HERALDICA TERITORIALĂ MOLDOVENEASCĂ
ÎN IMPERIUL RUS
de Silviu An drieş-Tabac
I. HERALDICA BASARABIEI (1812-1917)
Conform tratatului de pace de la Bucureşti semnat intre Rusia şi Poarta Otomană la
16/28 mai 1812 "Sublima Poarlă Otomană cedează şi ]^-edă Curţii Imperiale Ruse pământurile
aşezate pe malul stăng al Prutului, cu cetăţile, târgurile, satele, şi locuinţele ojlate acolo". Prutul,
din locul unde acest râu pătrunde in Moldova până la vărsarea sa în Dunăre, apoi din acest loc
malul stâng al Dunării până la gurile Chiliei şi la vărsarea în Marea Neagră, vor fi hotarul celor
două împărăţii . Turcii rămaseră cu Chilia veche până la 1817. când o comisie specială pentru
delimitarea definitivă formală în 1815 stabileşte hotarul pe braţul Sulina. hotar confirmat la
Akkerman în 1826. Iar prin tratatul de la Adrianopol din 1829 la Basarabia a fost alipită toată
delta Dunării
Teritoriul moldovenesc acaparai de Rusia cu o suprafaţă de 44.422 km.p. , in
momentul anexării era divizat în 14 unităţi şi fragmente de unităţi administrativ-teritoriale şi.
anume, vechile ţinuturi moldoveneşti Soroca. Orhei. Greceni. Codru, Hotărniceni. părţi din
ţinuturile laşi şi Fălciu. raiaua turcească Hotin şi Basarabia propriu-zisă cu raialele turceşti
Bender. Akkerman. Chilia, Căuşeni (centrul administrativ al fostului "Bugeac tătăresc"). Reni.
(Tomarov) şi Ismail". La 1814 erau nouă ţinuturi. Statului constituirii Regiunii Basarabia de la
1818 fixa şase dintre ele: Hotin. Iaşi (=Bălţi). Orhei. Bender. Akkerman, Ismail. La 1835 erau opt
ţinuturi: Orhei şi Chişinău (anterior ambele intrau în ţinutul Orhei), Soroca (ţinut nou). Leova
(anterior Ismail, apoi Cahul). Hotin, laşi. Bender, Akkerman. La 1857. după restituirea Basarabiei
de sud-vesl Principatului Moldovei, din părţile rămase din ţinutul Cahul a fost format un nou
Unul. Contrat, desfiinţat peste un an. Astfel. în Regiunea Basarabia rămâneau doar şapte
ţinuturi: Hotin. Soroca. laşi. Orhei. Chişinău. Bender. Akkeram. La 1878 din leritoriile răpite din
nou Moldovei a fost creai al optulea l i n u l - Ismail. Alte schimbări în diviziunea administraiivlerilorialà a Basarabiei n-au mai avui loc. La 1884 ţinutului laşi i-a fosl schimbai numele în
BălU. iar despărţirea ţinutului Ismail în judeţele Ismail şi Leova, propusă în 1911.η -a fost
realiza lă '.
Până la aprobarea oficială a noilor steme teritoriale autorităţile foloseau în sigilii
stema Imperiului Rus, fapt care se constată în matricele sigilare conservate la Arhiva Naţională a
Republicii Moldova, şi anume: matricea sigilară o poliţiei orăşeneşti din Akkerman din 1815".
matricea sigilară a poliţiei orăşeneşti din Tuèikovo de pe lângă cetatea Ismail , matricea sigilară a
isprăvniciei u n u i ţinui neidentificat . matricea sigilară a judecătoriei politiceşti a Basarabiei ',
amprenta sigilară a vămii din Novoseliţa, ţinutul Hotin. din 1817'" şi altele.
Alteori se foloseau sigiliile vechi moldoveneşti sau sigilii noi cu blazoane vechi ca, de
exemplu, sigiliul serdăriei Lăpuşna-Orhei (fig. 1).
In acest conlexl Maria Dogaru ne atrage atenţia asupra sigiliului Adunării deputaţilor
Basarabiei, impresiunea căruia se păstrează într-o colecţie particulară, studiai de Dumneaei
după o xerocopie. Acest sigiliu rotund, cu diametrul de 60 m m , reprezintă în centru viitoarea
stemă a Regiunii Basarabia (scut tăiat, timbrat de o coroană închisă, încărcat în partea
superioară cu acvila bicefală având pe piept ecusonul cu Sfântul Gheorghe, în partea inferioară
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capul de bour cu stea între coame. înconjurata de alte 6 ecusoane, incluzând însemnele
districtelor de aici: 1) Bălti - u n cap de cal; 2) Hotin - o cetate având deasupra două săbii; 3)
Soroca - u n copac cu coroană bogată: 4) Bolgrad - un om arând. Celelalte două scuturi n u pol fi
identificate. In exergă, legenda în limba rusă: Pecetea Adunării deputaţilor Basarabiei' .
Nu am văzut acest sigiliu, dar, în baza descrierii l u i , presupunem următoarele:
a) întrucât Adunarea deputaţilor nobilimii Basarabiei a fost instituită la 12 august
1822' , acest sigiliu n u poate fi anterior acestei date;
b) Prezenţa a şase ecusoane judeţene ne arată că la momentul executării acestui
sigiliu Basarabia era împărţită in 6 ţinuturi. Or. aceasta a fost între 1818 şi 1835. când ţinuturile
Soroca şi Bolgrad n u existau". Credem, deci. că arborele cu coroană bogată ar fi emblema
ţinutului Orhei, emblemă fixată prin lege la 1826 şi perpetuată in simbolurile orheiene până in
perioada sovietică. Totodată, omul arând, dacă s-a văzut bine prezenţa l u i în sigiliu, trebuie
atribuit altui ţinut:
c) Intmcât, trei din cele sase ecusoane corespund întocmai stemelor fixate la 1826,
două n u au fost identificate, iar u n u l ar putea fi văzut greşit, iar pe de altă parte, capul de cal
pentru ţinutul basarabean laşi (=Bălţi) este o emblemă heraldică inventată şi fixată de mşi la
1826. credem că acest sigiliu are şi celelalte trei ecusoane cu emblemele fixate la 1826 pentru
ţinuturile Ismail. Bender şi Akkerman. Dar n u putem fi pe deplin elucidaţi fără a vedea xerocopia
studiată de Maria Dogam. sau alte impresiuni ale acestui sigiliu.
2

I I . PRIMA STEMĂ A REGIUNII BASARABIA
Odată cu anexarea Basarabiei s-a pus problema organizării administrării noii
provincii. Printre chestiunile ce trebuiau rezolvate se număra fixarea stemei şi mundirului
provincial. In acest sens deja la 18 decembrie 1813 guvematoml civil al Basarabiei I.M.Harting
scria Comandantului general şi Şef al M i n i s t e m l u i poliţiei S.K.Viazmitinov la Sankt-Petersburg
că stema acestei provincii ar putea fi compusă din stema Imperiului Rus şi stema Principatului
Moldovei, parte a căruia fusese anterior Basarabia, adică "un cap de bou (sic) văzut din faţă",
care era justificat prin faptul că Moldova se ocupa mult de creşterea vitelor' .
în acelaşi timp guvematoml a expediat o scrisoare la laşi consulului general rus Pini
cu rugămintea de a trimite o imagine a stemei Principatului Moldovei, care să servească drepl
model la întocmirea stemei Basarabiei' . Pini a îndeplinit această rugăminte, expediind cinci
desene de steme mai vechi şi mai noi folosite în Moldova" , iar la 23 aprilie 1814 Halting trimitea
aceste desene la Sankt-Petersburg' . La 27 martie 1815 toate aceste documente ajung la
Ministerul Justiţiei ", de unde, la 31 martie, sunt trimise la Heroldie '. cu dispoziţia de a executa
stema Basarabiei în mod legal ". Desenele stemei şi ale uniformei civile a funcţionarilor
basarabeni au fost executate în Heroldie şi. la 9 aprilie 1815. Şeful cabinetului de blazoane le-a
prezentat Ministrului justiţiei D.P.Trosèinski împreună cit desenele l u i Pini, care le-a trimis la
rândul său generalului S.K.Viazmitinov .
Aici firul documentelor se întrempe pentru mai bine de doi ani. Ştim că proiectul
general de organizare a Regiunii Basarabia. în curs de pregătire atunci, a inclus în el u n articol
special privind fixarea stemei şi m u n d i r u l u i regiunii . Mai ştim. că în scrisoarea de la 22
noiembrie 1817 trimisă din Moscova, Secretaml de stat. contele Kapodistria. Π anunţa pe
guvernatorul plenipotenţiar al Basarabiei A.N.Bahmetiev: Desenele stemei şi mundirului pentru
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Regiunea Basarabia, anexate la raportul Excelenţei voastre cu nr. 4885, au fost prezentate de
mine pentru înalta apreciere. împăratul a binevoit să aprobe introducerea acestei steme şi portul
mundidrului conform modelelor întocmite de Domnia voastră..." . în desenele anexate şi în
explicaţia lor se menţiona: "Nasturele pentru mundir, cu scut pe care este stema Regiunii
Basarabia: tăiat orizontal în două părţi, în partea superioară stema Imperiului Rus în câmp de aur.
iar în cea inferioară stema Principatului Moldovei, care înseamnă un cap de bou (sic) în câmp
albastru" *. Această stemă, care credem, era identică cu cea pregătită în Heroldie la cererea l u i
I.M.Harting, a şi devenit însemnul oficial al regiunii. Astfel, la 7 iulie 1818, Mareşalului nobilimii
Regiunii Basarabia i se permitea să-şi graveze sigiliul de post cu imaginea stemelor ca pe
desenele aprobate pentru nasturele m u n d i r u l u i Basarabiei , (fig. 2).
Această stemă η -a fost menţionată până azi în literatura ştiinţifică, lucru care n u ne
miră, deoarece, deja peste opt ani de la aprobare, ea a fost uitată. Astfel, la începutul anului 1826
date despre existenţa vreunei steme a Regiunii Basarabia n u s-au găsit nici la Guvernul regional,
nici la Consiliul suprem regional ,
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1.2. D E C R E T U L IMPERIAL DIN 2 A P R I L I E 1826
Noile steme oficiale pentru Regiunea Basarabia şi ţinuturile ei au fost aprobate la
1826. Investigaţiile făcute pentru depistarea materialelor, care ar povesti despre elaborarea lor, nau dat rezultate. Am p u t u t stabili doar că la 25 decembrie, (după alte date la 22 decembrie "),
împreună cu raportul nr. 72, vice-guvematorului Basarabiei F.F.Vighel i-au fost prezentate
stemele regională şi ţinutale alcătuite de inginerul cadastral regional al Basarabiei B.Ja.Eitner,
iar după primirea aprobării imperiale ele au fost depuse la Adunarea deputaţilor nobilimii
basarabene .
în şedinţa Comitetului de miniştri din 28 martie 1826 a fost discutată scrisoarea
Şefului Ministerului de afaceri interne - Privind administrarea Basarabiei - din 25 martie cu nr.
85. înregistrată în registrul Comitetului de Miniştri cu nr. 506, act ce privea aprobarea stemelor
ţinuturilor regiunii Basarabia. Comitetul a găsit de cuviinţă să prezinte împăratului spre
examinare desenele şi explicaţiile stemelor şi să roage înalta lor aprobare ".
La 2 aprile, la Ţarskoe Selo, împăratul Nicolae I a văzut stemele, iar în şedinţa
Comitetului de Miniştri din 13 aprilie a fost anunţat faptul că desenele blazoanelor s-au bucurai
de înalta confirmare. Comitetul a decis să comunice aceasta Ministerului de interne, expediind
documentele spre executare".
Pentru Regiunea Basarabia a fost aprobat blazonul cu următoarea descriere: "Scut
tăiat în două jumătăţi (sic), în partea superioară în câmp roşu acvila bicefală. împodobită cu
coroană de aur. pe pieptul căreia se află un scut roşu cu imaginea sfântului Mare Mucenic
Gheorghe. purtătorul de biruinţă, călare pe un cal alb. lovind cu suliţa un balaur: acvila ţine în
gheara dreaptă o făclie şi un fulger, iar în cea stângă o cunună de laur: în partea inferioară. în
câmp de aur. se reprezintă un cap de bou (sic) care învederează stema Moldovei' .
M. Dogaru
explică acest blazon astfel: "în urma războaielor purtate (evocate de smalţul roşu al scutului) Rusia
luptătoare şi biruitoare (despre acest lucru vorbind fulgerul şi cununa de lauri - figuri heraldice ce
înlocuiesc sceptrul şi globul crucifer prezente în stema tradiţională a Rusiei) a luat în stăpânire
pământurile Moldovei dintre Nistru şi Prut desemnate prin figurile heraldice din a doua
partiţiune" ' ' (fig 3).
De fapt blazonul aprobat avea aceeaşi imagine cu cel de la 1815. S-au schimabt doar
smalţurile. însă greşit din punct de vedere heraldic.
în continuare, până la 1878, această stemă s-a schimbat de câteva ori, dar numai în
practică, fără corecturi oficiale, odată cu modificările uzuale ale reprezentării acvilei bicefale şi
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accesoriilor ei în stema Imperiului Rus. Aceste modificări pot fi uşor urmărite în materialele
Colecţiei de sigilii şi ştampile ale instituţiilor Basarabiei din secolele XIX-XX conservată la
A.N.R.M. .
Ţinuturile basarabene, conform aceleiaşi legi din 2 aprilie 1826. au primit blazoanele
descrise în actul respectiv după cum urmează.
Stema ţinutului Hotin: "In câmp de aur o cetate cu trei tumurt din care pe două din
margini se vede câte un tui, iar pe cel din mijloc o lună, deasupra căreia - două săbii încrucişate cu
vârfurile în jos; mai sus de acestea - o cruce de argint în amintirea cuceririi cetăţii turceşti de către
oştirile ruseşti'*. Reşedinţa acestui ţinut era oraşul Hotin. In descrierea stemei ţinutului Hotin
n u se arată ce smalţuri au cetatea şi săbiile. In imaginea stemei, anexată la lege. le vedem de
argint, ca şi crucea. Avem aici. deci. metal pe metal - fapt, care încalcă din capul locului regula
de bază a heraldicii cu privire la utilizarea smalţurilor, (fig. 4).
Stema ţinutului Iaşi: "Stema anterioară a întregului ţinut Iaşi din vremea dominaţiei
turceşti prezenta un cal. dar cum după alipirea Basarabiei la Statul Rus. o parle a acestui ţinut a
intrat în componenţa acestuia, iar alta a rămas sub stăpânire turcească. în amintirea
acestei
despărţiri stema acestui ţinut reprezintă un cap de cal în câmp roşu". (fig. 5). Reşedinţa acestui
ţinut era oraşul Bălţi. In descrierea stemei ţinutului Iaşi n u se arată de ce smalţ este capul de
cal. In imaginea anexată legii îl vedem de argint, ceea ce din punct de vedere heraldic este corect.
Ε foarte bine, că şi câmpul e roşu. Avem aici u n cap de cal tăiat pe sânge. Volens-nolens, stema
artă şi faptul că, ruperea Basarabiei de Moldova a fost însoţită de sânge.
Stema ţinutului Bender: "Scut tăiat în două câmpuri; în cel superior, de aur. acvila
bicefală împodobită cu coroană de aur ţinând în ambele gheare fulgere cu focul îndreptat în jos: cu
scut pe piept, pe care în câmp roşu este reprezentat sjântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de
biruinţă călare pe un cal alb şi lovind cu suliţa un balaur: în câmpul inferior negru e reprezentat
un leu culcat în amintirea situaţiei dificile în acest ţinut a regelui suedez Carol al Xll-lea după
bătălia de la Poltava"." (fig. 6). Acest blazon exprimă victoria militară a Rusiei (acvila bicefală în
câmpul roşu superior) asupra Suediei (leul din stema Suediei în câmpul inferior subordonat), în
1709. D i n descriere n u reiese ce smalt are leul, însă în imaginea anexată legii îl vedem de argint
sau natural. Tot în imagine vedem, că leul e culcat pe o terasă de argint, fapt care. de asemenea,
n u a fost menţionat în descriere. Unii susţin, că acest blazon ar fi creaţia proprie a împăratului
Nicolae I
Reşedinţa ţinutului era oraşul Bender (Tighina).
Stema ţinutului Ismail: "Scut tăiat în două câmpuri; pe roşu sunt
reprezentate:
deasupra o cruce de argint, dedesubt o lună. iar între ele o sabie cu vârful îndreptat in jos în
amintirea victonei de la Cahul: în câmpul de argint jos e reprezentată o apă. in partea stângă un
mal. iar din partea dreaptă se arată prora unei corăbii, de pe care se lasă in apă o ancoră în
amintirea portului nu demult deschis".
(fig. 7). Din punct de vedere heraldic avem cea mai
defectuasă descriere. Nici aici n u s-au indicat smalţurile figurilor din câmpul de jos. care n u pot
fi deduse nici din imaginea anexată, precum şi al lunii din câmpul de sus. A u fost încurcate
stânga şi dreapta heraldică. Nu s-a arătat cum a fost tăiat scutul. Dăm mai jos descrierea
noastră, pe care încercăm s-o facem combinând descrierea oficială şi imaginea anexată: Scut tăiat
în bară în primul cartier, pe roşu, în pal, o cruce şi o semilună, printre care trece o sabie, in bară.
cu vârful în jos. toate de argint. în cartierul doi. de argint, pe o apă. din senestra. se arată prora
unei corăbii, de pe care se lasă în apă o ancoră neagră, plutind spre un mal ieşind din dextra. Nu
putem stabili culorile apei, corăbiei şi malului. Credem, că ele sunt naturale, adică respectiv argint, lemn, verde.
Stema ţinutului Akkerman: "hi câmp roşu e reprezentată o viţă de vie. in semnul
abundenţei în poamă a acestui ţinut
(fig. 8). Din imaginea anexată legii mai vedem, că vita de
vie creşte dintr-o terasă, probabil naturală, şi este legată de u n arac negru sau de argint. Viţa de
vie, de obicei, se reprezintă naturală, adică verde, dar nici u n smalţ al figurilor, după cum vedem,
n u e fixat în descrierea oficială.
N.N.Speransov afirmă, că viţa de vie din blazonul ţinutului Akkerman aminteşte de
coloniile greceşti, "care. pentru prima dată. au răspâivltt aici această cultură. Trebuie să mai
menţionăm, scrie el, că pe unele monede de aramă ale anticului oraş Tyra-Tyras erau imaginaţi
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ciorchini de strugurL Reiese că viţa de vie poate β recunoscută drept emblemă orăşenească locală,
care a existat din timpurile cele mai uechi." 'Interpretarea aceasta şchioapătă puţin. Ciorchinele
de strugure. într-adevăr, apare pe monedele de la Tyras, dar ca atribut obişnuit al zeului
Dionysos, precum şi spicul ca atribut al zeiţei Demetra. Anume în această calitate ele vor fi
folosite in perioada imperială, ca elemente ale unor contramărci aplicate monedelor de la Tyras' .
A afirma că grecii i-au învăţat pe localnici să cultive viţa de vie este prea puţin
convingător, dat fiind faptul, că pe teritoriul Moldovei viticultura este cunoscută din cele mai
vechi timpuri. Strabon arată că pe timpul l u i Burebista, (sec. I î.e.n.), la geţi viţa de vie
cunoscuse o mare înflorire . Iar Dionysos este u n zeu de provenienţă tracă sau lido-frigiană, al
cărui cult s-a răspândit în Grecia relativ târziu şi s-a afirmat acolo cu greu. Deci, credem că n u
greşim dacă afirmăm că tracii n u trebuiau să fie învăţaţi de cineva să cultive viţa de vie.
Reşedinţa ţinutului Akkerman era oraşul Akkerman. sau Cetatea Albă.
Stema ţinutului Orhei: "în semn de abundenţă a acestui ţinut in păduri este
reprezentat un copac in câmp albastru".* (fig. 9). Descrierea n u specifică smalţul arborelui, care
este de argint în imaginea anexată la lege. Tot aici observăm, că arborele se află pe o terasă de
acelaşi metal. Nu se arată ce copac se reprezintă în stemă. în imagine vedem u n stejar - arbore pe
deplin motivat într-un judeţ care cuprinde renumiţii codri ai Orheiului.
Reşedinţa acestui ţinut era oraşul Chişinău, oraş pe Bâc, u n afluent drept al
Nistrului. Pentru prima dată localitatea este menţionată la 17 iulie 1436 cu denumirea
"Cheşeneul lui Acbaş" ca sat vecin cu satul Vistimiceni de la Fântâna Albă. La 1466 e menţionat
ca selişte dată de Ştefan cel Mare boierului Vlateu ". D i n 1641 este domeniu mănăstiresc. Făcea
parte din ţinutul Lăpuşna. La 1666 se număra printre târguri.
Etimologia toponimului Chişinău a avut mai multe explicaţii: 1) de la tătărescul
"câşla" şi românescul "nou" - câşla nouă 2) de la tătărescul "keşen aul" - cătun-mănăstire; 3) de
la ungurescul "kis Jeno" - micul Ion; 4) de la vechiul românesc "chişinău" - fimtănă arteziană,
izvor. Ultima expliGatie propusă de Gh. Bogaci este considerată ca cea mai convingătoare, fiind
confirmată de mărturii documentare .
După Pacea de la Bucureşti din 1812 mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi noul
guvernator al provinciei, Scarlat Sturdza. îşi aleg Chişinâul. u n târguşor cu doar 7000 de
locuitori, drept capitală. Primul monografisl al Basarabiei, preotul Petru Kuniţki, explica la 1813
aceast fapt prin amplasarea centrală a Chişinăului. Gh. Bezviconi îl contrazice însă. arătând că,
din punct de vedere istoric, el concura cu Ismailul. în timp ce interesele de stat ale Rusiei
indicau oraşul Bender, iar ca loc central era de preferat Orheiul. Mai târziu ideea transferării
capitalei de la Chişinău a fost reluată, dar mitropolitul Gavriil, care deja crease aici principalele
sale focare de cultură, era împotrivă ". La 1818 Chişinăul devine proprietatea statului şi primeşte
oficia] statutul de oraş şi capitală a regiunii Basarabia, iar din 1873 - al guberniei. Astfel.
Chişinău!, fiind centrul administrativ al întregii regiuni, folosea ca blazon orăşenesc stema
provincială şi n u stema ţinutului, cum a fost în celelalte cazuri . In 1917-1918 Chişinău] este
capitala Republicii Democratice Moldoveneşti. In componenţa Regatului României este centrul
judeţului Chişinău, apoi Lăpuşna. apoi a ţinutului Nistru. Odată cu crearea R.S.S.Moldoveneşti,
la 2 august 1940. devine capitală a acestei. Acum este capitala Republicii Moldova.
Toate stemele adoptate prin decretul imperial din 2 aprilie 1826 apar n u numai în
Codul genera] al legilor Imperiului Rus. ci şi în albumul heraldic al l u i P.P.Vinkler ". unde stema
ţinutului Orhei este greşit atribuită oraşului Orhei. Imaginile fixate acolo le întâlnim şi pe
matricele sigilare, uneori cu devieri de la modelele fixate prin lege. Astfel, sigiliile ţinutului Hotin
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prezintă diferite imagini ale cetăţii , matricea sigiliului Consiliului general al meşteşugarilor
oraşului Akkerman are blazonul: tăiat, având sus acvila bicefală, jos doi ciorchini de struguri
scutul timbrat cu coroană închisă , iar matricea sigiliului Judecătoriei de orfani şi orală a
oraşului Ismail are stema: tăiat şi jumătate - despicat, încărcat sus cu acvila bicefală a Rusiei, iar
jos cu elementele stemei orăşeneşti: în dextra o cruce, asuprind o semilună, printre care trece o
sabie aşezată în fascie, cu vârful spre stingă, iar în senestra o corabie cu catarg, având în virf un
steguleţ. ieşind din dextra şi plutind pe o apă spre un mal".
Autorul stemelor din 1826, cum am văzut, a fost Bogdan Iakovlevici Eitner. El s-a
născut în 1800/1801, era de credinţă evanghelistă (luterană), şi a fost căsătorit cu Ana
Alexandrovna, de credinţă ortodoxă, cu care a avut nouă copii. A fost înscris în cartea
genealogică a nobilimii Guberniei Basarabia la 18 aprilie 1858. D i n 4 august 1825 a fost inginer
cadastral regional al Basarabiei.' .
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1.3. D I S T R I C T E ŞI S T E M E NOI
La 18 decembrie 1835 au fost înfiinţate două districte noi: Chişinău şi Soroca. iar la
14 ianuarie 1837 Mareşalul nobilimii Regiunii Basarabia E.I.Dumitriu scria vice-guvernalorului
Basarabiei că. districtul Chişinău, recent deschis, conform regulamentului general existent în
guberniile interne ale Rusiei, trebuie să primească blazonul oraşului regional Chişinău. în cazul
în care autorităţile găseau potrivit ca judeţul Chişinău să aibă stema l u i . fără să şi-o însuşească
pe cea regională. Mareşalul propunea următoarea compoziţie: "In câmp de aur coroana de stat.
sub care acvila bicefală neagră planând, iar jos un tui (steag turcesc), o sabie turcească curbă şi o
lobă. Coroana şi acvila semnifică alipirea regiunii: tuiul, sabia şi toba amintesc că in judeţul
Chişinău, până la alipirea regiunii Basarabia la Rusia, şi-ν avut reşedinţa Serdarul, adică şeful
militar care dirija şi chestiunile civile şi căruia, prin puterea marelui sultan, i-a fost acordată
armura militară menţionată mai sus":*
Judeţul Soroca nbu creat, după părerea Mareşalului, ar putea avea o stemă cu
următorul desen: "Ruinele cetăţii genoveze antice, mai jos răul Nistru unduindu-se. Deasupra
cetăţii poale β imaginată o coţofană în zbor".'" Coţofana trebuia să fie o emblemă vorbitoare.
E.I.Dumitriu propunea o stemă şi pentru judeţul Cahul. (fostul judeţ Ismail), model
pentru care putea servi trofeul reprezentat pe medalia bătută în cinstea generalului-feldmareşal.
contele P.A.Rumeanţev-Zadunaiski. şi anume: "In câmp verde, pe partea dreaptă, un voinic în
veşmânt cavaleresc complet, pe cap un coif roman cu pene de struţ. în mâna dreaptă înarmată cu
scul ţine o crenguţă de palmier, cu mâna stângă arată în direcţia unei panoplii compuse din tuiuri.
puşti cu baionete, trompete, timpan, stindarde. Iralebarde. lănci, platoşă şi coif intrai sub platoşă.
mai jos o lună răsturnată şi epoca, (data - n.n.), victoriei de la Cahul asupra numeroasei armate
turceşti repurtate la 10 iulie 1774~." Mareşalul considera un asemenea desen pentru blazonul
Cahulului "frumos, acceptabil" şi demn să rămănă pentru totdeauna "chezăşia memoriei eroului
biruitor şi deviza gloriei nepieritoare a oştirii Rusiei' "'
Aceste propuneri de steme ale Mareşalului regional al nobilimii n u s-au realizai.
în raportul de la 26 ianuarie 1844 al inginerului cadastral regional B. la. Eitner către
vice-guvematorul Basarabiei, general-locotenent şi cavaler Pavel Ivanovici Fiodorov. se menţiona
că. odată cu divizarea regiunii în opt judeţe, pentru noile judeţe Soroca şi Orhei. fostul ofiţer
superior de serviciu Semiakin a alcătuit următoarele blazoane: pentru Soroca: "în câmp galben
(sic) un furn distrus parţial, la poalele căruia curge un rău: turnul şi răul sub el se reprezintă in
stemă în memoria citadelei antice aflate în oraşul Soroca pe malul râului Nistru" " şi pentru Orhei:
"în semn de abwudenţă a acestui judeţ în păduri şi jâneţuri se reprezintă un copac de stejar în
câmp alb (sic) şi alături de el o coasă"."" Vechea stemă a ţinutului Orhei a fost lăsată pentru
judeţul Chişinău, iar stema ţinutului Ismail - pentru judeţul l^eova (creat în 1830, după
separarea oraşului Ismail, împreună cu o fâşie de pământ, de organizaţia judeţeană şi,
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transformarea sa în aşa-zisa "gradonaèialstvo Ismail", adică o administraţie orăşenească
independentă, neăncadrată în judeţ" ); din 1935 stema, când administraţia judeţeană a trecut din
Leova în Târgul Frumoasa, care şi-a schimbat numele în oraşul Cahul, schimbând respectiv şi
numele judeţului, stema a fost păstrată pentru judeţul Cahul."
La 6 februarie 1837, desenele blazoanelor judeţelor vechi şi noi ale Regiunii Basarabia
au fost expediate, sub nr. 1596, Ministrului de Interne, care le-a prezentat în Senatul guvernator.
Blazoanele erau reprezentate pe harta regiunii, unde Semiakin, a arătat noua împărţire
administrativ-teritorială. După aprobările de rigoare ale Senatului guvernator şi împăratului,
această hartă a fost primită înapoi de inginerul cadastral regional la 8 octombire 1837 .
Harta în cauză n u am găsit-o la A.N.R.M., unde ea ar fi trebuit să se păstreze, şi n-am
văzul desenele acestor două blazoane noi aprobate, care n u sunt menţionate nici în istoriografie.
Insă ele au fosl cunoscute, fiindcă în stema judeţului Orhei, fixată peste u n secol de Comisia
consultativă heraldică a României, vom găsi acelaşi desen: u n stejar şi o coasă. Totodată se
cunoaşte sigiliul Upravei zemstvei judeţului Orhei, aplicat pe u n document din 1873 şi pe u n
altul din 1918"', care conţine stema judeţului model 1837: un stejar pe o terasă, însoţit în
senestra de o coasă, aşezată în pal. cu vârful spre dreapta şj. coada înfiptă în pământ; scutul
timbrai cu o coroană închisă (fig. 10). Dar noul judeţ Orhei, cu reşedinţa în Orhei, folosea şi stema
vechiului ţinut ,Orhei. cu capitala la Chişinău cum vedem în sigiliul Mareşalului nobilimii
judeţului Orhei aplicat pe documente din 1911-ΙΘ^" şi 1918 etc. Aceeaşi emblemă era folosită
în sigilii şi de judeţul Chişinău. .
De fapt, la A N.R M. n u se păstrează nici alte imagini oficiale ale stemelor aprobate.
Poale de aceea că slemele oraşelor Regiunii Basarabia au fost cerute Heroldie şi. la 18 octombrie
1840, au fost trimise acesteia împreună cu raportul cu nr. 206 .
La 10 octombrie 1845 Secţia a ll-a a Cancelariei personale a Maiestăţii sale imperiale
constatând că în Codul complet al legilor Imperiului Rus lipsesc desenele unor oraşe şi, n u se
ştie dacă au fost cândva aprobate aceste steme, a expediat la Heroldie adresa cu nr. 741 şi lista
acestor oraşe, printre care se număra şi oraşul Bălţi, cu rugămintea de a trimite copii de pe
desenele stemelor aprobate. în urma acestui demers, s-a constatat că Bălţii n u au o astfel de
stemă, dar inginerul cadastral regional a arătat că oraşul Bălţi are acelaşi blazon ca şi judeţul
Iaşi. a cărui reşedinţă de fapt şi este. aduăgând. că acest animal e cea mai potrivită emblemă
pentru oraşul Bălti, aici organizându-se de mai multe ori în fiecare an importante iarmaroace de
cai.
Paralel, la Ministerul de interne s-a propus u n proiect: tăiat, sus având reprezentată
stema regiunii Basarabia, iar jos stema ţinutului Iaşi '. Deşi acest proiect n u a întâmpinat obiecţii,
din motive necunoscute nouă η -a fost aprobat. Credem că pentru oraşul Bălţi a fost recunoscut
ca blazon oficial vechea stemă a ţinutului basarabean Iaşi, aprobată prin legea de la 1826, fapt
confirmat şi de plasarea l u i corespunzătoare în albumul l u i P.P.Vinkler, editat la 1900.
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1.4. R E F O R M E L E LUI B.KOEHNE ŞI STEMA GUBERNIEI
BASARABIA DIN 1878
La 12 mai 1848 instituţia principală de heraldică din Imperiul Rus a fost esenţial
reorganizată. A fost lichidată Heroldia, care avea drepturi ministeriale, creindu-se în locul ei
Departamentul de heraldică (departamentul Heroldie!) pe lângă Senat. Heroldmeisterul (şeful
departamentului) primeşte drepturi mult mai mari celor pe care le avea anterior, la fel ca şi
celelalte 89 de persoane din statele Departamentului. Departamentul de heraldică era împărţit în
3 secţiuni ('expediţii ). Primele două se ocupau cu problemele referitoare la nobilime, la cetăţenia
de onoare, la decernarea pensiilor anumitor categorii de funcţionari. Expediţia a treia executa
"' A.Boldur. op. cit.. p. 345.
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doar lucrări tehnice de pregătire şi întocmire a actelor. Tot aici se alcătuiau armorialele, se
compuneau şi desenau steme, se pregăteau gramotele şi diplomele, se realizau copii de pe
diplome şi genealogii. Toate actele emanate de la Departamentul de heraldică erau aprobate de
Ministerul Justiţiei.
Pentru o mai bună calitate a lucrărilor heraldice, la 10 iunie 1857. pe lângă
cancelaria Departamentului de heraldică s-a înfiinţat Secţia de blazoane, care era specializată în
fabricarea blazoanelor, diplomelor şi gramotelor conform cerinţelor heraldicii '. Secţia era
compusă dintr-un şef. u n secretar, u n pictor şi funcţionari pentru scris".
Şef al Secţiei de blazoane a fost numit baronul Berngard (Boris Vasilievici) Koehne un bun cunoscător al heraldicii. Koehne. fiul unui evreu berlinez care adoptase religia reformată,
a venit la Sankt-Petersburg în 1845. fiind cunoscut în Europa ca specialist în numismatică. Prin
relaţii ajunge colaborator al Ermitajului. Este autorul a mai multor studii de numismatică,
medalistică şi sigilografie antică şi europeană. Era foarte antipatic ca om şi a fost criticat
vehement chiar şi după moarte, în special pentru schimbările făcute în stema de stal a
Imperiului Rus Ministrul curţii imperiale Adlerberg. executând voinţa împăratului Nicolae I 1-a
însărcinat pe Koehne să revadă toate stemele guberniale şi locale ale Imperiului Rus pentru a
pregăti noi proiecte pentru blazoanele care, din cauza alcătuirii lor greşite, trebuiau corectate sau
schimbate .
Koehne lucra în trei direcţii: a) Aducerea stemelor vechi în concordanţă cu regulile
heraldicii; b) Alcătuirea stemelor locale lipsă; c) Unificarea stemelor teritoriale în scopul creării
unui sistem unic de decorare a scuturilor. El a prezentat, de asemenea, u n proiect propriu de
reguli pentru alcătuirea stemelor, diplomelor de confinnare a stemelor cu desene, care a fost
adoptat de guvern şi care introducea ordinea de alcătuire a stemelor pe baze heraldice generale,
adoptate în toate ţările europene, şi. de asemenea, u n program de lucrări asupra blazoanelor pe
viitor .
La 22 august 1858 Heroldmeisterul a dat o dispoziţie scrisă să fie revizuite toate
stemele guberniale şi locale ". Pe parcursul executării acestei dispoziţii au fost revăzute şi stemele
basarabene.
Până la sfârşitul anului a fost cercetată stema Regiunii Basarabia, constatându-se că
ea conţine umiătoarele greşeli importante: "/) Acvila de stat nu are o formă lieraldică legală: 2)
Acvila de stat este prezentă într-o stemă regională, fapt ce nu poale fi admis fără un motiv special:
3) Acvila de stat în emailurile sale trebuie să fie amplasată în câmp de aur şi nu roşu: şi. 4) Capul
de bou singur nu reprezintă stema Moldovei şi nu poate fi de culoare naturală - lucru care in
heraldică trebuie pe cât posibil evitat. Stema moldovenească, explică Koehne, aflată pe multe
sigilii şi monede vechi şi pe stema completă a regilor polonez.i reprezintă un cap de bou (sic), de
aur, în câmp albastru, cu stea cu 5 raze intre coarne. însoţit din părţi de o roză de argint cu 5
petale şi o semilună de argint spre stânga. Dar. pentru a arăta că acest vechi blazon nu semnifică
Moldova, ci numai o parte a ei. care azi aparţine Rusiei. Şeful secţiei (de blazoane - n.n.)
presupune să adauge un chenar din culorile Imperiului Rus""", adică negru-galben-alb.
Tot atunci s-a alcătuit u n proiect nou, care a suferit modificări şi în urma
transformării Basarabiei din regiune în gubernie"', şi care, abia peste 20 de ani. a fost fixat
împreună cu alte 45 de steme guberniale prin Decretul imperial din 5 iulie 1878. Noua stemă a
guberniei Basarabia avea următoarea descriere: " m scut albastru un cap de bou de aur. cu ochii,
limba şi coarnele roşii. însoţit. între coame, de o stea de aur cu cinci raze şi. din flancuri, la
dreapta, de o roză de argint cu cinci petale şi. la stânga, de o semilună de argint spre stânga.
Bordură din culorile Imperiului. Scutul este timbral de o coroană imperială şi înconjurat cu frunze
de stejar de aur. unite cu lenta Ordinului Sfântul Andrei'"' .(fig. 11) Ordinul Sfântul Andrei era cea
mai veche şi cea mai înaltă distincţie în Imperiul Rus şi avea panglica alb-albastră.
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Odată cu revizuirea stemei provinciale s-au alcătuit blazoane noi şi pentru oraşelereşedinţă de judeţ ale Basarabiei. Astfel, deja la 28 septembrie 1857 a fost propus blazonul
oraşului Bălţi, la 5 noiembrie 1870 - Orhei şi Hotin, în iunie 1972 - Soroca. la 17 august 1872 Bender şi Akkerman, la 7 septembrie 1872 - Orhei a doua oară, la 13 februarie 1875 - Chişinău.
Toate aceste proiecte poartă amprenta concepţiei noi unificatoare faţă de blazoanele locale, având
ca scop indicarea în stemă a datelor privind situaţia, locul şi importanţa oraşelor. în primul rând
în cartierul liber al tuturor stemelor s-a plasat stema Basarabiei: in al doilea rând. toate scuturile
sunt timbrate de coroane murale cu trei t u r n u r i : în al treilea rând, toate scuturile, (în afara
blazonului Hotinului), sunt înconjurate de două spice de aur legate cu lenta Ordinului
Alexandru Nevski (roşie de moar). Toate aceste decoruri corespundeau întocmai regulilor
elaborate de Koehne pentru oraşele-reşedinţă de judeţ din zonele agricole. Să trecem la
descrierea concretă a fiecărui proiect în ordinea propunerii lor.
Bălţi: în câmp roşu un cap de cal de argint \ De fapt. este stema veche ajustată la
noile reguli heraldice. Schimbări au intervenit doar in reprezentarea grafică a capului de cal, care
a fost stilizat, (fig. 12).
Orhei: în scul de argint o seceră roşie; bordură neagră încărcată cu şapte spice de
aur". Secera şi spicele arată că locuitorii acestui oraş se ocupă în special cu lucrarea
pământului"'. \j& a doua revizuire din 1872 s-au introdus unele modificări de redactare grafică ,
(fig. 13).
Hotin: In scut negru, un perete de argint, zidit negru, cu porţi deschise, timbrat de o
coroană de conte şi una princiară, ambele de aur. In cartierul liber stema Regiunii Basarabia.
Sculul aşezat pe două steaguri încrucişate şi încărcate cu acvila imperială, timbrat de o coroană
crenelată de argint cu trei turnuri, avănd în cimier acvila imperială. înconjurat de lenta Ordinului
Alexandru Nevski' (fig. 14). Coroana de conte se reprezenta în amintirea luării cetăţii Hotin în
1739 de contele Munich, iar cea princiară - în amintirea cuceririi cetăţii în 1789 de prinţul
Goliţin™. Decorurile exterioare sunt specifice pentru cetăţi.
Soroca: în scul de argint patru coţofene negre cu oclxii şi limbile roşii, două şi două**
(fig. 15). Evident, că autorii au vrut să facă o stemă vorbitoare.
Bender: 'In scut albastru un leu de aur cu ochii şi limba roşii: peste care trece o bandă
de argint, crenelată de ambele părţi. încărcată cu trei semilune negre"" (fig. 16). Leul apare în
amintirea şederii regelui suedez Carol al Xll-lea la Bender la 1709. Banda cu trei semilune vorbea
despre faptul că oraşul, o renumită cetate turcească, (după părerea autorilor), a fost de trei ori
luată de ruşi'", în acest blazon avem o nouă viziune a vechii embleme completată cu elemente
noi.
Akkerman: In scul de argint un brâu roşu. crenelat de ambele părţi. însoţit sus de trei.
spice roşii încrucişate, iar jos de o semilună neagră răsturnată' (fig. 17). Elementele plasate în
scut arată că fosta cetate turcească a fost cucerită de trei ori de ruşi şi. în secolul XIX, aici era
foarte dezvoltat negoţul cu pâine
Chişinău. Proiectul blazonului oraşului Chişinău a fost discutat la 13 februarie 1875
după examinarea stemei Guberniei Basarabia. S-a hotărât să fie lăsate aceleaşi elemente, dar cu
decoruri pentru oraşele guberniale . adică timbrat de o coroană murală de aur şi înconjurat de
două spice de aur unite cu lenta Ordinului Alexandru Nevski.
Toate proiectele enumerate mai sus. din motive necunoscute nouă. n-au mai fost
aprobate, cu excepţia stemei Chişinăului. care a devenit automat blazon orăşenesc, după ce a
fosl adoptată noua stemă a Guberniei Basarabia, capitala căreia era oraşul. Aceste proiecte n-au
fost folosite nici după aceea. Oraşele care aveau steme continuau să le utilizeze pe cele vechi, iar
Soroca şi-a ales mai târziu o emblemă mai elocventă.
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1.5. STEMA ORAŞULUI SOROCA
Ultimul oraş al Basarabiei, care a primit u n blazon aprobat de împăratul rus a fost
Soroca.
După c u m am văzut, stema judeţului Soroca şi deci şi a oraşului Soroca. după
obiceiul rusesc, conform imaginii stabilite ,în 1837, reprezenta: în câmp galben un turn parţial
distrus, la poalele căruia curge un rău. Această emblemă însă n u fusese fixată p r i n l - u n decret
imperial aparte.
în sigilii am întâlnit trei modele de steme:
1) Sigiliul Judecătoriei de zemstvă din Soroca aplicat pe documente din 1843 şi 1848
reprezintă: un scut albastru (?) încărcat cu o cetate cu trei turnuri de argint; în talpa purpurie (?) o
săgeată cu vârful spre dreapta ";
2) Sigiliul Upravei zemstvei judeţului Soroca. aplicat pe documente din 1905, 1908 şi
1918. conţine: un scut tăiat. încărcat în primul cartier cu o cetate, iar în cartierul 2. de aur. cu un
brâu ondulat de argint";
3) Sigiliul Upravei zemstvei volostei Văscăuţi. judeţul Soroca, are în câmp: o cetate cu
trei turnuri, desenată modem şi fără scut" .
Cu alte cuvinte, emblema Sorocii era deja bine conturată în conştiinţa basarabenilor
şi era folosită de autorităţile sorocene. Nu exista însă u n cadm legal similar cu cel pentm alte
judeţe.
Iniţiativa creării unei steme legale p e n t m Soroca a venit din partea nobilimii
basarabene. Proiectul a fost mai întâi aprobat de Duma orăşenească şi de Adunarea deputaţilor
nobilimii basarabene şi. apoi prezentat la Departamentul de Heraldică, împreună cu desenul,
descrierea şi explicaţia întocmite de însuşi Paul Gore. După audiţia din Senat, din noiembrie
1912'", acest blazon aproape fără schimbări a primit înalta confirmare în ziua de 14 martie 1914
la Ţarskoe Selo: "In scut roşu cu talpă ondulată de argint, o cetate de aur zidită negru, timbrată de
o cruce de argint cu patru colţuri In cartierul liber stema Guberniei Basarabia. Scut timbrat de o
coroană crenelată cu trei turnuri de argint şi înconjurat de două spice de aur unite cu lenta
Ordinului Alexandru Nevski"'' (fig. 18).
Paul Gore explica acest blazon: "Câmpul roşu al scutului arată sângele vărsat pentru
patrie de apărătorii Sorocii, care au luptat eroic împotriva turcilor, tătarilor şi polonezilor.
Imaginarea cetăţii înseamnă glorioasa cetate Soroca. Brâul ondulat de argint (în proiectul aprobat
- talpa ondulată -n.n.) reprezintă răul Nistru, pe malul căruia se află oraşul. Crucea de argint
deasupra este semn că cetatea a fost creştină"'"".
7
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II. HERALDICA TRANSNISTRIEI PÂNĂ LA 1917
Malul stâng al Nistrului a ajuns în componenţa Imperiului Rus ca rezulat al
Tratatului de pace de la Iaşi din 29 decembrie 1791/9 ianuarie 1792 şi a doua împărţire a
Poloniei în 1792-1793. Tot teritoriul Transnistriei din punct de vedere istoric e despărţit în două
părţi, având drept hotar râul Iagorlâc - u n afluent stâng al N i s t m l u i . Până în epoca modernă,
sfârşitul secolului XVIII, pământurile de la nord de Iagorlâc făceau parte din voievodatul Braslaw
al Poloniei, iar după 1793 - din judeţele Olgopol şi Balta, ale Guberniei Podolia. Pământurile de
la sud de Iagorlâc şi Codâma până la sfârşitul secolului XVIII ţineau de teritoriul Oèiakovului,
aflat sub dominaţia Turciei, iar după 1792 - de judeţele Tiraspol şi Ananiev ale Guberniei
Herson.
Nu vom vorbi despre antichitatea şi continuitatea elementului românesc în partea
stângă a N i s t m l u i , ci, pornind de la u n fapt istoric care s-a produs aici în epoca contemporană,
vom cerceta stemele acelor localităţi care, în 1924, vor intra în componenţa Republicii Autonome
Sovietice Socialiste Moldoveneşti (R.A.S.S.M.). în total avem cinci oraşe care au avut blazoane
confirmate sau proiecte: Ananiev, Balta, Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol.
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Senate,

1914, nr. 174. 15 iulie.

Cel mai vechi blazon cunoscut şi aprobat din Transnistria este stema orăşelului de
provincie Grigoriopol, care a fost confirmat la 12 octombrie 1794 ca anexă la raportul generalguvernatorului de Ekaterinoslav şi Taurida, contele Zubov "Cu privire la construirea oraşului
Grigoriopol"' '. Desenul l u i a fost inclus în Codul complet al legilor Imperiului Rus , iar
descrierea am găsit-o în albumul l u i P.P.Vinkler: "Scut scartelat cu şef, scut mic în centru şi talpă.
In şeful de aur al scutului e plasată stema de stat, iar in centru, pe scutul mic purpuriu - imaginea
chipului Mântuitorului nefăurit de mâna omului; talpa scutului în formă de unghi cu laturile
concave are îm câmp de argint o coroană de aur aşezată pe o pernă purpurie. în cartierul l, verde,
al scutului - un mieluşel purtând un prapor; în cartierul 2. roşu - o acvilă având în gheare un
sceptru; în cartierul 3, roşu - un leu spre stânga; în cartierul 4, verde - munţi de argint cu un steag
înclinat"'"" (fig. 19).
Oraşul Grigoriopol a fost fondat la 27 februarie 1792 pe locul sloboziei Èiornaia din
iniţiativa episcopului bisericii armeneşti din Rusia, losif (1743-1801), sub numele de
Grigoriopolis şi era o colonie de armeni refugiaţi din raialele turceşti din sudul Basarabiei, Chilia,
Ismail şi Căuşeni. À fost numit în cinstea conuscutului comandant de oşti r u s Grigorii Ivanovici
Potiomkin (1739-1791), care a murit pe teritoriul Basarabiei şi, din iniţiativa căruia, în anii 1790¬
1791, pe perimetrul frontierelor sudice şi sud-vestice ale Rusiei se construiau fortificaţii
împotriva turcilor, una dintre aceste fortificaţii aflându-se chiar pe locul actualului oraş.
Toponimul a rezultat prin îmbinarea numelui de persoană Grigorie cu elementul formativ "- pol"
(din gr. "polis"- oraş), semnificaţia l u i oiconimică fiind "oraşul lui Grigorie". Denumirea s-a mai
afirmat şi prin faptul că primii locuitori ai oraşului au fost armeni-gregorieni. Moldovenii s-au
aşezat aici la 1803. Până la revoluţie era oraş de provincie în judeţul Tiraspol, Gubernia Herson.
După crearea R.A.S.S.M. la 1924. devine centru raional, funcţie pe care o are până în zilele
noastre."'
în august 1846 Ministrul de interne al Imperiului Rus raporta Senatului guvernator,
că Guvernatorul principal al ţinutului Novorosja i-a prezentat patru noi proiecte de stemă, în
care,partea superioară a scutului tăiat era încărcată cu stema Guberniei Herson, iar în părţile
inferioare erau reprezentate: pentru Ananiev - "în câmp alb-albastru trei cocostârci în picioare. în
cuiburile lor. doi alături şi unul între ei mai jos - imaginarea cărora alcătuieşte o particularitate". iar
pentru Tiraspol - "pe câmp galben trece diagonal (sic) un zid de cetate, iar în triunghiurile formate
de el câte o ghindă în semn de apărare a hotarelor anterioare ale Rusiei de fortificaţiile de la
Tiraspol şi în semn de preponderenţă a vegetaţiei de stejar în împrejurimi'
Departamentul de heraldică examinând aceste proiecte a ajuns la concluzia că în
partea inferioară a stemei Tiraspolului tot câmpul este galben, câmpul superior al scutului fiind
de aur. fapt ce n u corespunde regulilor heraldice, deoarece galbenul înlocuieşte aurul şi. a
propus să substituie culoarea galbenă din câmpul inferior, prin culoarea neagră.'"" în acest
aspect au şi fost aprobate stemele oraşelor Tiraspol şi Ananiev la 7 Noiembrie 1846'" , cu
descrierile heraldizate de noi pe care le dăm mai jos.
Stema oraşului Tiraspol: în câmp negru trece în bandă un zid de cetate roşu. crenelat
în partea supei-ioară. însoţit de ambele părţi de câte o ghindă de argint. în cap stema Guberniei
Herson: în câmp de aur o acvilă bicefală neagră. încoronată cu trei coroane, ţinând în gheara
dreaptă o crenguţă de laur. iar în cea stângă o flacără şi. având pe piept un ecuson alb-albastru.
încărcat cu o cruce având patru raze între braţe şi o traversă înclinată în partea inferioară (fig.20).
Stema oraşului Ananiev: în câmp albastru trei cocostârci de argint în picioare, fiecare
in cuibul său. din acelaşi metal, doi şi unul. în cap stema Guberniei Herson (fig.21).
Oraşul Tiraspol este aşezat pe malul stâng al Nistrului, la vărsarea afluentului Botna.
Pe aceste locuri, care aparţinuseră înainte de alipirea lor la Rusia ţinutului Oèiakov, duceau o
viaţă nomadă tătarii din hoardele Bugeac şi Edisan. Pescarii moldoveni au fondat aici cătunul
Sucleea. ars la 1787 de turci, dar reînfiinţat după sfârşitul războiului. La indicaţia l u i
A.V.Suvorov aici. vis-â-vis de cetatea turcească Bender, s-au pus temeliile cetăţii Sredniaja, iar
fostul orăşel de pe lângă cetate a început să se numească Tiraspol, în cinstea coloniei antice
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greceşti Tyras. Din 1795 Tiraspolul este reşedinţă de judeţ în Gubernia Voznesensk. din 1796 în Novorosia. din 1802 - în Nikolaev, iar din 1806 - în Herson. D i n 1826 este cetate de clasa a IIa, desfiinţată la 1835. D i n 1929 şi până la 2 august 1940, Tiraspolul a fost capitala R.A.S.S.M.
Acum este cel de al doilea oraş ca importanţă în Republica Moldova. Tyras este vechiul nume al
Nistrului în limba greacă, şi astfel toponimul Tiraspol înseamnă "oraş pe Nistru" "".
Actualul oraş Ananiev. situat pe râul Tiligul, apare ca localitate la mijlocul secolului
XVIII cu denumirea de Anani, iar din 1834 devine oraş. Primii l u i locuitori au fost moldoveni si
ucrainieni. Toponimul vine de la cuvântul românesc "anin""" sau de la numele întemeietorului
legendar al oraşului românul Nani" . După 1940η -a intrat în componenţa R.S.S.Moldoveneşti.
Acum este centru raional în regiunea Odesa din Ukraina.
Din localităţile ce ne interesează în Gubernia Podolia a avut stemă numai oraşul
Balta, situat pe ambele maluri ale râului Codâma. u n afluent al Bugului de Sud şi, cunoscut din
secolul XVI. Oraşul a fost fondat de magnatul polonez Iosif Liubomirsky şi de la numele l u i se
numea în vechime Iuzefgrad (oraşul lui IosiJ). Partea situată pe malul opus a] Codâmei se chema
Balta şi aparţinea Turciei. La 1768 o parte din boierii confederaţi. Urmăriţi de u n detaşament rus.
ş-au ascuns în Balta: ruşii au trecut frontiera şi au ars oraşul. Această încălcare a frontierei de
către ruşi a servit drept motiv pentru războiul din 1768-1774. Conform Păcii de la Iaşi, Balta,
împreună cu alte oraşe aflate între Nistru şi Bug, este anexată de către Rusia" . D i n 1797 este
centru administrativ de judeţ în Gubernia Podolia. între 1924 şi 1929 e prima capitală a
R.A.S.S.M. După 1940η -a intrat în componenţa R.S.S.M. Acum este centru raional în regiunea
Odesa. Toponimul n u cere o explicaţie specială pentru români.
în urma dispoziţilor scrise ale Ministrului de interne din 12 noiembrie 1836 (nr. 535)
şi 16 octombrie 1837 (nr. 567) adresate general-guvernatorului Podoliei, inginerul cadastral
gubemial a întocmit u n proiect de stemă pentru oraşul Balta, ce reprezenta: un scut tăiat,
încărcat sus cu stema Guberniei Podolia. iar jos în câmp de aur. cu doi snopi de secară în picioare
şi deasupra lor "sceptrul lui Mercur în semn de creştere a pâinii şi negoţ important de pâine în
acestă parte a guberniei' ' .
La o cerere din Sankt-Petersburg guvernul Guberniei Podolia. la 23 aprilie 1849, a
ordonai Magistratului orăşenesc Balta să raporteze, dacă oraşul a avut vreo stemă însiişită in
timp sau dată de către administraţie.Răspunsul primit la 7 mai. cu nr. 236. arăta că n u există
date. Arhivarul guvernului gubernia!, la rândul său, a arătat u n dosar, în care erau reprezentate
stemele tuturor oraşelor din fosta Gubernie Braslaw, dar oraşul Balta η -a fost găsit nici aici,
fapte care s-au comunicat Senatului guvernator la 19 iulie 1879, printr-un raport al guvernului
Guberniei Podolia."
La 8 martie 1851 în Senatul guvernator a fost ascultat raportul Ministrului de
interne, care a prezentat pentru aprobare următorul blazon: în câmp de argint trei spice de secară
în cruce, peste care trece un brâu încărcat cu trei besanţi. în cap stema Guberniei Podolia. "Spicele
de secară semnifică creşterea pâinii în ţinut, iar monedele de. aur negoţul cu pâine care se face in
acest judeţ'" . S-a hotărât ca stema să fie adusă în conformitate cu regulile heraldice şi să fie
prezentată pentru aprobare. Expediţia a 11I-a a Departamentului de heraldică. însă. examinând
acest proiect, 1-a găsit greşit şi prea complicat, alcătuind u n u l nou "mai simplu şi mai elegant" '".
Acesta a şi fost apoi aprobat, la 2 iulie 1852, de împăratul Nicolae I la Petergof şi inclus in Codul
complet al Legilor Imperiului Rus cu următoarea descriere oficială: "Scut tăiat în două părţi egale
; în partea superioară e reprezentată stema Guberniei Podolia, în cea inferioară, de azur, un snop
de aur de secară cu un caduceu de aur. Stema e timbrată de o coronaă orăşenească"" . Stema
Guberniei Podolia aici reprezenta: în câmp de aur o acvilă bicefală, neagră, născând, timbrată de
trei coroane, ţinând în gheara dreaptă ui sceptru de argint, iar în cea stângă un glob crucifer şi
având pe piept un ecuson albastru. încărcat cu un soare figurat, de argint, asuprit de o cruce
lobată, din acelaşi metal. Coroana murală era de argint şi avea trei t u r n u r i (fig. 22).
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in anii 1860, în cadrul reformelor l u i Koehne, blazoanele oraşelor Transnistriei au fost
supuse şi ele reexaminării, dar nici unul din noile proiecte, ca şi în cazul Basarabiei, n-au fost
aprobate oficial.
Primul, în 1864, a fost revăzut blazonul oraşului Balta. S-au constatat următoarele:
caduceul n u face parte din categoria figurilor heraldice, iar snopii sunt prezenţi deja în mai multe
steme. S-a propus u n proiect nou: scut divizat In romburi prin azur şi aur şi încărcat cu spice în
fiecare diviziune, în alternanţa metalului cu culoarea. în cartierul liber stema Guberniei Podolia.
Scutul timbrat de o coroană crenelată cu trei turnuri de argint şi înconjurat de două spice de aur.
unite cu lenta Ordinului Alexandru Nevski"" (fig.23).
în ianuarie 1868 s-au propus steme noi pentru Ananiev şi Tiraspol. Pentru Ananiev:
pe azur trei cocostârci de argint, cu ochii ciocurile şi picioarele roşii. în cuiburi de aur. doi şi unu.
în cartierul liber, stema Guberniei Herson. Scutul timbrat de o coroană crenelată de argint, cu trei
turnuri şi. încoiyurat de două spice de aur. unite cu lenta Ordinului Alexandru Nevski"" (fig. 24).
De fapt era aceeaşi emblemă. Nouă era plasarea cartierului liber cu stema gubemială şi
decoruruile exterioare corespunzătoare cerinţelor l u i Koehne
Analizând vechea stemă a Tiraspolului Koehne a fost de părere să păstreze ideea
principală, dar s-o îndrepte astfel încât zidul roşu să n u fie amplasat pe u n câmp negru, ceea ce
nu este corect heraldic şi, a propus următorul blazon: pe argint, o bandă crenelată în partea
superioară, roşie, zidită de argint şi. însoţită de ambele părţi de câtç o ghindă verde. în cartierul
liber stema Guberniei Herson. Scutul timbrat cu o coroană crenelată cu trei turnuri de argint şi
înconjurat de două spice de aur. unite cu lenta Ordinului Alexandru Nevski " (fig. 25).
în urmă aceleiaşi dispoziţii scrise a Heroldmeisterului din 22 august 1858, cu nr.
3075, în 1872 s-au propus şi steme pentru oraşele Grigoriopol şi Dubăsari.
Pentru Grigoriopol: pe verde Sfântul Grigorie ieşind, în veşmânt de argint, cu nimb şi
brâu de aur. în cartierul liber stema Guberniei Herson. Scutul timbrat de o coroană roşie, crenelată
cu trei turnuri şi, încoiyurat de două spice de aur, unite cu lenta Ordinului Alexandru Nevski' ' (fig.
26). Reprezentarea chipului preasfinţitului Grigorie în blazonul oraşului Grigoriopol era motivată
prin faptul că acest oraş a fost populat cu armeni din Basarabia în 1792 şi, n u m i t astfel în
cinstea Sf. Grigorie, presbiterul Armeniei'"" şi, deci, trebuia să constituie arme vorbitoare. Am
arătat mai sus, că etimologia toponimului ţine de numele prinţului Grigorie Potiomkin.
Pentru Dubăsari:în câmp de argint, presărat cu frunze verzi de stqjar. o bandă
ondulată de azur. în cartierul liber stema Guberniei Herson. Scutul timbrat de o coroană roşie,
crenelată cu trei turnuri şi. înconjurat de două spice de aur, unite cu lenta Ordinului
Alexandru
Nevski' . Stema trebuia să arate denumirea oraşului situat pe Nistru
(fig.27).
Probabil, Koehne plasând frunzele de stejar, credea că acest toponim ar deriva direct
de la cuvântul rusesc "dub" - stejar. Or, denumirea oraşului vine de la vechiul cuvânt "dubas" barcă mare. care servea pentru pescuit şi trecerea de pe u n mal pe altul. Acest vechi cuvânt
românesc ne-a venit din slavă şi la baza l u i a stat cuvântul "dub", care la ruşi şi ucraineni, în
afara arborelui, mai avea şi sensul de luntre mare scobită dintr-un stejar, în româneşte "dubă',
"duboaie". O asemenea luntre o putem vedea azi în muzeul oraşului Tighina. Astfel numele topic
Dubăsari reprezintă o formă derivată cu sufixul "-ari" de la apelativul românesc "dubas", având
sensul "cei care fac dubasurî' sau "cei care supraveghează poduri construite din dubasurî'' . Se
mai presupune, că oraşul a apărut pe locul unde Nistrul putea fi trecut pe u n pod de luntri '"'.
Pentru prima dată documentele atestă localitatea la 1523, cu denumirea Dubăsarii Noi' .
Statutul de oraş îl primeşte la 1795. în imperiul Rus este oraş de provincie. în 1924, după
crearea R.A.S.S.M., devine centru raional' ", funcţie pe care o păstrează până în zilele noastre.
Alte evenimente heraldice în Transnistria, până la 1917, n u s-au petrecut.
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Studiind sursele accesibile cunoscute şi altele depistate de noi în arhive, am încercat
să reconstituim tabloul dezvoltării heraldice teritoriale moldoveneşti în Imperiul Rus. Materialele
cercetate, colectate, sistematizate şi expuse aici ne-au adus la următoarele concluzii:
1) Până la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus acest teritoriu η -a avut şi nici n u a
putut avea o emblemă a sa provincială, fiind o parte indivizibilă a Ţării Moldovei. Blazoanele date
ei în Rusia, mai întâi cel regional, apoi cel gubemial, au păstrat ca emblemă de bază principalul
simbol naţional moldovenesc - capul de bour, deşi degradat până la bou.
2) Ţinuturile moldoveneşti anexate de Rusia în 1812 au avut emblemele lor heraldice
şi până la acest act, dar ele n u a u fost perpetuate. După anexare, toate ţinuturile a u primit steme
noi care, conform tradiţiei ruseşti, au devenit şi blazoane orăşeneşti ale reşedinţelor acestor
ţinuturi. Noile steme vorbesc despre evenimentele reale din istoria Rusiei (Bender, Hotin, Soroca,
Ismail), despre bogăţiile naturale ale ţării (Akkerman. Orhei) şi numai una - stema ţinutului laşi
şi oraşului Bălţi - este legată de emblema istorică a acestui teritoriu.
3) Transnistria, până la anexarea ei la Imperiul Rus, η -a avut stemele sale nici pe
pământurile poloneze, nici pe cele tătăreşti. Numai în Rusia, judeţele şi oraşele Transnistriei Ananiev, Balta, Grigoriopol şi Tiraspol - au primit blazoanele lor, care vorbeau despre aceleaşi
lucruri ca şi cele basarabene.
4) Pe parcursul acestei perioade modificările de stemă corespundeau cu lucrările
efectuate în Heroldie, apoi în Secţia de blazoane a Departamentului de heraldică a Senatului
guvernator (reformele l u i Koehne etc.). Numai stema oraşului Soroca a fost alcătuită din iniţiativa
nobilimii locale.

T H E T E R R I T O R I A L MOLDAVIAN H E R A L D R Y IN T H E RUSSIAN E M P I R E
Abstract
The paper a i m s to d i s c u s s a subject that is very little known in R o m a n i a - the territorial heraldry ol
Bessarabia a n d T r a n s n i s t r i a alter their annexation by the R u s s i a n Empire.
The author begins with a short review of the treaties that confirmed the annexation a n d further on relfers to
the administrative organization of the territory of B e s s a r a b i a w h i c h had about 14-16 administrative units between 1812¬
1872. T h e changes were made because ol the new administrative politics or because ot the territorial changes.
The presentation of the a r m s ol the province, districts a n d towns w a s made following the evolution ol the
already known c o a l s of a r m s or of those u n k n o w n until now. pointing out the new elements that occured along with the
succesive R u s s i a n regulations.
The new a r m s were designed by "Heroldla". the main R u s s i a n heraldic Institution, and later by the Heraldic
Department (1848). There Is also presented a chronological developement of the legislative r e g u l a t i o n s concerning the
Bessarabian coat of arms: the Imperial Decree of 1826. the reforms of 1840 and 1845. or those initiated by B. Koehne in
1878.
T h e paper also deals with the heraldry ol T r a n s n i s t r i a analysing the development of the territorial and town
emblems of this territory annexed to the R u s s i a n Empire after the peace from J a s s y (December 29'". 1791 / J a n u a r y 9'".
1792) and alter the second partition of Poland In 1793.
Several c o n c l u s i o n s c a n be drawn out from the rich material presented by the author. Actually. Bessarabia
could not have its own emblem till 1812 because the region belonged to the territory of the Moldavian principality. The
a r m s of the old Moldavian territories were not adapted by the new rulers. Alter the annexion, new a r m s were made.
According to the R u s s i a n c u s t o m they became emblems lor the towns a n d residences of the provinces too. T h e arms of the
J a s s y district a n d those ol the town of Bălţi are exceptions as their coat of a r m s are counected with the historical armory.
T r a n s n i s t r i a either had not own emblem until it w a s annexed by the R u s s i a n Empire.
The coat of a r m s of B e s s a r a b i a a n d T r a n s n i s t r i a after they became parts of the R u s s i a n Empire were
promulgated by the Imperial Decrees a n d supervised by the Ccoat of A r m s Division of the Heraldry Department of the
Governor of the Senate. Actually they hinted at the R u s s i a n history (cities of Bender. Hotin. Ismail), at the natural wealth
of the area (Akkerman or Orhei). O t h e r emblems, as those of Soroca a n d Dubăsari were eantlng arms. Only the emblem of
Soroca was made due to the initiative of the local nobility.
T h e detailed presentation of the B e s s a r a b i a n coat of a r m s design h a s also a rich illustrative material.
We hope that It gives the heraldlsts a n useful work implement that they missed until now.
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