A L V I - L E A SIMPOZION D E STUDII GENEALOGICE,
IAŞI, 10-13 MAI 1995
Evenimentul produs între 10 şi 13 mai 1995 în România este o mărturie a unei înalte
civilizaţii istorice a acestei ţări şi acestei vechi capitale europene, care au fost şi mai rămân, în
domeniul ştiinţei şi culturii. Iaşii.
De la o mână de entuziaşti, adunaţi pentru prima dată acum câţiva ani, la cel de al
Vl-lea Simpozion de Studii Genealogice, asistenţa a numărat circa 70 de specialişti din toate
colţurile ţării, precum şi din Franţa, Germania, Grecia, Polonia, Republica Moldova - nume bine
cunoscute, celebre şi. altele, mai puţin cunoscute, sau amatori ai acestei ştiinţe istorice
fundamentale, mai rare şi fără trecere l a Curtea veche comunistă, fiind ideologic "nesănătoasă ".
Simpozionul a început în Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Mihail
Eminescu"
printr-un omagiu adus înaintaşilor, invocându-se personalităţile care au fost Ştefan D. Grecianu,
Petre V.Năsturel. Paul Gore. I.C. Filitti. Constantin Gone. Gheorghe Bezviconi.
Lucrările au continuat la Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" c u comunicări despre
familiile Bălăceanu. Cantacuzino. Filipescu, Hâjdău. Groholski, de Hillerin. Koslinski,
Meleghi,
Sănătescu. Arion. Băleanu, Mihuleţ "şi altele, în total 59de comunicări citite, grupate sub
genericele "Ocina şi dedina. Temeiul genealogiilor româneşti", "Elitele ş viaţa politică", ''Românii
In organizări nobiliare străine", "Elite locale", "Creşterea şi descreşterea neamurilor", etc.
Atmosfera înălţătoare, plină de Ev mediu şi nobilitate, a culminat în ultima şedinţă,
"Movileştii şi vremea lor ", închinată împlinirii a patru veacuri de la urcarea l u i leremia Movilă pe
tronul Moldovei.
Muzeul Naţional de Istorie a României a fost prezent la acest Simpozion prin
doamnele Katiuşa Pârvan. cu "Un inel sigilar Mogoş din colecţiile MNIR' şi Cătălina Opaschi, cu
"Sigilii şi steme ale familiei Filipescu in patrimoniul MNIR". Ambele comunicări au fost primite cu
căldură şi mult interes, vorbitoarele aducând în discuţie rezultatele obţinute prin cercetarea
muzeografică specifică, mai puţin cunoscută în cercurile genealogiştilor. astfel trezind şi o
adevărată simpatie a publicului.
O bucurie aparte a fost prezentarea, în cadrul Simpozionului, a p r i m u l u i număr al
revistei renăscute a l u i Sever Zotta "Arhiva genealogică" şi a p r i m u l u i volum, revenit acasă, al
periodicului diasporei româneşti "Revue des Etudes Roumaines", (tom XVII -XVIII).
Au fost şarje, epigrame, discuţii aprinse, glume şi confruntări de idei. A fost u n aer
cald, prietenesc, şi voie bună la recepţiile organizate impecabil de gazdele primitoare, cu ajutorul
a mai multor sponsori.
Dar toate acestea n-ar fi existat, probabil, dacă în capitala Moldovei n u trăia u n vechi
boier care este Ştefan Sorin Gorovei, medievist de excepţie şi erudit, entuziast şi sufletist, u n Don
Quijote şi u n Hercule, nume pe care urmaşii îl vor trece la capitolul ctitori. Pionier, păstrător şi
reînnodător de tradiţii. Domnia Sa, pe unde trece, zideşte câte o "mănăstire istorică": o revistă, o
societate heraldică, u n institut genealogic. în acest sfârşit de secol calculat, egoist şi cinic, se mai
găseşte cineva despre care, bătrânul cronicar ar zice "nasc şi la Moldova oameni'.
Silviu Andrieş-Tabac
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