
* Continuãm seria publicãrii planurilor de locuri din vechea capitala a Moldovei,
începutã în numãrul anterior al aceleiaºi publicaþii: Sorin Iftimi, Vechi planuri privitoare
la Uliþa Palatului Domnesc din Iaºi (Strada Palat), în „Monumentul”, X/1, Iaºi, 2009,
p. 57-72; idem, Planuri privitoare la proprietãþile dintre Uliþa Mare ºi Uliþa Strâmbã
din Iaºi (sfârºitul secolului al XVIII-lea), în op. cit., p. 73-99.

1 Vezi Dan Dumitru Iacob, Consideraþii metodologice privitoare la studiul veci -
nãtãþilor urbane. Uliþa Târgului de Sus din Iaºi în prima jumãtate a secolului al XIX-lea
(studiu de caz), în „Monumentul”, IX, 2008, p. 365-376.

2 Documente privitoare la istoria oraºului Iaºi, I. Acte interne (1408-1660), editate
de Ioan Caproºu ºi Petronel Zahariuc, Iaºi, 1999, nr. 248, p. 328-329.

3 Documente privitoare la istoria oraºului Iaºi, II. Acte interne (1408-1660), editate
de Ioan Caproºu, Iaºi, 1999, nr. 76, p. 74-75.

Vechi planuri privitoare la Uliþa Târgului de Sus
din Iaºi (Bd. Independenþei)*

Sorin Iftimi

Uliþa Târgului de Sus (sau Podul Nou) este menþionatã în documentele
ieºene din secolului al XVII-lea, chiar dacã s-a constituit, probabil, pe la
sfârºitul secolului anterior1. Aceasta este menþionatã pentru prima datã la 15
august 1634, sub denumirea de „Uliþa Nouã”2. Într-un document din 20
martie 1665, uliþa este denumitã pentru prima datã „Podul Hagioaiei”3. Dar
cine a fost aceastã „Hagioaie” de la care ºi-a luat numele uliþa? Documentele
nu oferã suficiente date pentru o identificare satisfãcãtoare (nu îi consem neazã
nici mãcar prenumele!), dar putem lua în discuþie câteva indicii semnificative.

„Hagioaia” locuia (sau stãpânea dughene), se pare, în capãtul dinspre
mãnãstirea Golia. Era, de bunã seamã, soþia unui grec, probabil negustor,
purtãtor al numelui de „Hagi”. Acest apelativ nu era chiar un nume, ci un
atribut cu care erau cinstiþi creºtinii ce fãcuserã un pelerinaj („hagialâc”) la
locurile sfinte din Orient, în speþã la Sf. Mormânt de la Ierusalim. Este posibil
ca el sã fi obþinut un loc cu bezmen de la mãnãstirea Golia, lângã zidul de
incintã al acesteia, înainte ca domnitorul Vasile Lupu sã-ºi lege numele de
aceastã ctitorie. Documentele ieºene din epocã atestã mai mulþi purtãtori ai
apelativului de „hagi”, dar nu permit identificarea soþului „Hagioaiei”. 

Este interesant cã uliþa nu s-a numit dupã soþ („Uliþa Hagiului”, „Podul
Hagiului”) ci dupã soþie. Aceasta indicã o lungã perioada în care vãduva
„Hagiului”, a fost o prezenþã semnificativã în mahalaua Târgului Nou. Ar mai
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4 Documente Iaºi, II, nr. 45, p. 46-47.
5 Ar fi fost tentant sã identificãm pe soþul Hagioaiei cu un personaj însemnat din

epocã, Hagi Panaiot, cãsãtorit cu o Simina, amintit în documente ca mare uºar (1658, 1665)
ºi mare ºetrar (1660, 1669), ajuns capuchehaie a voievodului ªtefãniþã Lupu la Constan -
tinopol. Datele sale biografice îl situeazã însã într-o epocã prea târzie pentru a lua în
calcul o asemenea ipotezã (cf. Nicolae Stoicescu, Dicþionar al marilor dregãtori din Þara
Româneascã ºi Moldova, Bucureºti, 1971, p. 425).

6 Documente Iaºi, I, nr. 248, p. 328-329.

putea sugera faptul cã locul casei (sau dughenelor) din capul uliþei era moº tenit
de la familia soþiei (eventual faptul cã aceasta era o localnicã ºi nu o grecoaicã).

La 25 februarie 1663, este menþionat un „Ilie zet Hagioae” ca martor
la vânzarea unui loc de casã de pe „Uliþa Noo”, situat între lucrurile de casã
ale lui Gheorghe þârcovnic ºi un anume Statie4. Faptul cã Ilie, ginerele
Hagioaiei, este chemat sã depunã mãrturie (ca vecin cu locul vânzãrii) ºi nu
Hagioaia însãºi, aratã cã la 1663 aceasta nu mai era în viaþã (probabil de
multã vreme), proprietatea sa fiind moºtenitã de ginere (credem cã Hagioaia
nu a avut nici un urmaº masculin, pe linie directã). Aceste date sumare conduc
spre existenþa „Hagioaiei” în domnia lui Vasile Lupu (1634-1653)5. 

Un document mai vechi ar putea coborî cu încã o generaþie epoca în
care a vieþuit aceastã femeie. Este vorba chiar de actul din 15 august 1634, în
care uliþa nu luase încã numele Hagioaiei, ci era denumitã „Uliþa Nouã”6. Cu
acel prilej era vândut un loc de casã de pe aceastã uliþã de cãtre „Chelsiia
Þopasca, fiica lui Solomon, varã primarã a Rodancãi a hagioaei Cozmoaie”.
Acest document ar indica o „Hagioaie” legatã de Uliþa Nouã, înainte de
domnia lui Vasile Lupu, epocã în care elementele greceºti aveau o pondere
mai puþin însemnatã în populaþia capitalei Moldovei. Fapt interesant, Chelseea
se legitimeazã prin înrudirea cu „hagioaia Cozmoaia”, care nu mai era în
viaþã la 1634. Aceastã hagioaie (aceeaºi?) ar fi fost soþia unui Cozma, greu
de identificat în documente. Ea ar fi avut un frate, numit Solomon, cu care
este posibil sã fi împãrþit o proprietate pãrinteascã situatã pe Uliþa Nouã. Pentru
localizare, se aratã cã locul de casã de pe Uliþa Nouã vândut de Chelsiia era
situat între locul fostul ºoltuz al târgului Iaºi, Rât Gãoazã (rãposat la acea
datã), ºi Tãnase uºeriul, „peste uliþã ºi lângã Vasilie Iordãchielea”. Din acelaºi
document reiese cã „hagioaia Cozmoaia” a avut o fiicã, Rodanca. Deºi dife -
renþa de ani între emiterea celor douã documente este de trei decenii (= o
generaþie genealogicã), nu este cu totul exclus ca Rodanca sã fi fost cãsã toritã
cu „Ilie, ginerele Hagioaiei” din documentul de la 1663 citat anterior.
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7 Gh. Ghibãnescu, Actele caselor Baºotã, azi Gimnaziul ªtefan cel Mare (1706-1839),
în „Ioan Neculce”, VI, 1926-1927, p. 112-166. Sunt publicate 99 de documente dintr-o
condicã scrisã pe la 1870, ce aparþinuse logofãtului Anastasie Baºotã (p. 112-166), cu o
schiþã de starea locului (p. 166). Este vorba despre actele unui teren de aproape 9000 m2

de lângã biserica Curelari (Pogorârea Sf. Duh), în capãtul uliþei Hagioaiei. Alãturi de
acestea a fost publicate ºi Actele ciºmelei de la casa Baºotã (1840), p. 208-210.

8 Pentru familia Manu, vezi ºi recenziile publicate de Const. Giurescu, din „Con -
vorbiri literare”, XLII, 2, 1908, p. 292-295; Elie Nicolescu, Familia Mano – câteva cuvinte
asupra Monografiei acestei familii, în „Literatura ºi arta românã”, XII, 1908, p. 271-279.
Vezi ºi N. Moþoc-Epureanu, Genealogia familiei Manu, Bucureºti, 1904, 1. tab.  

Casele din capul uliþei Târgului de Sus (Manu-Catargiu-Baºotã)
Chiar în capul uliþei Podului Nou se afla o însemnatã proprietate, ale

cãrei documente au fost publicate cu mult timp în urmã de Gheorghe Ghibã -
nescu7. Nu s-a pãstrat un plan propriu-zis, dar istoricul amintit a fãcut o reconsti -
tuire graficã, pe baza datelor pãstrate în documente. O reproducem ºi noi ca atare.

Planul nr. 1 (1801). Schiþa publicatã de Ghibãnescu înfãþiºeazã întâl-
nirea uliþei Târgului de Sus (astãzi Bd. Independenþei), cu Drumul Hotinului
(str. Sãrãrie) ºi cu Uliþa ce coboarã la pârâul Cãcaina. Starea de fapt este cea
care reiese din hotarnica de la 1801. Principala proprietate înfãþiºatã este
aceea a sulgerului Alexandru Fote (25x25 stânjeni; astãzi 106,20 m pãtraþi).
Aceasta se învecina, la nord („miazãnoapte”) cu micile proprietãþi ale lui
Ioniþã Moisei ºi Vasile Rogoz, precum ºi cu cimitirul bisericii Curelari; la est
se învecina cu ªtefan Mantul, dar ºi cu mica proprietate stãpânitã de Ioan ºi
Mihai Pascu. Spre sud este marcata ºi mahalaua „Ciubotãria”. Ulterior, aceste
proprietãþi reunite au intrat în posesia lui Scarlat Manu, fost mare logofãt al
Patriarhiei de Constantinopol, stabilit ulterior în capitala Moldovei8 (vezi fig. 1). 

Principala reºedinþã din Iaºi a familiei Manu s-a aflat pe acest loc, de unde
începe strada Sãrãrie. Era o casã de piatrã „cu trei rânduri, la înãlþime, în
capul uliþii Târgului de Sus”. Încã din 1809, Ecaterina Suþu, vãduva lui Scarlat
Manu, având în întreþinere ºase copii nevârstnici, se vede nevoitã sã o vândã
la sultan-mezat, deoarece neavând surse suficiente de venit nu-ºi putea permite
sã locuiascã în acest impozant imobil ºi nici sã acopere „cheltuiala ce trebuie
la o aºa casã ºi pentru a þine dascãli spre procopseala copiilor ce au rãmas”1.
Banii rezultaþi din vânzarea casei urmau sã fie puºi cu dobândã, iar câºtigul
rezultat trebuia sã acopere cheltuielile familiei ºi cele necesare pentru creºterea
ºi educaþia copiilor.

Cel care ºi-a adjudecat proprietatea, în urma licitaþiei publice din 1809,
a fost logofãtul Iordache Catargiu. Clãdirea a ars la o datã neprecizatã, ceea
ce a fãcut ca Iordache Catargiu sã îºi construiascã un alt rând de case, la
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9 Vezi Sorin Iftimi, „Casa Costin Catargi” din Iaºi. Proprietari ºi locatari, în
„Monumentul”, VI, 2005, p. 123-140; idem, Cercetãri privitoare la bisericile ieºene.
Monumente, ctitori, mentalitãþi, Iaºi, 2008, p. 181-197 (Logofãtul Iordache Catargiu ºi
portretul sãu de la Spiridonie); o variantã a aceluiaºi text a fost publicatã anterior în
„Magazin istoric” (2008, nr. 3, p. 41-45), sub titlul Iordache Catargiu. Un boier moldav
la cumpãna dintre veacuri.

10 Ibidem, p. 163, nr. XCVIII. Documentul din 1 iunie 1838 vorbeºte despre casa
logofãtului Iordache Catargi: „casele mele cele arse, de aice din oraºul Iaºi, din capãtul
uliþei Târgul de Sus, lângã ciºmeaua de lângã Cizmãrie, numite a Manului, cu toate bina-
lele de pe locul cuprins împregiur cu zid de piatrã stricat, aºa cum se gãseºte astãzi (...),
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Copou9; vreme de un deceniu, nu s-a grãbit sã vândã, însã, nici casele arse.
Documentul din 1 iunie 1838 vorbeºte despre casa logofãtului Iordache Catargi:
„casele mele cele arse, de aice din oraºul Iaºi, din capãtul uliþei Târgul de
Sus, lângã ciºmeaua de lângã Cizmãrie, numite a Manului, cu toate binalele
de pe locul cuprins împregiur cu zid de piatrã stricat, aºa cum se gãseºte
astãzi (...), ce am de la fiii rãposatului logofãt Manu”. Aceste case arse le-a
vândut, la 1838, hatmanului Anastasie Baºotã, – cunoscutul filantrop care a în -
temeiat Liceul de la Pomârla (Dorohoi) – cu 1800 de galbeni blanci împãrãteºti10.

Fig. 1. Reconstituirea planului locului caselor Manu-Catargi-Balº (1801)
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ce am de la fiii rãposatului logofãt Manu”. Aceste case arse le-a vândut acum hatmanului
Anastasie Baºotã, cu 1800 de galbeni blanci împãrãteºti.

11 Pentru zona învecinatã locantei „Bolta Rece”, vezi Constantin Th. Botez,
Adrian N. Pricop, Bolta Rece, la douã secole de existenþã (1786-1986), ed. I, Bucureºti,
1988, p. 31-39.

12 Câteva detalii privitoare la activitatea lui Fotache Gheþul în calitate de inginer
hotarnic se gãsesc la Dumitru Ivãnescu, Colecþia de planuri, hãrþi ºi desene de arhi -
tecturã, în Îndrumãtor în Arhivele Statului din Iaºi, IV, Direcþia Generalã a Arhivelor
Statului, Bucureºti, 1970, p. 107-108; idem, Consideraþii privitoare la ªcoala de ingineri
hotarnici din ªcoala lui Gh. Asachi, în AIIAI, XXV, 1988, I, p. 507-512.

Acesta a reconstruit clãdirea, dându-i înfãþiºarea pe care o pãs treazã ºi astãzi,
precum ºi numele de „Casa Baºotã” (monument istoric). Planul schiþat de
Gh. Ghibãnescu permite, totuºi, observaþia cã imobilul actual nu este construit
pe locul vechii case a familiei Manu, ci în curtea din faþa aceleia.

„Medeanul” Bisericii Sfinþii Teodori
Uliþa Târgului de Sus („Hagioaiei”) era una din arterele comerciale

cele mai importante ale capitalei Moldovei, aflatã la concurenþã, din acest
punct de vedere, cu Uliþa Sfânta Vineri (astãzi Bd. Anastasie Panu). Douã
dintre planurile gãsite la Arhivele Naþionale Iaºi înfãþiºeazã segmentul de est
(dinspre Târgul Cucului) al acestui ax comercial, aflat în mahalaua Munte -
nimii de Jos, din apropierea vestitei locante de mai târziu, „Bolta Rece”11.

Planurile de mai jos ne oferã o imagine despre modul în care arãtau
locurile de dughene (forma ºi dimensiunile lor) ºi despre „fronturile” în care
erau orânduite acestea, la „faþa” uliþei. Zona comercialã nu se limita doar la
laturile uliþei principale, ci se extinsese ºi pe uliþele secundare, din preajmã.
Aceastã „lãþire” a spaþiului destinat comerþului defineºte „medeanul”, piaþa
apãrutã în dreptul bisericii S-þii Teodori, al cãrui nume ajunsese sã îl poarte.

Planul nr. 2 (1787/1835)
ANI, Planuri ºi hãrþi, nr. 164 (44x37 cm).
În colþul din dreapta sus al acestui plan se aflã însemnarea: „Copie.

Cercetându-se copia aceasta de cãtrã mine ºi fiind ºi întocmai cu originalul
sã încredinþeazã. 1835 iuli 17. Fotachi Gheþul inginer ºi prof. (ª)coali Publice
din Iaº”12. Jos: „Copia aceasta fiind întocmai scos prin jos iscãlitul în original
mãsurat di cãtre inginerul Fotachi Gheþu s-a încredinþat prin a me iscãliturã.
Calistrat Dalilo inginer”. Cu roºu este însemnatã data: „anul 1835 iulie 17 zile”.
Tot în partea de jos a planului este reprodusã „palma cu care s-au mãsurat
locurile însãmnate în planul acesta, care palmã s-au izvodit hotarnica din let
1787 avgust 5 zile”. Deasupra palmei, este înfãþiºat stânjenul cu care
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s-au fãcut mãsurãtorile. Este figuratã ºi o „sacara” a planului, iar roza vân-
turilor aratã, corect, nordul (ºi nu rãsãritul, ca în planurile empirice, mai
vechi), ceea ce aratã mâna unuia dintre absolvenþii ºcolii de ingineri hotar -
nici întemeiatã de Gh. Asachi (vezi fig. 2).

Uliþa Târgului de sus apare în stânga imaginii, marcatã cu galben, fiind
denumitã „Uliþa sau podul ce-i zâc Hagioai”. Din aceasta porneºte la deal
„Uliþa spri biserica Sfântului Teodor”. Chiar la începutul ei, pe partea dreaptã,

44

Fig. 2. „Medeanul” biserici Sfinþii Teodori (1787) copie legalizatã din 1835 (Fotache Gheþu)
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13 Pentru târgoveþii ce locuiau în aceastã zonã, vezi Pomelnicul Bisericii „Sf. Teodori”
(1842-1858), la Sorin Iftimi, Cercetãri privitoare la bisericile ieºene. Monumente, ctitori,
mentalitãþi, Iaºi, 2008, p. 218-251. 

cu roºu, sunt marcate „dughenele dumisali Gavril Neculai [Moldo veanul].
Paralel cu podul Hagioai apare „hudiþa cari au împresurat hotarul locului
Cucoranului”. Mai sus de intersecþia aflatã lângã „Locul bisericii Sfântului
Teodor”, paralelã cu primele douã, se aflã „Uliþa pe di la deal di medeanul
Sft. Teodor ºi mergi la mah(alaua) Curãlarilor”. Dincolo de intersecþie, spre
est, aceasta se continuã cu „Uliþa spre mah(alaua Curelarilor). Între cele douã
uliþe se aflã mai multe proprietãþi: „Locul dumisali Gavril Neculai” ºi „Locul
dumisali Rãzmeriþã”13; urmeazã „Locul dumisale pah(arnicului) G(a)ne”,
„Locul lui Bogner” ºi „Locul Manas sin (= fiul lui) Herºcu”.

În intersecþia din faþa bisericii Sf. Teodor se aflã însemnarea „piatrã
hotar”, cu cernealã verde (piatra este însã marcatã în plan cu roºu). Peste
drum de bisericã se aflã „Locul dumisale Andrei Teodor braºovanul”, având,
la deal, „Locul dumisale Enachi Lehali(?)”. Pe aceeaºi uliþã de la deal de
medeanul bisericii Sf. Teodor se aflã „locul dumisali Eni Hagi [Sava]”;
dugheana lui Stamate este marcatã cu galben, fãrã însã a fi denumitã. Urmeazã
apoi „Locul dumisali post(elnicului) Costachi Mavrocordat”.

Planul nr. 3 (1836)
ANI, Planuri ºi hãrþi, nr. 159 (55x40 cm)
Planul reproduce aceeaºi zonã a Târgului de Sus ca ºi planºa ante -

rioarã. Însemnarea hotarnicului aratã cã „Aceastã hartã închipuitoare de starea
locurilor de sus însãmnate s-au fãcut de mine giosul iscãlit Vasile Pãdur(e)
vornic porþii 1836 mai 6”. Este înfãþiºatã, cu albastru, palma dom neascã
folositã la mãsurãtori ºi o rozã a vânturilor indicând rãsãritul. Scala reprezintã
un element de modernitate, chiar dacã este datã în stânjeni (vezi fig. 3).

Se vede „Uliþa Târgului de Sus ci merge spre rãposat hatm. Manu”. Pe
ea sunt marcate policrom locurile a 16 dughene, fiecare în lãþime de doar doi
stânjeni. De pe uliþa principalã pleacã, perpendicular, „Uliþa ce iese din
Târgul de Sus ºi mãrgi spre Sv. Teodor”. Este înfãþiºatã ºi biserica menþionatã,
care reprezintã un bun reper pentru orientarea pe aceastã hartã.

Zona de interes a hãrþii este însã uliþa paralelã cu cea a târgului vechi,
denumitã aici „Uliþa ce iasã pe lângã casãli dumisali hatmanului Costachi
Mavrocordat”. Pe latura din vale a uliþei sunt marcate, tot policrom, un numãr
de opt locuri de dughene. Locurile aflate în pricinã sunt cele amplasate pe
latura din deal a acestei uliþe; ele sunt peste drum de biserica Sf. Teodori,
spre apus: locul lui Andrei Teodor (cu verde) chiar în faþa bisericii; locul lui
Enachi Hagi Savva (cu roz); locul lui Stamati Strãinul? (cu maro).
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14 Palatul a servit ca reºedinþã ºi cneazului rus Potemkin (1790-1791), care se visa
domnind peste cele douã principate româneºti. Aceasta este clãdirea în care  domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a înfiinþat prima Universitate româneascã, la 1860.

15 Dan Bãdãrãu, Ioan Caproºu, Iaºii vechilor zidiri (pânã la 1821), ediþia a II-a,
revãzutã, Iaºi, 2007, p. 346-352.

Dughenele din faþa fostei Curþi domneºti
La mijlocul Bd. Independenþei de astãzi se aflã unul dintre cele mai

vechi palate din vechea capitalã a Moldovei, ce gãzduieºte Universitatea de
Medicinã14. Clãdirea a fost construitã în ultima parte a secolului al XVIII-lea
de cãtre marele vistiernic Ioan Cantacuzino- Deleanu. Pe la sfârºitul aceluiaºi
secol palatul a servit drept Curte domneascã (1786-1788; 1790-1791; 1792-1795),
deºi nu se afla la „faþa” uliþei mari, ci pe o uliþã paralelã, situatã în dosul acesteia15.
Unul dintre planurile pãstrate în Arhivele ieºene oferã detalii privitoare la topo -
grafia locului, aºa cum se prezenta aceasta la sfârºitul secolului al XVIII-lea.

Planul 4 (1784)
ANI, Planuri ºi hãrþi, nr. 1884 (42x34 cm)
Hartã de starea locului de la poarta Curþii [Gospod] „de o sineaþã de

lângã zidul Sf. Spiridon”; copie coloratã a unei hãrþi din 1784. Nu se aratã data
la care a fost fãcutã copia, dar aceasta trebuie sã se fi petrecut dupã 1860,
deoarece toate indicaþiile de pe plan nu mai sunt în chirilicã, ci transcrise în
alfabet latin (vezi fig. 4). 

Deºi pe hartã este indicatã „Poarta Curþii Gospod”, pe documentul ori-
ginal, din 1784, nu putea sã aparã aceastã indicaþie: palatul de aici avea sã
devinã reºedinþã domneascã abia peste doi ani, la 1786! Dupã aceastã datã a
apãrut în peisajul urban al zonei ºi monumentala „Uºã a Nãdejdii”, prin care
se pãtrundea în incinta curþii domneºti. Aceastã poartã de piatrã dãinuie ºi
astãzi în faþa vechiului palat.

Planul în discuþie are urmãtoarea însemnare: „Aceastã hartã închipuire
de starea locului din oraºul Eºii de la poarta curþii di o sâneaþã lângã zidul lui
Sfeti Spiridonu. Pe douã locuri a dumisale sulger Gavril Radovici, unul cu
dugheni ºi casã, prin faþa uliþei, dinspre rãsãrit ºi unul peste uliþã, dinspre
apus, lângã zidul lui Sfeti Spiridon; ºi fiindcã locurile aceste s-au mãsurat de
noi ºi cu porunca cinstitei Logofeþii ºi s-au deosebit prin mãsuri de cãtrã
megieºi, dându-se dumisali sluger(ului) ºi mãrturie de toatã curgerea pricinii,
dupã cuprinderea scrisorilor, cu care i s-au dat ºi aceastã hartã închipuitoare
de starea locurilor. Pavel vornic de poartã, 1784”.

Strada principalã este denumitã „Uliþa ce merge prin Târgul de Sus”.
În partea de sus a imaginii este marcatã, cu un „acoperiº”, „Poarta Curþii
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Gospod” (=Domneºti). Prin faþa acesteia trece „Uliþa pe lângã zidul ce merge
pe lângã Sfeti Spiridon”. Din dreptul porþii Curþii Domneºti porneºte o stradã
latã de 4 stânjeni, denumitã „Uliþa ce iesã din Curtea (Gospod) ºi merge la
vale”. În acest plan uliþele sunt colorate cu galben.
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Fig. 4. Planul locurilor de dughene din faþa Curþii Domneºti (1784); copie p. 1860
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16 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române în secolul al XIX-lea, Bucureºti, vol. I:
„Public promenade of Jassy, from the Vice Consul’s court”. Sub titlu se aflã precizarea:
„Published by L. Murray – London, 1819”. Chiar sub chenarul imagini se aflã douã
însemnãri scrise mãrunt: „W.M. delf” ºi „I. Clark sculpt.”

17 Identificarea, în planul îndepãrtat, a siluetei bisericii Sf. Haralambie ne permite
sã localizãm poziþia clãdirii ce gãzduia, la acea datã, „viceconsulatul” britanic pe locul
caselor Neculce, între viitorul sediu al Societãþii de Medici ºi Naturaliºti ºi casele vorni-
cului Vasile Alecsandri (care au adãpostit, pânã de curând, Muzeul Teatrului).

18 J. Rey, P. Müller, Biserica Sf. Spiridon, bolniþele ºi Uliþa Hagioaiei, litografie,
16,5x 24,5 cm (BAR, Cabinetul Stampe, nr. 539; titlu original al stampei este: „Hôpital
St. Spiridon”.

Proprietãþile lui Gavril Radovici sunt colorate în albastru. „Locul casei
ºi dughenelor a dumisale sulger Gavril Radovici” are 18 stânjeni ºi 4 palme.
Chiar în mijlocul locului este amplasatã o casã, desenatã convenþional (indi-
cându-se însã acoperiºul de ºindrilã). Pe uliþa ce ieºea de la Curtea domneascã,
sulgerul avea trei dughene, între care era amplasatã ºi poarta de acces în ograda
sa. Cealaltã jumãtate de uliþã ºi colþul spre Uliþa Târgului de Sus era spaþiul
ocupat de cele opt dughene ale lui Iordache Catargiu (colorate convenþional
în roz, pe acest plan).

Biserica „Monastirii Sfântului Spiridon”, este desenatã convenþional,
ca o bisericã fãrã turle, acoperitã cu ºindrilã, ºi coloratã cu albastru. Cu
aceeaºi culoare este marcat cel de-al doilea teren al sulgerului Radovici,
situat peste drum de locuinþa sa, lipit de zidul mãnãstirii Sf. Spiridon. În faþa
acestuia, cu maro, este indicat locul dumisale logofãt Costache Ghica, care are,
la strada secundarã, o dugheanã. În faþa acestuia, cu negru, este arãtat „locul
dumisale lui Iordache Poruºnicul”. Pe colþ, chiar la Uliþa Târgului Nou, este
„locul cu case ºi trei dugheni a Vârlãnesei” (fãrã a mai fi însã desenate).

Cu privire la înfãþiºarea acestei zone a Târgului de Sus, este cunoscutã
ºi o stampã, datând de la 1817, publicatã în memoriile de cãlãtorie ale medi-
cului englez William MacMichael17. Imaginea, luatã din curtea „viceconsu-
latului” britanic de la Iaºi, oferã o perspectivã asupra dughenelor de peste
drum, care împiedicã priveliºtea spre fostul Palat domnesc18.

Epitropia Spitalului „Sf. Spiridon”.
Înfãþiºarea pãrþii mijlocii a uliþei Târgului de Sus este cunoscutã dintr-

o stampã datoratã artistului plastic francez J. Rey19. Este vorba despre o
imagine a Spitalului Sf. Spiridon, faimosul aºezãmânt destinat îngrijirii sãnãtãþii
populaþiei. Artistul a cãutat un unghi spectaculos pentru imaginea pe care ne-
o oferã: vederea este luatã de undeva de pe zidul de incintã al Spitalului,
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19 V. Râºcanu, Gh. Gh. Nãstase, St. Bîrsan, Gh. Bãileanu, Istoricul Spitalului
Orãºenesc Clinic de Adulþi din Iaºi, în cadrul evoluþiei fostelor Aºezãminte Sf. Spiridon,
vol. I, Bucureºti, Ed. Medicalã, 1956, p. 409, fig. 105 (este reprodus planul de la 1880
al Spitalului).

20 Gheorghe Cuciureanu, Descrierea celor mai însemnat spitaluri din Germania,
Englitera ºi Franºia spre întroducerea planului pentru urzirea unui Spital Central la
Iaºi, Iaºi, Institutul Albinei, 1842, 101 p., cu trei planuri litografiate (în grafie chirilicã).
Planºele au fost reproduse ºi de V. Râºcanu, Gh. Gh. Nãstase, St. Bîrsan, Gh. Bãileanu,
în op. cit., p. 248-252.

21 „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal Iaºi (în continuare: IN), IX/1, 1931,
p. 83-190. Autorul aratã cã unele dintre ele au mai fost publicate ºi de Gh. Bãileanu, dar
aici sunt reproduse „în corp organic” toate acele documente. 

22 V. Râºcanu, Gh. Gh. Nãstase, St. Bîrsan, Gh. Bãileanu, op. cit., p. 13-17. Pentru
actele mai vechi ale casei casei lui Gh. Carp, vândute lui ªtefan Bosie, vezi, p. 161-165.

dintr-un turn de colþ al incintei fortificate, astãzi dispãrut. Astfel, este înfãþiºatã
atât curtea spitalului, cu pavilioanele sale, cât ºi spectacolul strãzii, cel a
Uliþei Hagioaiei. Un plan al spitalului, de la 1880, ne aratã însã cã în colþul
exterior al acestui edificiu (cam pe unde se aflã astãzi semaforul) mai exista
un turn de formã pãtratã, care ar fi oferit exact unghiul din care a fost executatã
schiþa lui J. Rey19. Detalii privitoare la topografia incintei spitalului ar fi trebuit
sã se regãseascã în vechea lucrare a doctorului Gheorghe Cuciureanu, tipãritã
în 1842, care reuneºte documentaþia adunatã pentru zidirea unui spital modern,
dupã modelele occidentale ale epocii20.

Documentele vechi pãstreazã amintirea locurilor de casã incluse în
incinta principalã a Spitalului Sf. Spiridon, pe locul cãrora s-au construit
actualele pavilioane. În 1931 Gh. Ghibãnescu a publicat Acta caselor din ograda
Spitalului Central, situate în mahalaua Muntenimea de Mijloc. Este vorba
despre 161 de documente din arhiva Epitropiei Sf. Spiridon, „ce privesc locu-
rile azi cuprinse în îngrãditura spitalului Sf. Spiridon”21. 

Un paraclis cu hramul Sf. Spiridon se pare cã a existat în zonã, de pe
la 1704 (potrivit inscripþiei de pe o icoanã a hramului); „în colþul lui Spiridon
din deal” este amintitã, la 20 aprilie 1723, o casã a unui Vasile, cumpãratã de
Mihai bucãtar. Logofãtul de vistierie ªtefan Bosie, unul din epitropii fonda-
tori ai Spiridoniei, a adãugat un nou teren la ograda vechiului paraclis, printr-
un schimb de case de pe Uliþa Hagioaiei, la 16 octombrie 1743, fãcut cu
Apostol peaveþ (cântãreþ bisericesc). Acelaºi epitrop a cumpãrat apoi, la 25
decembrie 1751, locul casei pãrinteºti a cãpitanului Gheorghe Carp, aflat pe
Uliþa Hagioaiei, alãturea cu cel al lui Apostol peaveþ22. Aceste achiziþii au
permis începerea construirii bisericii Sf. Spiridon, în 1752. În timp, s-au adãugat,
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23 Ibidem, p. 167-172.
24 BAR Bucureºti, H. 2369 – DLXXV 3. Planul a fost reprodus de Dan Bãdãrãu,

Ioan Caproºu, Iaºii vechilor zidiri (pânã la 1821), ediþia a II-a, 2007, la p. 260; comen-
tariile la p. 269.

25 Vezi Casele lui ªtefan Petriceicu vodã în Iaºi, cu rezumatele documentelor pri-
vitoare la aceastã zonã (IN, IV, 1924, p. 272-273).

26 Dan Bãdãrãu, Ioan Caproºu, Iaºii vechilor zidiri (pânã la 1821), ediþia a II-a,
revãzutã, Iaºi, p. 269. Lista documentelor (30 doc.) referitoare la acest loc din Iaºi a fost
publicatã de Gh. Ghibãnescu, Casele lui ªtefan Petriceicu vodã în Iaºi, în IN, IV, 1924,
p. 272-273.

prin diverse danii, ºi alte terenuri învecinate: de la Ilie ungurul (1759), de la
Iftodi, fiul lui Toader (1760) ºi de la Despa cãlugãriþa (1761)23.

Un vechi plan al proprietãþilor din zona spitalului, întocmit în 1805, a
fost publicat recent de profesorul Ioan Caproºu24. Planul, provenit din co lec -
þiile Bibliotecii Academiei din Bucureºti, are pe margini inscripþia: „Aceastã
hartã închipuitoare de stãrile locurilor de case din oraºul Ieºii din mahalaua
Muntenimea de Mijloc ...” înfãþiºeazã mai multe case locuri, fiind semnalat
ºi un teren ce aparþinuse, în secolul al XVII-lea, domnitorului ªtefan
Petriceicu (1672-1674, 1683-1684)25. Aceste proprietãþi ocupau un teren ce
se afla în spatele mãnãstirii Sf. Spiridon; ele se întindeau pânã în strada Sf.
Atanasie de astãzi, strada Nicolae Bãlcescu, iar cealaltã parte pânã colþul de
sud-vest al terenului pe care se înalþã Universitatea de Medicinã26. În ograda
Spiridoniei a fost inclusã ºi strada Iancu Leu, numitã în vechime Uliþa Târgului
din Afarã, care lega str. V. Conta de str. Sf. Teodor (1924).

Planul 5 (1849)
ANI, Planuri ºi hãrþi, nr. 3344 (44x60 cm) 
„Locurile din spatele Spitalului”, plan fãcut de arhitectul Carol von

Kugler, la 1849. Planul este lucrat la scarã ºi are marcatã orientarea dupã
punctele cardinale. Inscripþiile sunt în grafie cursivã, chirilicã (vezi fig. 5).

Corpul din faþã, colorat în gri, reprezintã „binalele Spitalului Central
din cuprinsul mon(astirii) Sf. Spiridon”, iar mai sus „ograda de din dosul
Spitalului Central”. Cu galben este arãtat „Locul cu binalele a dumisali a
logofãtului Petrachi [Rosetti] Bãlãnescu”; în partea stângã, unde se învecina
cu locul porucincului Iancu Ghica, se vede o locuinþã spaþioasã, cu o absidã
centralã, care marca salonul central al casei. Mai în faþã se învecina cu „locul
sfinþei sale monahului Andrei” ºi cu un alt „loc slobod, al dumisale Zamfi rovici”,
ambele colorate în albastru. Lipit de hotarul cu aceste douã locuri, se aflã o
clãdire coloratã în gri. Locul cumpãrat de la vãduva Paraschiva Cioplan (?)”.
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În dreapta, locul se învecina cu o uliþã (ne denumitã) peste care se afla
„locul iconomului (?) David” (pe alb). Aici Bãlãnescu avea ºi o fântânã,
numitã ca atare pe plan. Pe albastru este înfãþiºat „locul cu binali a franþu -
zului Gamberu?”; cu roz este marcat „Locul cu binali a lui Franþi cãrãtaºul”,
învecinat cu „locul dumisali hatmanului Alecu [Roset] Roznovanu” (gri).

Planul 6 (1880)
ANI, Planuri ºi hãrþi, nr. 3347 (50x70) 
Titlul planºei este: „Hotãrnicia locului din dosul Spitalului Sfântului

Spiridon”. 
Planul se referã la aceleaºi proprietãþi, la diferenþã de trei decenii.

Inginerul hotarnic Neculce redã doar contextul ºi conturul terenului cumpãrat
de Spiridonie de la Rosetti-Bãlãnescu (fãrã a mai relua detaliile din planul fãcut
de Kugler). În plus, el oferã ºi un plan al Spitalului Sf. Spiridon (construit
dupã planurile arhitectului Tilley, din 1840; piatra de temelie a noilor pavi-
lioane s-a pus în 1846), cu biserica din centrul curþii ºi cu planul parcului din
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Fig. 5. „Locurile din spatele Spitalului”, (1849), arh. Carol von Kugler
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jurul ei. Se observã cã, la 1880, se mai pãstra zidul dinspre uliþa Târgului de
Sus, cu cele douã turnuri de plan pãtrat aflate la extremitãþi (vezi fig. 6). 

Acest plan este însoþit de o Carte de hotãrnicie tipãritã, în care se aratã cã
în ziua de 5 august 1878, la solicitarea Epitropiei Generale a Casei Sf. Spiridon,
s-a apelat la serviciile ing. Neculce pentru facerea hotãrniciei locului din
dosul spitalului Central din Iaºi, care a fost cumpãrat de la defunctul Petrachi
Rosetti-Bãlãnescu. Potrivit documentelor prezentate de Spiridonie, se vede

Fig. 6. Hotãrnicia locului Spitalului Sfântului Spiridon (1880), ing. Neculce (detaliu)



Semnatar articol

27 În finalul documentului este dat ºi urmãtorul Tablou de suprafeþe (în metri
pãtraþi): a. Grãdina din dosul Spitalului, 9786, 70; b. Lemnãria, 3537, 69; c. Casele cu
ograda lor, 155, 55; d. Ograda din dosul Spitalului, 3777, 52; e. Spitalul cu ograda din
faþã ºi grãdinã, 19.078, 15. Total: 35 935, 61 metri pãtraþi.

cã locul din spatele Spitalului fusese, pânã la 7 martie1846, al lui Iordache
Catargiu. În colþul de nord-est din spatele Spiridoniei, spre fosta Curte dom -
neascã (Universitatea de Medicinã), planul indicã proprietatea unui anume
Philip Cichesky, stabilit aici la 1873. Acesta a prezentat actele mai vechi ale
locului sãu de casã, din care se vãd proprietarii anteriori: un zapis de schimb
între Mihai Studrza, fost mare paharnic, ºi Constantin Vârnav, fost mare ban,
din 5 decembrie 1785; un act de schimb din 22 iulie 1781, de la Paisie (Veli -
cicovschi), fost stareþ al Monastirii Neamþ; un act de vânzare de la Divanul
Cnejiei Moldovei, dat de Teodor Balº, din 1812 Mart 25. Documentul amin teºte
ºi de un vechi plan al locului, astãzi pierdut: hotarnica lui Toderaºco Canþir,
vornic de poartã, cu suma de stânjeni, datatã în 5 ianuarie 1778; pe aceastã
hotarnicã era însemnatã ºi palma având 0,238 m, iar stânjenul 1,904 m.

Iatã descrierea detaliatã a hotarelor acestei proprietãþi: „Începând dar
mãsura despre Dl. Philip Cichersky ºi D-na Ana Pop, din punctul însemnat
pe plan cu No. 1, de-a lungul zidului caselor Dl. Cichersky ºi pânã în punctul II,
colþul caselor, s-au gãsit 21,60 m sau 9,69 stj; de aice puþin la dreapta, alãture
cu zãplazul, pânã în punctul III, s-au gãsit 15,61 m sau 7 stj; de aice cam la
dreapta, alãture cu niºte ºuri de scândurã, pânã în punctul No. IV, s-au gãsit
2,50 m sau 1,122 stj, de aice tot dreapta înainte pânã în punctul No. V, la
colþul baratcei, s-au gãsit 7,30 m sau 3,273 stj; de aice puþin la stânga, pânã
în punctul No. VI s-au gãsit 11 m sau 4, 832 stj; de aice la dreapta pânã în
punctul No. VII s-au gãsit 5,80 m sau 2,60 stj¸ de aice puþin la dreapta, pânã
în punctul No. VIII s-au gãsit 8,30 m sau 3,72 stj; astfel se încheie hotarul
despre D-l Philip Cichersky ºi D-na Anna Pop; iar hotarul despre ªcoala
Normalã de Domniºoare (proprietatea Statului) este: începând mãsura în
lungul zidului, din punctul No. IX, pânã în punctul No. X s-au gãsit 9,20 m
sau 4,125 stj; de aice alãture cu zidul, puþin la stânga, pânã în punctul No. XI,
sau de aice se întoarce colþul la dreapta ºi tot alãture cu zidul, pânã în punctul
No. XII, ce formeazã ultimul colþ despre Spital, s-au gãsit 85,30 m sau 38,25
stj. În acest mod se încheie mãsurãtoarea despre pãrþile cerute de hotarnici”27.
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28 Traian Ichim, Actele Consulatului rosienesc (azi strada Unirii), în IN, VI,
1926-1927, p. 196.

Planul unor locuri dintre uliþa Târgului de Sus ºi uliþa Sârbeascã
Planul 7 (1790)
Planul ca atare nu este un document inedit. El a fost publicat de arhi-

vistul ieºean Traian Ichim, în anul 1927, dar redesenat, într-o formã schematicã28;
acelaºi autor a identificat uliþa din partea de sus a desenului (fãrã nume, în
original), cu „Strada de Sus”, numitã în vremea sa „I.C. Brãtianu” (astãzi
Bd. Independenþei). „Uliþa Sârbeascã” din partea de jos a desenului a fost
identificatã, în schiþa publicatã, cu strada Lãpuºneanu. Faptul cã schiþa s-a
pãstrat într-un pachet de acte privitoare la clãdirea care a gãzduit Consulatul
Rusesc, susþine aceastã identitate a locurilor (vezi fig. 7).

Pe verso se aflã urmãtoarele însemnãri: „Aceastã copie de hartã pe
locul lui Raþe, care se stãpâneºte de dumnealui vornicul Gheorghe Beldiman
este asãmine întocmit dupã harta cea adevãratã care s-au încredinþat cu a
noastrã iscãliturã. 1790 august 28”; „Aceastã hartã s-au fãcut asãmine cu
starea locului ºi am iscãlit ªtefan Catargiul vel ban”. 

Fig. 7. Planul unor locuri dintre Bd. Independenþei ºi str. Lãpuºneanu (Consulatul Rusesc)
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29 Traian Ichim, Actele Consulatului rosienesc, p. 194.
30 Ibidem, p. 194.
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Planul 8 (1790)
ANI, Planuri ºi hãrþi, nr. 1869 (carton, 34,5x 48cm)
Copia de la Arhivele Iaºi nu are precizatã o scarã, ci doar mãsurãtori

în stânjeni. Toate explicaþiile sunt scrise în grafie latinã, introdusã la noi
dupã 1860. Dintre punctele cardinale, sunt precizate doar Rãsãritul ºi
Apusul, dupã obicei.

Planul reproduce elementele de arhitecturã din vechea schiþã, redã
acoperiºurile de ºindrilã ale caselor, bolþile dughenelor, detalii ce au un aer
de veridicitate. De asemenea, în desen nu mai sunt indicate cãile de acces
ale gospodãriilor, detaliu cãruia i se acorda atâta importanþã în desenele
vechi (vezi fig. 8).

Chiar în centrul schiþei este înfãþiºat „locul dumisale Banului
Gheorghe Beldiman” (43,6 x 45, 9 stânjeni), care ar putea sã coincidã cu
terenul pe care este amplasat astãzi Muzeul Unirii29 (nedumereºte doar
faptul cã nu este sem nalatã, în preajmã, biserica Metocul Maicilor, amplasatã
la Uliþa Târgului de Sus). La 1785, fostul mare spãtar Gh. Beldiman a
cumpãrat acest loc de la cãpitanul Vasile Raþã30.

Alãturi se aflã „locul Ds. Paharnic Costandin Crupenschi”, adicã
terenul pe care s-a aflat, ulterior, clãdirea Consulatului Rusesc. Planul mai
aratã, în partea de apus (în stânga imaginii) „casile lui Climenti” (22,2 x
15,5 stj) ºi „locul cel de pricinã ce are d-lui banul cu Vârnãvoaia” (23,7 x
6 stj). Chiar în colþul Uliþei Sârbeºti (Lãpuºneanu) cu uliþa numitã mai
târziu a „Consu latului Rusesc”, este arãtat „locul mãnãstirii Sf-tului
Spiridon”: o clãdire mare, cu cinci arcade, reprezentând, probabil, un rând de
dughene ale mãnãstirii, cu vad la Uliþa Sârbeascã; în ograda din spatele
dughenelor este înfãþiºatã o altã clãdire, de dimensiuni mai mici, orientatã cu
faþada spre Uliþa Consulatului. Peste drum de aceastã uliþã, spre „Rãsãrit”
(în dreapta imaginii) este arãtat un alt loc al mãnãstirii Sf. Spiridon.
Nedumereºte amplasarea de cãtre desenator a bisericii Sf. Spiridon pe acest
loc; în mod normal, ea se afla peste drum de uliþa Târgului de Sus, în colþul
din dreapta, pe un loc ce iese din cadrul acestei imagini. De aceea, figurarea
bisericii pe un loc ce trebuie sã fi fost doar un teren aflat în proprietatea
mãnãstirii Sf. Spiridon trebuie sã fie o eroare sãvârºitã de copistul târziu al pla-
nului. Acesta este un indiciu al faptului cã planul copiat de el era, totuºi, unul
non-figurativ, iniþiativa înfrumuseþãrii desenului cu reproduceri de clãdiri
aparþinând copistului. Altfel, este interesantã ºi de luat în seamã înfãþiºarea
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bisericii Sf. Spiridon, cu trei turle înalte ºi subþiri, aºezate în linie, introduse
ca o nouã modã în acea epocã, sub înrâurirea neoclasicismului venit pe filierã
ucraineanã. Este singura imagine care aratã înfãþiºarea originalã a turlelor

Fig. 8. Planul unor locuri dintre Bd. Independenþei ºi str. Lãpuºneanu (1790), (copie post 1860)
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31 Prin contractul din 31 decembrie 1812, epitropii casei rãposatului Mihail Sturdza,
fost mare logofãt, închiriau imobilul, pe un an, Consulatului Rusiei, pentru suma de 2500
lei. Clãdirea era evaluatã la100.000 lei (ibidem, p. 195-196).

32 Traian Ichim, Actele Consulatului rosienesc, p. 183-202  (cu o schiþã a locului,
de la 1790, la p. 196).

33 Anterior Consulatul Rusiei se afla pe Uliþa Mare. Era o veche casã  a spãtarului
Ianacache Millo, ajunsã apoi în posesia vornicului Teodor Balº. Imobilul, evaluat în
epocã la suma de 30 000 lei, a fost cumpãrat de Alexandru Moruzi vodã special pentru
a fi instalat aici Consulatul Rusiei, din ianuarie 1797. Clãdirea se afla la intersecþia cu
uliþa Mãjilor (?), pe locul restaurantului „Cina” (astãzi Banca „Raiffaisen”).

34 Traian Ichim, Actele Consulatului rosienesc, p. 194-195.

bisericii Sf. Spiridon, înainte de prãbuºirea lor, la cutremurul din 1803
(silueta clãdirii aminteºte de cea a bisericii Sf. Hara lambie din vecinãtate,
construitã cam în aceeaºi epocã).

Casele lui Ioniþã Ghindã, aflate la uliþa Târgului de Sus, peste drum de
proprietãþile vizate de acest plan, ne sunt cunoscute din documentele ce aratã
cum s-au adunat terenurile cuprinse în ograda Spiridoniei.

Clãdirea care adãpostea, din 1812, Consulatului Rusesc era, de fapt, casa
rãposatului Alexandru Sturdza fost mare spãtar31. Imobilul se afla, potrivit
documentelor, „lângã mãnãstirea Sf. Spiridon, dincoace de Podul Hagioaiei”
(astãzi bulevardul Independenþei), „la Uliþa Sârbeascã (str. Lãpuºneanu), unde
este ºi acum Consulatul”32. Ele se învecinau spre apus cu biserica Mitocul
Maicilor („Prepadoamna Parascheva”). Locul casei era alãturi cu gardul ºetra -
rului Toma Cozma, ctitorul bisericii omonime din cartierul Pãcurari. De
drept, proprietar al casei Consulatului devenise negustorul grec Gheorghe
Efstatiu, care punea încasa însã doar chiria imobilului33.

Din fericire, s-a pãstrat ºi documentul din 5 iunie 1787 în care sunt des-
crise limitele proprietãþii banului Gh. Beldiman („hotarnica”), aºa cum apar
ele în planul desenat la 179034. Documentul aratã cã locul de casã al fostului
mare ban Gheorghe Beldiman se afla „din sus di mãnãstirea Svântului
Spiridon, la Uliþa Sârbeascã”, cumpãrat la 28 iulie 1785 de la cãpitanul Ioniþã
Raþã ºi soþia sa Safta, fiind preþãluit la 2000 lei. Terenul cuprindea, de fapt,
douã locuri de casã, moºtenite de Ioniþã Raþã ºi soþia sa de la pãrinþii lor ºi de
la mãtuºa lor Nastasia cãmãrãºoaia. Locul a fost mãsurat cu stânjen de 8 palme
domneºti. Mãsurãtoarea hotarnicei de la 1787 a început din marginea uliþei
Sârbeºti, „din dreptul tãlpilor târnaþurilor dughenelor mãnãstirii Svântului
Spiridon”, spre nord (miazã-noapte) alãturi cu peretele dughenelor, 11 stân-
jeni, pânã unde s-a dovedit cã au fost grajdurile lui Vasile Raþã: „sãpând, s-au
gãsit ºi temelia grajdului, dupã cum aratã ºi scrisoarea Svintei Mãnãstiri, a
locului ce îl are ca danie de la Vasile Raþã”. S-a mãsurat hotarul proprietãþii
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dinspre locul paharnicului Costandin Crupenschi (unde va fi Consulatul, n.ns.);
apoi dinspre casele logofãtului Ioniþã Ghindã, dovedindu-se cã gardul acestuia
rãºluise jumãtate de stânjen din locul Uliþei Târgului de Sus, „gãsindu-se ºi
rãdãcinile tumurugilor vechi a ogrãzii sale”. S-a mãsurat apoi dinspre locul
logofãtului Climent de la Vistierie, consemnându-se hudiþa latã de doi stân-
jeni ºi trei palme lãsatã pentru ca acesta sã poatã ieºi spre Uliþa Sârbeascã.
Despre cãlugãriþele de la Metocul Maicilor s-a constatat cã „ºi-au fãcut casa
lângã zãplazul svintei biserici a Precuvioasei Paraschiva, ce cu ogrãzile lor
au cuprins uliþa, cãrora li s-a dat poruncã sã-ºi rãdice gardurile de pe uliþa la
care n-au pricinuit, zicând cã le vor rãdica”. Rãmânea în suspensie o bucatã
de loc de la Uliþa Sârbeascã, pe care îºi fãcuse dughene medelnicerul Toader
Vârnav, despre acest teren Gh. Beldiman susþinând cã îi aparþine tot lui, fiind
luat cu împresurare, dupã cum mãrturisesc ºi alþi mahalagii. Nefiind de faþã
vãduva acestuia („Vârnãvoaia”), limpezirea acestei chestiuni a fost amânatã
pentru un alt prilej.

Capãtul uliþei Târgului de Sus (spre Copou)
Planul 9 (1825)
ANI, Documente, CLX/60
Este un plan desenat în creion, fiind conturate cu tuº doar clãdirile din

centrul imaginii, care reprezintã proprietãþile monahiei Venedicta ºi ale mona-
hiei Glafira de pe uliþa Târgului de Sus. Notiþa celui care a întocmit planul
aratã cã „aceastã închipuitoare hartã de mini s-au fãcut la 1825 ghenari 26.
Constantin Timircan vornic de poartã” (vezi fig. 9). 

Uliþa Târgului de Sus este denumitã aici „Uliþa Mare la vale, spre
miazãnoapte, la casãli rãpos(atului) polcovnicu Manolachi Balº”. Despre
casele personajului arãtat, care erau pe locul Casei Tineretului de astãzi, va
fi vorba spre finalul acestui articol.

Pe plan se vãd întãrite cu tuº bolþile a ºase dughene, orientate spre Uliþa
Târgului de Sus (Bd. Independenþei). Patru dughene erau ale Glafirei mo -
nahia (8,2 stânjeni) ºi douã ale monahiei Venedicta (4 stânjeni). În spatele
dughenelor sunt amintite „3 zãdituri de cãrãmidã ºi piatrã” ºi apoi gospo -
dãriile celor douã cãlugãriþe, orientate spre uliþa din spate (str. V. Conta de
astãzi), oarecum paralelã cu cea a Târgului de Sus. Pe plan, aceasta este
denumitã „Uliþa cari vine de la rãsãrit ºi din medeanul Sfântului Spiridon
spre miazã-noapte, la rãspântie cu Uliþa Mare” („Medeanul Sf. Spiridon” era
pe locul blocului care are ºi astãzi la demisol Piaþa de Legume). 

Proprietãþile celor douã cãlugãriþe sunt denumite: „Locul sfinþirii sale
monahie Glafira cu poartã ºi cãsoaia din dos” (12,4 x 5,4 stj) „pe unde este
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gard” ºi „locul în spate sfinþirii sale Venedicta, cu cãsoaie ºi poartã (12,4x3,6
stj). Sunt indicate cu exactitate, chiar desenate, porþile de acces în cele douã
ogrãzi. Faþã în faþã cu aceste douã locuri de case, la uliþa ce venea de la piaþa

Fig. 9. Proprietãþile monahiior Glafira ºi Venedicta (1825), de C. Timircan
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35 Dan Dumitru Iacob, Proiecte edilitare în Iaºii primei jumãtãþi de secol XIX.
Piaþa de la biserica Sfânta Paraschiva, în IN, IV-VII, 1998-2001, p. 125-140.

36 C. Turcu, Îmbogãþirea depozitelor Arhivelor Statului Iaºi, în „Revista Arhi -
velor”, 1961, nr.2, p. 214-216 (planul este reprosus a p. 215).

37 Denumirea de „Uliþa Strâmbã” apare ca atare pe acest plan, scrisã în grafie
chirilicã. Ductul literelor ºi chiar calitatea diferitã a cernelii par cã indice un adaos ulterior,
de o altã mânã. Probabil cã este vorba de o confuzie, întrucât sub acest nume era cunoscutã
o altã uliþã, din spatele „Casei Cãrþii”, oarecum paralelã cu Bd. ªtefan cel Mare.

Sf. Spiridon, planul aminteºte cã se aflau „locuri de 2 casi a d(omnii)lor sale
boierii Cãntuleºti, cu porþile lor” (Canta, ramurã a familiei Cantacuzino).

Monahia Glafira se învecina lateral, spre Sf. Spiridon, cu „locul lui
Hagi Manole i Toader”, la care se adaugã, în curmeziº, precizarea „loc slobod
ce ar fi din locul lui Hagi Manoli”. Monahia Venedicta se învecina spre apus,
în partea dinspre Copou, cu o proprietate de formã aproximativ triunghiularã,
stãpânitã de „soþia de-a doilea” a rãposatului cãminar Gavril Iane. ªi aceasta
stãpânea niºte dughene ce ocupau 6,2 stj la Uliþa Mare; se indicã hudiþa de
acces lateral, cu „poarta ºi locul din dos”, precum ºi „uºa de la crâºma din
dos a dumisale cãminãresei”.

Planul nr. 10 (1807)
ANI, Documente, P. 507/20 
Uliþa Târgului de Sus se sfârºea la poalele dealului Copou, în Mahalaua

Muntenimea de Sus, acolo unde începea ºi Uliþa Pãcurarilor. Este vorba despre
zona Pieþii „Mihai Eminescu” de astãzi, sau zona „Fundaþiei” (ambele denu-
miri cu referire la clãdirea Bibliotecii Centrale Universitare, fostã a Fundaþiei
Regale Ferdinand). Ideea de piaþã civicã este una modernã; despre proiectul
unei Pieþei în zona bisericii Sf. Paraschiva („Prepadomna”) a scris recent
istoricul Dan Dumitru Iacob35. Regulamentul Organic din 1832 prevedea înfi -
inþarea de pieþe publice în jurul unor biserici din zona centralã a oraºului. Abia
în 1841 se dã curs acestei prevederi, fãcându-se mãsurãtorile ºi proiectele
necesare. În epoca anterioarã pe acest loc era doar o intersecþie de uliþe: Uliþa
Mare (Sârbeascã), Uliþa Târgului de Sus (Hagioaiei) ºi Uliþa Pãcurarilor. Uliþa
Copoului, sub denumirea de „Podul Verde”, a fost deschisã abia pe la 1803,
printre cimitirele celor douã biserici: „Prepadomna” ºi Sf. Nicolae cel Sãrac.

Hotarnica Bisericii Sf. Nicolae cel Sãrac. Acest plan, datat la 20 iunie
1807, nu este inedit, fiind publicat în 1961 de arhivistul Constantin Turcu36.
Pentru cercetãtorii Arhivei ieºene acest plan a fost mai greu de gãsit, deoa-
rece nu este înregistrat la colecþia Planuri ºi hãrþi, ci la colecþia Documente,
împreunã cu actele referitoare la el. Deºi este fãcut înainte de înfiinþarea
ºcolii lui Gheorghe Asachi, planul este lucrat la scarã, inginereºte, având
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Fig. 10. Planul locurilor dintre bisericile Sf. Nicolae cel Sãrac ºi Sf. Paraschiva-Pãcurari (1807)
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38 ANI, Documente, P. 793/21.
39 Constantin Turcu, O bisericã din Iaºi dispãrutã: Sf. Nicolae cel Sãrac din

Muntenime, în MMS, XLII, 1966, 1-2, P. 96-108.
40 ANI, Documente, Pachetul nr. 507, cu 145 acte, dintre anii 1690-1915 (donate

Arhivelor de pr. Vespasian Vasiliu); pachetul nr. 793, cu 37 acte. Dintre acestea, o parte
au fost publicate de episcopul de Huºi Iacob (Ioan) Antonovici ºi N.A. Bogdan, în „Ioan
Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal Iaºi, fasc. V, 1925, p. 122-129; 129-146.

41 Constantin Turcu, op. cit., p. 101. Despre Manolache Balº vezi ºi Manolache
Drãghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani, pânã în zilele noastre, vol. II, Iaºi,
1857; ediþia II, îngrijitã de Constantin Mihãilescu-Gruiu, Bucureºti, 1999, p. 238.

marcate ºi punctele cardinale Nord-Sud (nu rãsãritul, ca în schiþele vornicilor
de poartã); toate însemnãrile sunt în scriere chirilicã (vezi fig. 10). 

Planul reprezintã locurile ºi clãdirile existente în acel an pe locul Pieþei
„Mihai Eminescu” de astãzi. De la stânga la dreapta, se observã biserica
Prapadoamna, cu douã case la uliþã, locul pitarului Ioniþã Cerchez, cu ºase
case la uliþa Copou ºi una la Pãcurari, ºi locul bisericii Sf. Nicolae, care este
despãrþit în douã: spre rãsãrit e numita bisericã, cu douã case la rãsãrit ºi douã
la Uliþa „Uliþa Strâmbã”(?)37, devenitã ulterior str. „Vasile Conta”, ºi spre
apus de masiva clãdire a lui Manolache Balº, având în fundul curþii douã
mici construcþii. În partea de sus a uliþei Pãcurari sunt de asemenea douã
proprietãþi: una a spãtarului Ioniþã Cãnãnãu, fãrã construcþii pe ea ºi alta a lui
Ioniþã Gane – un înaintaº al cunoscutului scriitor de mai târziu – cu ºapte
clãdiri la uliþã, cu o pivniþã sub „râpã” ºi o altã clãdire la uliþa ce merge spre sud
(str. Lãpuºneanu?). Tot pe acest teren este reprezentatã, cu haºuri, Râpa (gal -
benã cu un mic pârâiaº prin mijlocul ei), azi dispãrut prin captare, desigur”38.
În partea dinspre Copou se aflã inscripþia „Locuri nemegieºite”, care lasã sã
se înþeleagã cã oraºul încã nu se extinsese temeinic pe aceastã direcþie.

Biserica Sf. Nicolae cel Sãrac, astãzi dispãrutã, se afla la intersecþia
strãzilor Vasile Conta, Lãpuºneanu, pe locul Casei Tineretului ºi Studenþilor;
în 1960, la construirea acesteia s-a dat de temeliile vechiului lãcaº39. Prima bisericã
de aici a fost construitã din lemn, pe la 1670, de cãtre Luca pârcã labul de Chiºinãu,
pe Uliþa din Afarã”. Arhivele ieºene pãstreazã douã pachete de documente
privitoare la aceastã bisericã; din acest set face parte ºi planul analizat aici40. 

Biserica, deterioratã de vreme, a fost reconstruitã din zidãrie, pe la 1786,
de cãtre Manolache Balº (fratele marelui logofãt Constantin Balº), cunoscut
ca „nazir al podurilor” din capitalã (administrator, inspector); pe la 1800 bise-
rica era destul de avariatã, aºa încât, dupã marele cutremur din 1803 a trebuit sã
fie reconstruitã. La 1804, mitropolitul Veniamin Costachi a încredinþat rezi-
direa lãcaºului polcovnicului Manolache Balº, care avea calitatea de epitrop
al bisericii. Manolache Balº a murit în 181241; piatra sa de mormânt se pãs treazã
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42 Ibidem, p. 238.
43Constantin Turcu, op. cit., p. 104.
44 ANI, Documente, P. 793/22. Odatã cu casa, Ecaterina Filipescu (n. Balº) a

vândut ºi toatã mobila dinãuntru, potrivit unui inventar separat (P. 793/24).
45 ANI, Documente, P. 793/26. În acest document, din 1839, s-a fãcut ºi un istoric

al proprietãþii.

astãzi în biserica Sf. Dumitru-Balº. Fiind puternic afectatã de cutre murul din 1898,
biserica a fost închisã. Mai târziu s-a decis demantelarea ei, spre a fi reziditã.
La 1906, inginerul oraºului Iaºi a fãcut un raport pentru demolarea bisericii,
ca nefiind reparabilã. Dupã mai multe dispute, biserica a fost demolatã, în
anul 1913. 

Manolache Drãghici aminteºte cã Manolache Balº a instalat la poarta
bisericii statuia unui eremit (sihastru), care a fost stricatã „în vremea turcilor”
(1822). Aceasta a fost, probabil, cea mai veche statuie tridimensionalã din vechea
capitalã a Moldovei, neobiºnuitã pentru mediul ortodox. Cronicarul întârziat
aratã cã „mai apoi ºi ciºmeaua, la care se schimbase cursul apei, a fost adusã în
curtea caselor învecinate, care au trecut în stãpânirea vornicului Alecu Beldiman”42.
Pe plan se observã, credem, aceastã ciºmea, pe amplasamentul ei originar,
situat în partea de vest a bisericii, la vreo 10 metri de intrarea în sfântul lãcaº.

Casa Balº. La 1804, Manolache Balº, epitrop al bisericii – care ar fi
ajutat în douã rânduri la refacerea ei – a cerut acordul Mitropoliei de a zidi
alãturi, pe terenul bisericii, „o casã temeinicã”, de piatrã. Se pare cã aceastã
clãdire a fost construitã dupã planurile tânãrului Gheorghe Asachi, prin
180743. Pe acel loc tot el þinuse, anterior, o crâºmã veche ºi o bãcãlie din
piatrã, stricatã. De faþã cu Mitropolitul Veniamin s-au fãcut mãsurãtorile ºi
s-a trasat hotarnica locului viitoarei case. Potrivit lui Constantin Turcu, „Terenul
avea forma unui patrulater neregulat, cu un perimetru de 116 stânjeni ºi se
mãrginea cu: poarta ogrãzii bisericii, podul (uliþa) Pãcurarilor, podul Copoului,
locul vornicului Grigore Ghica, al lui Dumitrachi, fiul lui Ioniþã Balº baº-
ceauº ºi cu cimitirul bisericii”.

Casa lui Manolache Balº a fost datã ca zestre Ecaterinei, fiica acestuia,
cãsãtoritã cu Iordache Filipescu, pe atunci cãminar. Aceasta a vândut casa
banului Alecu Beldiman (autorul Tragediei Moldovei), la 22 noiembrie 1812,
cu prilejul mutãrii sale la Bucureºti44. În actul de vânzare se menþioneazã cã
locul era împrejmuit cu ziduri ºi cã în curte exista o clãdire de piatrã „cu apa
ce vine la ciºmelele oraºului ºi afarã din ogradã, dupã izvodul împãrþirii apei
ce este fãcut între tovarãºii apei aceºtia. Casa a fost moºtenitã apoi de marele
postelnic Vasile Beldiman45. În martie 1839, Elena, cea de-a doua soþie a
postelnicului, a vândut casa boierului Lupu Balº. Pe la 1845, proprietarã a
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46 Rudolf ªuþu, Iaºii de odinioarã, II, Iaºi, Viaþa Româneascã, 1928, p. 445-450;
vezi Ion Mitican, Strada Lãpuºneanu de altãdatã, Iaºi, 2002, p. 9-10.

47 Constantin Turcu, op. cit., p. 107.
48 Ibidem, p. 100.
49 Dan Dumitru Iacob, op. cit., p. 128-129; vezi ºi doc. din 1848, Anexa I, p. 133-134.

case era Elena Sturdza-Pãstrãvanu, fiica logofãtului Iordache Catargiu, ce
fusese mãritatã mai întâi cu Iorgu Ghica, iar apoi cu beizadea Gheorghe, fiul
domnitorului Ioniþã Sandu Sturdza46. Din aceastã epocã, se ºtie cã locuinþa
avea „douã rânduri”, ºapte odãi ºi douã saloane. Elena Sturdza a vândut clãdirea
avocatului Vasile Scully. Acesta a adus modificãri clãdirii, transformând
ferestrele mici ale parterului în vitrine luminoase, în vederea gãzduirii unor
magazine moderne. La 1867 aici s-a instalat „Hotel d ’Angleterre”, þinut de
Iosif Holºtein. Prin 1873 saloanele de la etaj au fost închiriate Jocky-Club-ului,
iar la parter era gãzduit un restaurant. În septembrie 1885, cofetarul elveþian
Richard Tuffli se muta la parterul aceleiaºi clãdiri, deschizând vestita cofetãrie
ce-i purta numele. Pe la 1910, cãdirea fiind scoasã la vânzare de Creditul Urban,
a fost cumpãratã de jockeiºti, care au stãpânit-o pânã la 1945. Prin anii ’60
clãdirea încã mai gãzduia Librãria „Cartea Rusã”, „A.L.R.U.S.” ºi „S.R.S.C.”-ul.

Planul de la 1807 mai înfãþiºeazã ºi alte locuri pline de interes, cu pri-
vire la care s-au pãstrat mai multe ºtiri documentare. La 1766, un Gavril
Ciubotaru, seimen al Agiei, a obþinut o bucatã de pãmânt pe care sã-ºi
constru iascã o locuinþã. Locul era situat în „mahalaua Sârbeascã”, lângã râpa
ce este alãturi cu „straja mãrginenilor, din drumul cel mare, pe sub costiºa
râpei”. Sub Râpa Galbenã era, încã din secolul XVIII, o grupare de locuinþe
lipoveneºti. Alãturi era punctul de strajã de la marginea oraºului, „straja
mãrginenilor”, pentru paza drumurilor mari de atunci, din direcþia vest:
drumul Pãcurarilor ºi drumul Siret-Neamþ”47.

Am arãtat mai sus cã a existat un proiect pentru amenajarea unei pieþe
pe terenul pe care se aflã astãzi Biblioteca Centralã, teren ce se învecina
direct cu biserica Sf. Paraschiva. Pe planul din 1807, în acea zonã apare
însemnat „locul pitarului Ioniþã Cerchez”. O jalbã a preoþilor acestei biserici,
din 10 septembrie 1800, aratã cã unul dintre epitropi, pitarul Ioniþã Cerchez,
n-a plãtit bezmenul pentru un imobil închiriat timp de 16 ani ºi cã de la
moartea lui urmaºii procedeazã la fel48. 

La 1844, când se dezbãtea încã problema, proprietar al locului era
cãminarul Costache Cazimir, stabilit în Basarabia. De fapt, soþia sa, Pulheria
Calmuschi, primise acest loc drept zestre, cu prilejul cãsãtoriei49. Pe acel loc
se aflau niºte dughene din vãlãtuci, închiriate de proprietar unor negustori
evrei; acestea fuseserã demolate de Municipalitate, pe la 1837. Negustorii
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respectivi se angajaserã sã construiascã dughene din piatrã ºi cãrãmidã, dupã
modelele oferite de autoritãþi. Datoritã plângerii Bisericii Sf. Paraschiva, auto -
ritãþile urbei au decis ca pe acel loc sã se amenajeze o piaþã publicã.

Râpa Galbenã. Primar Nicu Gane, în al treilea mandat, 1897. Inginerul
ºef Charles Chaugneau, de la Serviciul Tehnic al Primãriei, a întocmit planul
lucrãrilor de canalizare, iar arhitectul I. Vignali a proiectat frumoasa esplanadã
ce se vede ºi astãzi. Lucrarea se fãcea pe o veche proprietate a familiei Gane,
dupã cum se poate vedea în acest plan, locul fiind stãpânit pe atunci de clu-
cerul Ioniþã Gane.

*
O privire de ansamblu asupra acestei artere comerciale este oferitã de

planurile oraºului Iaºi din secolul al XIX-lea, realizate de Bayardi (1819),
Rasek (1844) ºi Peytavin (1856), folosite în studiile mai vechi de cãtre isto-
rici ºi arhitecþi. Am ales pe cel din urmã, planul Peytavin, pentru o raportare
a Uliþei Târgului de Sus la contextul topografic al epocii (vezi fig. 11) În studiul
de faþã ne-am propus sã valorificãm o altã categorie de izvoare cartografice,
practic neutilizate pânã acum: planurile unor locuri de case ºi uliþe din vechea
capitalã a Moldovei, pãstrate în colecþiile Arhivelor Naþionale Iaºi. Deºi oferã
o imagine discontinua ºi nesincronã a uliþei Târgului de Sus, aceste planuri
pãstreazã detalii grafice ºi informaþii scrise pe care nu le regãsim în planurile
de ansamblu amintite.

Fig. 11. Vedere de ansamblu a Uliþa Târgului de Sus (extras din Planul Peytavin, 1856)
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ABSTRACT

Old Plans Concerning the Upper Town Road in Iasi (Independentei
Boulevard)

The present paper continues the serial publishing of plans of properties of the old
Moldavian capital, an initiative started in the previous issue of this publication (in
Monumentul, X/1, Iaºi, 2009). This time we refer to cartographic documents concer-
ning the Upper Town Road (nowadays Independenþei Boulevard) one of the most
important commercial streets in Iasi. There are analyzed 12 plans, preserved in the
collections of the National Archives of Iaºi. These plans are dated to 1784-1800.
Even if this type of documents provide only non-synchronous fragments of the topo-
graphy of the studied street, they have the advantage of a category of unknown
sources, that contain details that cannot be found on any of the 19th century plans of
the city of Iaºi . 






