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Abstract
In the Moldavian Highland, one of the families that have dominated the political,
economic and cultural life, was the family of the Hudici boyar, followed by the Boldur and
Costach(i)e (Kostaki) families, „the high politics” being, along the centuries, the appanage of a
close group of large boyar families. Starting with year 1897, the members of the Franc families,
another boyar well known in the area, have built a boyar court in the current village of Hudeşti,
Botoşani county.
The architectural complex is located in the vicinity of historical monuments such as the
manor of the Boldur-Lăţescu (1757) family and a short distance from two religious edifices,
registered in the national patrimony – the orthodox churches „Sfinţii Voievozi” Hudeşti (1759)
and „Sfântul Gheorghe” Mlenăuţi (1803).
The historic, economic and cultural evolution of the pre and post war period has been
followed by the centralization and industrialization of the communist period, the manor of the
Franc family being turned into the headquarters of the rangers company in the area, or the
headquarters of the forest division, and then it became a sanitary unit. Gradually, the entire
fortification raised at the end of the 19th century has fallen into oblivion.
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În istoria României, viaţa comunităţii, fie ea rurală sau urbană, se desfăşura în
jurul curţii boiereşti, a palatului sau a castelului1. În Ţara de Sus a Moldovei, printre
cele care a dominat viaţa politică, economică şi culturală, s-a numărat şi familia
boierului Hudici, urmată de familiile Boldur şi Costach(i)e (Kostaki) – aceasta,
deoarece, „marea politică” a fost, de-a lungul secolelor, apanajul unui grup restrâns de
mari familii boiereşti2.
1

N.D. Ion, Castele, palate şi conace din România, vol. I, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române, 2002, p. 13.
2
F.L. Iorga, Familia Boldur-Costache (Kostaki). Schiţă de profil genealogic şi istoric, în Erasmus.
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Anul 1880 marchează declinul familiei fostului hatman Iordache Kostaki
Lăţescu-Boldur, urmaşii acestuia vând cele 30.000 de hectare de teren şi pădure din
„moşia Hudeştii Mari”3 unuia dintre arendaşii de origine armenească, menţionat, în
documentele vremii, sub numele de Iordachi Ciolac4. În 1889, fiul fostului arendaş
(Ion Ciolac) vinde lui Ion Franc, un alt mare proprietar de terenuri, „lotul 4 din trupul
moşiei”5.
Începând cu anul 1897, Marie (IMG. 1) şi Ion Franc (IMG. 2) au construit o
curte boierească pe acest „lot 4”, din satul Hudeşti, judeţul Botoşani (IMG. 3). În acei
ani ai sfârşitului de secol XIX, boierul deţinea funcţia de primar al localităţii Hudeşti,
postură din care contribuie şi la ridicarea bisericii ortodoxe din satul Alba, aceeaşi
comună6.
Ion Franc a fost ales, de către concetăţenii săi, senator agricol în Senatul
Revistă a Societăţii de Studii Istorice, 13, Bucureşti, 2002, p. 128.
3
„Hudeşti, cu vechea denumire Lupeni, este atestat la 1582, din vremea domnitorului Iancu Sasu” (se
menţionează în studiul apărut numai în format electronic sub titlul Evoluţia istorică şi culturală a
judeţului Botoşani/2010, p. 26, 35, 41 şi 89 – www.scribd.com/marius.../d/76864081-STUF-monumente2 – atestare confirmată în documentul din 20 ianuarie 1582, prin care, în timpul domniei lui Iancu Sasu, un
membru al familiei Movilă – Dumitru Moviliţa – nepot al lui Iaţco Hudici vinde marelui vornic Iurescu(l)
o parte din satul Hudeşti „jumătatea de jos şi cu iazuri şi cu mori în Başeu […] pentru 40.000 de aspri”
(DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. III (1571-1590), doc. 235, p. 181-184). Mai mult, documentul din 27
aprilie 1635 menţionează, pentru prima dată, „Hudeştii Mari”. Astfel, Pătraşco Ciogolea, pârcălab de
Hotin, primea întărire pentru „dreptele lui ocini şi danie, din ispisocul de danie şi miluire de la Moiseiu
Moghila voievod, un sat, anume Hudeştii Mari [s. n.], care este în ţinutul Dorohoiului, pe Başeu, cu
vaduri de moară şi cu loc de iaz în Başeu, care, acest sat, a fost de moştenire lui Moise voievod, şi l-a
miluit cu acest sat, din privilegiul de întărire pe care l-a avut bunicul lui, Dumitru Movilă, fiul lui Văscan
Moghiliţa fost pârcălab, nepotul lui Iaţco Hudici, strănepotul lui Pătru Hudici, de la Iliaş voievod cel
Bătrân şi de la Ştefan voievod cel Bătrân” (DRH, A. Moldova, vol. XXIII (1635-1636), doc. 78, p. 99103; C. Burac, Aşezările Ţării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare (1457-1504), Bucureşti, 2004, p.
96-97; Ştefania-Otilia Chiţac, D. Harabulă, D.-O. Boldur, De la „Hudeştii Mici” la „Hudeştii Mari” şi
cei din contemporaneitate – câteva repere etno-geografice, în Carpica, XXXVIII, 2009, p. 363). Din
textul documentelor prezentate mai sus reiese faptul că, sub denumirea de „Hudeştii Mari”, au fost
înglobate, din daniile şi moştenirile succesive ale reprezentanţilor familiei Hudici şi apoi ai celor din
familia Movilă, mai multe sate, de o parte şi de alta a cursului superior şi mijlociu al pârâului Başeu.
Rămâne ca, prin cercetarea mai aprofundată a colecţiilor de documente din secolele XV-XVI, să regăsim
şi menţiuni mai vechi asupra atestării propriu-zise a satelor din această parte a judeţului Botoşani.
4
F.L. Iorga, loc.cit., p. 140; Gh. Apătăchioaie, Monografia comunei Hudeşti, judeţul Botoşani, Iaşi,
Editura PIM, 2010, p. 197.
5
La peste 10 ani, în 1908, un urmaş din familia Ciolac, vinde aceluiaşi Ion Franc „100 fălci (150 ha – n.n.)
de pădure” (Gh. Apătăchioaie, op.cit., p. 197).
6
Ibidem, p. 243. O altă donaţie a familiei boiereşti a fost cea pentru „biserica din satul Cuza-Vodă, cu
hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, [care – s. n.] a fost construită în perioada 1921-1923, din
lemnul dat de I. Frank, atunci stăpân în moşia Hudeştii Mari, şi contribuţia locuitorilor. Biserica s-a sfinţit
în noiembrie 1923” (D.I. Hurmuz (coord.), Monografia Comunei Viişoara, Botoşani, Editura Agata,
2011, p. 30).
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României7, deoarece, prin eforturile sale financiare, s-a ridicat şi biserica din lemn din
satul Başeu, comuna Hudeşti (1902)8. Imaginea familiei Franc a fost reprodusă recent
într-o pictură murală bisericească, dedicată acestor ctitori ai aşezământului religios
menţionat9 (IMG. 4).
Curtea boierească este situată în apropierea unor monumente istorice precum
conacul familiei Boldur-Lăţescu (atestat încă din 1757)10 şi la mică distanţă de două
edificii religioase, intrate în patrimoniul naţional – bisericile ortodoxe „Sfinţii
Voievozi” Hudeşti (1759) (IMG. 5) şi „Sfântul Gheorghe” Mlenăuţi (1803)11 (IMG.
6). Ea reprezintă un adevărat complex arhitectural, cultural, economic şi natural, fiind
ridicată la întretăierea cumpenei apelor pârâului Başeu şi a unui afluent al acestuia.
Platoul dreptunghiular (cu dimensiunile de 310 x 120 m), pe care se află
edificiile componente, a fost supraînălţat, având o diferenţă de nivel de
aproximativ 8-10 m, faţă de suprafeţele de teren alăturate. El coboară, în părţile de
sud şi vest, sub forma unor coline, spre albia pârâului Başeu.
Mai mult, structura componentelor curţii boiereşti a constituit o adevărată
fortificaţie a sfârşitului de secol XIX şi a primei jumătăţi a secolului al XX-lea.
Timpul şi-a aşternut umbrele atât pe faţada de est (IMG. 7) cât şi pe faţada de vest
(IMG. 8) ale conacului. Edificiul are dimensiunile de 37x18 m şi 15 camere în
componenţă12 (IMG. 9); temelia este din piatră (IMG. 10), zidul din cărămidă, iar,
uşile (IMG. 11) şi ferestrele masive (IMG. 12) sunt realizate din lemn de brad, prin
măiestria unor artişti francezi.
Anexele destinate creşterii cailor de rasă (din care s-a păstrat doar una, cu
dimensiunea de 40x10 m – IMG. 13)13, fabrica de spirt de pe malul pârâului Başeu14
– utilizată pentru producerea alcoolului, precum şi parcul dendrologic (cu cele trei alei
pietruite, încadrate cu tei, pentru manejul cailor de rasă – IMG. 14) – au constituit un
ansamblu de o rară frumuseţe.
7
Gh. Apătăchioaie, op.cit., p. 200 şi 259. Informaţii, în acest sens, şi de la Agoroae D. Thoader, sat
Hudeşti, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani, 90 de ani, 8 clase, pensionar, fost administrator fermă piscicolă
– înregistrare audio-video realizată la 12 august 2011.
8
Gh. Apătăchioaie, op.cit., p. 259.
9
Mulţumim preotului iconom Andrei Iulian din Parohia ortodoxă „Sfântul Mucenic Pantelimon” BaşeuHudeşti, judeţul Botoşani – pentru informaţiile şi imaginile pe care ni le-a pus la dispoziţie.
10
Anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2361/2010 pentru modificarea
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004, privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, vol. II, în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Anul 178 (XXII), Nr. 670 bis/1.X.2010, poz. 433, p. 569.
11
Ibidem, poz. 434 şi 441.
12
Pentru permisiunea de documentare la faţa locului, prin surprinderea de imagini interioare şi exterioare –
aducem mulţumirile noastre domnului Stelian Puşcaşu, consilier local şi angajat al Primăriei din localitatea
Hudeşti, judeţul Botoşani.
13
Agoroae D. Thoader, cf. supra, nota 7.
14
Ibidem.
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Evoluţia istorică, economică şi culturală din perioadele antebelică şi
interbelică, a fost urmată de centralizarea şi industrializarea din perioada comunistă.
Astfel, conacul familiei Franc a fost sediul companiei de grăniceri din zonă, sediu de
ocol silvic şi a jucat rol de instituţie sanitară. Anexa pentru cai a avut un rol economic
local (destinaţia de moară de porumb), iar fabrica de spirt a dispărut în totalitate.
Parcul dendrologic, cu arborii săi impresionanţi, a fost conservat, lângă acesta fiind
amenajat un teren de sport.
Cum, după 1989, ceea ce a mai rămas, din clădiri şi din oaza de verdeaţă din
jur nu a fost revendicat – autorităţile locale au restaurat conacul, acesta jucând, pentru
câţiva ani, acelaşi rol de instituţie sanitară, dar, treptat, uitarea este cea care a pus
stăpânire pe întreaga fortificaţie ridicată la sfârşitul secolului al XIX-lea.
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IMG. 1. Marie Franc, 1930.

IMG. 2. Ion Franc, 1930.

IMG. 3. Platoul din care face parte şi „lotul 4” al moşiei Hudeşti, 2011.
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IMG. 4. Ctitorii Bisericii „Sf. Mc.
Pantelimon” Başeu-Hudeşti, 2011.
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IMG. 5. Biserica „Sfinţii Voievozi”
Hudeşti – vedere dinspre sud-est, 2011.

IMG. 6. Biserica „Sfântul Gheorghe” Mlenăuţi-Hudeşti –vedere dinspre sud, 2011.

.
IMG. 7. Faţada principală a conacului (est) – vedere parţială, 2011.
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IMG. 8. Faţadă sud – vedere parţială, 2011.

IMG. 9. Planul încăperilor conacului, 1995.

IMG. 10. Detaliu al degradării
temeliei şi a scării de intrare pe terasă,
faţadă sud, 2011.

IMG. 11. Intrarea principală – vedere
de ansamblu, 2011.
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IMG. 12. Fereastră faţadă sud – imagine de ansamblu, 2011.

IMG. 13. Anexa destinată creşterii cailor de rasă, 2011.

IMG. 14. Alee din parcul dendrologic, 2011.
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