru Iacomi, Doroftei
egumen de la Nicoreni (?)

Arsenie egumen (de la Bârnova) duhovnicul Agahiei

*Ioachim f. egumen de la Sf.Vineri duhovnicul lui
Enache, Neofit egumen de la Sf. Vineri, Iane f.
postelnic H, Gheorghe Hadâmbul, Iorga vame,
2, 464, p.421
Gheorghe vornic de târg, Iane ceprgar, Iane peve,
Andronic cmnar, Gheorghe Bute bacal, Ursul diac de
cmar

2, 455, p.412;
2, 506, p. 453

Arsenie egumen de la Bârnova, Nstasie i Andrei
Spoteanul vornici de poart, Vasile oltuz cu cei 12
pârgari, Ania i David fiii lui Chira zltar i Panaioti
ginerele, Gheorghe vornic, Andronic bcal de peste
drum, Enache cmnar, Tudori staroste de brbieri,
2, 412, p.377;
Dima, Tnase de la Bogdneti, Costin vtaf de surlari, 413, p.378
Rzmeri i Nacul de la vistierie, Dumitraco logoft
de vistierie, Gavril Rango, Ursul diac, Dumitraco de la
Turbteti, Ilea brbier, Ionaco Djean, Necula din
poarta chervsriei (vechi)

Toma Bblerul vame, Gheorghe Butmlai, Gorovei
logoft, Pascal negutor, Iane odoba, Petrior vtaf
de aprozi, Gavril ieromonah, Sima diac

o cas cu locul de sub ea Dumitraco vistiernic, Nacul logoft de vistierie, Dima
(v. supra, id 289)
negutor

o bucat de loc dinspre
Chira zltar, pân în uli
i tot restul locului, mai
puin cât este sub cas

peste drum de m-rea
Barnovschi, în faa
clopotniei
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Paladie fclier

Iosif
egumenul de
la Bârnova

Gavril Luca cpitan
în tovrie cu
Mihalache
Stere Hristu
blnar
negutor

jumtate de loc lâng
locul lui Iane peve,
dinspre Sf. Nicolae, de la
Axinia soia lui Ciutea

lâng Chervsria M-rii
Bârnova, cedate m-rii
pentru preemiune la
vânzarea de ctre vduva
lui Sava Cadiul (v. supra
id 304)

lâng Despa i lâng
Andronic bacal

Apostol croitor i
soia lui Axinia, fiica Ion i soia lui
lui Cehan i fiul lor Ania (1692)
antohie

Gheorghe
Duca vv.

lâng cimitirul bisericii lui
tefan vod (Sf. Ioan
Zlataust), pe din vale,
lâng casa lui Constantin
diac de cmar

Constantin
Ciutea i
10
soia lui
337 februarie Axinia i
Iane peve
1680
Ionaco soul
Mariei fiica lui
Ciutea

Metutica
30 martie
326
vduva lui
1679
Sava Cadiul

Cozma
soronar i
10
soia lui
219 februarie Anghelina i
1678
fiicele lor
Vasilca i
Axinia
Enache
10
ginerele lui
324 februarie Constantin
1679
protopop de
la Sf. Nicolae

Andrei Mihule uricar, Lupul Dzam, Vasile Gâlc
vornic de poart, Danolache uricar, Iordache uricar

2, 527, p.471

Enache clucer, vornicii de poart, Macarie egumen de
la Cetuia, Ioanichie egume de la Galata, Gligorie
2, 506, p. 453;
egumen de la Sf. Vineri, , Costanda staroste de
507, p.454
negutori, Drosea staroste de blnari, Hristofor
egumen de la Hlincea

Paladie fclier, Panaioti ginerele lui Chira, Dima grecul
negutor, Gavril sbier, Constantin protopop; Partenie 2, 498, p.446,
egumen de la Sf. Vineri, Mihalache blnar, Hagi
499, p.447
ginerele lui Andronic, Dumiic brbier, Iane peve

popa Gligoraco i popa Neculai Ciut de la Zlataust,
popa Ignat de la Sf. Dimitrie, Stoian uerel, Maxim
croitor, Ion f. staroste de soronari, Radu seiman, Gavril
2, 486, p.438;
cumnatul lui popa Gligora, dobre fratele lui Cozma,
3, 48, p.41
Istrate, Andrei sluga lui Cozma; David odobaa de
seimeni de la Dima, Ion seimean, Iane trâmbia, Ifteni,
Oghenie, Vasile diac fratele lui Oghenie
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proprietar 3

Dumitraco, fiul lui
Dumitru Sârbul

Pan blnarul

Vasile Peterece cu
soia lui Ania

17 aprilie
1658

10 iunie
1658

27 mai
1659

Calea, soia lui Chiriac
f. vame, i copiii ei
m-rea Naterea
20 februarie
Ileana cu soul ei
Maicii Domnului
1662
Andronic, i Maria i de la Dealul Mare
Irina

89

90

91

6

Ion meterul de
feredee

Mantea negutor

m-rea Galata

Dumitru croitorul

Irina, fiica lui tefan
potcovarul

15 mai
1648

52

Ionaco Rusul
pârclab

Vasile Ianciul,
Dnil fustaul
nepotul lui Necula despre Doamna

Gligore Sorci
spunarul, Anna
Sevoaia

5
septembrie Acsnie chiopul
1641

36

Ursu diacon
domnesc

22 martie
1645

Ursu diacon domnesc

20 mai
1631

31

proprietar 2

46

proprietar 1

datare

id

proprietar 4

2,18, p.17

1, 459, p.514

patru dughene cu locul pân în
gardul cimitirului armenesc,
perete în perete cu Ifrim
casa cu dou pivnie i cinci
dughene, între casele lui Iane
Jumtate f. cmra i ale lui
Bogdan armeanul

1, 449, p.506

Ulia Trapezneasc, între
Cozma i Leondari

1, 444, p.503

Ulia Trapezneasc, lâng
Drosea blnar i Gheorghi
izbaa

1, 322, p.401

1, 301, p.384

1, 216, p.293

Ref. DocIS

1, 347, p.419

David staroste de negutori, Iane
Giumtate f. cmra, Alexandru
negutorul, Tudor, Adam, Tudosie uer,
Lefter negutor, Istratie Mciuc

martori

lâng portia mica a m-rii
Barnovschi

Pe Ulia Trapezneasc

În mahalaua Trapezneasc, în
Surlrie, între Ion Motoholul i
Toader Supirelu

Pe Ulia Trapezneasc, lâng
Tudosie meserciul i lâng
Delimrcoaia

proprietar 5 localizare

Tabel cumulativ: Locuri de cas pe Ulia Trapezneasc, 1580-1700. Surs: Documente privitoare la istoria oraului Iai, vol. I-III, ed.
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Iai, Ed. Dosoftei, 2000
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Alivera i vara ei Maria
i nepoii lor
Pun m. vame
Paraschiva i Toader

25 iunie
1669

259

Brcan etrrel, Pintilei etrrel, Ania fiica
lui Peterece, Ifrim cizmar, Dumitru
chiopul; Dârjan cpitan, Matia pisar
2,173, p.154;
unguresc, Mihalache clra de arigrad, 289, p.265
Constantin zltar fiul lui Gheorghe
negutor

Iorga f. m. vame, Cârstea staroste de
negutori, Gheorge al Frânci f. vornic de
târg, Matia pisar unguresc, Mihalache
lâng locul lui Matia pisar
ginerele lui Iordache sbier, Constantin
unguresc, schimb cu un loc
fiul lui Iorga, Iane negutor, Mihai
cumprat de Pun de la Maria i schimbtor, Manta schimbtor, Daniil
2, 316, p.292
Toader vara i nepotul Aliverei (v. diacon de la Bisericani fratele Alevrei,
infra id 260)
Dârjan cpitan (iuzbaa) i soia lui Maria,
Toader Manul nepotul Mariei Dârjneasa,
Buta vornic de poart, Dumitraco Caul
vtaf de stolnicei

în dosul Cizmriei, între locurile
M-rii Barnovschi i cel al
Molodeoaiei

Anghera cel btrân

29 august
1667

Dumitra Balint f.
iuzba i fratele
Pun m. vame
lui Ptraco, fii lui
Anghera

2,141, p.126

2,102, p.98

Drosea staroste de blnari, Manta,
Manoli, Miha chervsragiu, Mihai,
Nstsia Gavriloaia, Ionaco Petrior
slug domneasc

pe Ulia Trapezneasc, între
Drosea staroste de blnari i
Rzmiri f. vtaf

Ref. DocIS

Gheorghe vornic, Drosea blnar, Mihai
schimbtor, Manea schimbtor (zaraf),
pan schimbtor, Proca negustor, Necula
2, 67, p.68
negustor, Mihai negustor, Tudor negustor,
Necula blnar, Nica negustor, Cristu
staroste

martori

dou dughene lâng m-rea
Barnovschi, aproape de
Schimbtori

proprietar 5 localizare

loc de cas cu cinci dughene la
uli

proprietar 4

Precup hotnog i
Mricua, fiica
sora lui
lui Precup
Mgdlina, fiii lui
hotnog
Gavril

167

149

Maria Dimoaia i
Andrei blnar
fiica ei Anghelua

159

tefana Oata

3 ianuarie
1666

Gavril i soia lui
Nastasia

Anisia i fiica ei
Frânca

19 iunie
1664

22

proprietar 3

Irina, fiica Frânci
i soul ei Strani i
fiica or Nastasia i
m-rea Andriano
nepotul lor
Enache, fiul
Nastasiei

proprietar 2

9 iunie
1666

proprietar 1

datare

id
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Baron armean

Cârstea armean f.
tristar

11 iulie
1669

29 august
1669

230

237

Maxim armean i
Pun m. vame
fiul lui Ivan

Cârstea armean
fiul lui Baron i
soia lui Ana i
Pun m. vame
copiii lor Baron i
Maxim

Dima i soia lui
Despa, fiica lui
Nacul

6 iulie 1669 Athanasie mitropolit

Pun m. vame

Ianache Caridi
soul
Mihalache
Paraschivei i
blnar
Alivera
(1680)
clugria
soacra (?) lui

Alivera i vara
ei Maria i
nepoii lor
Paraschiva i
Toader

martori

Ref. DocIS

2, 271, p.243

din cheotoarea casei pân în
gardul Boghiii

Toader armean negutor, Cârstea
armean ciubotar, Rujea armeanc, Dârjan
iuzba de clrai ai Doamnei,
2, 284, p.260
Mihalache clra de arigrad ginerele lui
Iordache sbier, Mtia pisar unguresc,
Ivan diacon armean

Tnase f. vtaf al armeanului, Dumitru
aprod de târg, Dârjan iuzba de clrai
din uli pân în locul Mariei soia ai Doamnei, Mihalache clra de
2, 272, p.244
lui Pan
arigrad ginerele lui Iordache sbier,
Toader armean, Molodioaia, Ivan diacon
armean

în faa m-rii Sf. Vineri (? la poarta
Sf. Vineri)

Iorga f. m. vame, Cârstea staroste de
negutori, Gheorge al Frânci f. vornic de
târg, Matia pisar unguresc, Mihalache
ginerele lui Iordache sbier, Constantin
fiul lui Iorga, Iane negutor, Mihai
schimb cu un loc al Aliverei (v.
schimbtor, Manta schimbtor, Daniil
2, 316, p.292;
supra id 259); între casa vduvei diacon de la Bisericani fratele Alevrei,
531, p.474
lui Saulea i cea a Dârjenesei
Dârjan cpitan; (1680) Suloaia, Dima
ginerele lui Gheorghe al Frâncului,
Panaioti bcal ginerele lui Tnase
ginerele lui Curt, Statie ginerele lui
Iordache sbier, Chiriac ginerele lui
Onciul, Necula blnar staroste de ciocli,

proprietar 5 localizare

proprietar 4

proprietar 3

229

Maria vara Alevrei i
nepotul lor Toader

25 iunie
1669

260

proprietar 2

Nacul, Nicolae
clugr i
Nastasia, fiii lui
Ilea nepoii
mitropolitului i
Gheorghe
carvasaragiu
cumnatul lor

proprietar 1

datare

id
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Vâlcu zltar

Alexandra fiica
Cârstina soia a lui Temelie i
doua a lui Temelie soul ei Iane
Burnaz (1674)

31 august
1670

29
septembrie Sinan armean
1670

20 ianuarie Bejan croitor i soia
1671
lui Tofana

264

266

270

Gheorghe herghelegiu Baron armean

15 februarie
Alivera
1670

252

Axinia vduva
Pun m. vame
lui Vâlcu zltar

Cârstea armean
Pun m. vame
fiul lui Baron

2, 292, p.268

Toader armean, fratele popii, Dârjan
cpitan, Mihalache clra de arigrad,
Necula Grdin negutor, Constantin
zltar, Boghia, Ivan diacon armenesc

2, 306, p.286

Dumitraco Roca, Ursul, Irimcea,
Gherghel vornici de poart, Andrei fclier
i ginerele lui Ursul abger, Simion popa
armenesc, Iane, Dumitraco fiul
2, 302, p.281
Trandafiroaiei, Dumitru aprod de târg,
Sefer armean, Sterian, Constantin zltar,
Mihalache meserciu

Ref. DocIS

martori

cas cu loc, pivnie i dou
dughene, între dughenele m-rii
Galata i ale lui Ursache
vistiernic

Frangole soar, Mane arhorodeanul,
Drosea staroste de blnari, Costandin
negutor, Iane Profir, Ghinea f. m.
medelnicer, Cont f. sulger, Solomon f.
logoft

2, 339, p.310;
418, p.382

Ursache vistiernic, Andronic m. vame i
f. m. postelnic, Iorga vame, Ioasaf
egumen de la Barnovschi, Ioanichie
egumen de la Galata, Cârstea staroste de 2, 330, p.301
negutori, Constantin i Calodin fiii lui
Iorga, Sava, Gavril fclier, Alba i Todosia
i Avram nepoii Axiniei

Iacob fratele lui Cârstea armean, Manole,
între Enache fiul lui Ivan i Iacob Sefer, Toader, Luca, Maxim, Dumitru,
2, 325, p.299
fratele lui Cârstea armean
Matia pisar unguresc, Mihalache clra
de arigrad, Constantin zltar

jumtate de loc

M-rea Bisericani

9 februarie
Vasile Peterece
1670

251

Alivera

loc de dughene lâng Cizmrie,
lâng cimitirul bisericii armeneti,
în perete cu dugheana Andrei
fclier, peste uli de locul care a
fost al lui Maxim armean

Gligorie
Ivan bieul i
pârclab de
soia lui Gaftona,
Iai, al doilea
Pun m. vame
robii lui Vasile
so al Gaftonei,
Lupu vv.
i fiica lor Safta

proprietar 5 localizare

241

proprietar 4
între Dumitru aprod de târg i
Molodeoaia

proprietar 3

Maxim armean fiul
Pun m. vame
ihsoscului

proprietar 2

6 noiembrie
Vasile Peterece
1669

proprietar 1

datare

id
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2 iulie 1676 Neculai clugr

291

303

214

344

Maria mtua lui
Lupaco i Vasile

20
octombrie
1674

1 martie
1692

Maria sora
Catrinei preoteasa

aproape de Sf. Vineri, cu pivnie
de piatr

cas cu loc

o parte de loc cu pivni

Mihalache, fiul
Dochiei,
Dma i soia lui
nepotul lui
despa
Neculai clugr

Dochia

în popor la Sf. Ioan Zlataust

popa Gligora
de la Zlataust,
fiul lui popa Ioan

proprietar 5 localizare

Lupaco, Vasile
abger, fiii lui
Radu i ai
Angheliei

proprietar 4

proprietar 3

proprietar 2

Paraschiva
nepoata
Dârjenesei i soul
Mihalache
Dârjeneasa cpitnia ei Iani Caridi i
Rusul blnar
copiii lor Maria,
Gheorghie i
Vasilie

popa Gligoraco fiul
24 februarie
popii Ion i soia lui
1681
Catrina

proprietar 1

datare

id

Ref. DocIS

popa Neculai i popa Vasile i Toader
diacon de la Zlataust, Costantin vtaf de
surlari, Vasile sluga armaului, Iane
trâmbia, Apostol croitor, Necula
ârcovnic,

3, 29, p.26

2, 545, p.486

2, 454, p.412

popa Ioan de la Curelari, Stoian uerel,
Gheorghe soronar, popa Vasile de la
Zlataust, Ion i Silion fiii Anghelinei
2, 421, p.385
prescornia, Dima abger, Istratie abger,
Necula Hrom ârcovnic de la Zlataust

martori
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Gheorghie
cpitan i soia
lui Nastasia,
fiica
Lpuneanului

M-rea Hlincea

M-rea Hlincea

17
Nastasia
noiembrie
tefneasa
1645

Irimia drban

Maria Brbieria i
M-rea Hlincea
Malanca

Ptraco brbier
i fraii lui Andrei
i Bejan

20
ianuarie
1646

28 iunie
1646

28 mai
1654

48

49

50

69

Gheorghie cpitan i
soia lui Nastasia, fiica
Lpuneanului

M-rea AronVod

Andronic cu soia
M-rea Pângrai
lui Sora

26 iunie
1641

40

M-rea AronVod

M-rea AronVod

Gheorghie
cpitan i soia
Pe Ulia Nou, între Ptrachie i
lui Nastasia,
Gligorie
fiica
Lpuneanului

v. supra, ID 25, 26

Pe Ulia Nou, între Maria Brbieria
i Agapie (Zota)

La captul Uliei unde se vinde
Fina, lâng Maria Brbieria,
împotriva lui Picioraga

Pe Ulia Nou

Pe Ulia Nou, din stâlpul Vracniii
pân în gardul Raiului

34

Pan chiopul Pan chiopul

Negru cu soia lui
Rzmranda, fiica
Pan chiopul
lor Anghinia, fiul
lor Strtulat

localizare

9 martie
1640

proprietar 4
Pe Ulia Nou, între oltuzul Rat
Goaz i Tanasie uer, peste uli
i alturi de VAsile Iordchelea

proprietar 3

15 august Chelsiia Topasca, Gheorghie i Apostol, fiii
1634
fiica lui Solomon lui Mechi

proprietar 2

32

proprietar 1

datare

id

martori

1, 401, p.459

1, 329, p.405

1, 326, p.403

1, 325,
p.402; 367368, p.436

1, 300, p.383

1, 285, p.364

1, 248, p.328

Ref. DocIS

Tabel cumulativ: Locuri de cas pe Ulia Nou, 1580-1700. Surs: Documente privitoare la istoria oraului Iai, vol. I-III, ed. Ioan
Caprou, Petronel Zahariuc, Iai, Ed. Dosoftei, 2000
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Maranda
Negroaia

Conta
cmra

proprietar 3

Dumitraco i Ion,
fii lui Gligorie a
Gavrila logoft
Barnii

28 aprilie
1665

118

Gheorghe pârclab i
soia lui Micua

Irina bieia i
fiul ei Arpentie

11
ianuarie
1664

18

Ichim croitorul
i soia alui
tefania

Simziana, fiica lui Matei
negutorul i soul ei
Dumitraco
Simion, cu fiica Mriua
negutorul
i ginerele Vasile i
copiii Mricua i Mavric

Negru croitorul i soia
lui Maranda

Matei neguitorul

Ionaco, feciorul
Tironesei

7 mai
1660

96

Ioni Prjescul f.
vistiernic

25
februarie
1663

Gheanghea
logoft

28 mai
1656

72

proprietar 2

13

proprietar 1

datare

id

proprietar 4

pe Ulia Nou, între Ptraco
brbierul i locul Nencioaiei

popa Gheorghie, Ptraco brbier,
Sava brbier, Dumitraco i Mieru
fiii cldrarului, Ion fiul ui Murait,
2, 82, p.80
Ursul Boghirlan, Neculai vrul
vânztorilor, Cornea staroste 
Dumitru Caichi

2, 62, p.64

pe Ulia Nou, tot locul din frunte
pân în uli, lâng Gheorghie
ârcovnic i lâng Statie

popa Grigorie cel domnesc de la Sf.
Nicolae, Pan pârclab ginerele lui
pe Ulia Nou pân în Ulia din Afar, Luca, tefan pivnicer, Ursu
cu casa la ulia din afar, între casa meserciu, Dumitraco al lui Ilie,
lui Dobje i casa lui Dumitru Zg…e
cornea ceaprger, Ion fclier,
Ptraco de la Bohotin, Vasile
Stârcea, Ilie nepotul Botoanci

1, 480, p.530

1, 418, p.479

Ref. DocIS

2, 45, p.46

martori

popa Simion dela Vovidenie, David
staroste de negutori, Alecsandru,
costea, Andreica, Chirca negutori,
Stan abgerul, Dumitraco grecuul,
Ionaco ginerele popei Simion, Ilie
ginerele Hagioaiei

Pe Ulia Nou (lâng Vovidenia)

Pe Ulia Nou, între Sârghi croitorul
i popa Gligorie, lungul pân în locul
bisericii Gheanghei

localizare
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Neniuul i soia
lui Sora

12 iulie
1667

165

268

269

Gavril Rotundul f.
logoft i soia lui
Nastasia i fiul lor
Enache

Caisin, Isac, Ionaco,
8 ianuarie
Maria, verii lui Vasile
tefni Lupu vv.
1671
Gealalu f. cmra de
ocn

Mierla fiica lui Ursu
Butuc i fratele ei
Gheorghi

4 iunie
1668

Gligorie Barnea,
8 ianuarie
Anghelina
1671
Nencioaia

proprietar 3

Gheorghe
Duca vv.

Stamatie f. m.
postelnic

Vlad i soia lui
Ania

Gligorie cu soia lui
Gaftona i fraii lui Gavril
Iane bacal,
i Simion i vara lui
nepotul lui
Palaghia i cumnatul lui
Lember
Mihalachie i nepoata lui
Maria

proprietar 2

176

Ursu Butuc

proprietar 1

datare

id

Tudosca
vduva lui
Stamatie f. m.
postelnic i fiii
lor Alexandru
i Ilia

proprietar 4

2,168,
p.150;170,
p.153

Gheorghe vornic de poart, Tudosie
uer, Zota f. sulger, Andriiaca
Blândul, Gavrila arma, fiul
Blândului, Iane Copan i Alexandru
staroti de negutori, David f.
staroste de negutori, Miha
schimbtor, Manta schimbtor, Hilip
vtaf de vieri, Vasile Iordchelea,
Lupul ginerele lui Iordchelea, Iane
fiul lui Mihai, Creul curelar, Mihil
curelar i fiul lui Ionaco, Panaiut
bacal, Mieru braoveanul i
fratele lui Lupul, Gheorghe ginerele
Moinariului, Vasile Ghiurdeie,Mirco
din Bârlad
Pan cel btrân, Iane f. vistiernic,
Gligor f. oltuz, Mieru fiul
cldrarului, Lazor, Ionaco Untul,
Irimia armel, Arhip, Ion socaci
domnesc, Neculai, Vasile
Iordchelea

case cu pivni i loc, Pe Ulia Nou,
în cornul uliii, în rspântia drumului,
împotriva bisericii Curelarilor, între
Ghorghi Michii i Gheorghi
vornicul de poart

o cas cu jumtate de loc, între casa
lui Gligore popa domnesc i casa lui
Dumitru i între locul lui Vasile
Iordchelea

boieri

boieri

(v. supra id 102) pe ulia nou la
Podul de Sus, între dughenele lui
Gavril Rotundul f. logoft i cele ale
lui Chirco negutor care trec peste
ulia ce vine de la Braoveni
patru dughene cu pivni i loc de
cas pe ulia nou, în fruntea
Târgului de Sus, între dughenele
Tudosci postelniceasa i locul lui
Ptraco brbier

2, 337, p.307

2, 338,
p.309; 80,
p.78

2, 200, p.176

Ref. DocIS

martori

localizare
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327

5 mai
1679

Andrei Nanie
staroste de
mesercii i soia
lui Gherghina i
fiica lor Mricua

23 martie Eftimia vduva lui Alexandru Buhu
1679
Ionaco Tlmaci hatman

325

Andrei blnar

Constantin Botezatul i
soia lui Sofiica

320

proprietar 2

Constantin fiul lui
Stamatin i al
Stanei,
19
Constantin fiul lui
octombrie Gheorghe zltar
1678
i al Anci i
Maria fiica lui
Gheorghe al
Stanci

proprietar 1

datare

id

proprietar 3

proprietar 4

un loc de cas cu pivni din lemn

lâng Gligoraco fclier, peste drum
de casa lui Gavril arma i alturi de
casa Nastasiei Dragomireasa

localizare

Ref. DocIS

Marcu mjer, Petrior vtaf, Ursul
Boghirlan, Ursache fclier,
Gligoraco fclier, Gheorghi
Rugin, Toader Rugin, Toader
Boghirlan

boieri, Gheorghi vornic de poart,
Vlad f. vtaf, Isac croitor

2, 510, p.456

2, 505, p.452

Gavrila arma, Constantin fortagiu,
Marco mjer cel btrân i ginerele
su Gligoraco fclier, Nastasia
Dragomireasa i fiica ei Sora, Ursan
fclier ginerele lui Mihalache
spunar, Toader meserciu fiul lui
tefan Rugin, Vasile stegar,
2, 493, p.443
Constantin vornic, Nica ginerele
Nastasiei Dragomireasa, Neagu
Munteanul fratele lui Nica, Cârstea i
fratele lui Paholcea croitori,
Gheorghe bcal, Irina Gheorghiasa,
Constantin Roat

martori
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Ion fiul Molioaiei

Marie Toderioaia
Agafie Vasilie srac
i fiul ei Neculai

24
februarie
1691

7 iulie
1692

202

216

Ene ginerele lui
Andronic

17
Costanda vduva Costanda fratele lui
octombrie lui Iane de pe
Adam staroste de
1679
Ulia Nou
negutori

proprietar 2

334

proprietar 1

datare

id

Panait
bulucba i
soia lui
Cernureca

proprietar 3

proprietar 4

în Târgul Finii, între Gligoraco
staroste i Irimia vtaf

din locul Sultanei Mare Boiereasa
pân în locul Piciorgoaiei

localizare

Ref. DocIS

3, 2, p.2

3, 33, p.30

Panait ginerele lui Bute, Gheorghe
nepotul lui Bute, Cârstea al Punii,
Pan negutorul, Hagi ginerele lui
Andronic, Temelie, Ene Dracul,
Todor, Zota, Dumitraco colivar,
tefan ginerele colivarului
Irimia vtaf, Gligoraco staroste de
fclieri, Ursan fclier domnesc,
Dumitraco ginerele lui Drgu,
Vasilie ginerele Crîstinei, Constantin
Botezatul, Tecla, popa Neculai,
Mereu ierodiacon

Ioaniche egumen de la Aron Vod,
Iane Papalaci soul Sultanei,
Sultana, Mihai (Picioraga) i soia lui
Irina Piciorgoaia, Dragnea cldrar,
Iane staroste de negutori,
Costanda staroste, Adam negutor
cel btrân, Mihu, Sava fiul lui
2, 522, p.468
Andronic, Toma, Iorga, Ion
negutori, Darie ginerele lui Ene,
Gheorghe Fetiril, Anastasie f.
vistiernic, Mihai Lamb, Gheorghe
ginerele lui Farlear, Mehmet Ali
turcul ba

martori
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Gheorghe
cizmarul cu
soia lui
Nastasia

20 mai
1652

54

64

Neaniul cizmar
domnesc i soia
lui Mrica

Mavrichi cu
soia lui Iona i Dumitraco
fiii lor Ion i
clucer
Neculai

20 aprilie
1650

Dumitraco
clucer

Vasile diaconul, Gheorghe
fiul lui Maic din cizmarul
Uricani
domnesc

Ifrim, fiul
potcovrie

3 iunie
1649

Pe Ulia Strâmb (lâng Braoveni)

pe Ulia Strâmb, între chervsrie,
Ilinca fata Zamfirei i Rali Vistiernicul

pe Ulia Strâmb

lâng Condrea zltar

Statie vame

Alexandra fiica
Fotesei

53

318 8 iulie 1646 Fotea

pe Ulia Strâmb, lâng casele
Hbescului, jumtate

38

Safta fiica lui
Apostol pitar în
tovrie cu
Sechil stolnic

pe Ulia Strâmb

localizare

Hbeasca lui
Hbescu
vornic

Safta, fiica lui
Apostol pitar

6
octombrie
1643

proprietar 4

Pe Ulia Strâmb, lâng Nastasia
Solomoneasa

Toderaco
(Ianovici) m. vor.
al rii de Jos

Filip croitorul
cu soia lui
iganca

6 august
1642

43

proprietar 3

Andreia f. etrar
Miron costin m.
fiul lui Toderaco
comis (1664)
logoft

Ionaco Peaicul
sulger

Gbr f.
cpitan

9
noiembrie
1627

30

proprietar 2

proprietar 1

datare

id

Ion Dobje i Vasile Tbâr vornici ai doamnei, Dumitru
stolnic, Dumitraco coad stolnic, Ciogolea i Mooc vornici
de poart

martori

1, 386, p.449,
483, p.534

1, 361, p.430

1, 356, p.426

1, 331, p.406

1, 315, p.394;
2, 409, p.375

1, 309, p.389

1,176, p.234

Refe. DocIS

Tabel cumulativ: Locuri de cas pe Ulia Strâmb, 1580-1700. Surs: Documente privitoare la istoria oraului Iai, vol. I-III, ed. Ioan
Caprou, Petronel Zahariuc, Iai, Ed. Dosoftei, 2000
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Caisin i Isac
vornici ai doilea,
Ionaco i Maria,
veri primari ai lui
Vasile Gealalu

17

Irina Pnoaia

8 ianuarie
1664

Handoca clucer 2, Pascal f. staroste, Pan fratele Saulei,
Ionaco zugrav, Mihalache Hagi Haivat, Alexandru Dimu,
Alexa ginerele lui Ionaco, Mireu i fratrele lui Lupu
braoveanul, Manu zaraf

* pe ulia Strâmb, între casele
Paradisoaiei i cele ale lui Tnase
braoveanul, lâng biserica lui Danco,
din uli pân în locul lui Bechiri
Budacul

nepoii Irinei
Pnoaia: Alexa
cu sora lui
tefana i verii lui Irina, nepoata lui
Nastasia
Alexa i soul ei
edzroaia,
Condrea
Mricua
Andocoaia, alt
Mricua

11

2, 61, p.63;
358, p.332

2, 34, p.29

David staroste de negutori, Toader Paladie aga, Iane,
ginerele lui Mihai ungurul, Loga ginerele lui Condrea Zltar,
pe Ulia strâmb, lâng Podul Vechi,
Gheorghi zltarul, Alexa Pan, Ionaco zugravul, Pan
între Paladie aga i Hariton cel btrân
Caceauni f. staroste, popa Darie, Ilea zlarul, Vasile Caitaz,
Ionaco nepotul lui Cujb, Iane Botezatul, Dnil Lapteacru

2, 24, p.22; 80,
p.78

1, 424, p.484

1, 423, p.483

1, 423, p.483

Refe. DocIS

o cas cu loc pe Ulia strâmb, ase
dughene pe ulia care vine dinspre
braoveni, unde d în ulia Târgului de
sus care

martori

Iorga, fiul lui
Caraiani f. vornic Moisie doctorul
de târg

Stamatie f. m.
tefni Lupu vv
postelnic

Pe Ulia Strâmb, lâng biserica lui
Danco

Mihalache, soul
Saftei, fiica
Todosiei
Clugroaia

Pe Ulia Strâmb, împotriva
dughenilor Ilenei, înspre casele lui
Alexa pivnicer

localizare

15
Caraiani i
septembrie
soia lui Maria
1662

Vasilie
Gealalul,
102 1 mai 1662 fratele lui
Gheorghi
cmraul

77

27 ianuarie Todosia
1657
Clugroaia

proprietar 4

Pe Ulia Strâmb, lâng locul
clugrilor de la Golia

Pavel
Ciocârlan

29
decembrie
1656

75

proprietar 3

Ileana, sora lui
Pavel Ciocîrlan

Ileana, sora lui
Pavel Ciocârlan
Pavel Ciocîrlan

29
decembrie
1656

76

proprietar 2

proprietar 1

datare

id
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Toderaco
logoft

Toderaco
logoft

Ivan socaci,
toader croitor,
Odochia

Nastasia soia
lui Dumitraco
Solomon f. m.
sulger i fiii ei
Ionaco i
Lupul / Ivan
socaci, toader
croitor, Hilip
cizmar,
Odochia

Ghedeon
egumen de la
Trei Ierarhi

20 aprilie
1664

20 aprilie
1664

111

20

19
243 noiembrie
1669

Mihalcea i
Cârstina, fiii lui
David negutor

Ania vduva
lui Buhu
logoft

15 martie
1670

30 mai
1670

253

257

Gheuca m.
vistiernic (1679)

Andreia f. etrar
Miron costin m.
fiul lui Toderaco
comis
logoft

Iane negutor
fiul lui Alexa i
ginerele lui
Paradis

David negutor

proprietar 4

Andreia f. etrar
Miron costin m.
fiul lui Toderaco
comis
logoft

proprietar 3

Gaspard
Pan Daov
ceasornicar
ginerele lui
francez i soia
Miron f. vame lui Irina i fiica lor
Magdalena

Iane peve

proprietar 2

proprietar 1

datare

id

un loc de cas cu pivni pe ulia
Târgului, între Statie clucer i Vasile
braovean

lâng Chervsria Goliei, între casa
lui Gheorghe negutor i cea a lui
Damian

trei dughene cu locul, între Paladie
vistiernic i Moise doctor i 100 de lei

loc aglutinat, pivnie de piatr, pe Ulia
Strâmb

pe Ulia Strâmb

localizare

2, 307, p.287

2, 293, p.271

2, 64, p.66

2, 64, p.66

Refe. DocIS

Vasile pitar, Petru Cpotici, Enache vornic fiul lui Cârstea,
Pârvu vtaf, Ionaco Petru, Vasile fost vtaf de temni,
Ionic Hbescul, Vlasie de la Docolina, Dumitru uricar, Ion 2, 313, p.290;
Buhu, Iane staroste de negutori, Adam staroste de
518, p.461
negutori unciul lui Mihalcea i al Cârstinei, Mihai Lamba,
Mârzea negutor, Toma

Hristofor egumen de la Golia, Partenie i Macarie
proegumeni, Tudosie uer, Adam negutor ginerele lui
Miron, Gheorghe cel Btrân, Chirco fiul lui Ioan, Ghinea,
Costea fiul lui Dumitru, Apostol diac de cmn, Damian
ginerele lui Mciuc, Sima plcintar, Mihai i Bejan fiii lui
Sima, Daniil clugr de la Golia, popa Ioan de la Golia

martori
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Andronache f. m.
uer

Enache fiul lui
Pârvu f. vtaf
al lui Neculai
Buhu f. m.
logoft

Simina soia lui
Gheuca f. m.
vistiernic i
Constantin
ginerele ei
Cantemir vv.
Vasile f. m.
jitnicer i fiica
ei Maria

1 martie
345
1681

3
211 noiembrie
1690

Vasile Gheuca
m. vistiernic

Grama f. m.
stolnic

proprietar 3

12 mai
328
1679

proprietar 2

Cârstina, fiica lui
Grama f. m.
stolnic, vduva
lui Statie f. m.
clucer

proprietar 1

275 4 iulie 1671 Irina Pnoaia

datare

Condrea
negutor nepotul Theodosie
Irinei Pnoaia i episcop de
soia lui Irina i
Rdui
fiul lor Enache

id

Patriarhia de la
Ierusalim

proprietar 4

între casa lui Gavrili vornic

cas cu pivni de piatr i loc

mai sus de biserica lui Dancu la
schimb cu locul lui Gheuca cumprat
de la vduva lui Gorovei f. logoft (v.
id 210)

pe ulia Strâmb, între casele
Paradisoaiei i cele ale lui Tnase
braoveanul, lâng biserica lui Danco,
din uli pân în locul lui Bechiri
Budacul

localizare

Refe. DocIS

Frangole m. soar, Ianache negutor fiul lui Mihai Ungurul,
Mihalache fiul lui Fran, Ilea zlar, Neculai shidcar,
Ambrohie brbier, Panaite bcal i Gheorghi ginerii lui
Caitac

boieri

2, 675, p.593

2, 546, p.487

2, 511, p.456

Ghedeon mitropolit de Suceava, Dosoftei episcop de
Roman, Ioan episcop de Hui, Iane negutor ginerele
2, 358, p.332;
Paradisoaiei, Miha negutor ginerele postelnicesei, Tnase
404, p.371
braovean, tefan Ptru, Gligoraco vtaf al mitropolitului,
Gligorie vtaf al vistiernicului, Lupu braovean

martori

Anexa 2
Cartografie
Lista hrilor:
Harta 1 Harta sintetic de baz pentru oraul Iai
Harta 2 Distribuia spaial a descoperirilor arheologice medievale i moderne
timpurii pe teritoriul oraului vechi.
Harta 4 Cartarea descoperirilor arheologice neataate, databile ante quem cu
sfâritul domniei lui Alexandru cel Bun (secolul al XIV-lea – începutul
celui de-al XV-lea).
Harta 5 Delimitarea sectoarelor probabile marcate de descoperirile arheologice
neataate, datate în secolele XIV-XV, XV i XVI.
Harta 6 Uliele mportante din oraul vechi, analizate grafic conform indicelui de
densitate comercial.
Harta 7 Cele trei artere paralele cu marginea platoului, de la nord la sud: Podul
Vechi, Ulia Sf. Vineri + Ulia Trapezneasc i Ulia Ruseasc.
Harta 8 Analiza reelei stradale a oraului vechi.
Harta 9 Progresia construciei de biserici, reprezentat grafic conform datelor
din Tabelul 21.
Harta 10 Un model analitic pentru extensia probabil a Iailor la sfâritul
secolului al XV-lea.
Harta 11 Un model analitic pentru extensia probabil a Iailor la mijlocul
secolului al XVI-lea.
Harta 12 Spaiile deschise i semi-deschise, susceptibile a servi drept piee.
Harta 13 Spaiile deschise i semi-deschise, susceptibile a servi drept piee, în
relaie cu fronturile de strad dominate de dughene.
Harta 14 Forma digitizat i rectificat a planului din 1819/1893 (Bayardi).
Harta 15 Perimetrul probabil al Târgului Finei marcat pe planul din 1789.
Harta 16 Descoperirile arheologice din perimetrul Biserica Alb – Curtea
Domneasc – M-rea Barnovschi – Sf. Sava.
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Harta 17 Descoperirile arheologice din zona biserica catolic – m-rea Trei Ierarhi
Harta 18 Descoperirile arheologice din zona Sf. Sava – Sf. Vineri.
Harta 19 Localizrile (pe zone/ulie) a locurilor de cas menionate documentar
(1580 – 1700).
Harta 20 Zonarea ocupaional în aria Târgului Vechi, 1580-1700, conform
datelor documentare.
Harta 21 Zonarea ocupaional în aria Târgului Nou, 1610-1700, conform datelor
documentare.
Harta 22 Modelul teoretic al nucleului oraului vechi Iai la sfâritul secolului al
XIV-lea.
Harta 23 Modelul teoretic al nucleului oraului vechi Iai în a doua jumtate a
secolului al XVI-lea.
Harta 24 Modelul teoretic al nucleului oraului vechi Iai în a prima jumtate a
secolului al XVII-lea, dup domnia lui Miron Barnovschi.

https://biblioteca-digitala.ro

Harta 1
Harta sintetic de baz pentru oraul Iai
Sursa: planul armatei de ocupaie ruse, 1789, publicat de Mariana lapac în Arta
Urbanismului ..../ Scanare, rectificare cu Global Mapper, digitizare, suprapunere cu izohipsele
de 1m / Toate bisericile existente în perioada 1495-1799 sunt marcate / Contururile
urmresc limitele cvartalelor (insulae).
lapac, Mariana, Arta Urbanismului în Republica Moldova, Academia de tiine a Moldovei,
Chiinu, 2008, p.79 (Arhiva Militar-Istoric a Rusiei din Moscova, F.846, reg.16, d.2543,
f.1).
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Harta 2
Distribuia spaial a descoperirilor arheologice medievale i moderne timpurii pe
teritoriul oraului vechi. Sunt marcate descoperirile neataate (care nu sunt legate în mod
intrinsec unui monument existent sau cu localizare clar), fr a fi difereniate cronologic
sau pe categorii. Se observ clar c densitatea este direct proporional cu disponibilitatea
surselor edite, favorizate fiind zonele care au fost cercetate intensiv sau sistematic (Sf.
Sava i incinta bisericii Episcopiei Catolice).
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Harta 3
Distribuia spaial a descoperirilor arheologice medievale i moderne timpurii pe
teritoriul oraului vechi. Sunt marcate descoperirile neataate (care nu sunt legate în mod
intrinsec unui monument existent sau cu localizare clar), difereniate cronologic
conform datrii celei mai prudente.
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Harta 4 Cartarea descoperirilor arheologice neataate, databile ante quem cu sfâritul domniei lui Alexandru cel Bun (secolul al XIV-lea – începutul celui
de-al XV-lea). Localizrile sunt folosite pentru trasarea unui perimetru probabil al habitatului urban pentru aceast perioad.
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Harta 5 Delimitarea sectoarelor probabile marcate de descoperirile arheologice neataate, datate în secolele XIV-XV, XV i XVI
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Harta 6
Uliele mportante din oraul vechi, analizate grafic conform indicelui de densitate comercial. Limea buffer-ului care marcheaz uliele
este direct proporional cu valoarea indicelui de densitate comercial calculat statistic pe baza msurtorilor din 1811
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Harta 7 Cele trei artere paralele cu marginea platoului, de la nord la sud: Podul Vechi, Ulia Sf. Vineri + Ulia Trapezneasc i
Ulia Ruseasc sunt separate de intervale cu limea medie de aproximativ 100 de metri. Pe hart fiecare dintre cele trei strzi este
marcat de câte un culoar cu limea de 50 de metri. Zona dintre Ulia Mare (la vest) i mânstirea Barnovschi (la est) poate fi
considerat drept prima iteraie (mijlocul secolului al XVI-lea) a Târgului Vechi, fiind marcat ca atare.

Harta 8
Reeaua stradal a oraului vechi este una topografic i organic,
urmrind atent elementele de relief i evoluând în mod independent de voina
administrativ. Astfel, arterele majore sunt paralele în general cu curbele de nivel,
perpendiculare pe direcia pantelor, arterele de rangul secund încruciându-le pe
primele, nu dup o regul geometric acceptabil, ci conformându-se nevoilor
circulaiei cotidiene. Strzi majore, paralele cu curbele de nivel (cutând
orizontalitatea), cu linii roii: Podul Vechi, Ulia Goliei, Podul Hagioaiei, Ulia Sf.
Vineri, Ulia Trapezneasc, Ulia Ruseasc. Strzi de rangul secund, perpendiculare
pe curbele de nivel (conectând între ele arterele majore), cu linii verzi: Ulia
Strâmb, Ulia Cizmriei, Ulia Sf. Ilie, Ulia Mjilor, Ulia Armeneasc.
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Harta 9 Progresie a construciei de biserici este reprezentat grafic conform datelor din Tabelul 21. Ordinea cronologic a apariiei
bisericilor în perimetrul oraului vechi (Târgul Vechi plus Târgul Nou) este marcat prin mrimea i culoarea simbolurilor.
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Harta 10 Folosind distana în linie dreapt dintre Sf. Nicolae Domnesc i biserica Dancu, urmtoarea din punct de vedere strict
cronologic drept raz a unui buffer circular din care excludem zona din exteriorul platoului, obinem, o selecie de insulae care poate servi
drept baz pentru un model al teritoriului urban la sfâritul secolului al XV-lea i primul sfert al celui de-al XVI-lea.
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Harta 11 Folosind drept ancore bisericile Sf. Nicolae Domnesc, Sf, Maria armeneasc i biserica Dancu, obinem un perimetru teoretic al
zonei de dezvoltare a oraului vechi dup sfâritul secolului al XV-lea.

Harta 12
Spaiile deschise i semi-deschise, susceptibile a servi drept piee, sunt marcate cu
verde pe hart.
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Harta 13
Spaiile deschise i semi-deschise, susceptibile a servi drept piee, sunt marcate cu
verde pe hart.
Fronturile de dughene sunt marcate cu rou, conform planului din 1789. O oarecare
coinciden cu spaiile deschise poate fi observat doar în dou cazuri
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Harta 14 Forma digitizat i rectificat a planului din 1819/1893 (Bayardi). Spaiile deschise apar în numr mult mai mic i nu coincid decât
foarte vag cu cele prezente în planul din 1789
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Harta 15 Perimetrul probabil al Târgului Finei marcat pe planul din 1789. Referinele de localizare din textele documentare includ Ulia
Nou (Hagioaia), biserica Curelari, Ulia Chervsriei, captul Podului Vechi, M-rea Golia
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Harta 16 Descoperirile arheologice din perimetrul Biserica Alb – Curtea Domneasc – M-rea Barnovschi – Sf. Sava. Lista complet
incluzând numerotarea este dat în tabelul cumulativ al descoperirilor arheologice
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Harta 17 Descoperirile arheologice din zona biserica catolic – m-rea Trei Ierarhi. Lista complet incluzând numerotarea este dat în
tabelul cumulativ al descoperirilor arheologice
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Harta 18 Descoperirile arheologice din zona Sf. Sava – Sf. Vineri. Lista complet incluzând numerotarea este dat în tabelul cumulativ al
descoperirilor arheologice
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Harta 19 Localizrile (pe zone/ulie) a locurilor de cas menionate documentar (1580 – 1700). Lista complet incluzând numerotarea este
dat în tabelele cumulative ale locurilor de cas
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Harta 20 Zonarea ocupaional în aria Târgului Vechi, 1580-1700, conform datelor documentare (ocupaiile atestate pentru proprietari
de locuri de cas i vecini/rzei menionai ca martori (v. supra, Tabelele cumulative ale locurilor de cas)
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Harta 21 Zonarea ocupaional în aria Târgului Nou, 1610-1700, conform datelor documentare (ocupaiile atestate pentru proprietari de
locuri de cas i vecini/rzei menionai ca martori (v. supra, Tabelele cumulative ale locurilor de cas)

Harta 22 Modelul teoretic al nucleului oraului vechi Iai la sfâritul secolului al XIV-lea
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Harta 23 Modelul teoretic al nucleului oraului vechi Iai în a doua etap de dezvoltare, în a doua
jumtate a secolului al XVI-lea
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Harta 24 Modelul teoretic al nucleului oraului vechi Iai în a prima jumtate a secolului al XVII-lea,
dup domnia lui Miron Barnovschi
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