CONTRIBUŢII DOCUMENTARE:ENACHI GANE, NICOLAE DIMACHI
:MATEI MILO
PE
GH.SIBECHI
ENACHIGANE
Multiple
intervenţii
de plnăacumrelevăinteresulmanifestat
faţă de trecutulfamiliei
Gane",Impllcit,trebuienotatelucrăriledesprespătarulEnacachlGane- unuldin literaţii
proveniţidin aceastăIamlllc".
Cercetărorii,
anallztndu-I
operavpuhlicatăpostum,s-auoprit
in maimicămăsurăasupravieţiiautorului,
fireşte,dinlipsădedate. Citevaaspectemaiputin
cunoscute
a pusnudemultincircuitŞtefanS. Gorovei",
menţionate
şi in lucrareaMotioqraţia:
oraşuluiBotoşani
de Artur Gorovei+.
In acestcadru,încercămsă prezentămcitevarepere
principale
dinviaţaceluice a fostpoetulEnacachiGanc,baztndu-ne
atit pe ştirileedite,ctt
şi pe "foaiade calităţi"a acestuia,existentăla Arhivele
statuluidin Iaşi.
Tatălsău,hanulIoniţăGane(decedat
la 29august1829)s-acăsătoritprin1775cuEcalerinaBuzne(decedată
la 3 iulie1840)5.
Trăiaula Clumuleşti
(ţinutulSuceava),
la moşiacarese
parecăajunsese
Inposesia
familiei
Ganeprincăsătoria
luiMironGane(tatăllui'Ioniţă)cuMaria
Stroescu
dinClmpulung,
cea primit-ocazestre",
Clucerprin17957,
Ionttăerala 1810veIclucer
şiseaflainslujbalsprăvnlclel
Soroca",
Nuştimcindi s-aacordatranguldeban;dar o statistică
din1822-1828
nl-Iprezintăîn acestrangşi avindea proprietate
o moşiein ;finutulSuceava",
adicăClum
uleştll.
,;
Informaţiile
documentare
ne îngăduie
să remarcăm
la IoniţăGane6 atitudineinatntetă
faţă de cultură,prohatăprinpregătirea
ce-oasigurăluiEnacachl
şi frateluisău, Costach
i. In
1Gh.Ghibănescu,
SpiţafamilieiGanea,in "IoanNeculce",
Iasc,3,1923,p. 139--164;
C. Gane,Pe aripavremei,
Bucureşti,
1923,;Ern.Gane,Documente
pentrufamiliaGăneştilor
de
la ţinutulOrheiului,
in "Arhivele
Basarabiei",
IX,1937,p. 139-144; C.Gane,Ştirinouidespre
Toaâer
şi GavrilGănescul,
in "Arhivaromânească",
VIII,1942,p.197--246;IX, p. II, 1944,
p. 397-417;Şt. S. Gorovel,
Găneşiii
şi Arbureşiti,
In "Cercetări
istorice",
II, 1971
,p. 14:1--'159.
2N.A.Ursu,Poetulmoldovean
Ienăcache
Gane,in "Iaşulliterar",
XII,nr. 3,1961,p. 8184; Istorialiteraturii
române,
vol.II, Bucureşti,
1968,p. 224--226; AlPiru, Istorialiteraturii
I'Omcîne
dela originipiuăla 1830,Bucureşti,
1977,p, 647--649;Diciionarul
Iitcraturii
române
dela originipitiăla 1.900,
Bucureşti,
1979,p. 376---377.
3ŞtefanS.Gorovei,
Precizări,
In"Cronica",
V,nr.39(242)din 26.IX.1970,
p. 11.
4ArturGorovei,
Monoqraţia
oraşuluiBotoşani,
Fălticeni,
1928,p. 384.
5C.Gane,Pearipavremei,
p. 44,49; "IoanNecuIce",
fasc.3, 1923,p. 150.
6A. Gorovei,
Contribuţii
la istorialiterară,in "Analele
Academiei
Române".
::\lern.Secţ.
Lit., S. III, tom.VI,mem.9, 19:33,
p. 327;un Străescua primitCiumuleştii
la 28 martie
1707(eLCatalogul
dOCllmen/elor
Tlloldolleneşti
dinDirectiaArhivelor
Centrale,
voI.V, 1701-1720,
Bucureşti,
1975,ur. 639,p. 1(6).
7A. Gorovei,
Contribuţii
..., p. 325.
8R. Hosetti,Arhivasenatorilor
dinChişinău
şi ocupaţia
rusească
dela 1806-1812,
voI.
III, Bucureşti,
1909,p. 22.
9Arh.st. Iaşi,colecţiamanuscrise,
nI'.1646,f. 9 v.
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.acela,timp, reţinemşi o altă alitudine,comunăboierimii,
dovedităpoateincidentalLotuşi:
de oprimarea ţărănimii.Astfel,prin I7H7,săteni!din Boroaia(sat apropiatde Chunutoştij
reclaruau
intrealLele
domnitorului
Moldovei
că dinpuţinulpărniut cele rămăsese.aie-auluat
şi dumnealui
IoniţăGaneo partipi jumăl.at.e"
10.
Enacachi
s-anăscutin satulpărlnţ.ilor,
Clumuloşt},
la :30noiembrie
178711.
Era. separe
printreprimiidinceişase12saunouăcopiiai banuluiIonlţă (eeilalţ.i
an fost: Costacht-spătur,
Mal.ei
-- postclnlc,Dumilrn agil, Crrigore
-- agil, Maria dlS\tol'ităHerrneziu,
Agalla,
SingliLkhia
şi Sevast.ia
-- eălugăriţe)I;.
Aşadar,o farniJiedestul de numcrousă
; problema
zestreifiindgreude soluţional,
feteleau trebuilsă ia drumulmăuăsth-It.
Cutoaleproblemele
materiale
el!cares-aInf'run
tat, Ioniţ.ăGallea găsittotuşiresursele
materiale
pentruil plătidascălicaresă-ideaacasăluiEnaeaehicunos
linţel«necesare
delimha
română
şi
să-I
înveţe
să
vorbească
alte
două
limbi
la
morJ{i
pe
atunci:
greaca
şi
t
rauceza!".
Ajnnsla virstade18ani,Enacachi
a primito Sllljbii
ÎncadrulVistieriei
păunnt.eştt.
Eraîn anul
JK05.A lucrataicipînăîn anul1812,vara,căcila 12iulieal nceluias!
an, Cnejia.vloldovei
i-a
eliberatunatestatin acestsens!",
Din1812şi pîn{lin 181'1
a fost"caznaeei"
(casier)
la departamenl.nlaldoileaal"ob]asliei
Basarabiei"
in Urnplll"cxeelenfei
saledomnului
gubernator
Sturdz
a".
Probabilcăa depussîrguinţ.ă
în aceast.ă
slujbă,căcilifostÎnaintateu "du"(rang)ele"guberskii
secretar",dupăcumreZlllUi
dinatestatutnr.flGOO,
din11decembrie
1814,eliberatdedepartamentulal doileaal ,.oblasliei"
respective.
Cutoatăaprecierea
de cares-a bucurat,a renunţat
la perspectivele
ce le avea,probabilneputîndsuportaatmosferaţaristă.şi a revenitla Iaşi.
Aicişi-areluat,în anul181;'),
slujbala vistieriaţăriI,pînăin anul1821,activitateconfirmată
'ele"obşteaboierească"
din"capilalic"
[6.
La 25ianuarie1822S-lIcăsătoriteuZolt.a
Ciul'ea17,
unadinfiicelecăminarului
Tudorache
Ci.nrea18•
Ulterior,la 26 septembrie
1826,altă fiie;lar ărntnnruluj,
EcaLerillH,
s-a căsătoritcu
poetulC.Stmnali,iara treia,Elisaheta,
şi-auriltdestinulcu Iordache
VOll
Virnav!".
în acelas!
au, 1K22.,
la 16decembrie,
Ionlţ.ăSanduSturdzai-a acordatlui G.311e
rangulde cămluar-''.
În
urmacăsăturlel
cuZoiţ.a,
nouaf.amilie
a primitmoşia1'et13
(81Hllei,55prăjini)21
şi Ant1leşUF".
I..ull:naeachiaveasă-i
dăruiască
unchiul
s{tlJ,
spătaruli\iihalaehe
Galle,hl15augusl1825
pUl'tea
lui de moşiedin Cillmu!cşti23,
uşurînd
sarcinadif.icilă
a lui Iouiţă impărtipămîntul
ce·] aveala mulţimea.de..copii.
Cutirnpul,familialuiEnacachi
li numărat12copij34,
dincareau rlunasîn viaţi!nouă25,
adicătreibăieţ.işi şaselele(iancu,Mihnlacbi,
Matei,Sevastia,
!\astasica
şi îJlc{\
alte,jfeLecare
lll ,ljnusmaiciIa mănăstirea
Agapia:EIenco,Huxandra,
Frol"ira
şi Catinca86).
în aceasl(\
perioadă,
aflatlaCiumuleşLi,
Enaeachi
a scris,JJÎnă
Ia,)0aprilie1825,CălâlorÎa
hli Cupidon
in pustiu,publielllabiaîn 18.50
defratele,
sfinDimitrieCane.Cutot idUismul
ce-l
degtljă
acestpoem,trebuiesăsplll1ern
căviaţaalltorulni
n-afostchiaraUtdelesnicioasă.
Dovadă
l<'DocluHeHle
prioÎndrelaţiileagrarein lIeawlal XVIII-lea,voI.II, Moldova,
Uucl1rcşti,
196G,Ilr.
(;49,p. fi51.
11Arh.st. Iaşi,Departamentul
Dreptăţ.i.i,
Tr.1::l82,
op.li5GO,dos.
840,f. 25(;v.
12A. Gorovci,
Contribuţii.,.,
p. :328,
la"IoanNeclllce",
fase.3, 192,l,p. 150.Dintreaceştia,Costa
ehis-adovediltinconstant
traducător,tip,lf'ind
Întrealtele:A!Jatodes
sau nâvaşescrisedin Romaşi dill Grcciade Mad.
!iehler
şi J\1andolio,
tom.181(;,
I-UI,itele
Iaşi,
18,1:3;
Principii
filosofice,
politice
morale,
de
Vais,
val.
1 II, Albina,
sauAlbina,
Ifioilrlea
lui Nerol1,
lmpâral
al Romei,
deşiAl.
Dumas,
voI. 1- II, Iaşi,Tipografia
francezo-rom:lnă,
1859,ş.a.
14Arh.
st. f.Iaşi,
DepartamenWI
Drept,î.iii,
TI'. 1382,O]).15fJO,
dosar840,f. 2;36v.
15
Ibidem,
257.
16Ibidem. .
17C, C;ane,Pe aripalJtemel,
j). (H.
IBDespre
CiureaveziVasileCOstăchesc"n
,[storiaoraşu.lui
Fol/iecni,
Fă]tieeni,
HJ11,p.
1()(l. Tudorachi
lHA.Gorovei,
Conlribulii.,.,
p. 32:;,:3'lO.
20Gh.Ghibănescu,
Surele
şi itlJuade,
voI.X,p.2M.
21A. Gorovei,Contribuţii
..., p. 322.
22ArlI.şl. Iaşi,Comisia
epitropiecaseă,
TI".171G,
p. 1949,dosar'lE\9,
1'.1(;2v.
21nloanN"ecu]ee",
fase.:311923,p. 157.
24C. Gane,Of).cit.,p. 64.
251\rh,st. Iaşi,Comisia
epitropiceasclL,
Tr. 171G,
op.1949,dos.169.
24\
c. Gane.0.0.cit.,p. 68-· 70.
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sîntuneleprocese
pecarele are.Astfel,la 26martie1826,el,Împreună
euftateleSăliCost.aclie
,
sejudecau
cumănăstirea
Hişcapentrustăpinirea
moşieiCiumuleşti
şi Calna27•
Intre18:3,3-01835
arcprocese
pentruhotaredemoşiicuunMorţnn2B•
Înfine,sorasa,mouahia
Singtrltlchla,
reclama
la 18septembrie
1811că a făcut"multilecedricu stărulnţ!"ca să-irestituie5 000lei"9ceavea
să-i dea de la :30aprilie18ilfj30.
DeIaI iulie1826şipînăla 1iulie1827a îndeplinit
Iuuctiudeispravnic
al tlnutululHoman
,
Flll1cţie
in carea fostinvestitcucarteelela IoriităSanduSturdza>'.
Inacelaşian, la 20 octombrie,devinesp:ltar32,
rangin careaveasă rămînăpînăla sfîrşitulvieţii.
OdatăCIIînfiinţarea
judecătorilor
în tară,Cifostnumit,de la data de 1 ianuarie1832,
judecător("cilen)
la ţinuLuiSuccava-".
Judecătorias-aîl1fiint.at
o lunămaitirziu,dela data
ele:4 febrl1arie3.
Avîndaceastăfuncţie,li plecatde la 18aprilie183:3
dinFălticeni,
ajungtnd
searala Mălini.
Deaiciaveasă-IÎnsoţească
cluccrulIordacheDragoşpînăla punctulfinalal
călătoriei,
BroşLeni,
drumin urmacăruia,impresionat
de celevăzute,aveasă redactezeCdLăioria
tnela munte,editatăde G11.
T. Kirtleanu
Înallu11909.
în tuncţlurespectivă
a rămaspînăla 7 aprilie18:34.
Dela aceeaşidatăşiplnăla 17iuu!e
1835a.fost"prczidenL"
al [udccătorlei
prinofisul!Departamentului
drcptăţ.ii
ne.2.88\1.
La data
de 17iunie18:35
a fosteliberatdinf'uncţte
; mareaIogoIcţie
aprcciindu-I
"asirdiaşi vrednicla
eu cares-aupurtat",elconsiderat
necesar
să-iaducămult.umiri
, prinol'is
ul cu numărul3557.
La 15octombrie
1836,prindecretuldomnesc
fir.121a fostnumit preşedinte
al trtbunalutu
l
Botoşanp5,
funcţiepe carea indeplinit-o
pînăla :.Waugust18:183;;.
Bolnavfiind,încearcă
săsetratezecu,.s:lrindarnri
şi doftorii"cncltuind
In ultimaparte
avieţit 782leişi 10parale?".
Nui-auajutatpreamultcăci,la 16spre17februarie
1842s·oa
st.ins
dinviaţăla Botoşani
38.Aicia fost inmormtutat,
la 17februarie,eu toateonorurile,
familia
chelf.uind
pentruaceasta2 581leişi 10parale?".
Spătarullăsasein urmasa !)orfanişi o avere
estimatădoarla 10510leişi ."1
parnle-".
Copleşită
degriji.soţiasa ZoltatrăiaIneăla 28februarie
18,H)u,
sttuglndu-sc
nu dupămulttimp.Treidintrecopii,Mal.e],
Sevast.ia
şi Nastasica,
aufost
crescut!defamiliaVlrnav,
Mateiajungînd
în apogeul
carierei
saleprefectal Iaştlor!".
Nereuşind
să-şiIJuhUcescrierileîn timpulvieţii,EnacachlGanea rămasnecunoscu
t
cititorilorcontemporani.
In acelaşi,
timpocuplnddoarmodeste
funcţ.ilpublice,despreviaţalui
aparpuţineştiri,risipileşi aceleaprindocumentele
deepocă.Dintoate,aurămascitevarepere,
reţrnutefugitivde istorialtterară,

I

l\ICOI.AE
I)IMACI[[
<i
Inlcresa
nte şi amplemărturiibiografice
despreUliuldinpionieriidrarnarlllţ:giei
rornârepere!ţate,ulterior,
>'Ieşti- N.Dimachi a prezentatîn urmăcudouădeceniiS.
. Cioeuleseu",
27Catalogul
documentelof
dela Arhioele
statulni,liacâu,14:31--1848,
irwen;ore
BucnreşU,
1971î,
Il!".
797,p. Hi5.
, arlliv/sUce,
28Arll.sl. Iaşi,Secretariatul
de Stat.dosar287.
29Ibidem,Isprăvnicia
Suceava,
Tr. Hl15,op. 1848,dosar(i!)G,
f. 1.
30Ibidem,
dosar611,f. :l.
'll Ibidem,
Depal'tamentul
Dreptăţii,TI'.1:l82,op. 1550,dosar840,f. 257.
32ŞtefanS. Gorovei,
Prcelulti,loc.cit. p. 1133Arll.sl. Iaşi.Departamentul
Dreptăţiî,TI'.1:382,
op,1560,dosar840,f. 257.
34Gh.Ungureallll,
ln/"iinţarea
şi organizarea
jlldecâlorilor
in Moldo/Ja
anul 1832,extras
din "A.lluarul
liecllluişi şcoliicomerciale
supel"ioare
,,1\1.
IZogă!nieealln"
pe anii lH22-19:32",
Iaşi,1H:\2,
p. 22.
3.ŞtdanS. Gorovei,
PreciuIri,
loc.cii.,p.ll. Iordache
Drag{)orupiLarla 182:)şi cluccr
în >lMui
18:3:),
Hun'inel
cu acestranganle18'19(Ibidcmj.
:36
A. Gol'OV
ei, MOllO!lrafia
oraşuluiBotoşani,
1',\Hieeni,
1928,p. ,)8(L
37Arh.sL.Iaşi,Comisia
epitropieească,
TI'.171fi,op.1949,dosar1G!),
f. l(j'l.
30Ibidem,r. 1.
3 Ibidem,
f. loci.
40ibidem,f 96.
>llIbidem,
L 18l.
'l C. Gane,Pc aripaofcmei,
p. 68..!)iJ.
1 "Viaţarmnanească",
XIII, 1960,nI".12,p. lfiO,nota1, p. lGl, nota1-2; Ş. Cioculescu,I/ariclâ!icrilicl,Bucureşti,
19(j6,p. 115°"117.
11- Anuarul
de lingvistica211
1
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aurostpreluate
şiutilizateÎndiferite
lucrăridesinlczi12.
Laacesteelemente
debază,dejacunoscute,intervenţia
defaţăÎşipropnne
săadaugeuncleinformaţii
privitoare
la coordonatele
biografice
ale autoruluimentionat.
S-asusţinutcăfamiliaDimachi
arfi deoriginegreacă",
deşisintopiniicaredemonstrează
căar fi deorigineromână,antroponlmicul
provenind
dela Dtma+,
Separecăşiin cazuldefap.,
ca şi în altele,frecvente
in regimulfanarioLestevorbade greeicare,venindşi stablllndu.se
în principate,
cu timpuls-auromâniza
t.
Dininvestigaţiile
documentare
rezull.ăcă printreprimiiDimachi
cunoscuţt
In Moldova
seaflabivveistolnlcul
Constantin
Dhnacht,
căruiaGrigore
Ghlcaîi poruncea
la 1 august1710
s,l cerceteze
moşiaBranlstea dinţinutulTecuci5•
Cevamaitîrziu,la 9 august1777trăiablv
vel aga TomaDimachi,
ce ocupafuncţiade serdarde Ol'heişi era proprietarul
Dlngenllor
",
In acelaşipostera numitla 1 aprilie178:1,
în loculspătaruluiIancuHazu",Cîttimpa rămas
in funcţienusepoatepreciza,
dare certcăin varaanului178:3
lşiexercităÎncontinuare
prerogativele,
căci,la20iunieerarînduit,împreună
cucolegul
său,cornlsul
Constandin,
săhutărnicească Balta8.UnTomaDiruachl
eradragoman
al floteiotomane
pe la 1763·-171\6".
S.apresupus
că acestaa avutun fiu,Manolachi,
ceuveasă ajungăvorntcşi carea fosttatălsci-tltorulut-''.
Dinuneledocumente
şilucrăriar rezultacăînaceastăperioadă
a maitrăitunstolnlcManolachi,
căruiaj s-aatribuitdingrcşeală
numelede Dimachi,
ces-astinsdinviaţ{linaintede26august
17ll411.
Maiplauzibil
parca fi aseendent
al familiei
agaTomaDlmachl
, devremeeein 1777era
dejastabilitÎnMoldova.
Tatălscriitorului,
Manolachl,
a avut o soră,lIeana,căsătorităcu
Lascarache
Bosetşi decedatăîn anul 177512•
Căsătortndu-se,
prin1776,eu Hălaşa,
Ilicavlstierulul
Neculai
Roset,Manolachi
Dimachi
a intratIn posesia
unelimportante
averi'3eare,
împreună
cusplritu-I
Întreprinzător,
i-apermis
să facăo deosebită.
carierăpolitică,reuşindsă dobîndească
la intervalerelativscurtede timp
rangurttot malinalteşi totodatăsă ocupefuncţiidintrecelemaiimportante.
Jitniccrla 14
iulie1776,erastolnicla 9 august177714,
la 8 mai178!J
eraagtt15,
iarla 16octombrie
17112
sern
na
caspătur!".
Sorgintea
acesteicontinuiascenslunl
s-aaflatîn douăîntîmplări.
Prin1766 67cei
2Ş.Cioculescu,
Nicolae
Dimaclii,in istorialiteraturiiromâne,
1968,Bucureşti,
voI.II,
pag.210-215;Al.Piru, IstoriaIiteraturii
românedela originipînăla 1830,Bucureşti,
1977,
p. 6:.33.6:1\1;Diciionaru!literaturiiromânede la originipiuă la 1900,Bucureşti,197\l,
p, 278-27ll.
a CostandinSion, Arhotuloloqiu
Moldonei.,
Bucureşti,
1\173,
p. 75.
• Gh.Bezvicoui,
Boierimea
kIoldovci
dintrePl'l11
şi Nistru,voI.II, Bucureşti,194:3,
p. :12.
5 Constantin
Solomon
şi C. A. Stoide,J)ocllInI:nle
tecucCIle,
sec.XVII-XIX, Blrlad,
1938,voI. I.
6 AurclV.Sava,Documente
privitoare
la tîrgUl
şi tinl1iu!
Orlzei,
Bucureşti,
19H,p. XLIL
Biblioleca
Academiei
H. S. Homflnia,
Documente,
LXXXVI-172.
8 IoanC. FiliUi,l1rhivaGheorghe
Grigore
Cantawzino,
Bucureşti,
lll19,p. 2(\0.
9 AurelV. Sava,op.cii.,p. 2ll8-·-29ll.
10..Viajaromânească",
loc.cii.: Ş. Cioculescu,
VarietăJi
critice,1\.Hl6,
p. 115-117.I';
pu!.inconvingătoare
ipotezacă dragol11anul
Tomaa fosttatălluiManolachi
Intrucit,prinflll1Cţ.iace-oocupaî.nintervalul
17();j--1766,
nu segăseaîn Moldova;
orisoraluiManolachi,
Ileana
prin1766-07era dejacăsMorilă
şi avea2 copii.Aceastaconduce
la concluzia
că părinţiici
sc stabiliserăîn 'Vfoldova
înaintede 1766.
11Separecă un slolnicManolaehi
a fostluat dreptM3nolachi
Dimachi,
creîndu-se
o
confuzie.
Astfelapareca vornicde Botoşani
la 12noiembrie
1765stolnicManolacl1i
Dimachi,
la 14august1775acelaşi,ca bivveIjitnic:er,
clardin noustolnic,
la 9 od. 1777(ArInrGOfO'
vei,]tlo!lograj'ia
oraşuluiBotoşani,
FăIUccni,
1928,p. 185; N. Iorga,Stlldiişi documente,
voI.V,
p. 4J8; voIVII,p. 126,135)Acelstolnicera"răpausaL"
anle26aug.1794(ibidem,
VII,p. 1:35).
1"H. Hosetti,Nolegcncillogir:e
şi biografice
desprefamiliile'Blllmşi
,i ]{osefti,
În "AnaleleAcademiei
Homl1ne".
Mem.Seeţ.ist., S. II, tomXXVIII,1906,p. 485-486; id.,Cronica
BO/lOti/Jll!ui,
Bucureşti,
1ll05,p. !J();HaduHosetti,
FamiliaRosetti,
voI. r, Bucureşti,1938,
p. 101.
13 ŞerbanCioculescu,
Varidâ!icritice,p. 115.
14Gh.Ghihllnescu,
Sureleşi iwoi1dc,
voI.XXV,p. 6\),gg; N. Iorga,Studiişi docllmenle,
yol.VII, p. 126.
15Biblioteca
Academiei
.H.S. HOllli\nia,
Documente,
CCLXXIII-IOO.
1"Documente
pFiuine!
reia!ii[eagrareîn veaculal XVII[-lea,/JoI.II, 111
o/doua,
Buel!
..
re ti, 1966,p. 591.
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doinepoţiai să],copiiilui LascărRoset,Zocşi Hăducanu,
au foslrăpiţide nişteţ.igani,duşi
la unnegustor
dinTg.Secuesc
(KezdiVâsârhel
y)şi sechestrul!
pentruo datoriede600lei.După
ee Lascăra procuratsumarespectivă,
Mannlachl
s-a dusla negustor,
aductndu-i
curnnatulut
pruncitin doidesagl.în 1775murindLascărRosetşi soţiasa Ileana,Mano
Iachl,deşise pare
că erahurlac,a luat8-0crească
pcZOCI7,
fărăa bănuicăaceastaaveasădevinădoamna
Alexandru
C.Moruzi.
Graţiecleeiuepont
el salea avutacces1:1funcţiiimportante.
In oct.oruhrre
1777era
vornicde Botoşant'".
în august1785,era,împreunăcu NeculalHoset,socrulsău,ispravnic
deBaeău19•
AnulurmătoreravornlcdeBotoşani
alăturlde bivvelmedelnicerul
Nlco!a!
Aslan,
Iuncţ!cce-odeţineaşiIn25Ianuarie
1787",°.
în t impu1războiului
ruse-austro-Lurc
din1787
--17il2
a reuşitsă cîştigeîncrederea
habsburgilor,
fiindnumitispravnicde Neam
ţ cu o leafăde 2 4(J()
plaştrtanual-".în anul1789a primito slujbăla agie,pentrucarela 11apriliei seeliberalI11
certificatdecătreruşi,menţtonlndn-se
"osîndaşi rivna"depusăInîndeplinirea
sarclnllor
tncre..
dinţatezz.
în acelaşan,la 18mai,rnştiÎiscuteauderechlzfţli
satulsăuCăcăceni
(aziDlmnch
enl)
atit pentrumodulÎn careşi-aIndepllrilt
slujba,cît şi pentrurivnaarătalll23•
Seconturaîncă
depc atunciatitudinea
sa potltlcă,În careaveasă dovedească
consecvenţă
şi pc careavea8-0
Iransmitădreptmoştenire
Iiululsău Neculal.
La28iulie1791C1'a
ispravnic
deNeamţ24,
caîn anulurmător,Inaugust,s(\fieispravnic.
delaşiavîndcolegpeManolacht
Balş25.
Săadăugăm
că,lotin acelaşian,domnttoruj
Itrăsplătea
zeluldonlndu-I
21de sălaşedeţiganF6.
Doianimaitîrziu,În 1794,ca marespătar,seaflaîn
sfatuldomnesc
alluiMihaiConstantin
SUI:u27,
iarîn decembrie
1792îndeplinea
funcţiadeispravnicde Soroca-",
funcţiedeţinutăşila 24mai1799"".
Dupăpaceadela laşia continuatsă aducă
servieiiţarlsmulut,
fapt pentrucare,In 17()7,consululrus 1. 1. Severina socotitnecesarsă-I
răsplătească
princadourtvalorînd180flurillpo.
IIIalluI180:3,
prinhrlsovuldin1 ianuarieal luiAlexandru
Moruzi,
s-atufllnţat o nouă
instituţie,vornlcla
deobşte,specialpentruManolachiDlmachl,
careil fostinvestitÎnf'ruutea
ci.In aprilie1810erarinduitÎn acelaşpostdeeiitrecneazulIpsilantpl.Din11octombrie
1809
pînăîn august1811estemenţionat
în documente
1ncalitatede serdar deOrhei'l2,
o specificare
maicompletă,
din1810prezentîndncl
ca vornlcdeTaradesusşi concomitent
"înslujbadregătorieide0I'hoi"33.
Ajunsplnăla rangdevOl'nie34,
ÎI11820
eraîncăîn viaţă35,
stingîndu-se
prohabil
prin 182336•
Cunoaştem
cucertitudine
pcliniidinurmaşii
s<li: Iordachi
"sinvornic'Vlanolachi
Dimaehi"
carela 21aprilie1833eracomis-boier
"dinclnstllal il-leaculidulidomneşti",
l'\ieo!ae,
"vornic
17H.. Hosetti,Notegemalogice
..., p. 487;C. Gane,Trecute
viciide doa.Îllle
şi domniţe,
vo1.II, Iaşi,1972,p. 330---:3:35.
18N. Iorga,op. cit.,vo1.VII, p. 126.
19Arh. SI. Iaşi,Documente,
paehet406/69
.
•0 Biblioteca
Academiei
H. S. HOll1ânia,
DOGmllcnte,
157·-CCL::\;III,
82--·LIX.
l "Hevistaistoricăromână",IX, 1()39,p. 281.
i
22Biblioteca
Academiei
n, S. Homânia,DoeumenLe,
CCl.XXIII\18.
23Ibidem,CCLXXII
[- 100.
H Ibidem,IV IL
2',ibidem,139---6l.
26Ibidem,CCCXXIII--13.
27ArII.St. Iaşi,Documente,
pachel402/2:3.
28Documente
privindistoriaRomâniei,
Col.Ei/doJ:;11
delIurmuzaclli,
serie110llii,
BllCUr!'.şLi,
voI.1,p. 627.
20VisarionPniu,ş.a., Docllmente
din Basarabia,
ChişilJilu,
1928,jJ. 120.
30Documente
prilJindis{oriaRomâniei,
col.cii.,voI.IV.p. 113.
:n 1.Biann,Catalogul
manuscriplelOF
româneşti,
tom1,Bucureşti,
1907,p. 4, 214; "ArhiveleBasarabiei",
an. V,nI'.3, 19:13,
p. 23();Jndrllmiitor
în ArhilJele
statuluidin laşi,vo!.lfl,
Bucureşti,
1()59,p. 17.
32Al/re!V.Sava,DowllIcn/e
privitoare
la tirgulşi tinutulOrltl'i,Bucureşti,
1944,p. LI\'
4:J6,4<19,
461 45:l.
33H. Hosetti,Arhivasenatorilor
din Chişil1<lu
exlr. d.in"Analele
Acadnnicirom;îne"
MCIll.
Seci.ist., S. lI, tom XXXII,190!)·-Hll0,
Il. 57.
:;4Gh.Bezviconi,
op. cit.,vo1.J, p. 79.
36ArtnrGorovei,
Of!.cit.,p. 7(),118
MAl. Pinl, op.cii.,p. 633.
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deTaradegios"---boier"daslIII-iucucaîtaue",şi Nastusica,
aceastacăsiitoril:'i
cupostelnicul
PetracheVirna
V37
.
Menţiunlle
documentare,
contradictorii,
nupermit.stabi
lircacuccrtltudine
a dateinaşterii
luiNicolae
Dirnach
i.Astfel,
la decesul
său,intimplat
la16octombrie
1836orele3H.Ul.,
s-aesttmat
InInvltaţiadeparticipare
la ceremonia
înhumării,
că defunctul
eraîn etatede 60deaupi (de
undear rezultacă s-anăscutîn anulJ 776).Pe dealtăparte,în actulde decese consemnată
virstade63eleania•(Inseamuă
căş-anăscutinanul177cj).
Apeltnd
la datelebiografice
alefratelui
săuIordachl,
aflămcă acestas-astinsdinviaţ.ăla 15noiembrie
1865,avind95 de l\lli40
(deci
s-arfi născutin anul1770).Evident,in aceastăfaz,-a investigaţiilor,
deocamdată
nu se pol.
desprinde
concluzii
definitive,
fiindnecesară
deplsl.arca
de noidaledocumentare.
în anul180,lNicolae
Dimachi
era cărninar+",
in 1810veieămiIl!ll·42.
Dela J iulie1809
piuăla 15augustacelaşian,cîndsa îmboluiivil,a
fostispravnic
deNeamţ43,
iardinseptembrienoiembrie
1809.
a foststarostedePuLna44•
Inanul1811,
fiindIspravnic
deSuceavaşi organizînd
unsistemperfectionat
dea culegeinformaţii,
divulgaprcparatlvcle
elerăzboialeHabsburgilor
în Bucovina=.
La3 aprilie1816semnacabivvelspătar+",
iarin 1821eravornlcs",
rangIncare
a rămaspiuăla sfîrşitulviet.ii.
Căsătorit
în 1815eu ProfhltaMiclescu,
În 1816dispunea
de o avereInscnmată
: sutele
GngeşLi
şi Lleştl(ţin.Fălciu),Crasuaieuca
(ţin.Botoşani)
şi Mîndreşti
(tin. Vasllli)lB.
Numai
Crasnaleuca,
spreexemplu,
a valorat12.000galbeni,cînd,la 1(j decembrie
1839,soţ.iasa a
vindut-olui NicolaeVîrgolan+".
Preocupările
saleliterare,Indcosehi
din primuldeceniual secolului
al XIX-lea,s-au
materializat
în Comedie
banuluiConstandi
n Contacc-izicCătnijan
şi caoalcr
Cucoş,
---încolaborare cu C.Conachl
şi Dumitrache
Beldim
an, apoiSţului(ami/iei,
Oadunarea ttii CIlCOCllW
ş.a.50.
Dincolode îmleleLnicirile
literarecare,se ştie,la vremearespectivă
nu constituiau
o
sursădevenituri,trebuiemenţionate
înclinaţiile
salespreafaceri,
Întîlnitedealtfelşi la burgheziain formare.
Astfel,prin1811eracontracclu
al mcnzflurilor
(poştacucai),dup,'lcumreiese
din9 iunie,cîndinmmaluiN.Hrlsoverghl
şi DinuNegi'uţi
sumaele15.000
lei51.
Onouăarendăa poştelur52
peoperioadă
detreiani,Inceplnd
dela 1iulie1817şiîncheia
tă
In 1820,s.-asoldatcuunrăsunătoreşec.Parteneri
la aceastălamentabilă
afacereau fost: hatmanulV. Hoset,vorniculMihailSturdza viitoruldomnitor(între1831-184!J),vornicul
NeculalDlmachi,
hanulMlhalachi,
paharnicul
DinuNegruţi53,
spăLarulPetrachiCnzilllir
şi
un Hristea,decedatÎntretimp.Pagubatotalăce.trebuiesuportată.eleaceştia,cese acumnlasc
intre1817--1820
(deciInaintedeEterie)s-aridicatla sumadel-U.4371el
şi.29parale.Hecuperareabanilorrespectivi
urmasă se realizezeastfel: urrnaşiidecedatulni
HrIsteasă achi1
e
54:\2leişi 15parale,spălaTul
PelrachiCazimir
să contrihuie
cu41.401
leişi 27pat'ale,lntrudt
37"Analele
parlamentarc
ale Hornâllicl",
tom IV,p. 2, Bucureşti,
18D!,p. 5:n,S,i,
Arlu!'Gorovei,
Of!.cit.,p. 144.
38"Hevislaistorică",an II, 1916,m. ,3 6, p, ,îll.
39Ar11.
St. Iaşi,colecţiadestareciviHi,
bi5.Sf. Spiridon,
acl. 1:\,elin17nct.18%.
40Ibidem,
mitricabis. SI. Voievozi
(Roşea)<lct,f1f.1:129.
41"Uricarnl"
voIVII,p. 379.
42IL Jlosetti,-'.4-rhiva
senatorilor
..., p. 59.
4""Arhivele
Basarabiei",
VI, HJ34,nr. 1, p. 10l).
•4 [bidem,p. 107.
45lbidenz,
an. VII,1935,:3 4. p. 181,187---189,
.llr.
voI.XVII,p. 18l.
46Gh.GhibăneSCUt
Suteleşi iZlioade,
Râscoilia
din U,?/, Bucllreşti,
l\l5\1,voi. 1,
47Documente
privindistoriaHomâniei,
p. 42!l,voI.II, p. 3:3.
48CorndinIstrati, CondicavislerieiAloldooei
din anul181(;,suplimentla "Auu<lm
1
IlIStitutlllui
eleislorieşi arheologie
"i\..D.Xenopo!",
Iaşi,1979,p. 7:\,84,92,\17.
49C.C. Giurescu,
Gontriba/iuni
la studiuloriginilof
şi dezvoltârii
bt!T!Jhetici
române
pinâ
la 1848,Bucureşti,
1\l72,p. 178.
50Islorialeatrului
în Romdnia,
voI.r, Bucureşti,
1965,p. 111i,
252,25;,; Ş. Cioculescu,
N. Dimacbi,
în Istorialitera/uriiromane,p. 21:1-215.
51C. C. Giurescu,
op.cit.,p. 176,nota'18.
52Despreorganizarea
poşteila aceavremevezidetaliila C. N. Mineseu,
Istoriapo,telor românc,BucureştI,
1!J16.
53Despredemer,urile
făcuteca acestasă-şiachitedatoriileveziLiviuLeonte,Constantin iVegrm.-:i,
Bucureşti,
1!J80,p. 20--22,
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deţineatreipărţi, iar toti ceilalţi,trebuiauSilachitefiecarecîte 13.000leişi 19paralel<.
în
aceastăsituaţieDtmachi
s-avăzutnevoitsă împrumute
la 7 septembrie
1820,de la Iratelesău
Iordachi.sumade 8000lei,cuo dobîndă
.de12%pe an,dobîndălegalăa vremii55•
Se parecă
şialteafacerila cares-aangajatnu-au adussuccesul
scontat,dimpotrivă,
a fostpusînsituapa
dea nu-şiputeaachitala timpunclcdatoril.
Departamentul
prtnclnilor
străines-avăzutnevoit
să-IsornezeInmaimulterindmi,la 15martie1.827,
apoila 9 maiacelaşian şi la 20mai1828,
pentrua restituisupusulul
englezIoan'Conofnchl
sumade 10,000
lei.Pesteun an, la 24 iunie
1829,acelaşiorgilllism
intervenea
sărcstituledeastădaHtsumade15.000
leialtuistrăln.Splru
1I1iele56,
DintreîndeletnkiriJe
saledinaceastăpartea vieţiitrebuieamintităÎnsărcinarea
prlmită
Îl!1828,de a asiguraaprovizionarea
trupelorţaristeîn limrtulSuceava,
în carescop.la 11
august,se adresaIspravnlculul
ţinutuluisă procureprovlautul
şi celenecesare..
La 18august
acelaşian,seadresa,euUllscopslmilar,
ispravnicului
ţinutuluiBotoşanl'".
Cutoate'dificnItăţ.ile
prin carea trecutţara In perioadarespectivă,
N. Dimachia rămasun consecvent
filoţal'ist.
Astfel,la 22uprilie 1822,erala Chişinău
"cutararulvornlcului
Hoznovanu",
alăturideC.Catarglu,Mlclescu.
Grigol'e
Ghicaşialţ.iItloruşi,
'solicitînd
investirea
luiHOZ110Vanll
cadomnal l'v101dovels8,
darinlrigih,
loril-auavutsorţideIzhindă.în anul1829a.elaborat
unproiectdeorganizarea Moldovei,
pecarel-a trimist'urţiilarisle51'.
TolIn1829a fostcooptatin Divanuljudecătorescal Moldovei,
alăturide'TomiţăPaladoşi Gheorghe
Herrn
eztu, dupăcumreiesedintr-un
document
din10Iullc?".în anulnrmător.opcrludu-seunele
modlfjcări,
aveacolegipe I. Greceanuşivoruicul
Beldimanfl1•
Inorganismul
respectiv
segăseaşi111
anul18326'"
pentrucainanul
18:15s:1!'iecooptatIn Divanul\lo)illll:SCtS.
Nicolae
Dimuchi
a avuttreiIilce: Cattnca,
căsătorltă
cuGhcorghe-Beldlman
şiapoiClITodcriţ.{t
Balş,Heurieta,
căsătorită
cuLascarache
Bogdan,
şiElena,căsâtoril.ă
cuunuldinfiiicănunaruluiPanaiteJ)OCHllG4.
Dacăipotezacă legăturaamoroasă
dintreCatincaşi poetulHrlsovergh
i
al'fi contribuitla decesul
prematural acestuiaşi la divorţulei de Bcldiman
e infirmatăde
uneleopinii,fiindd.iseutabWî,
e certciîacestaa primitpensie,dupii80lţulei,T. Balş,cîte2 000
galbenialluul,
IJanieceraudcdllşi
dinIribtJtul
ţăriilJlll:1Ia
proclamarea
il1dependcnl:eiG5.
La 17octombrie
1836cclcares-a llU!l1it
M.Dimachi poeti UDuldinprimiinoştri
dramaturgi
-- a fosl Imnol'mintal
.lncin)itIrul
hiser-ieii
SI. Spiridondin Iaşi6tl•
Viaţasa, din
caream incercatli pnzentacîtevacrÎmpcie
bazate.pemenţiunile
documentare
destulde risipite,are llumitol'ul
eomunal daseiboiereşti
aflatăIn apropierea
unuiamurginepitabiL
54"IoanNeculee",
rase.5, 1925,[>.
306·-:107,
Evident,neachitarea
la timpfi datoriei,
făceaca aceasta,Ur1lWl'C
a dobinzilOr
mari,.să spol'('ascIn modcOllsiderabil./Astfel,
Negruzzi
trebuias:1plAteasc.:1
la 17decembrie
1830sumade 1!lOOO
lei. DacăIntretinipnn se modiIieaserăcotelc-piirp
de contribuţie
stabiliteIn.1820,inseamniî
di 1nzeceani datorialui Diuu
NegruţisporiscClI;')199leişi 51 parale(apudLiviuLcoute,op.cit"p. 2J),
55C. C. Giurcscu,
op. cit,,!>,189,nota 6.
56Ibidem,p, 211,21:3,
57G11,lJngureanu,
Eminescu
În docwncnlc
de familie,Bucureşti,
1978,p. 14.1.6,
M Documente
privindistoriaJlOlJHlniei,
Răscoala
din 1821,voI.III, 1960,p. 90,
S"Gh. Ungureanu,
op, cit" pc 16.
noGh. Ghib:lnesell,
Sureleşi izv()adl,,'ol.
XIII, p, 81.
GlIbidem,voI.XVII,p. 171.
2 "Albinaromfmeasc{t",
IV,18:32,
p, 41,45; Eudoxiude HUl'llHizac11i,
Dommente
priI,Uoarr
la istoriaHomâniloJ',
voI.XXI, p. 445.
63Ibidem,p, 598; "Buletin,foaieoficială",III, 1835,nr. 31,p, 116,
'4 C. Sion,op, cit.p, 75; H; Hosetti,Amintiridin copilărie,
Bucureşti,
1925,p, 65,
Fără a insistaasupramembrilor
familieisale,consemnăm
totuşică ProfiraDimachiera tn
viaţăIn 1845,iar fha sa, ElenaDocanmaitrăia pela 1910("IoanNeeulc.c",
lase.4, 1924,.
p. 2:3(;-237,
239; lase.9, parteaa Il-a, 19:1:1,
p. 227).
65R. Rosetti,Amintiri,p. 84; 218-219,
641\.rl1.5t. Iaşi, col,cit.
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MATEIMILO
Hetlescoperi
t şi prezentatspecialiştilor
de 1.Tanoviceanu
1nanul18981,
asupravieţli
salerevenindmaiapoicu substanţiale
date biografice
Artur Gorovei-,
poetulMateiMiloîşi
ocupăloculmeritatin lucrărilede sintezăeditateIn ultimiiani",Dar,chiardacăprincipalele
aspectealevieţiişi opereisalesintîndeobşte
cunoscute,
maisîntposibile
intervenţii
-- Infond,
oricesubiectnu e niciodată
completepuizat menitesă descifreze
noisensuri,să adaugenoi
interpretări
ale opereisausă releve aşa cumIncorcărn
acum- momente
maipuţincunoscutedin viaţascriitorului.
Ocuplndu-se
defamiliaMilo,OctavGeor-ge
Lccca,In urmacercetărilor
efectuate,
opina
că aceastaerade origine
franceză(Millot.)şi că s-astabilitin Moldova
In veaculal XVIII-Iea4
asceudentul
fiindun TomaMil05.
Accidental
in Moldova
estesemnalatun Miloce era "grec
tartgrădean''
pe la 15(\0,cindLăpuşneanu
a făcutvameşdc Hotinpe un AndreiDamilo(De
Milo)- un lmprumutător
de-alsăuG•
în secolulal XVIII-lea,prin 17,10şi 1741,in nişte
rapoarte..«
menţionat
Intrealţii"boiaroMatteoMillocattollco"
7,de undeIntelegem
că acesta
nu puteafi grec--datoritărcligici,--ci mal degrabăfrancez.Acclaşl,numit lnsă .\fatei
GeorgeMiile,era, tn 1740,"Aulaernareschalleus"
(mareşalul
curţii)principelui
Ghlca".La
25iulie1747Grigore
Ghlcasalutapc domnulMillode originefranceză",
iar în 1749e menţionatiarăşi,dedataaceastafărănlclundubiuprivindoriginea,
"boiarodiorigine
IranceseMattso
Giorgio
Miile"
10.Toateacestemărturiidocumentare
demonstrează
indubitabil
originea
francezăa familieiMilo.Datăfiindfrecvenţa
pronumelui
Mateila familiaMilo,putempresupune
că aceastăprererlnţă
nu eratnthnplătoare,
el eraîn amintirea
celuidintîiMilostabilitîn Moldova- acelMateiMilocunoscutla 17'1011•
Tatăl poetuluia fostEnacachlMllo-''.ştim că a maiavut un frate,menţionat
in corespondenţa
sa dlplomat.lcă!".
S-arputeasă fie căpitanulIordacheMilo,atestatdocumentar
pe la 176014•
DespreEnacachl,
cronlcarul
E. Kogălnlceanu
afirmade asemenea,
şi nu fără
1 1. 'I'anoviceanu,
Unpoeimoldooean.
dinveaculXVIII: MateilvIilo,In "Analele
Acadcmieiromâne".
Mem.Secţ.!it.,s. II, tomXX,1898,p.1-25.
2 Artur Gorovei,ArtistulMateiMilo (însemnări
biografice),
in "AnaleleAcademiei
române".Mem,.Secţ.
iu., s. III, tom VI, 1932,p. 155-164.
Istoriade
literaturii
române,
voI..
II, Bucureşti,
1968,
; Al.
Plru, Is/(yia
literaturii3române
la origini
piuăla
1830,
Bucureşti,
1977,p.
p.177--180
(;14--(;17.
O prezentare
competentă,recent,InDicilonurul
Literaturii
romane
dela originipînăla 1,900,
Bucureşti,
1979,p , 571.
4 OctavGeorge
Lecca,Genealoqia
a 100decasedin:raraRomânească
şi Moldona,
Bucureşti, 1911,p. 92 (nota).
5 ldem,Familiileboereşti
române,istoricşi genealogie,
Bucureşti,
1899,p. 558.
6 N. Iorga,Studiişi documente,
voI.XXIV,Vălcuiide Mliute,1912,p. 45.
7 ,.Diplomatarium
italicum",1, ]toma,1925,p.9, 1()2.
Ibidem,
p. 59,nota1 ; voI.IV,Homa,1940,p. 65.
Hurrnuzaki,Supl.
1, voI. I, p. 592.
)Q"Diplomatariulll
italicum",.
1, p. 80 81.
U CeipatrnMateiMilocunoscLtţi
Insecolele
al XVIII-leaşi al XIX-leaan fost: Jvlatei
George
Milo,poetulMateiMilo,nepotulsăuadorulşi un alt Matei,sesizataUtde AurelV.
Sava,DOC1lmentc
pulnene,
voI.r, Focşani,
1929,p. 200,cit şi deAi·tnrGorovei,
op.cit.,p. 1(;4,
nota1. Sprea IlUfi eonfundat
cu ceilalţi,prezen1.ămcîtcva
datedespreeLEra înălţat5pătar
la 18februarie1823(eLGh.Ghibăllescu,
Sureleşi iZlJoade,vo!.
X, p. 2(8).în 18 decembrie
1827eraepistallogofcţiei
al 2-1ca(ibidem;
Catalogul
documentelor
dela luhi.vele
statulu
i Bacâu
(1424--1848).
[noenlare
arlzivisfice,
j)llc·urc.şLi,
1976,.fi. 265,nI'.1,108,:l,II0(In allul1828).
Spătarera şi-n1833("Anal(le
parl8menlarc
ale Homânicî",
tornIV parteaIl-a, Bucureşti,
lii9J,p. 5,10).
,
12Nu trebuieconfundat
cu aH Enacachi(Enllcl!i)
MUu,ce era fiu!Ecaterinei,fata
mede!nlceruilli
PascalTudorişi al unuiMtlu(ef.AmclV. Sava,op.cit.,p. 87,2(0).
13N. Iorga,Doellmente
privitoare
la familiaGallimr1chi,
voLII, Bucureşti,1903,p. 321,
32:),33(;,:342,347.
14Idem,Studiişi doeumen/e,
voLXXII,p. 113.La 1774postelnicul
.IordacheMilo
avea15scntelnici
in Soloneţ
(ţin.Slleeava)
(cI.]k[oldova
Inepoca{cudalisnwhri,
Chişinău,
1975,
voI.II, parteaI-a,p. 341).AcestanUjlllLea
fi [ÎllIEriacachi,
numittot Iordaeh
i, ce era ahia
în 1787biv Îl'elilogofătşi vechiIal taLălui
său(Biblioteca
Academiei
Il. S.România,Documente.CLXXXIX--188).
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temei,că-i"frîne"15.La 1761,ca slarostedeCernăuţi,
Iut.llnind
u-secu Hllggero
Gillseppc
Boscovith,îşi susţinea In fondtotal dezinteresat
de vremeee greciieraula putere_. eleasemeneaoriginea
f'rancez
ă'",ideeÎntărităşi la 17(j1'7.
Enacachis-a născutla 21 ianuarie1725
şi, de la vîrstade29 de ani,adicădin175'Î,cu uneleIntormit.snţe
pînăîn 1762,a foststiu'oste de Cern{nlţi18•
Priniulie1762a fostscosdinfuncţiela intervenţia
casf.elunoi
de Cracovia,
.ofensată de purtareasa!".Dacăla 2·1august1757semnaca bivvelpaharnic-",
în septembrie
1763era avansatspătar'",deşiun documentsintezădin dccembrte
176:1Il prezintăhan"".
In varaanulul1764dispunea
de20scutelnlci'",
iar la 13august1765semnabivveispălar".
in douărinduriEnacachia Indeplinit
mislunldiplomatice.
Primaoară,în martie176:1
a Iosl trimisla Marele
cartiergeneralal Poloniei,
ca delegatal Moldovei,
Incoartadintrepoloni
şi tătari, ductndu-sa
lncărcatvdedaruriscumpe-".
La 23 mai176:ise găseala Bialystok,
de
undeseriacăhanula acceptatpropunerile
Polonlei?".
La :i augusta plecatla Cameniţa
CUconsululfrancezdin Crimeia,
Fornetty,pentrua încheiat.ratat.lvele-".
Acestease Incneiaseră
la
6 septembrie,
cîndMiloconsemna
satisfacţia
ambelorpărţişi maialespe a sa, întruclt,drept
răsplatăfusesefăcutspătar?".în fine,la 12 septembrie
1763,Milose găseala Iaşi29•
Cealaltămisiuneeliplomatică
a îndeplinit-o
in 1769--1770,
cîndin Moldova
ocupati!
<letrupeleţariste,locuitorii
anfostforţaţisăjurein bisericicredinţăEcatertnei
a II-a.Înfinal
trebuiatrimisăo soliela curteaţaristăsprea prezenta.
omagiulde credinţă.Dacăîn Ţara
Românească
numeroşi
boierirefuzaserăsă colaboreze
cu ocupanţii,
rerugtlndu-se
la Braşov-",
'şipentruMoldova
a fostdificilS8.se alcătutascădcput.ăţla
respectivă,
compusă
în celedinurmădinpreotideorientare
filorusă,episcopul
Inochcnl.le
al Huşilor,arhtmandrltut
Vartolomeu
Măzâreanu
de la Solca
, egumsnul
Bcnedlctde la Moldnvlţa,
logofătulPaladi-- ce a murit
pe drum şi EnacachlMilo.Plecatăla 26 noiembrie
1769,soliaa fost primităde ţarinăla
:28martie1770,ca, la 22 iulie1770să pornească
sprepatrie31.
în ce măsurăEnaeaehia re.zistatpresiunilor
şi adem
onlrllorţaristee greude spus.Faptulcu"omagiulmoldovean,
spre
deosebire
decelal ŢăriiRoruâneşt
i, maiaretol.uşiurmesesizabile
de demnitate
naţională
s-ar
puteadatoraluişi In maimicămăsurăcelorlalţi
membriai solidcare,orbităde bigotism,
nu
înţelegeadecitsă se bucurecă fuseserăalungaţi.,păgînii'",
fără a se gindice destinva avea
.ţara32•
15M.Kogălniceanu,
Cronicile
României
saliIeto
pisetcle
Moldonei
şi Valabiei,
ed. a Il-a,
vol, i n, Bucureşti,
1874,p. 246.
16R. G.Boscovich,
Gior
naledi tiuvia(Jgio
da Constanlino
poli in Polonia,Bassano
, 1784.
'In "Uriearul".vol XXIV..
i
17N. Iorga,Acteşi.fragmente
ClIprivirela istoriaromânilor,
Bucureşti,;to!.1, 1895,
p. 380: "NahmesDemille
ein Fralltzose
und crcatufhesigenfrantzosischcn
:A;mbassadeurs"
18Tcodo!'
Bălan,DocumeJlte
bucO/Jillene,
voI.V, Cernăuţi,1932,p. 102',111,124,173,
182,181l,212,215,vol.VI, p. 26, 4\J,57.
19N. Iorga,Docllmenlc
privitoare
la familiaCallimac!d,
voI.II, p. X)ţXV,294.
20Teoc!or
Bălan,op.cit.,voI.V, p. In. Acelaşirangşi-n1760(cI.N. Iorga,Studiişi
docwllenlc,
vol. XXII, p. 113,2(1),
21Telem.
Documente
privitoare
lafamiliaCallimachi,
voI.II, p. 333.
22Gh.Ghihăneseu,
Samavisteriei
1\lo1dolJei
din anul17'63,
îl! "IoanNecu!ee",
fuse.5,
1925,p. 72.
2:3ldem,Sălllile
visteriei
Moldovei
pelunileiulieşi august176d,in".IoanNeculee",
fase,
!J,1931,Il. 48.
21Creşlerea
colectiilof
Acadernici
în anul 1,406"
Bucureşti,
190'7,p. 104.
25K. Iorga,DOCZlmenle
prilJitoare
la {amiliaCallimaclli,
voI.Il, p. XXXV, :\15:.l.ista
,darurilorla p. 120.
26Ibidem,
p. 320.
27Ibidem,p. :3:11.
38ibidem,p. 3:-3:1.
29lbide1n,
p. :331.1.
30"Hevistaistorică.",
X, 1!J24,p. 116.
31"Arhivaromftncască",
1, p. 192,25:l; Is!oriabisericiiromâne,Bucureşti/'voI.
II,
1957,p. 240.
32TextIn "Uricarul",IX, 1887,p. 1()6·-167;Documente
privindIsloriaI1omlÎni'i,
Colecţia
E. de Hurmuzachi,
serienouă,yoI.1, Bllcureşti,1962,p.
87-89.
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Dupăinel1eierea
păcii,Enacach!
a I'ostser-dar
de Orhci,in noiembrie
177533,
cit şi de Ia
8 ianuarie177734•
În fine,in august1780eraispravnic
de Roman35•
S-acăsătoritIa 8 febnwrie 1756eu SaflaRosetjnăscutăla 5 august17:18).
Aceastaeraîncăîn viaţăla 8 aprilie180336,
dar decedase
Inaintede2 februarie1814"7.
SoţiiMiloau adus pe lume9 copii: 4 b{\ieţ.iMatei,Iordache(mortîn 1828),Andrei(mortpostelnic
în 18373°)
- şi jon39şi 5 fete:Marta,
Zuita,Caterina,
Hoxandra
şi Smaranda+",
cărorale-aulăsatnumeroase
moşii,Dacăprin1774
Enacachi
Miloaveadoardouăsate: Piticenişi Schela(dinRoman)
41,Ia 20martie17\)7,cînel
şl-a redactattestamentul,
era proprietarulurmătoarelor
moşit: Budeşlişi Zamcioji(l)n.
Oi-hei lăsatelui Matei),Bogdăneşti,
SclişteaGiurgeleşti
(ţ.in.Homan)şi un heleşteula T'g,
Frumos(lăsatelui Iordache),Mirceşt.i
(cu pod peste Siret)şi Cozmeşti
(lin.Haman)- lăsateluiAndrei(dinpoddoarjumătate),Schela(ţ.in,Roman)lăsatălui Ion(şicealaltăjumătate de pod)plus10pogoanede vieIa Odobeşti;Ciocîrleşti;
HorIeştl
(ţin. Vaslui),
Chlmar
i
(ţin,Iaşi),6 pogoane
viela Şoroaari
(lăsateMariei)
; Piticeni,Caraomleşt.i
(ţin.Roman),
Vicăuţi (ţin.Orhet),8 pogoane
viela Şorogari
-- lăsateZoitel; 200oi,200stupi,10vaci,plugCU
boişi 500Icidinvenitulpoduluide la Siret lăsateCaterinei
; Hulubeşti
(ţ.iu.Tecuci),
jumătate din Dobroteşti
şi Gondeşeşli
(ţin.Tecuci)lăsateRoxandrel,
Gurleştişi Poiana(ţin.Tecuei) lăsateSmarandcl
: Avrăm
enl- oprităpentruel pînăla moart.e+'
şi Nemţănii,
nelndusăIn t.estamentşl
datăde Saftn, la 1 ianuarie1800lui Mater'".S-astinsdinviat.ăînainte
de.·180044•
Şiacumsăadăugăm
cîtevaelemente
biografice
alepoetului
Milo.S-apropuscalocnatalal
său,satul Spătărestlde UngăFăltieeni45,
propunere
infirmatăde documente,
căciacestsat
a intratmultmaiUrziti în posesiafamilieiMilo,respectiva poetului.
Astfel,la 16iunie162!i
aprodului
Deleui se întărea,,0jirebireşi o jumătatedin Spătăreşf.i"
46,Satula rămasmultă
vremeîn posesia
familieiDeleu.Anteriordatclde 10octombrie
17"(;postelnicul
VasileBaşotă
eumpiirase
de la GrigoreDelen
trei părţielinmoşiaSpătăreşttlor-".
La :il iuliej 757Spăt.ăreştiiapartlnean
hivmcrlelnueru
IulVasileBaşotă48.
Catagl'afia
din1774constatae,lIn Spătă>13
AurelV, Sava,Documenle
priIJifo(J!'e
la tirgul$iţinutulOrflei,
BueureşU,
1944,p, 267
:l4IbidCln,
j). XLVII.
a51. Bianu,Calalogul
mallllscripiclol'
româneşti,
tom 1, BuellJ'cşli,
1907,p, 485.
:16Muzeul
judeţeaneleistorieSuceava,
fonddOllaţia
Milo,Inv.'Hl28.
37HaduH. f{osctti,FamiliaR.osetti,
voI.I, Bucureşti,
19:J8,p, 7(i.
8 ,loan Neculcc·',
.fase-.
5, 1925,p. iOa
39AcestIon 8··8lUainumitşi El1aeaehi.
O. G. Leccaa sesizatjust eiî Mateia avut
unfratenumitEnacachi
(cI.Genealogia
..., p. (2).Ulteriora renunţ.at
la prenumeleIon Iltilizlndu-lpc celde Enacachi.Sprea nu fi eonfundatcu tatiilsău,aşa cum observaşi A.
Gorovei,
prezentăm
citevadatedespreel.La 180,3
erapaharnicşi proprietaral Seheii piirilltcşti ("Ul'icarnl",
VII, j). 278),La 1810erHvelpaharnie
(H. Hosctti,,Arhivasenatorilor
din
Chişinău,
1n"Analele
Aeademiei
române"Mem.Serj.ist., S. Il., tomXXXII,190(l·,·-1910,
p. 60).La 18tr,sp6tarlll
EnacaehiMiluera proprietaral Siliştiişi Lipovenilo!'
(ţin. Neam\)
- deeiIrnprejurările
11j'ol'ţasenl
86vlndăScheia(Corneliu
Istrati,Condica
lJistel'iâ
jlloldovei
dinanul1816',
supI.1 la .,Anuarulfnstltntuluide i5torieşi arh.eo]ogie
"A. D. Xel1opo!",
Iaşi,1979,p. 12),Infine,in 18:1,1
posle!nicul
EnacheMilaeraboierdus I-Iucucanane("Analeleparlamentare
aleHomâniei",
tom IV,parteaII-a,Bucureşti,
1894,p. 538).Dealtfel,
faptul c6 MiloIoanşi MiloEnachi(Enacacbi)
a fost UHaşi aceeaşipersHană
era precizatIneă
din 1907(eL Trudibessarabskoi
gubermJwÎ
llcenoi(Jrili/JlIoi
kommissii,
(om treti, Kişlne",
1907,p. 504,577).
,o Gheorghe
G. BezvÎC()Ili,
Boierimea
!lJoldo1Jei
dintrePrut şi Nistru,voI.T,Bucureşti,
1\)40,p. 26(j,·269; Muzeul
judeţeallde istorieSuceava,
fonddonaiiaMlllo,inv.<1854.
41Moldova
în epocaIt'lldalismll/lli.
voI.VII,partea1,Chişinău,
1\)75,j). 101,108;partea II-a, p. 2Gl.
42Gheorghe
G.Bezvicolli,
Of!.cit.,p. 266-,-2U9;
A. Go!'ovei,
0[>.fii., p. 157,--161.
Muzeuljudeţeande IstorieSuecava,
fond.cii.
a Ibidem,
inv.,1922.
HA. Gorovei,
op,ciI..,p. 157,161; Sev\;rZoUa,Lacentenarul
Vasile
AII:csandri,
18211921,laşi, p. 07.
n Istorialiteratu/'ii
române,
voI.Il, p. 177elco
U Muzeuljudeţeande istorieSuceava,
FonddonaţlaMillo,inv, 4785.
49Ibidem,inv. 4821.
18Gh.GhilJi\nescu,
13aşoieştii
şi PomlrIa,Iaşi,1929,p. 2".
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reşl.i,sat cu55decase,trăiauşi 20scutelnloi
ai stolnlccsel
"Băşăl.oae"
---decimoşiaeraa acesleia4".
La 18martie1784satulaveastăptn- stolniceasaSafta Başolll50.
De-abiala 18noiembrie1786MHtci
Milodevinestăpînal intregului
sat, o parteprimind-o,
e drept,îneădela 25
octombrie
178251,
cîndpoctuls-astabilit,abiaacum,în aceaaşezare.Dealtfel,
ÎnsăşiSOţi8
sa,
SoltanaMilo,afirmaîn 1804că moşiaSpătăreştt
"oamde zest.re"
52.HezuIt;l
că poetulnu s-a
născutIn Spătăreştideoarece
satulnu a Iostproprietatea
tatăluisău.Nurezistăniciipoteza
că Malei s-anăscutIl!Ccrnăuţ
i, CUlJl
poateamfi tentatisi!crerlem
, dinslrnplnl motivcă,din
175[,ptnăIn 1737Enacach]
Milon-nIosl.starostede Cernău!i53
şi ca atare nu se justificasă
locuiască
împreullă
cu familiaîn capitalaţinutului.Celmaiprobahile că s-a născutla laşi,
căciaicitatăl săus-a Insurat+'şi poatea locuitîn primelelunide căsnicie.
Fileului Malei
a primitca zestre,cumrczull.ădintr-undocument
dinBfebruurie1806,douăcasede lemnşi
douădughenede lemnsituatein uliţaPodu vechidin laşi55•
Nu esteexeIusca În una din
acestecasesă fi locuitEnacachidupăcăsătorieşi tot aicisă se fi născutvlatei.Nu putem
să nu mcnţIonăm
şi o altăipoteză,puţinprobabilă
lnsă,di Mateis-arfi născutla Schciaunde,
spuneaEnacach
i, era"domidIiul
nostrupermanent",
adicăo casăcu elaj avînd"odăide sus"
şi "odăidejos"56.Aceasta
tnscarnnă
ciierao construcţie
spatioasă,
Inăltal.ădeEnucachidupă
unanumetimp elela căsătorie,pc măsuraImbullăLtlţirii
situaţieisale rnateriale.Conchidem,considerînd
că ipolezaceamaiplanzlol
lă e eflMatel ş-a născutla Iaşi.
S-apropusca daLăde naşterea poetuluiziuaele21 ianuarie172557•
Acceptind-o,
vom
constatao suitădebtzarerit.
Astfel,la 57eleani,Mateiar fi cunoscut-o
pe Soltana,fostasetle
a lui IordacheBaşotă(decedatînaintede 20 iunie178058)
şi ea in vîrstăele44 de ani, cei
doicăsătortndn-sc
În1782.Cindsoţulavea58definişi.soţia45al'fi avutprimulcopil,Catlnra.
Aceastanu.Itotul,c,'iciurmează
tncăo fată, SaHa59,
prenumepurtaLşi de mamaluiMateişi
apoiun băiat Vasile--venitpe lumecîndIatăl avea70 de ani(1)şi mama57(!),Ciudat
că tot la bcHrîne\c,
la 58 de an!(21iulie178:l)Mateidobîndcştunuldinprimeleranguri
boieresti--·celde slur;cr.Admitînd
eftMateis-a n,ls(ut:
în 172,;,inseamwî.
e{ltHl{t!
s,\usenilscusep'in 1705.Ciuda·te,de aS'"ll1enea,
eflla 75 deani(In1780)puteafi ispravnic
de Roman
şi că abiain 1797,deeipe ht\l2 93deHnis-aginditsă-şiredacteze
testamentul,
avîndo memorieatit debunăincitnu uitaşi cuacelprilejsă-ifacăllnclereproşuri
lui Maieipentrunnele
rătăeiridin tinerete.
tncllreăluri
provoacă
şi douămenpllnI
eenllpotfiignorate:
,,la8februarie
1756s-auInsurat"Şila25octombrie
1782m-am"Insurat".
Cinc?Dacăîn1736B-acăsătorit
Enacachi
(aeeepttnfl
că s-a miscutin J70[»,înseamnă
că inlli a venitpe lumeMatei(în 1725)şi abia,.('\nda Implinit,31de ani părinţiiluis-audecissă-şiuneascădestinele.
Absurd.Dacăîn 1756s-a dîsiî..
torit MaLei,
situaţiae şi maii10gieă
Jntl'lldtar rezultacă a divo1'1a1:
ori a răll1Hs
văduvşi
de-abiala 57 de ani s-a decissă"şiIntemeieze
un nou dlmin.Acestellecollcc)ţi{Jan\e
dispar
<iacă
dinînsemnările
rcspectiveo
acordăm
creditaceleiacă Matda trăit 45deani.,Vcridieilalea
ei nu poatefi pusăInindoialăIntruciturmaşii,de regulăpretuindmemoria
iJ,Înintaşi1or,
retin
dteva elatecertedespreaceştia:numele(îllscriindu-le
in pomelnke).
locul înmormîntării,
clţiani
ansus
trăit
etc.
ConsiderInd
aarlar,
l\mo
a trăit
45deEllaeacrhi
ani,înşelllntlrlle
lIHte
mcli
VOI'
fi interpretate
astfel:
lacă
21Matei
ianuarie
J725
s-anăscut
iar la 5lIlenţ.io.
august
t738SnflaHoset,ccidoicăsătorindu-se
la 8 fellt'lwrle
1756,cînd EnaeHehi
avea:31de Imi
iar Safla18. In 3celaşian -- prin noiembrie
sau decembrie
s-a lJiîscutMatei.în următorii.
2--3 anis-anăscutcelălaltcopil- Iordache
(mortIn 1828) ce a trăit 1njur de 70de aui.
In 1782(dudlVfalel
avea2()deani)s-acăsătoritcu văduvaSoltal1H
Başol1L
La 27 deaniMateIa devenittată,avindprimulcopil EcaterinH,
iarla 39deania avutultimulfiu,pcVasile
.
•9 }\{oldooa
in t:Jloca
feudalisnlului,
voI.VII,parteaII-a, Ch.işÎllău,
.1H7i'i,
p. ,347.
50Docll1I1enle
prillindrelaţiileagrarein veaculal XVn [-lea,voI. II, Moldova,BlIcu·,
rcşti,1[Hi(i,
p. [)23.
51A. GOl'ovei.
oJl.eil" p. 163.
52Muzeul
judeţeande istorieSuceavll,
rondcit.,inv. 49,35.
5:'TeodorBălan,op. cit.,voLV, p. 124,173.S-aintimplatschimbarea
staroslelui
(p. 125).EnaeachireapareIn postla 24 august1757(ibidem,
p. 173).
S4M, Kogălnieeallll,
op. cii.,p. 246.
MiMuzeuljudeţ.ean
de istorieSuceava,
f(md.cit.,inv. 4945.
5 Gheorghe
G. Bezviconi,
op. cii" p. 2(}7.
57Al. Pil'u,op.cit.,p. ()14_
:.RMuzeulde istorieSuceava,rondcit.,inv. 4B58.
a9Ibidem,inv. 4945.
60I. Tanoviceanu,
op.dt., p, 1 ; A. Gorovei,
op. cit.,p. 161 1(}2.

170

GHEORGHE
Sl.BECHI

12

Prczcnl.aunorcărţiruseştiîn biblioleca
sa demonstrează
că Matc!cunoştea
limbarusă.
O dovadăin plusel stăpîneaaceastăIirnbăe că prietenulsăuPetruSavlt.k
i ii scriala :3septembrieşi 22 noiembrie
1800douăscrisoriÎn aceastălil11bă61.
Pareplauzib
i! că a st.nd
lat la
Petersburg
din 1770sau1771şi pînăla 6 ianuarie1775,cînd S-fItuapolutin patrie62.E
plauzibil.
gîndindu-ne
ciirusiiau avutsă-ifacitun .J'avor"lui Enacach!
Miloca membrual
soliei Moldave
cea depusomagiuldeeredintă,acceptrnd
instruirea
la Petersburg
a fiuluiS8.11.
In ai doilearînd,Humcautev
şi .HIlidemnitari
ruşiaveauLotinteresulstl amplificeparttda
filorusăprintoalemijloacele,
ori Iustrulrea
la Petersburg
(In limbarusii)indiscutabil
că sădeusentimente
de simpatic
faţă de imperiulin plinăascensiune.
Poslbi
lltateaelea-şifi însuşit limbarusălocuindla proprietăţile
de la Orhcie discutabilă
din mal multe punctede
vedere:lnlîi, rarltatea elementului
etnicrusescîn zonă,ce aveasă apară mal tirziu,după
1812.princolonizările
făcute.în al doilearindfaptulcă familiaMilon-a avutpropriotătt
In
ţ.inutulOrhelpînăîn 177463.
DacăMateia primitceledouă moşii: Budeşt
i şi Zamctoji
la
căsătorie,
în 1782a preferatsă le schimbe
pentrua primimoşiaChtsărăi,(Iaşi)la 1 aprilie
17856{.
În acestintervalde timpa trăit,tiindcăsătorft,la Spătăreştt.
Momentele
principale
din viatapoetuluislnt concentrato
In însemnările
depistatede
1.Tanovlccanu
şi A. Gorovei,
dateCeconeord,'i
cu altemcnttunl
documentare.
Văt.afdeaprozi
la 11nnlernhrle
1780(la2:3eleani),erafăcutve!slugerla 23iulie1783.La 2:i aprilie1784,
fiindsluger,cumpărade la pitarulChiriacCrăstian,eu 130lei, veniturilemoşiilorCtrsteştr,
Cosăstl,Berbeşti
şi PoianaCălugărului
dinţinutulClrligilturii5.
La 1<1
iulie1784eraînălţat
st.olnic
.larla 12ianuarie1788,ban.Acestrangil deţineaşi ÎII22 mai17ll2,cindmaimulţi
Incultori
dinsatulMoişase plîngeaucă a cumpărat,
in detrimentul
lor, îslazulde pe moşia
Rtşcamică66.
În fine,in 1797a fostIăcutspătar.Heţincmcă în mai.multertndnrla ocupat
functiadeispravnic
la diferiteţinuturi.Astfel,la 6 iulie1786şi 24 iunie1787ca vel stolnic,
e menţionat,
împreună
cuhivvelpaharnicul
Iordache
Darle,ca ispravnic
de Dorohor".
Anul
următorhucurludu-se
.deîncrederea
Impcrlalrlor,
a fostnumitispravnic
de Suceava
cu o leafă
de 2400piaştrianual'".Aici,la 20 aprilie.1788boieriidivanului
îl presau poruncindll-Î
,.elţi
baniveţistrînge,Îndatăsă-irepeziţifiindrnaretrebuinţ{t"
pentruhrănireaarmateloraustriece69.
în anul1780era împreunăCIIcăminar1l1
RăducanuRosel
ispravnicde Neamţ70.
In
anul179(ieravOl'llic
de Botoşani,
undese găseala postla 17martie,avîndcolegpe paharnicul Gheorghe71•
în fine,în 1799 1800a fost din nouispravnicde Neam!.,
postc8-1OCUPH
.şila 3 septemhrie
1800,cindSaviţkinotacă-iispravnie72.
Asemenea
altorboier!dinaceavremeşi.Mllo
a avutindeletniciri
menitesă-irotunjească
Hverea.
Astfel,la 9 iulie1793monahulN. Tăutudeclaracă hanulMateiMilo"a făcutcrîmăla drum"lîngă"movila
găunoasă"
Pemoşiasa Spătăreşti73.
Dispunea
deasemenea
de două
dugheneîn Iaşi,pe uliţaPoduVechi,ce le-adat zestrefiiceisal Safta, căsătorităcu 5tolnkul Constantin
Canano".
După1790,.paralelcu slujbeleocupate,a găsitTăgazlll
necesarsă-şi.redeagindurlle,
nbsel'vaiileşi sentimentele
în versuri.Şi, ca o dovadăcii era Ullomcu preocupărimai
ampledecîlmulţidintrecontemporanii
stii, ar fi şi aceaaritmeticăa sa, din 1795,ce nu
s·a păstrat.Poatedae:lar fi trăit într-oepocăde înflorireculluralăşi de pace(a fost.martor il douărăzhoaie
pustiitoare
pentruMoldova)
..şi realizărÎle
cele-arfi transmispost:erităI
ii
ar fi fost:multmaisubstanţ.iale.
S-astinsdin viaţăprematur,la 3 oclo.mbrîe
1801,flinnInlllormintat
la SpăIăreşti.
61Muzeuljudeţeande istorieSuceava,rondcii, inv. 492,).
62L Tanoviccauu,
op. cit.,p. 2.
3 Mo/doua
în epocafeudalisnmlui,
val. VII, parteaa II-a,p. 82--89.
t4 Muzeul
de istorieSuceava,
rondcii.,illV.486(l.
65Creşterea
coltelii/or
Academiei
în allul1DO'"
p. 204.
66J)ocwncnle
prioindrelatiileagrarein veaculal XVIII-lea,voLIl, Moldova,.
Il. 564.
67Gh. Ghibănescu,
SUTele
şi i:tuoade,
val.XIV,p. 67; Creşterea
colecţiilor
Academiei
pe anul 1!!08,p. \J2.
68"Hevistaistoricăromână",IX, 19:ill,p. 28169Muzelll
judeţeande istorieSuceava,
rond.cii.. inv. 4885.
70L Tanovieeanu,
op.ciI.jJ. 1.
71Creşterea
colecţiilor
Aeademiei,
XXIV,Bucureşti.1\115,
p, 171.
72Muzeuljudeţeande istorieSu.eeava,
rond.cit.,inv 4\)2:1,
73Ibidem,inv. 4906.
74Ibidem,inv. 4945;
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Inaintede încheierea
acostnlsuccinteprezentări,socol.im
necesarsă 11eoprimasupra
Jl1cnţ.iunîi
testamentare
referitoare
la Matei.Enacuchl,
UI1797,aflateleeiIn pragulmor\ii,li
reproşa:"ne-afileul:multeneplăcericareslnt cunoscute
de toatălumea,deşiar fi Lreb
uili
să-lIlpsimdeorieedreptdemoştenire,
ne-ammilosttvit
ca niştepărinţl Şi-ilăsămacestemoşii
(Budcşti
si Zamociojt)
şi binecuvintarea
noastră"75,Dece-lmustraLată1şi inainteelea închideochii'?Oarepentrucă s-a căsătoritcu văduvaSoltanaHaşoL{l
'! A avut o comportare
libertinăîn societate,
contrarspirituluivremii'1A fostun scandalpubIlc raptuI că în 1788
Matcia luat cuf'âru
l C11
gillvaerllri
şi zaplsede rnoşii al ZoiţeiDurnItroaia76?Cinepoateşti
-cecontradlc
tll ireconciliabile
ali fostîntretată şi fiu acumaproapedouăveacuri,
Incheiem,
concluxlontnd
că poetulMateiMilo,descendent
al unuifrancezstabilitîn
Moldova
prindeceniul
trei al veaculuial XVIII-lea,s-a născut1nanul1756; culturaastruilată dinf'aml
lioşi de la studiiledin străinătatei-aupermisasunilarcaunuiamplubagajde
cunoştinţe,
tngăduindu-I
să se manifeste
ca unuldin poeţiidemnide ILw
1 In consideraţ!e ai
-celuide al XVlII-leaveac,

7';Gh,G,Bezviconi,
op. cii.,p, 257;A. Go!'OveÎ,
op. cii.,p. 157--158;Muzeul
judeţean
de istorieSuceava,fond.cit" irrv, 4854.
76La22iulie1788Zoiţ.achemaInjudecatăpe MateiMilopentrucă i-aluatcuf'ărul
cu,
'odoarede la lVI-rea
Secu(Biblioteca
Academiei
H. S. România,Documente,CCLXII
1-75
(vezişi 77,81,84,85,86jCCLXIII).
La 14 martie1789,dupăIndelungate
discuţii,vornicii
de Botoşani
deschidcutărulrespectiv
şi constatălipsaa douăscrisori(ibidem,
CeLXIII--87).

