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BISERICA SF. GHEORGHE DIN CHISINĂU
<le P.

lntr'o lucrare de desţălinare pe nou ogor
Şt. Berechet a stabilit data probabilă
şi cu multă ap ropiere de adevăr-a celor
mai vechi biserici din Chişinău 1). Duj)ă

<I.

fig.

anul 1812 ca hotăritor pentru fixarea ve
chimei. Şi anume: S ţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil (Vechea Catedrală), identificată
cu Sf. Nicolae pomenită intăi la 1739, si-

1. Biserica Sf. Ght'Ofghe din Chişinău.

documente şi inscripţii, în primul rind, a
·Circumcis la cinci numărul lor, considerind
•

'

CO'.\!STANTINESCU-IAŞI.

1) Şt. Berechet „Cinci biserici wchi din Chişinău• ln
Bulet. C. M. Ist., secţia din Ua5arabia" Chi:;; nău IY24.

gură dela 1806; S-ţii lmpăraţi Constantin
şi Elena (Rişcanului) după ultima restau
raţie dela 1777, deci cea mai veche; Sf.
Ilie dela J 808, dar amintită şi la 1799;
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halaua de jos. ln mijlocul unei curţi, azi
strîmtată de locuinţe noui, se ridică bise
rica cu o siluetă destul de masivă lfig. 1 ).
Un zid gros de piatră, ca la toate b1seri
cele din Chişinău, se mai păstrează pe trei
laturi ; spre sud chiar şi nişte locuinţe joase,
tot din piatră, probabil contemporane cu
prima construire.

de ta)lă, de forma unei căpăţini de zahăr,
fără nici un rost şi gust, importaţie poste
rioară primei construcţii dela unele biserici
moscovite (fig. 2). ln faţa intrării se văd
urmele unei temelii de piatră, pe care ar
fi fost un pridvor adaos, ca la toate bise
ricele timpului, dărîmat apoi.
Eşind puţin înafară se desfăşoară trupul

Fig. 3. Sf. Gheorghe.

ln plan dreptunghiular, cu streşina dreaptă, prezintă la faţadă un corp unit din
construcţia introductivă şi clopotniţă. Pe
acoperişul acesteia în formă de frontoane,
capriciul unui meşter a înăl tat un cucur igu

Turla naosului.

bisericei, din cărămidă şi peatră, pe un
soclu de peatră lucrată cu atenţie la colţuri;
cu faţadele străpunse de ferestre mari şi
mici. Spre altar absida se întoarce în se
micerc, cu trecere lentă şi oarecum armo-
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biserica Naşterea Maicii Domnului (MJza şi dela prima vedere mi-am dat seama de
rachi) dela 1812, dar mult mai veche; şi importanţa istorico-artistică pe care o pre
biserica Buna Vestire la o dată proba b ilă zintă, hotărîndu ·mă a-i consacra prezentul
s t u d i u In prealabil însă trebue de precizat
(1810), de lemn însă încă dela 1795.
Considerind numai anumite date d. Be că nu poate fi vorba de un monument de
rechet exclude din rîndul �celor mai vechi pură valoare artistică, fiind construită într'o
biserici Sf. Gheorghe, pe care o fixează epocă de complectă decadenţă a artei re.

Fig.

2. Sf. Gheorghe. Faţada cu clopotniţa.

la 1819, data „după ultima reparaţie" şi
se vede şi după „Anuarul Eparhiei Chişi
năului şi Hotinului" pe 1922, pe care-l
citează 1).
După indicaţiile d-lor Ciobanu şi Ţiganco,
am vizitat în iarna curentă acest monument
1)

şt.

Berechet, op. cit., p.

J 16.

ligioase romîneşti, de altfel aşa cum trebue
considerate şi celelalte biserici amintite ale
Chişinăului.
1.

DESCRIEREA.

Aşezată pe ultimul plan dintre bisericele
vechiului Chişinău, e cea mai răsăriteană
dominînd cartierul ce se numea odată Ma-
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nioasă dela linia dreaptă la cea curbă. De
altfel la toate colţurile arhitectul a avut grija
să onduleze muchea printr'un tor de înăl
ţimea bisericei şi de provenienţă barocă.
In dreptul altarului, pe faţada sudică, un
pridvor scund strică unitatea liniilor, caşi
la alte biserici contemporane. Dărîmarea
lui n'ar aduce nici un prejudiciu clădirei,
dimpotrivă i-ar folosi, întrucît a fost ferită
de celalt pridvor imposibil, care se adaogă

Fig. 5.

7

Nici o decoraţie externă, de cit un rînd de
capete de grinzi din peatră, care se desfă
şoară sub streşină în tot lungul bisericei; ele
ment original, puţin obişnuit bisericelor ro
mîneşti-ar aminti aşa numitele„picături" do
rice ale templelor greceşti. Nici o inscripţie,
numai icoana hramului deasupra întrării.
Acoperişul de tab lă e străpuns deasupra
naosului de-o cupolă în opt feţe, cu patru
ferestre lungăreţe şi cu o bază poligonală,

Sf Glleorglie. Peatră de mormnît.

WAlfXHEtpH poli� A�H: ĂM°H3i.� 'lo
H�'l'O'l'OHTW: ht\i6Ao&: cotţ. MApHH APT' 1818:
4\AH: 29.

In transcriere: Aice odihneşte 1 I 10bu lui
D(u}m n(e)zău ii Cionutotonto Cari 11 lov soţ
Marii I I let 1818 Mai 29.

mai tuturor bisericelor din sec. XVIII la
intrare. Pe aceiaşi latură o uşă largă, care
serveşte şi azi de intrare în timpul verii,
dar care trebue să fi fost intrarea principal ă
ca la toate bisericele vechi moldoveneşti,
judecind după scările largi ce- o preced.

care corespunde, în chip grosier însă, în
crucişării arcurilor interioare ce duc dela
planul patrat la cel circular. In general
tur l a nu-i lipsită de oarecare aparenţă de
svelteţă, spre deosebire de clopotniţa pa
trată, al că rei fronton de deasupra contra-

t

il'i'iE•
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Fig.

4.

6 -

Sf. Gheorghe. Featră de mormint.

t ifH•u. WAtÎE4u t�u A� H.; Ă NHB'A�. B[ApK'pA]
rwrţ�A. DtoTonon�A CT'AKt.pAlm. KwcTHH• MT:
1816: Ci.n. 22
t " "" ' WAHXHllfU fO&'tSA "�" [ĂMH]31.'1S: MA
HOAAlm: C'AH ntoToron'tSA�H. GT'AKt.pA1m. KocrrHH:
Al'I' 1815. �IK. 33

t n""' ""A"X"'4u ro"'tS" "'tS" A"'"3" hf'X"
MOHAX�" CAK.A KAfH A 4>oc'l' Dp0To1prn Grrui.„

In transcriere:
Sus. Alee odihneşte

i,'

roaba lui D(u)m
n(e)zău I Varv(a)ra soţul 11 protopopul //
Stăvărachi Co 11 stin. let 1816 !1 Sep. 22.
Alee odihneşte li robu lui D(u)mn(e)zău ,11
Manolachi sin pro I/ topopului Stăvă !.'
rachi Costin li let 1815 Fev. 13 11
• .

Jos: Alee odihneşte ro li bui lui D(u)m

pu•H KorTHH UJH eaHrrpon A'tElJIHH IiHCEfH'tH : G:
r1wr r1 AE= 701 CA� Ct.Kt.pUJHT AH�A 1 825 MAH 1 .

n(e)zău /ershimo !. nahul Sava care a fo I I
st protoierei Stăvăra li chi Costin şi epitrop
aceştii li biserici S. Gheorghe de li 70 sau
săvârşit la anul I! 1825 Mai 1

Crrt.Kl.fAlm KocTHH:

Alee odihneşte ro li bui lui D(u)mn(e)
zău Cos I 1 tantin sîn proto ! I pop Stăvărachi
Cos li tin let 1819 Oe. 21

t ilH'U WAHX HHfJf• po&'tS A�H ĂNH3h Hoc-

'l'AHTHH• ChH nrorronon
AIT 1819 Wl\e 21

·
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narthexul de naos, alte trei arcade mai mici
spre celelalte margeni susţin boltirea de
forma unei calote. Arcada estică se susţine
pe două eşituri de zid sau „pieds-droits",
de 2 metri grosime, ca la multe biserici
vechi moldoveneşti.
Interesante sunt două mici încăperi sa
pate în zidurile laterale de aproape 3 m.
grosime, la colţul sudestic �i la mlj1ocul
păretelui nordic. Sunt uşor arcuite la intra
rea de înăl ţimea unui om şi merg pănă la
cafas, cu care comunică printr'o podea de

plasă de fer; sunt asrzate simetric la păre
ţii laterali. Lumina mai vine încă dl la ce
le patru ferestre mai mici ale cupolei nao
sului, deşi au acolo mai mult un rost de·
corativ. Lungimea de 16 m. dela coloanei�
nartexului la altar e tăiată în două spaţii
bine distincte prin două picioare de zic
(pieds-droits) de aproape 2 m. grosime
care susţin o arcadă corespunzătoare îr
plin cintru. Marcarea celor două trave Sl
mai face şi prin boltirele deosebite; lăţime;:
e peste tot de 10 m.

Fig. 7. ::;/ Gl1eor,,, he. Bolta na·Jsului.

scîndură; au servit cindva de ascunzători;
comunicind cu încăperea de dea�upra nar
thexului dela primul etaj. In colţul sudve
stic o altă ocniţă în zid duce printr'o sca
ră spiralată, azi de lemn de stejar, la ca
fas şi apoi la clopotniţă. Cea dela părete
le ve.:;tic, comunicînd printr o deschizătură
cu exteriorul, azi acoperită cu gl'am.
Naosul e spaţios şi bine luminat de pn
tru ferestre, cu de�chizătura largă de 2
metri şi înalte de 3, prinsă înafară intr'o
'

Prima încăpere are păreţii laterali arcuiţi
semicircular-detaliu original-, pentruca
împreună cu arcaJa mare estică şi cu cea
mai mică dinspre nartex să susţină o bol
tă semicilindrică (en berceau), îndreptată
în lăţi111ea bisericii. Aceasta ne face să cre
dem că avem a face cu o încăpere bine
distin.:tă, intermediară între nartex şi nao
sul propriu zis, ce aminteşte sepulcralul
obişnuit bisericelor moldoveneşti dep� tim
pul lui Rareş pănă la ..m ijloc u l sec. XVIII ,
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stează cn rotundul cupolei de origină bi
zantină (fig. 3).
ln faţa altarului şase mormir•te mai amin
tesc de vechiul obicei ca bis�ricele să ser
vească şi de cimitire. Sunt patru mai noi
cu inscripţiile ruseşti şi două romineşti
mult mai interesante. Ambele sunt sapate
pe petre de provenienţă locală, o gresie
destul de rezist ·ntă, judecind după starea
în care se găsesc azi. Cea mai m are, de
înălţimea unui om aproape, din cauza greu-

fig 15.

BJ/t

1

n1osului la

tăţii a intrat ca m pe un sfert în pămint ;
are un chenar dintr' un cil1buc împletit, o
cruce d is păr ţ i to c ne crlor p a t ru inscripţii,
încoronate de simbolurile lunii şi soarelui.
Inscripţiile sunt orâ nduite pe linii regu l a te,
prescu r tă rile obişnuite vremurilor vechi şi
cu ductul literilor de oarecare puritate, cel
puţin la unele ; se mai pă strează î ncă îm
perecherea a două sau trei semne pentru
economia spaţiului (fig 4).
A doua, mai puţin importantă, străjueşte
mormîntul unuia din binevoitorii bisericei,
un fruntaş al coloniei bulgare. Peatra Iun-

găreată are un chenar încolătăcit şi strt m 
tat la partea superioară; inscripţia cu ace
leaşi caractere (fig. 5).
ln biserică se pătrunde printr'o întrare
adincă de 2 m., deschizîndu-se în interior
dela 1,50 la 2,60 m. lăţime. Int rarea este
arcuită la mijloc printr'un uşor semicerc,
lăsind d e asu pra spaţiul larg pentru ferea
stra ce luminează cafasul şi narthex ul. U şa
din două batante solide din lemn de stejar
,

Sf. Glz;orgl1e din

Hârlău.

acoperite cu plăci de fer, rudimentar îm
podobite cu benzi şi nasturi de fer.
Prima încăpere formează un narthex pa
trat mai îngust de 6,5 m., înălţimea de
7-8 metri e despărţită în două printr'un
cafas de peatră, susţinut spre naos de două
coloane. Deşi simple, aceste au un aspect
de oarecare svelteţă şi distincţie prin capi
telurile de stil corintian, aduse pe melea
gurile Moldovei de renovatorii imitatori a i
Penaşterei din sec. XV II, ca la Golia şi
Frum::>asa din laşi, de pildă. O arcadă lar
gă de 2 metri desparte la etajul superior
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sieri, se înalţă baza circulară a cupolei ce
se termină printr'o boltă de arcuire comp
lectă (fig. 8). Un detaliu care denotă ve
chimea cupolei îl constitue capetele celor
opt mici arcuri dela baza cilindrului, spri
jinite pe mici console rudimenta�e; arhitec
tul nou ar fi aşezat aici ornamente în sti
lul Renaşterei decadente .
Spre altar naosul are o bernă mult mai
largă şi mai înaltă ca la obişnuitele b;se
rici moldoveneşti, azi de peatră, pe vre
muri de lemn; un grilaj de fe r, de prove
nienţă nouă, desparte altarul de public, ca
odinioară „cancella" basilicelor creştine. O
catapeteazmă frumoasă de lemn desparte
naosul de altarul propriu zis, deschis asfel
prin obişnuita arcadă de peatră.
Altarul spaţios, aproape 7 metri adînci
me, se termină spre est printr'o absidă se
micirculară mai îngustă în interior, pentru
a tasa loc micilor încăperi laterale. Este
luminat de o fereastră largă la est, acoperit
de un vitrail de provenienţă modernă, foarte
bine executat, reprezentînd ruga lui Iisus
la Ghetsemani şi de o mică ferestruică spre
colţul nordic, deasupra me.;ei pentru jert
felnic. O semicupolă în concul absidei şi
o mică boltă „en berceau" între conc şi arca
da dispărţitoare. ln păretele nordic e sapată
o nişă cu un jghiab ce deschide spre naos,
unde va fi fost amvonul pentru predici, azi
astupat cu o icoană mare.
ln păretele sudic sunt trei încăperi: un
vestmîntar cam de 2 metri înalt, cu haine
preoţeşti şi luminat de o ferestruică ce dă
în pălămarul alăturat bisericei. Alături spre
răsărit un gang scund, boltit şi cu o nişă
în stînga, duce la pălămarul de zid, cam
de 3,5 m. înălţime, luminat de două fere
struici şi comunicînd cu exteriorul printr'o
uşă vestică. Deasupra acestor incăperi o
altă cămăruţă e sapată în lăţimea zidului,
la care se pătrunde printr'o deschizătură,
acoperită azi discret de o mare icoană;
sigur tot o ascunzătoare, ca cele din narthex.
Toate aceste tainiţe ne fac să credem că
biserica a fost construită şi pentru alte ne
voi de cit cele religioase; e ca o fortăreaţă,
care să adăpostească oameni şi averi la
vremuri de primejdie. De altfel, aşa cum
s'au mai construit şi alte biserici romîneşti,
pentru proteguirea credincioşilor în vremu
rile turburi ale stăpînirei turceşti. ln acest
scop s'a sapat lingă întrare ferestruica în-

căperii nordice, prin care se putea suprave
ghea neobservat împrejurimele bisericei. Sf.
Gheorghe din Chişinău ne face mai curind
să ne amintim primejdiile invasiilor Ta
tarilor, mai ales că 'n sec. XVIII aceştia îşi
creiaseră un stat în sudul Basarabiei, în
vecinătatea ţinutului Lăpuşnei.
Clopotniţa formează un corp cu narthe
xul, deasupra c�ruia e zidită. E formată
din două etaje : o cameră îngustă boltită,
luminată de-o ferestruică sudică, amintind
de încăperile vechilor biserici athonite, cu
acelaş rost de a păstra veşminte sau alte
obiecte de preţ. Printr'o altă scară învîrtită
se duce la încăpe rea clopotelor, cu păreţii
străbătuţi de largi deschizături. Clopotele sunt
ruse?ti: două lucrate la Moscova, unul mai
mare dăruit de-un credincios Dimitrie Nicolae
vici la 1852; un al treilea e lucrat la Harcov.
Pictura în genere nu prezintă nici o im

portanţă artistică. Zugrăvelile par a apar
ţine la două epoci. O decoraţie florală din
rin�ouri stilizate, pe fond albastru ce aco
păr cele trei arcade; un cîmp cu acelaşi
fond şi cu stele aurii, care îmvăleşte toate
boltirele: calota nartexului, semicalota ab
sidei, bolta cupolei şi bolţile semicilindrice
din sepulcral şi altar. Tot atît de bine exe
cutaţi şi probabil de aceiaşi vechime sunt
şi cei patru evanghelişti, lucraţi în ulei la
pendentivii cupolei. O bandă îngustă de
entrelac - uri florale, pe un admirabil
fond albastru, înconjoară marginea de sus
a celor patru arcade dela baza cupolei; pa
re cea mai veche pictură după ştersătura
coloritului.
Mai noi şi fără nici un gust executate
sunt cîteva figuri pe ici colo, lucrate în
culori simple da alb şi negru. ln fundul
calotei narhexului Iisus şi copiii; în colţu
rile de sus ale sepulcralului sfinţii slavi:
Metodie, Ciril, Antonie Pecerskij şi Teodo
sie Pecerskij-ceia ce denotă origina rusă a
zugravului modern. Patru cruci, heruvimi,
patru grupe de cite doi îngeri îngenunchiaţi
pe laturele unei cruci şi alţi patrtt he
ruvimi în centrul boltii împodobesc dela
bază spre vîrf turla cupolei. ln altar, la
baza cupolei semicilindrice două scene de-o
parte şi alta cu Iisus în pustii şi spre Gol
gota, în concul absidei Dumnezeu Tatăl .
Restul păreţilor sunt acoperiţi cu o vopsea
imitînd marmora la zonele inferioare, pe-
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şi folosit atunci de cameră pentru mormin
tele ctitorilor l Cu atit mai mult, cu cit
sub fereastra sudică o a doua intrare stră
punge păretele, închisă cu o solidă uşă
de lemn ferecat. Azt se păstrează aici un
frumos epitaf de fabricaţie modernă rusea-

lăuntru şi prevăzută cu patru ferestre îngu
ste şi î n alte de asemeni zăbrăluite. Tre
cerea dela pl:i nul patrat se face prin obiş
nuitul sistem de boltire moldovinească, ca
la sf. Gheorghe din Hâ rlău de pildă , cea
mai specifică din bisericele lui Ştefan cel


,

Fig. 8. Sf. Gheorghe. Bolta naosului.

scă, poate în amintirea mormintelor ctitori
lor de odinioară.
Naosul propriu zis, de aceiaşi lăţime şi
înălţime mijlocie, susţine pe patru mari
arcade o cupolă înaltă, circulară pe din1) Constatarea şi denumirea lui la P. Constantine
scu-laşi „Nartexul în artele bizantine , sudslave şi romîne",
laşi 1926, pp-233-239.

Mare (fig. 6). Arcurile dela vest şi est se
sprijină pe semipilaştrii laterali, doi spre
sepulcral şi doi la altar; la sud şi nord pă
reţii se arcuesc în două concavită ţi în a
mintirea absidelor laterale dela planul tri
conc (fig. 7). Prin mijlocirea a patru pen
dantivi se trece la un nou patrat, pe care,
prin alţi pendentivi mai mici şi mai ·gro-
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- 12 striţată la absidele laterale, simplă încolo.
Lipseşte la zona inferioară reprezentarea

moldoveneşti până'n sec. XVII; şi chiar la bi
serica din Căuşanii noi (Tighina); doar imita-

draperiilor galbene, care se desfăşurau ca
o friză dealungul bisericei, aşa cum se
obişnuia aproape la toate bisericele vechi

rea marmorei aminteşte de strălucitul sistem
de decorare c u placaje polichrome .al ve
chilor biserici bizantine.
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formate numai dintr'o singură navă drept timp ; la biserica M-rei Bârnova, începută
unghiulară, ca la Sf. Ioan din Piatră (fig. 1 2), de Barnovschi şi terminată de Evstratie
Borzeşti, Volovăţ, Dolheşti, zidite de Ştefan Dabija ( 1 66 1 -1 665); la Sf. Theodor din
cel Mare, Bălineşti, din epoca lui; Păr laşi contemporană şi încă multe altele din
hăuţi (fig. 1 3), Uspenia din Baia a lui restul ţării.
Abia în secolul XVIII se ajunge la tipul
Rareş din sec. XVI şi apoi în sec. XVIII
ca o formă decadentă. Deci planul lungăreţ al bisericei Sf.
,<
Gheorghe din Chişinău este în
veche tradiţie moldovinească.
Un al doilea element deter
minant e felul cum s'a rezolvit
problema acoperemîntului. Pen
tru bisericele mai vechi e apa
riţia unei cupole, care'n veacu
rile XV şi XV se înaltă numai
p e naos; Sf. Gheorghe din Hîr
lău zidită de Ştefan cel Mare
la 1492, de pildă (fig. 1 4). In
secolul XVII mai apare însă
încă o turlă şi pe construcţia
introductivă, care mărindu-se în
veacul interior în lungime, de
părtase prea mult spre capătul
Fig. 11. Biserica din Rădăuţi
estic al bisericei singura turlă
existentă' ; tipul cu două turle
înalte şi svelte, apare întăi la Galata dela cu�oscut şi tisericelor din Chişinău „Se re
1584 (fig. 1 5) şi se continuă în ve3cul ur
vine la o singură turlă de formă patrată,
mător cu Trei Ierarhi a lui Vasile Lupu „rareori poligonală, greoae şi rudimentară,
(fig. 1 6), Cetăţuea lui Duca Vodă şi altele. „formînd o unitate cu faţada vestică; nao11sul e acoperit cu o cupolă ce nu
„străbate acoperişul„. Pentru a corn
" plecta disgraţiozitatea planului se
„adaogă frecvent un pridvor închis şi
„scund la vest pentru a mări con
„strucţia introductivă, uneori chiar
"la altar pe una din laturile sale" 1).
Astfel sunt contruite toate bisericele
Moldovei din sec. XIX, ca: Sf. Ioan
Zlataust, Sf. Atanasie, Sf. Dumitru
Balş, Vulpe, Sf. Gheorghe Lozonschi
şi altele din Iaşi. Precista din Ga
laţi şi Focşani, Sf. Nicolae laşanul
şi Tuchilă din Bîrlad, Sf. Dumitru
din Orhei sau altele. Tot aşa cele
cinci biserici considerate mai vechi
din Chişinău, cu deosebire că la Rifig. 12. Sf. Ioan din Piatra
şcanu nu apare pridvorul adaos, iar
arcadele oarbe obişnuite ca deco
Pe încetul turla depe narthex se transfor raţie externă nu apar de cit la clopotniţa
mă în clopotniţă, devenind masivă şi mai dela Sf. Ilie, care ar fi astfel cel mai apropiat
groasă, ca la Nicoriţă din Iiaşi zidită la monument de tipul descris pentru sec. XVII'.
1623; la Adormirea Maicii Domnului a lui
I) P. Constantinescu -- laşi Evolutia stilului moldovi
Barnovschi, zidită în laşi cam în acelaş nesc" p. 33.
„

•
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Catapeteazma, de provenienţă mai nouă
şi evident rusească, are citeva icoane pe
lemn sau pînză aplicată, lucrate în ulei cu
oarecare talent. Deasupra porţilor împără
răteşti se desfăşoară larg o rEuşită „Cină
cea de taină", pe laturi mai jos două icoane
mici cu scene din copilăria lui Iisus;, în opt
medalioane Naşterea cu două momente,
Botezul, Schimbarea la faţă şi doi arhan
gheli la capete, iar mai sus lnvierea şi
apariţia Maicii Domnului; în vîrf Dumne
zeu binecuvintînd şi deasupra Mintuitorul
răstignit. Porţile împărăteşti poartă şase
medalioane cu chipurile în bust ale Mîn
tuitorului, Fecioarei Maria şi ale celor pa
tru evanghelişti; celelalte două uşi poartă
două icoane mari lucrate în stil apusean,
dar de oarecare 'echime şi fineţă artistică,
reprezentînd pe S-ţii Arhanghelii Mihail şi
Gavriil. Mai noi par celelal te şase icoane
mari ce împodobesc catapeteazma repre
zentînd dela stinga spre dreapta : St. Di
mitrie, sf. Nicolae, Maica Domnului cu
copilul în braţe (Kyriotissa), Isus binecuvîn
ntînd, sf. Gheorghe şi sf. Vasile cel mare.
Atît la LŞile împărăteşti, cit şi pe în
treaga cstapeteazmă sculpturi din rinsouri
de plante sau viţa de vie cu struguri, lu
crate din lemn, reprezintă aproape singu
rile sculpturi ale bisericei - de altfel ca la
cele mai multe din clădirele similare con
temporane. Capitelurile coloaneler ce susţin
cafasul sunt singurele sculpturi în peatră;
de mai bine de un metru în circonferinţă
şi de aproape jumătate metru înălţime pre
zintă şi oarecare volum şi eleganţă prin de
coraţia florală asemenea stilului corintian
Renaissance".
Afară de icoanele amintite biserica pose
dă o bogăţie de icoane mari, fixate în ico
niţe, pictate pe lemn simplu sau îmbracate
în aur şi argint; sunt răspîndite în toate
părţile, din narthex în altar şi acopăr în
întregime păreiii pănă la baza bolţilor,
în număr de aproape 150. Valoarea şi ve
chimea lor e inegală. Din toate merită oa
recare atenţie două icoane mari cu chipul
Mîntuitorului şi al Maicii Domnului, ce au
împodobit vechea catapeteazmă, azi pastrate
în narthex; de reţinut îmbrăcămintea în
argint a picioarelor de factură mai veche
ca 1800. O iconiţă reprezentind pe sf.
Mitrofan Voronejski cu o vechime sigură
din sec. xvm şi alta din altar cu chipul
„

Sf. Vladimir de aceiaşi vechime; cu o va
loare relativă pentru noi, fiind ruseşti.
Dintre celelalte odoare ale bisericei nu
merită nici 1mul o atenţie deosebită, fiind
de factură nouă rusească în care numai
tehnica şi-a spus cuvîntul; doar un steag
-prapor mai vechi, ce se păstrează în
naos şi care pare a fi lucrat de un meşter
romîn. ln altar se păstrează mai multe
cărţi uzuale, cele mai multe ruseşti, tipă
rite la Moscova. Mai vechi, dela prima în
zestrare a bisericei, două cărţi romîneşti
şi una greacă.
J. Evanghelie cu scoarţele din plăci de
metal, fără însemnări, tipărită la laşi 1762,
pe vremea lui Grigorie Ioan Voevod (Ca
limah) şi a mitropolitului Gavril. La urmă
sunt menţionaţi culegătorul Grigorie Stano
vici şi corectorii Sandul Bucureşteanul şi
Evloghie Monahul.
2. Evanghelie in folio cu legătură de
argint aurit şi emailuri pe scoarţe, tipărită
la M-rea Neamţ în 1821 cu o însemnare
din 26 Mart, pe timpul lui Mihail Suţu şi
al mitropolitului Veniamin.
3. Evanghelie grecească, tipări-tă ENETIH
I:IN 1818 de Hrisant Nottara, patriarhul
Ierusalimului.
2.

TIPUL.

Bisericele cele mai vechi din Chişinău
reprezintă două variante ale tipului arhi
tectonic moldovenesc dela finele evoluţiei
acestui stil, adică din sec. XVIII'). Una e
e alcătuită dintr'un plan dreptunghiular,
dispă_rţit în cele trei încăperi clasice şcoalei
bizantine, cu cupola pe narthex servind de
clopotniţă, ca la Rişcanu, Vechea Catedrală
şi Buna Vestire (fig. 9). Al doilea tip e
alcătuit din planul triconc, concavităţile din
dreptul stranelor eşind înafară sub forma
a două abside laterale dind crucea treflată,
obişnuită dela Athos prin Serbia pănă'n
Moldova şi Muntenia încă din secolul XVI,
ca la Mazarachi şi Sf. Ilie din Cihşinău
(fig. 10).
Planul dreptunghiular, fără sînuri late
rale, apare în Moldova încă dela cel mai
vechi monument, biserica din Rădăuţi, co
respunzînd aici planului basilical (fig. 11 ) .
Sau la alte biserici începînd din sec. XV,
1) P. Constantinescu - laşi „Evolutia
nescM laşi 1927, pp. 35-36.
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de zid dispare complect, narthexul deo
sebindu-se doar prin alt sistem de boltire
sau prin adaosul cafasului.
*

*

*

Care este locul bisericei Sf. Gheorghe
din Chişinău şi cărui tip corespunde din
întreaga evoluţie a stilului moldovinesc?
Prin planul său dreptunghiular cu o sin
gură navă reproduce un tip foarte vechi
moldovinesc, pastrat apoi ca arhaizant
pănă'n cele mai noi timpuri; se aseamănă
cu bi�ericele Rîşcanu, Vechiul Sobor şi
Buna Vestire din C hişinău După acest
caracter, deci, nu i se poate fixa un loc
mai sigur.
După al doilea caracter fixat în des
crierea de mai sus păstrează turla pe
naos-spr e deosebire de toate celelalte
biserici, - cu obişnuita boltire moldovineas
că aşa cum arată stilul moldovinesc încă
din prima epocă a formaţiunii. Celelalte
cinci au rczolvit problema acoperămîntu
tului naosului printr'o uşoară concavitate
cel mult ca o calotă, păstrînd doar cele
patru pendentive, decorate cu obişnuiţii e
vanghelişti. Doar la Buna Vestire calota e
.

·

,

,

Fig.

15.

Galata din

laşi

ceva mai pronunţată, iar la Sf. Ilie s'a
zugrăvit încă un Dumnezeu-Fiul pe fun
dul concavităţii. La acoperiş, care are for
ma veche de şarpantă cu două versante,
acoperită cu tablă, se ridică nu mic turnu
leţ de tablă deasupra altarului, pentru a
întrerupe monotonia învălitnarei .
Aşa dar, Sf. Gheorghe aminteşte prin
cele două turle, una pe naos şi alta clo
potniţă pe natthrx, un tip mai vechi ca
celelalte biserici din Chişinău, specific ar
hitecturii moldovineşti din secolul XVII.

ln privinţa construcţiei introductive a
ceiaşi vechime. Toate celelalte biserici
n'au nici zid, nici arc sau coloane,
narthexul fiind una cu naosul, doar o
uşoară proeminenţă la biserica Rişca
nu; deşi clopotniţa greoae ar fi cerui
narthexului încă o susţinere I� bază 1). La
Sf. Gheorghe o arcadă largă şi două co
loane despart narthexul care l-am putea
numi pridvor de restul bisericei ; coloa
nele mai avînd încă şi rostul de-a susţine
cafasul. Suprindem însă şi o amintere din
-

secolul XVI: un spaţiu deosebit doar prin
altă boltire şi „pieds-d10its" int1e narthex

Fig. 16.

Trei Erarhi din laşi.

I) 0-' şt. Berechrt cred e că aceste dispărtituri ar
fi existat înain-e de IRl2 (<'p. cit, p. 132), fără a n�
arata pe ce-şi bazează presumatia.
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fn sfîrşit, un al treilea element arhitecto
nic priveşte dispoziţia încăperilor şi siste
mul dispărţirei lor. Tipul comun bizantin,

Fig

13.

care constitue originalitatea arhitecturii mol
dovineşti în întreaga artă bizantină. Dispăr
ţiturele încăperilor se fac prin acelaş zid
masiv cu uşa mediană. Astfel
sunt construite şi alte biserici
din sec. XVI: M-rea Neamţ,
Bistriţa! Slatina sau din sec.
XVII: Solca, Golia, Caşin.
ln acest din urmă veac se
produce însă o schimbare la
dispărţirea construcţiei introduc
tive - narthex sau sepulcral
de naos: în locul zidului apar
trei arcade înalte susţinute de
două coloane. Pentru întăia oară
la Aroneanu de lingă laşi de'a
1594 lfig. 18), la Adormirea din
Iţcani - Suceava, Drngomirna,
Trei Erarhi, G >lia şi Cctăţuea
din laşi, Caşin, Mera şi al tele.
Tot în această epocă şi din
aceiaşi nevoe s'a tăiat zidul
vechi dispărtitor lăsîndu-se nu
mai o arcadă, ca la Sf. Gheorghe din
Hirlău sau dela început se construea ci1

Biserica din Părhăufi

căruia a parţin toate bisericele moldovineşti,
cu noaşte trei încăperi: n a rth exul naosul şi
al ta rul ; dispărţitura dintre ele se făcea numai între primele două p rint r un
zid străpuns de cite o uşă. Ultimele
două încăperi au rămas constante în
decursul evoluţiei stilului moldovinesc
î n t i m p 1 e construcţia introductivă a
luat forme mult mai variate.
La început un simplu narthex, mai
îngust ca naosul şi dispăr\it de acest
pri n zid gros cu o uşă joasă, dar
adîncă şi cu uşor prof i l de porta l, de
obicei g J t i c (Rădăuţi, St Treime di11
S i ret ) . Pe ti1��pul lui Alexandru cel
Bun ( Miră u ţi) şi la biscricele lui Ştefan
cel Mare n art h c x ul creşte pă nă la ega
larea naosului (sf. Nicolae d in Ia şi ) ,
dispărţitura răminînd aceiaşi. Dela în
ceputul sec. XVI, chiar pe timpul lui
Ş t e fa n, din cauza mulţimei credincio
şilor, se adan gă narthexului o încăpere
exterioară �ub fmma unui pridvor liber,
în c c p i n d cu doi păreţi (Arbora şi Reu
,

'

t

srni)

S<1U

complect (Părhăuţi). Pe tim

lui f�tircş evoluţia se dL·săvirşeşte
prin a1'ariţia t rip l ului narthcx format
din pridvor liber: Mo do l 1 ţa Himor,
Probata (rig. 17) sau închis (Baia),
na rthrx spaţios şi sepulcral, ultimul o în
căpăre intermediană între narthex şi naos,
_

pul

'

,

Fig. 14.

Sf. Gheorghe din llirlău

serica cu arca.:ă, ca la Sf. Gheorghe
Lozonschi din laşi. In sec. XVIII orice urmă
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- 19 Coloniştii bulgari nu se lasă însă şi fac
două noi „proşenii•, una iscălită de 137
bulgari, în frunte cu aceiaşi amintiti şi 'ncă
Mihail Ivanov, Dobre Serbin şi Dimitrie
Patanic, menţionind că afară de ei mai sunt
şi moldovani doritori pentru noua biserică ;
a doua e o „jalobă", semnată în numele
coloniei de Mihail lvanovici, la 13 April.
„Iarăşi jăluim I. P. V. fiindcă la biserica
„cu hramul sf. lnălţare de aici din Chişinău
„este norod peste măsură şi nu ne mis
„tueşte pc toţi înlăuntru, ci cei mai mulţi
„stăm afară în vremea rui;ăciunii. Şi cu

vorabilă, dicasteria însărcinînd cu consta
tarea pe însuşi protoiereul oraşului, Petru
Cuniţchi.
Acesta mergînd „la starea locului", află
că „după cercetarea ce s'au făcut în toamna
I

Fig. 18.

Planul bisericei Aroneanu-/11şi.

trecută s'au numărat la bi sericele lnăl
„ţării şi a sf. Haralambie (sic!) câte 203
„case la fieşte care, însă de atunce şi până
„la anul s'au mai adaos o mahala întreagă";
apoi chiar la acele case se mai adăugaseră
câte 2--3 gospodării, aiurea chiar 4, aşa
că singur văzuse cum la zile de sărbători
„

.

Fig. 17

Planu l bisericei dela Probota

„toate că s'a mai făcut şi biserica sf.
„Patriarhi Athanasie şi Chirii, dar tot nu
„ne dovedeşte, fiind şi cu depărtare ma
" halalei de gios şi fiindcă noi o samă de
„locuitori bolgari suntem gata cu toată
„cheltueala noastră a ridica o biserică de
„peatră în numele sfîntului mare mucenic
„Gheorghie ; pentru aceasta rugăm mila
Fig. 19.
Oo/ia din Iaşi
bis.
Planul
„I. P. S. V. să ni se dea voe �i blagoslo
„venie a începe acest sfînt lăcaş la locul
„care avem gata în mahalaua de gios·· 1)- cam jumătate de credincioşi stau pe afară.
gl� sueşte frumos această cerere, pe care Găseşte că e necesară o nouă biserică,
m1tropolitul pune a două zi rezoluţia fa- pentru care este şi „loc ales foarte frumos
şi în mijlocul mahalalei, avînd împrejur în
1) Dosar 1 Arhiva Consistorulul, foaea 7.
destulă întindere pentru ogradă". Pentru
https://biblioteca-digitala.ro

- 18 şi noas. Nu e propriu zis un sepulcral, dar străjueşte morţi încă din 13 Februar 1815,
corespunde acestuia, aşa cum se găseşte cînd se îngroapă unul din fiii protopopului
întocmai, într'u n stil mai perfect bine'nţă Stavarachi şi Septembrie 1816, cînd acest
prim paroh îşi îngroapă soţia.
les, la Golia din laşi (fig. 19) 1 ) .
ln adevăr, împrejurările în care s'a zidit
lmpodanţa capitală a acestui monument
constă în 1eprezentarea celui mai vechi tip această biserică încep cu :anul 1814, cînd
de biserică moldovinească în Basarabia, cu dicasteria eparhiei Chişinăului şi Hotinului,
toate caracterile specifice stilului moldovi din ordinul mitropolitului Gavril Bănulescu
nesc din sec. XVII: două turle, dispărţitura Bodoni, a hotărit să strîngă într'un dosar
toate actele privitoare la zidirea bisericei,
liberă spre noas, dublu narthex.
Era încă în vigoare tradiţia artistică din „pentru cererea comunităţii Bulgarilor de
epoca de glorie, dacă admitem data con „curînd veniţi în· Chişinău spre a li se
struirei la 1819, cum e trecută în lucrarea „permite zidirea aici a unei noi biserici cu
hramul sf. mari mucenici Gheorghie şi
amintită. Trăiau încă meşterii ce cunoscu
seră o singură Moldavă pănă la Nistru ; „Dimitrie" 1).
ln primele zile ale anului 1815 colonia
influenţa rnsească n'apucase încă să se
Bulgari stabiliţi în Chişinău înain
noilor
fixeze în noua provincie imperială, mai ales
că toţi considerau stăpînirea rusă ca tre tează mitropolitului Bănulescu o cerere,
cătoare, cum mărturiseşte şi Vighel, fostul semnată de reprezentanţii lor - Dimitrie
viceguvernator al Basarabiei pela 1823 2). Bogdanov, Mihail Şanov, Dobrini Petrov,
Biserica cimitirului ortodox cu hramul Stepan Stepanov - pentru zidirea unei noi
Toţi Sfinţii dela 1830 şi Sf. Haralambie biserici cu hramul celor doi mari mucenici,
dela 1836 sunt construite de-acum în alt pe care mitropolitul pune la 7 Ianuar re
stil, străin d� spiritul local, de importaţie zoluţia ca Dicasteria să proceadă la o nouă
rusească ; la mai puţin de-un sfert de veac împărţire a enoriaşilor pe parohii. Aceasta
după anexare încep să se şteargă vechile se şi execută şi pe un izvod scris romî
legături artistice cu Moldova, în deosebi o neşte aflăm că erau 1004 suflete, împărţite
eră nouă începe pentru Basarabia odată cu inegal ;îisericelor: I nălţarea (340), Naşterea
venirea guvernatorului - general Feodorov Maicii Domnului ( 236), Sf. Ilie (225) şi
după 1830. La fel sunt construite bisericele Buna Vestire (203) ; dela aceste se ia însă
mai noi, ca: Sf. Teodor Tiron (Ciuflea) cite un număr proporţional pentru a ră
dela 1858, Sf. Treime dela 1869, Adormi mîne fiecăreia cite 200 case şi se înze
rea Maicii Domnului din 1892 şi toate ce strează a cincea biserică cu hramul Sf.
lelalte biserici şi capele depe lingă diferite Athanasie şi Chirii de curînd zidită. Dintr'o
instituţii aparţinînd ultimelor decade ale nouă împărţeală dela 22 Ianuarie se vede
că biserica S-:ţii Archangheli (Vechiul Sobor)
secolului XIX.
Biserica Sf. Gheorghe ar fi o vie măr considerată ca cea mai veche biserică, avea
turie de tradiţie veche rominească pe tim o parohie redusă r.umai la 70 case şi care
pul dominaţiei ruseşti în Basarabia, dacă nu întra în socoteala de mai sus. Raportul
admitem data construirei 1819, după cum semnat de protoiereii Petru Cuniţchi, Sta
varach1 Costin, Gh. Batcu şi Alexei, Arhi
ar rezulta şi din istoricul ce urmează.
mandritul Chirii şi preotul Ilie Goriţin este
aprobat de mitropolit printr'o rezoluţie,
3. ISTORIC.
care amină hotă rîrea pentru zidirea nouei
Din descrierea anterioară s'a putut vedea biserici pănă la o cercetare amănunţită.
că biserica Sf. Gheorghe n'a fost zidită
chiar în 1819. Una din petrele mormîntale
I) Delo po proseniio obsestva vnovă poselioSlhcea vă
a fost pusă în Mai 1818, cind e îngropat „gorodâ KiSlnevâ Bolgară sposvolenii zdeas vâs1roită novâiu vo imeil sveatăh Ve1ico mucenikovă Gheorghiea i
unul din ctitorii bisericii ; iar cea mai mare „l>imitriea
ţerkovă". Astfel e scris pe prima pagină a do
„

•

·

1) Părintele Ursu, parohul bisericei, îmi spunea că'n

dreptul acestei incăperi se află în temelia bisericei săpat
un mic gang, probabil tot ca o ascunzătoare, precum se
obişnuia la bisericele cu tiepu1cral din sec. XVI, dar dea
supra incăperii.
2) Citat la şt. Ciobanu .Chişinăul", Chişinău 1925, p. 37.

sarului însemnat cu No. 1, la opis No. :.!6 din 9 Ianuarie
1814. Cuprinde 102 file p hârtie albă-gălbut! şi verde ln
bună stare, cu scrisul cirilic al mitr. Hănulescu, protoerei
lor Cumţ hi, Stavarachi şi alţii, în ruseşte şi romîneşte.
Se află în arhi va Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei din
Chişinău şi mi-a fost pus la dispozitle prin bunăvoinţa
·

d-lui C. Tomescu.
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- 21 p�te� In cursul anului lucrurile merg bine ;
în Decembrie se face o nonă consfătuire
generală în casele protopopului Stăvarachi,
cind îşi aleg ctitorii şi un nou staroste pe
Dumitru Bozieanu, alungind pe cel vechi,
luînd sfat şi dela Mihul ftce-a fost staroste
la Sf. Haralambie" 1 ) . Dar încă de-acum
µnii încep să cîrtească şi cel mai gîlcevi
tor pare a fi un bulgar Carastoi, care deşi
se'nscrie cel dintăi p� lista de subscriptie,
,,a început nişte vorbe a le învirti pe toti
„că dacă li se vor da moscal la casă şi
nnu le vor fi feciorul scutit la anul la
„oaste, apoi vor mai da ajutor a isprăvi
biserica. .. " :.i) In primăvară acesta nici nu
veni la hram cu soţia; alţii nu se ţin d�
cuvint, aşa că banii terminîndu-se, s'ati
împrumutat cu procente mari, starostele
Dumitru singur se angajase pentru 9000 lei.
Din cauza răsvrătirii dintre ctitori banii
strinşi neajungîml, ,,fiind măsura lucrului
2000 lei", nu se achită nici meşterul, nici
lucrătorii, care părăsesc schelele şi „se
ascund în acest oraş şi'n alte locuri", la
finele lui Mai 1817. Meşterul Zaiciuc se
angajase şi la o proprietară din satul Ră
deni, D-na Tarsiţa, aşa că nu mai dădea
de loc pela Sf. Gheorghe, de care ctitorii
se plîng dicasteriei la 6 Iunie. Protoiereul
Cuniţchi intervine la poliţia oraşului şi la
serdăria Orheiului să caute şi să aducă pe
meşterii �idari şi salahori, chiar şi pe Zaiciuc
să-l confrunte cu ctitorii. Acesta se prezintă
la finele lunii şi se scuză, arătînd că ne
fiind achitat a f ost nevoit să elibereze pe
trari şi salahori dela Sf. Gheorghe, la
Rădeni lucrind cu alţi oameni�). In sfîrşit,
prin ostenelile lui Stavarachi şi ale ctitori
lor Bozieanu, care singur stringe peste
1O.OOO lei şi Ilie Ţveatcu ce dă 1.000 lei,
se pot împlini banii trebuitori şi lucrul
continuă pănă'n toamnă, cind prot. Stăva
rachi arată cum s'au petrecut faptele în
rapoartele sale dela 17 şi 23 Noembrie
1817 şi 2 Ianuarie 18184).
ln 1818 şi 1819 lucrul a mers datorită
numai acestor doi ctitori „ostenitori" şi'n
deosebi prot. Stăvărachi, cum declară sin
guri într'o „jalobă" dela 20 Martie 1820,
cind cercetînpu-se condica· cheltuelilor s'au
n Dosar, fila 27.
2) Din raportul lui Stăvarachi dela 18 Iunie 1817
'
sar filele 24-27.
3) Dosar, lilele 39-40.
4) Dosar, filele 32 37-38, 42.
·

,

Do-

găsit cheltuiţi pănă atunci 84,233 lei după
sînet, pentru 31.000 lei fiind ei datori
„pela unii şi pela alţii·' 1). Ca dovadă îna
intaseră şi o copie după actul de angaja
ment al celor zece ctitori dela 29 Aprilie
1815, cu timpul retrăgindu- se aproape toţi
dela această îndatorire. Şi cită tărie de su
flet trebui prot. Stăvarachi Costin, care'n
acest interval perde soţia, moartă în Sept.
18 16 şi doi fii : Manolachi, mort în Feb.
1815 şi Constantin, mort în Octombrie 1819,
toţi trei îngropaţi sub aceiaşi lespede cu
însuşi vrednicul ctitor.
După un singur neajuns mai mare care-l
întimpină în primăvara lui 1819, cînd că
lăraşii serdăriei luaseră din cele 40.000
cărămizi comandate încă din 1816 2), bise
rica e gata în toamnă. La 1O Octombrie
cei trei ctitori cer învoirea de a se face
ogradă cu pari împrejur", fiindcă pomenita
biserică s'a săvirşit acum „cu toate cele
trebuincioase 3); la 31 Octombrie prot.
Stăvărachi prezintă dicasteriei un inventar
de toate obiectele ce se af ă în biserică,
împărţite pe 34 categorii. ) ln sfîrşit, în
ziua de 3 Noembrie 1819, se săvîrşeşte
sfinţirea .bisericei cu mare solemnitate de
clerul Chişinăului în frunte cu vlădica Di
mitrie, mai apoi Arhiepiscopul. Basarabiei
Daniil Sulima (1821-44); actul e semnat
şi de Stăvărachi Costin, Dumitru Bozieanu,
Dascal Andrei Macrit, Hagi Oh. Enovici
şi alţi 15 enoriaşi 0).
Mai rămăsese încă „a se săvîrşi şi cata
piteazma de zugrăvit", cum arată ctitorii în
„jaloba" lor dela 20 Martie 1820, ceia ce
s'a efectuat sub arhipăstoria lui Sulima,
dar tot prin grija lui Stăvărachi Costin. Abia
în Noembrie 1822 se termină ultimele so
coteli ale zidirei bisericei, cînd i se cere
dela dicasterie să depună condicele din
anii trecuţi pentru strîngerea milosteniei, la
care Costin răspunde să i se libereze o
condică mai de mult pentru regularea
socotelilor.
·

„

4

*

*

*

Din povestirea detailată a momentelor
mai însemnate rfzultă clar că biserica Sf.
Dumitru a fost construită din nou, din pri64.
50.
3) Oosar, fila 56.

I) Dosar, fila
�1 D.osar, fila

·

4) 11etailat la Dosar, fila 61.
5) După un act din 2'? Noembrie 1822, Dosar file 95-96.
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- 20 clădirea bisericei oamenii aveau deja un
izvod de 6. 000 iei strinşi gata, fiind ho
tă riţi a mai aduna încă alţii la nevoe şi
a�gajindu- se a că ra ei tot materialul ne
cesar ; în privinţa planului oraşului intere
sîndu-se l a arhitectul primăriei, i s'a răs
puns că nu este nici o împiedicare 1 ) . Ra
portînd dicaste riei şi mitropoJit , tlui, acesta
dă cuvenita u eslegare, coiiform unui plan
şi sub supravegherea lui Cunitchi. De-acum
înce pe o lungă odisee care va ţine 7 ani,
până la desăvîrşirea bisericei cu toată ze
strea cuvenită.
La 1 1 Mai mitropolitul înaintează o ce
re re generalului Iv. M. Garting, guverna
toru l Basarabiei 18 1 3- 1 816, pentru apro
barea zidirei, motivînd conform raportului
lui Cuniţchi :.i). Aprobarea trebue să fi venit
cu rind, căci lucrările încep chiar în vara
anului 1 8 14, alegindu- şi 0amenii ca meşter
pe unul Ivan Zaiciuc, care poate fi romîn
din părţile nordice ale Moldovei şi le
gîndu-se cu acte intre ei cit să dea fiecare
şi cit să lucreze pentru împlinirea clădirei.
Pănă 'n toamnă temelia şi o parte din zi
duri trebue să fi fost gata, căci la 13 Fe
bruarie 18 1 5, protopopul Stăvărachi Costin,
care avea proprietăţi în vecinătate şi joacă
apoi un rol în sem nat în istoria bisericei,
îşi îngroapă pe fiul său Mar.olachi nu de
parte în faţa actualului altar. Lucrările merg
bine până 'a Mai 18 1 6, cinci clădirea era
gata pănă la altar . Pornindu- se pe dimen
siuni şi proporţii puţin obişnuite - cum am
văzut şi din descrierea bise ricei, - se ter
mină banii şi încep o serie de nemulţămiri
şi neajunsuri, de care abia peste 5 ani
vor scăpa definitiv.
La 14 Mai obştea cere să li se permită
a strînge bani cu obişnuitele condici de
colectă publică încă pe doi ani, la care
mitropolitul Gavril le răs punde printr'o
aprobare numai pe un an şi jumătate. Dar,
cu toate că pănă acum se adunase şi chel
tuise 48000 lei, la începutul lui Iunie 18 17
lucrul sfîntului altar se opreşte din mai
multe pricini 3) . lncă din 1814 poporănii
îşi aleseseră ca să le slujească preot pe
iereul Mihail Popovici Sărbul, care se şi
legase cu zapise pentru aceasta la 4 No1) Dosar 1 raportul din 27 April 1814, foaea 8.
2 ) l n 1.10sar se află şi ciorna raportului cu îndreptări şi
ştersături.
3 t Cum se plîng ctitorii într'o proşenie către mitropolie
del :ţ 5 tunie, lJosar foaea 17.

embrie 1814 şi 13 Mai 1816 1). Slujitorul
bisericei nu se arătase demn şi vrednic:
întrebuinţa caii şi căruţele lucrului pentru
nevoile sale, nu putea da seamă de banii
cheltuiţi şi nici pe oameni nu-i putea con
duce în îndeplinirea unei opere aşa de
grele. Ivindu-se invidie şi desbinare între
oameni, au hotărît cu toţii să ceară spri
jinul protopopului Stăvărachi Costin, una
diri personalităţile însemnate ale Chişinău
lui depe atunci.
Era de neam boeresc şi intrînd în cler
i s'a dat imediat rangul de protoiereu, slu
jind în aceasta calitate pănă după termi
narea bisericei (1821 ), cind se călugăreşte,
soţia murindu-i în 1816, sub numele ier
shimonahului Sava şi fu inmormîntat acolo
în vrîstă de 70 ani în, 1825. Era bogat,
avea în posesie moşia Ciocana, care 'nce
pea dela marginea Chişinăului ţinînd de
judeţul Orhei şi o moară pe Bîc nu de
parte de Mahalaua de jos, unde se cofi
strueşte Sf. Gheorghe, cum sunt menţionate
în planul oraşului lucrat l a 1800 2) . ln 1801
are pentru această moară o pricină cu e
g umenul Frumoasei, chir Ioachim, care-i
pretinde un bezmăn de 20 lei, fiind ridi
cată pe moşia închinată ·M-rei din laşi 3) ;
în 1811 e vechilul moşii Munceşti a Sf.
Mitropolii din laşi, cum e trecut într'un
document de hotărnicie ) Era şi bun cu
noscător de carte, cum se vede din nu
meroase acte scrise cu mina sa şi aflate
în pomenitul dosar. Cu asemenea stare şi
pricepere bănuim în el pe un adînc cu
noscător al artei bisericeşti din vechea
Moldavă şi lui trebue să i se datorească
cele mai multe din indicaţiile construirei
unui monument de bună tradiţie artistică,
ca Sf. Gheorghe.
ln Ianuarie 1816 vin ctitorii şi preotul
Mihail la el în casă cerindu-i „să le fie
„ajutorul şi îndr.umătorul pentru terminarea
„acestei zidiri şi el cugetind că mai bine
să se retragă, a răspuns că se uneşte cu
,,condiţia să-l asculte'' 5) ; au discutat, au
hotărît cîţi bani şi material trebue să mai
dea fiecare şi au iscălit că nu se vor a-i

.

n

1) Aduse ca mărturie într'un raport al prot. Stăvărachi
din 17 Noembrie 1 8 1 7, Dosar foaea 32.
2) Anexat la „I06mrntl.Hhltl. c6opHHK'b ropo.11;a KHIIIH
He Ba " Chi �inău 1814.
3) „TpyJJ.bl Beccapa6CKOÎÎ ryCiepHCKOtt y q e H o a
apXHBHOA KOMHCCiH - voi. J l , Chişinău 1 000, pp. 22 1 - - 222.
4) .TpyJJ.bl " , voi . III, Chi�iuău 1907, p. 352.
5) Dosar, Ula 37.
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- 23 11fieşte care" 1) ; deci în 1813 exista cu o
parohie destul de importantă. Biserica nu
fusese de mult construită, de oarece mai
trăia încă starostele care condusese zidirea,
-cu numele Mihul şi dela care luase sfat
în ale asemenea antreprize noul staroste
dela Sf. Gheorghe, Dumitru Bozieanu,
în 1817 2 ) .
Deci, s'ar fi putut întimpla şi cu Sf.
Gheorghe acelaş lucru : pomenită în dea
proape la 1819 şi să fi existat mai înainte.
După informaţiile amintite (Halippa şi Be
rechet) Chişinăul nu avea înainte de 1800
<ie cit trei biserici : S-ţii Archangheli sau
Sf. Nicolae, Domnească încă dela începu
tul sec. XVIII, Mazarachi pomenită la 1777
şi Buna Vestire ridicată din lemn la 1795;
iar dacă numărăm şi biserica Rişcanului
depe moşia Visterniceni, ajungem la patru,
în nici un caz şase sau şapte biserici, cum
aminteşte Secund-maiorul von Raan în „Me
moriile u sale dela 17903). Dacă socotim şi bi
sericele Sf. Gheorghe şi Sf. Haralambie, ne a
propiem de data lui Raan, ce ne dă un indi
ciu foarte important în „memoriile" sale,
anume că cele mai multe din clădirele Chişi
năului au fost arse de Turci la 1789: „Pră ·
văliile negustorilor, care alcătuiau un pa
"trat de peatra de 300 stînjeni de jur
„împrejur, zăceau sub cenuşă împreună
„cu şase sau şapte biserici". S'ar fi putut
deci întîmpla ca vechea construcţie a Sf.
Gheorghe de azi să fi fost arsă de Turci,
deşi zidită ca o fortăreaţă-cum am văzut
„

- să fi perzistat cel puţin la unele elemente,
în primul rînd la cupola naosului, de con
strucţie veche moldovinească din sec. XVII.

Toată osteneala ctitorilor dela 18 19 să se
fi îndrtptat în acest caz pentru refacerea
părţilor distruse, în deosebi clopotniţa, con
struită în gustul ultimei evoluţii a stilului
moldovenesc. Dacă protoiereul Cuniţchi nu
pomeneşte în raportul său de nici o urmă
pe „locul ales" , cum se poate ca prot. Stă
varachi să-şi îngroape acolo un fiu cam
tot atunci, fără ca acel loc să fi fost des
tinat pentru asemenea rost print r'o veche
construcţie bisericească?
ln sfîrşit, o schiţă a timpului redă acest
1)
2)
3)
1 892,

Dosar, fila 8.
Dosar, file 24-27.
.MuepiaJibI .l(n.R HCTopin

p.

51.

Beccapu6iH� Chişinău

m onument pe locul unde se află. astăzi, cu
caracterul său elementar: cele două turle.

ln harta oraşului şi moşiilor Chişinăului
dela 1800 sunt menţionate patru biserici,
recunoscute după crucile depe acoperiş
(fig. 20). Una e aratată dincolo de apa Bi
cului pe moşia Rîşcanului şi care evident
corespunde cu actuala biserică S-ţii lmpă
raţi Lonstantin şi Elena, zidită din peatră
la 1777; are o singură turlă pe narthex.
Alte două mai mici puţin şi fără turle sunt
figurate dincoace de Bîc şi ar corespunde
una Vechiului Sobor (S-ţii Arhangheli) ca
cea mai veche biserică, iar alta Bunei Ve
stiri ridicată din lemn nu de mult (1795 )
-ambele tocmai pe locul unde se gă
sesc şi azi. Şi o patra e aratată în par
tea cea mai de răsărit a tirgului, pe mo
şia Chişinău tot dincoace de Bîc şi
nu departe de moşia şi morile lui Stăva
rachi Costin -întocmai pe locul unde se
găseşte azi. Nu poate fi Mazarachi, care
azi nu e departe de locul depe hartă, de
oarece fu ridicată din peatră mai tîrziu.
Şi această biserică e desenată întocmai
cum e azi şi cum va fi fost atunci : o
turlă pe narthex şi alta pe naos, fiecare
cu o cruce în vîrf şi o a treia deasupra
altarului.
In acest caz, nu 1 11ai poate fi vorba
de menţinerea vechei tradiţii moldovineşti
după 1 8 1 2, ci de construirea unui monu
ment ce l mai tirziu la mijlocul sec. XVI I I ,
cînd se mai păstrau încă principiile arhi
tectonice ale stilului moldovinesc din seco
lul anterior. Arhitectul va fi fost venit din
laşi, ale căru i biserici în acest stil le va fi
imitat. Legăturile istorice cu laşul sunt
cunoscute pentru Chişinău încă dela înce
putul sec. XV!I. Din prima decadă a aces
tui veac moşia Buicani , pe care se ridică
apoi biserica Sf. Nicolae (azi Vechiul So
bor), se inchină de soţia postelnicului
Chiriţă Dumitrachi către Sf. Mormînt prin
intermediul M-rei Galata ) . Pănă la l 795
Galata îşi întinde stăpînirea peste tot tir
gui Chişinăului, cum se arată într'un do
cument al lui Alexandru Calimah, „dela
ţinutul Orheiului cu mahalalele sale" 2). ln
decursul veacului XVIII ajung stăpine pe
1

I ) Şt. Ciobanul . Chişinăul, p . 22.
2) T p y .n bi
li, Chişinău 1902,
0

„
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- 22 mavara lui 1814 pănă 'n toamna lui 1 819 - ne,-sunt trecute în Chişinău patru biserici
timp de 6 ani, puţin obişnuit celorlalte bi de peatră şi două de lemn, aceleaşi ca cele
serici contemporane, -prin osteneala la in pomenite în catagrafia mentionată în do
ceput a coloniştilor noi bulgari, mai vîrtos sarul utilizat de noi pentru Sf. Gheorghe,
însă cu sprijinul preotului învaţat Stavarachi aceasla d in urmă nefiind amintită. Şi nici
Costin şi a starostelui Dimitrie Bozieanu, într'un alt document anterior lui 1812 nu
ambii moldoveni. După acte n'ar fi nici o se pomeneşte de vreo biserică cu acest
îndoială deci, de-o vechime mai mare ca hram -din actele publicate pănă acum. Şi
1819. Nu se pomeneşte nimic de-o recon cu toate aceste, argumentul n'a re suficientă
struire, raportul lui Cuniţchi spune clar: tă rie, după cum vom arata cu alt monument.
„ loc ales este foarte frumos în mijlocul
Biserica Sf. Haralambie din C hişinău e
mahalalei, fără a aminti c'acolo să mai fi trecută ca zidită la anul 1836 1 ) după a
ost ruinele sau urmele altei biserici. Că celeaşi formulare dela Consistoriu ; de aseM

Fig 20.

Planul moşiilor pe care se află Chişinăul dela 1800.

s 'a lucrat din greu, cu material solid şi cu meni nu-i trecută în lista lui Halippa, de
multă atenţie, se vede din frămîntările şi care s'a servit şi d. Berechet în amintita
grija ce-au avut-o ctitorii de-a dura un lucrare. Totuşi cîteva acte pomenesc de ea
monument de seamă ; clădirea actuală e înaintea lui 1836. Halippa o menţionează
cea ostenită de ei între 18 1 5 -1819.
ca existînd pe v.remea exil ului lui Puşchin
lată deci o contradicţie : actele vorbesc la Chişinău (182 1 -23), alături de cele
pentru 1819, caracterele artistice pentru o lalte biserici mai vechi, luîndu-se după do
dată cu mult mai veche. Cîteva conside cumente sigure 2 ) . Raportul lui Cuniţchi
raţii secundare se adaogă la întunecarea dela 21 April 1814 spune, între altele: „că
acestei probleme.
„după cercetarea ce s'a făcut in toamna
ln lista bisericelor aflate la 1812-18 I 3 „trecută s'au numărat la bisericele lnălţă
în Basarabia, întocmită de Halippa în 1 907 " rii şi a Sf. Harala.mbie cite 203 case la
după „formularele" aflate la Consistoriul
din Chişinău 1)-cercetate ulterior şi de mi·
I) „ Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului", Chişil) „TPYJJ.bl•, III p. 1 23.

nău 1922, p. 70.
2) „Tpy.nhl• I, p. 1 1 1 .
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- i4 celelalt� moşii ale Chişinăului : Vister ni 
ceni, Vovinţenj, Hrus�a şi Munceşti şi alte
ţjouă mînăstiri dii 1 laşi Frumoasa şi S-ta
Vineri-după documentele din 1712, 1739,
1 744, 1748 şi alte multe mai apoi 1).

Toate aceste l?iserici din laşi, construite
intre 1 584 şi 1732, aparţin tipului cu
două turle. Să găsim oare aici deslegarea
sigură a problemei ce-a ridicat-o biserica
Sf. Gheorghe ?

- ��- -

1

•

•

J)

„T p y .li. bi • , I, pp. 1 77-- 220, I I I . Jjp. 321 pp.
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