ROLUL ARHIEPISCOPULUI DIMITRIE SULIMA
ÎN CONSTRUCŢIA CATEDRALEI ŞI
CLOPOTNIŢEI DIN CHIŞINĂU ÎN PRIMA
JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Alla CEASTINA1

Consideraţii preliminare. Prima jumătate a secolului al XIX-lea
reprezintă etapa finală de constituire a arhitecturii clasice, fiind, din aceste
considerente, graţie realizărilor sale, definitorie şi importantă. Dezvoltarea
social-economică şi politică a avut un impact deosebit asupra tuturor
domeniilor artei, inclusiv asupra arhitecturii din Basarabia, influenţată de
evoluţia clasicismului rus. Bibliografia de specialitate face numeroase
trimiteri la viaţa şi opera arhitecţilor basarabeni, evidenţiind etapele istorice
de formare a planului urbanistic al Basarabiei în secolul al XIX-lea şi
tendinţele generale şi specifice de dezvoltare ale arhitecturii. Totuşi, acest
subiect a fost tratat în mod tangenţial, fie în lucrări generale despre arta
naţională, fie în contextul unor analize succinte ale studiilor privind istoria
arhitecturii, în majoritatea cazurilor problema fiind tratată sumar, într-un
context mai amplu sau în alte limite cronologice.
După anexarea Basarabiei la Rusia în 1812, guvernul era preocupat
atât de restabilirea economiei provinciei devastate în urma operaţiilor
militare, cât şi de construirea unor noi oraşe şi refacerea celor vechi sau
deteriorate. În domeniul construcţiei oraşelor, în regiunea basarabeană
începe perioada de reconstruire capitală, care necesita atât bogate resurse
materiale, cât şi prezenţa specialiştilor calificaţi din variate domenii
adiacente. Studiind documentele de arhivă şi unele lucrări ale cercetătorilor
autohtoni, putem reconstitui procesul de construire a oraşelor basarabene în
baza ansamblului arhitectural al oraşului Chişinău şi a creaţiei arhitecţilor din
Basarabia. În acest context, considerăm binevenită evidenţierea unor aspecte
noi legate de creaţia arhitecţilor A. Melinikov, M. Ozmidov, B. Eitner ş.a.
Catedrala Naşterea Domnului din Chişinău: istoricul
construcţiei. Ideea construirii catedralei Naşterea Domnului la Chişinău îi
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aparţine arhiepiscopului Dimitrie Sulima. De viţă nobilă, s-a născut în 1772,
în gubernia Harkov, fiind botezat cu numele de Daniil. În 1795 a absolvit
seminarul teologic din Poltava, unde şi-a început activitatea ca profesor de
poezie şi retorică. În 1797, după hirotonisirea în rangul de preot, şi-a
continuat activitatea la Poltava. În 1800 a fost hirotonisit protoiereu, iar în
1806 a fost „transferat‖ în oraşul Nikolaev, la catedrala marină, fiind
desemnat „profesor de drept, logică şi elocvenţă‖2. Vestea despre talentatul
cărturar protoiereul Daniil a ajuns şi la împuternicitul cu problemele
religioase ale Moldovei şi Valahiei.
Conform raportului şi cererii personale a exarhului, Înaltpreasfinţitul
mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, Daniil Sulima a fost chemat la Iaşi în
1811, „pentru încercarea în practică şi cunoaşterea afacerilor‖ 3 . După
aceasta, protoiereul Daniil Sulima, numit vicar al episcopiei, a fost tuns în
monahism şi a „primit cinul călugăresc cu numele de Dimitrie în mănăstirea
Golia‖ 4 . După 1812, ÎPS Dimitrie Sulima, episcop de Bender/Tighina şi
Akerman, devine arhiepiscop de Chişinău şi ajutorul mitropolitului Gavriil
Bănulescu-Bodoni. Din 1821 a administrat eparhia Basarabiei din funcţia de
arhiepiscop de Chişinău şi Hotin, pe parcursul a 33 de ani, devenind, după
trecerea la Domnul a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, primul său
succesor. Îndeplinind în toate canoanele bisericeşti, a devenit modelul „celui
mai grijului părinte şi un adevărat slujitor al Domnului‖5.
Istoria edificării ansamblului arhitectural al Catedralei Naşterea
Domnului împreună cu clopotniţa este relatată în detalii în documentele
păstrate la Arhiva Naţională a Republicii Moldova. În fondul arhivistic al
Consiliului Suprem al Basarabiei, în dosarul privind alocarea sumei necesare
de bani pentru construcţia în perioada anilor 1827–1828, se menţionează că
„... guvernatorul plenipotenţiar al regiunii Basarabia, la şedinţa preliminară cu
Preasfinţia sa Arhiepiscopul de Chişinău Dimitrie, recunoscând în timpul aflării sale în
oraş necesitatea construirii la Chişinău a unei catedrale noi, a invitat din Sankt
Petersburg pe Avraam Melnikov ‒ profesor de arhitectură al Academiei Imperiale de
Arte ‒ pentru elaborarea planului arhitectural de construcţie a catedralei, a faţadelor sale
şi a clopotniţei‖6.
Contele Mihail Voronţov, care în 1828 a devenit general-guvernator al
Basarabiei şi Novorosiei, a insistat ca proiectul noii catedrale să fie
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comandat arhitectului venit din capitală. În acest context, se impune
prezentarea câtorva date privind biografia acestuia. Avraam Melnikov
(1784–1854) s-a născut la 30 iulie 1784 în localitatea Oranienbaum, în
familia unui slujitor al bisericii din palat. Din 1795 îşi face studiile la şcoala
de educaţie de pe lângă colegiul Academiei de Arte. În perioada anilor 1800–
1806 urmează clasa de arhitectură a Academiei şi obţine diploma de pictor.
Ulterior, în anii 1808–1811, A. Melnikov face studii de perfecţionare în
oraşele italiene, studiind renumite ansambluri arhitecturale. În 1812 este
recunoscut ca specialist în arhitectură, graţie profesionalismului şi studiilor
urmate.
Vizita în Italia a lăsat o amprentă deosebită asupra creaţiei lui A.
Melnikov, opera sa fiind direct legată de clasicism, una din cele mai
elocvente perioade de dezvoltare a arhitecturii ruse. S-a apreciat că acestuia,
„discipolului lui A. Zaharov, îi revine înalta misiune istorică – de a finisa şi a culmina
evoluţia şcolii clasice ruse în arhitectură‖7. A. Melnikov este autorul unor renumite
monumente arhitecturale, precum Biserica Nikoliskaia (cu hramul Sfântul
Nicolae) din Sankt Petersburg, Biserica Adormirii Maicii Domnului din
Novgorod şi catedrala din Kazan (toate în Rusia).
Catedrala Naşterii Domnului din Chişinău prezintă una din creaţiile
majore ale perioadei clasiciste din arhitectură în prima jumătate a secolului al
XIX-lea. Planul construcţiei este simetric, ceea ce a permis amplasarea
clădirii pe un spaţiu deschis. Piatra de temelie a noii catedrale a fost pusă pe
data de 11 mai 1830. Locul ales pentru construcţie era umed, indicând
prezenţa apelor subterane, motiv pentru care adâncimea fundaţiei a fost
mărită de la doi la cinci metri, fiind preconizate şi măsuri suplimentare de
drenare şi izolare a apelor. Atât soclul, cât şi fundamentul au fost ridicate din
piatră neprelucrată, locală. Din cauza apelor subterane, prezente practic
chiar la limita inferioară fundamentului construcţiei, catedrala s-a proiectat şi
construit fără spaţii de subsol, iar pereţii până la nivelul soclului erau
acoperiţi cu pământ. În primul an al efectuării lucrărilor a fost construit
fundamentul clădirii, în 1832 au fost finalizaţi pereţii şi cupola. Acoperişul şi
cupola catedralei au fost vopsite în culoare verde. „În procesul de construcţie a
catedralei din Chişinău, A. Melnikov a folosit experienţele acumulate pe parcursul
construirii Bisericii din Nikoliskoe (Sf. Nicolae – n. n.) şi la proiectarea catedralei
Isakievski (Catedrala Isakievsk, Rusia – n. n.). Partea de jos a catedralei din
Chişinău, mărită de câteva ori, practic repetă primul nivel al bisericii Nikoliskoe, iar
forma cupolei de tip conic cu felinare prezintă analogii cu proiectele catedralei Isakievski.
Rezultate perfecte au fost atinse graţie asocierii libere a elementelor proiectelor anterioare şi
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a raportului masei clădirilor‖8.
Motivul fundamental al arhitecturii clasiciste prezintă contrastul între
fineţea pereţilor şi colonade, care fusese folosit cu succes de A. Melnikov cu
un deosebit laconism şi simplitate a procedeelor arhitecturale şi a mijloacelor
disponibile. „Prin claritate construcţională, similară cu lapidară, se caracteriza şi
clopotniţa cu patru nivele. Ea era amplasată pe axa catedralei est-vest la o distanţă de 40
m de la clădirea principală. Ferestrele clopotniţei au vârfuri semiovale la nivelul doi şi
patru, iar la nivelul trei posedă vârfuri dreptunghiulare, decorate cu pilaştri cu capiteluri
ionice (conform proiectului, iniţial se preconizau capiteluri corintice). La nivelul unu se
amplasa o biserică, din care considerente erau proiectate ferestre semiovale deasupra
uşilor‖9.
Interiorul catedralei Naşterea Domnului din Chişinău se deosebea prin
stricteţea elementelor arhitecturale. Conform propunerii contelui Voronţov,
în 1834, pentru înfrumuseţarea catedralei, pictorul Kovşarov a elaborat
schiţele şi devizul de cheltuieli pentru lucrările de pictare a interiorului cu
scene biblice şi chipuri de sfinţi, obţinând dreptul de a picta iconostasul
catedralei. Acesta a pictat pereţii, ilustrând evenimente istorice şi scene
biblice. Înaltpreasfinţitul Dimitrie (Sulima), Arhiepiscop de Chişinău şi
Hotin, „a găsit motivele iconostasului destul de agreabile, expunând doar unele sugestii
la acest capitol‖10.
Clopotniţa a devenit parte indispensabilă a ansamblului arhitectural al
catedralei, a cărei construcţie a durat mai bine de 6 ani, începând cu 1830.
Construcţia catedralei şi a clopotniţei din Chişinău a fost terminată la
12 iulie 1835. În 1839-1840, în cinstea victoriei Rusiei în războiul ruso-turc,
pe axa catedralei şi a clopotniţei fusese inaugurat Arcul de Triumf, care făcea
parte integrantă din complexul arhitectural al centrului urban. Autorul
acestui proiect a fost arhitectul din Odesa Zauşkevici. Pe parcursul istoriei,
acest monument a avut mai multe denumiri: Porţile Sfinte, Arcul de Triumf,
Arcul Victoriei. Acesta are formă pătrată, o înălţime de 13 m şi este
construit din piatră albă şlefuită, formând un ansamblu cu două nivele.
Primul nivel este constituit din pasaje pentru pietoni, formate din patru
piloni masivi în stil corintic, plasaţi pe postamente speciale. Nivelul superior
al construcţiei este decorat în stil clasicist.
Merită atenţie şi istoricul creării acestui monument. „Arhiepiscopul
Dimitrie, care iniţiase construcţia catedralei din Chişinău, avea grijă ca toate cele necesare
pentru serviciul divin public să fie construite către timpul finisării catedralei sau îndată
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după construcţie‖11. O deosebită atenţie a acordat procurării clopotelor. Încă în
anul 1833 arhiepiscopul Dimitrie a iniţiat o cerere către general-guvernatorul
Basarabiei şi Novorosiei, Mihail Voronţov, pentru turnarea clopotelor din
cuprul vechilor tunuri turceşti. În legătură cu aceste evenimente,
arhiepiscopul Dimitrie scria contelui Voronţov următoarele: „Nu refuzaţi, Vă
rog, intenţia de a înfrumuseţa Catedrala basarabeană cu numărul necesar de clopote‖12.
La rândul său, general-guvernatorul Basarabiei M. Voronţov s-a adresat
împăratului rus Nikolai I, cu rugămintea de a permite turnarea clopotelor
pentru catedrala Naşterea Domnului din Chişinău, cerând în acest scop 1500
puduri de cupru. „Rugămintea şi insistenţa contelui Voronţov faţă de ministrul
militar şi Împăratul avuse succes. Împăratul Nikolai I a permis eliberarea a 1000 de
puduri de cupru pentru turnarea clopotelor din tunuri turceşti, aduse la Ismail din
Selistria. Despre acest gest generos şi sacrificiul preţios pentru Eparhia din Basarabia,
contele Voronţov a anunţat arhiepiscopul de Chişinău la 30 iulie 1835‖ 13 .
Corespondenţa general-guvernatorului Basarabiei pentru anul 1836 conţine,
de asemenea, informaţii valoroase privind turnarea clopotelor din tunuri
turceşti, inclusiv şi pentru bisericile din Ismail14.
Dar rămânea de rezolvat o problemă complicată – unde să fie turnate
clopotele. Deoarece tunurile se aflau în cetatea Ismail, la propunerea
guvernatorului Basarabiei Pavel Fiodorov, s-a hotărât „de a turna clopotele la
Ismail ... comendantul cetăţii Lev Karnovici ... a luat asupra sa toate cheltuielile privind
această operaţie, directivele necesare şi supravegherea‖ 15 . „Pentru fiecare pud de cupru
pentru un clopote sunător, s-a adăugat câte 5 funţi de staniu. Cuprul rămas a fost vândut
câte 25 ruble pentru un pud, iar suma câştigată a mers pentru închiderea cheltuielilor de
turnare şi transportare a clopotelor la Chişinău‖ 16 . Pentru turnarea clopotelor a
fost invitat meşterul turnător şi clopotar din Gubernia Kiev, Vasili Losenko,
care a semnat un contract cu intendentul cetăţii Ismail „pentru turnarea
clopotelor din tunuri turceşti pentru biserica din Ismail şi Catedrala din Chişinău‖.
Meşterul se obliga să construiască în Ismail şi o turnătorie temporară din
lemn şi cărămidă, fapt despre care ne relatează şi Dosarul din anul 1837
„Despre turnarea clopotelor pentru catedrala din Chişinău‖17. Se cunoaşte
că din cantitatea de cupru eliberată s-au turnat iniţial cinci clopote, şi anume,
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un clopot-uriaş, cu greutatea de 400 puduri, două clopote de 200 şi respectiv
100 de puduri şi două clopote de 50 şi 25 de puduri greutate. Pe suprafaţa
clopotelor a fost turnată inscripţia „Din bunăvoinţa împăratului Nikolai I în anul
1838‖, iar pe la margine scria „Pentru catedrala Naşterea Domnului din Chişinău‖.
Departamentul militar a elaborat traseul cel mai accesibil pentru
transportarea clopotelor spre Chişinău. Ele au fost instalate pe căruţe
speciale, dar la destinaţie s-a dovedit că trecătoarea clopotniţei era prea
îngustă pentru clopotul-uriaş. Arhiepiscopul Dimitrie scria, la 25 iunie 1839:
„Cele două clopote de 200 şi 100 puduri respectiv vor intra în clopotniţă, pe când
clopotele de 400 de puduri era mult mai mare...‖ 18 . Atunci apare ideea de a
construi, pentru acest clopot, un supliment arhitectural special, pentru ca
sub bolta lui să fie amplasat clopotul cel mare şi ceasul orăşenesc. S-a
hotărât construirea unui Arc, care trebuia să fie, în acelaşi timp, şi clopotniţă,
şi Arc Triumfal ca simbol al victoriei armatei ruse în războiul ruso-turc, dar
şi intrare solemnă în parcul catedralei.
Documentele de arhivă privind corespondenţa dintre guvernatorul
Basarabiei şi locuitorul Chişinăului Ivanov, furnizează informaţii privind
contractul de ridicare a clopotelor pe catedrală în anul 183919. Astfel, la 13
iunie 1839, Constantin Ivanov se obliga, pentru 1000 de ruble, să fixeze
cinci clopote „pe clopotniţa de pe lângă catedrala nou-construită, iar cel mai mare
clopot – pe porţile care se construiau la intrare în parcul alăturat‖20, lăsând drept gaj,
în caz de nereuşită, toată averea sa imobilă. Pe data de 8 august 1839, la
solicitarea Dumei orăşeneşti din Chişinău către arhitectul L. Zauşkevici,
„trebuia de venit în piaţa catedralei pentru ridicarea clopotelor aduse din Ismail de către
Ivanov‖ 21 . Arcul proiectat de arhitectul Luka Zauşkevici a devenit parte
componentă a ansamblului arhitectural al catedralei. La 3 august 1839,
clopotul cel mare a fost ridicat şi fixat pe construcţia care era încă în proces
de edificare; tot acum, în frontonul Arcului a fost montat ceasul mare al
oraşului.
*
Construcţia Catedralei s-a dovedit a fi temeinică. În fondurile Arhivei
Istorice de Stat din Rusia, la Sankt Petersburg, se păstrează dosarul privind
cutremurul din 1838 produs în oraşele Odesa, Chişinău şi orăşelul Poceaev.
În raportul arhiepiscopului de Chişinău şi Hotin, Dimitrie Sulima, către
Sfântul Sinod, se menţiona că după cutremurul din 11 ianuarie 1838, din
18
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nouă biserici „patru au avut de suferit foarte mult, însă Catedrala Naşterea
Domnului, din pronia lui Dumnezeu, a rămas intactă‖22.
Aici, lângă pereţii catedralei, la 4 august 1844, arhiepiscopul Dimitrie
Sulima şi-a găsit ultimul adăpost, fiind în slujba Domnului şi a bisericii mai
bine de 35 de ani.
Aşa cum a fost proiectat, ansamblul catedralei Naşterea Domnului a
devenit nu numai bijuteria arhitecturală a Chişinăului şi simbol al credinţei,
dar şi un monument arhitectural de valoare, fără de care nu ne putem
imagina istoria oraşului.

Archbishop Dimitrie Sulima’s role in the construction of
the cathedral and belfry of Kishinev during the 1st half of
the 19th century
Abstract
The author of this article investigates the activity of a few high architects and land
surveyors in Kishinev and considers the main trends of architectural development of
Bessarabia during the first half of the 19th century. This was the most important and
culminating stage of the classicism. Well-known architect from St. Petersburg Avraam
Melnikov built the Cathedral of the Birth of Jesus and the three-tiered belfry during
1830–1836. In 1838–1839 new bells were cast using as raw material Turkish guns.
Later in 1839–1841 according to the project of the talented architect Luka
Zaushckevich from Odessa the Triumph Arch or Saint Gate was erected there. It became
a beautiful addition to this architectural monument in the center of the city of Kishinev.
List of Illustrations:
Fig. 1. Map of the old city of Kishinev during A. Puşkin’s time (1823).
Fig. 2. Photograph of the Triumphal Arch or of the Holy Gates, achievement of
architect Luka Zauşkevici. Exit towards the Alexandrovskaia central street until
1917.

22

Arhiva Istorică de Stat a Rusiei, Fond 796, inv. 119, dosar 101, f. 2.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

113

114

ROLUL ARHIEPISCOPULUI DIMITRIE SULIMA

Fig. 1.
Harta oraşului vechi Chişinău în timpul lui A. Puşkin (1823).

Fig. 2.
Fotografia Arcului de Triumf sau a Porţilor Sfinte, realizare a arhitectului Luka
Zauşkevici. Ieşirea spre strada centrală Alexandrovskaia până în 1917.
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