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GHEORGHE
SlBECIU
DIMITHIE
BELDIMAN
FamiliaBeldima
n, dinrlndurilccăreias-auridicatpersonalităţi
ce au contribuit
la propăşireaculturiiromâneşti,
a avuto evoluţiesinuoasă,
destuldeinteresantă.
Avtăzi, poatesurprindedeceCantemir,
spreexemplu,
i-aignoratexistenţa!
saudecepaharnicul
Sion,recunoscut
ea observator
alental Irunilii
lorboicreşl.i,
i-a atriImit ()modestă
sorginterăzeşească''.
Conform
traditieifamiliei,ascendent
ul acesteiaa fostun Beldirnnnnemiş,",cnilin Moldova
dinTara
Uugurească
şi carea vieţuitla Roman,lăslnddoiurmaşi:Gheo
rghiţă, fiulcelmaimare,ce a
ajunsveivornic,şi Grigore,
mezi
nul,cea devenitveilogofăt.Gheorghită
a trăitla orhei, avînd
un singururmaş,pe Mihai,car,'fi muritîntr-oluptăla Podu lloaie,stingmdu-se
astfelneamul
său,Grigore
a trăitIaTecuci,
s-acăsătoriteu{)fatăa Mijiişi a avutunbăiat,Ion.In anul1615
Grigore
a rostucisde ŞlefanTornşa
la Siret,iar avereai-a fostconfiscată.
Dupădispariţia
tragicătisolului,logofe
l.eusa
Impreună
eu 1011
aupribegitînTaraUngurească,
înapoinduse
dupăun
timpÎn patrie,undedomnia,
printr-nuuel de mărinimie,
i-a restituitmoşiile
avuteca zestl'e3.
Fiulsău,IonMija,a avutdescendenL
pe MihaiMijacămăraşşi a trăil la lIoceni,in tinutul
F{deiului.
Succesorul
săua fostZahariaMijamazil,iaracestala rtndulsău.a avutuncopilnumit
Grigorc+,
carela bătrîneţea devenitbuniculdupăLatăal scriitorilor
Alecu,Dinjitri«
şi Iancu
Beldiman.
:1
Spresflrşit.ulsecolului
trecut,1.Tanovicea
nu, realiztndo amplăbiogl;afle
a vornicului
Alor-u
Bcldirnan,
defaptceamaicompletă
piuăastăzi.considera
asceudentulfauu
lieipcmarele
logofălNichi
Inr Bcldirnu
n, ucisla 1615de ştefanTornsa'',
aserţiunepreluatăulterior",
Coroborindlnsăzestrea
script.urală
delaInaintaşi,
seconstată
..surpriuzător,
căaUI:vornicul
Ghcorghiţ:lcîtşilogof'ăt
ul Gl'igorie,
nusintmcntionaţi
îndocument
e".CumgenealogiiJ
de maisusa fost
rr-dactut
ă de banulGheorghe
Beldiman
în 1774,să admitemeli.dalorităscurgeriitimpului,
l-a confundalpc Gl'igore
CUNiehifofBelcliman.
Apm'insiineconcol'danţe
frapante.Nichifol'
Beldiman
IHIavutun urmaş,ei lrei: Marin,căst\torită
cu SavinPrăjescu,
Toaderşi Mihăilaş
Belrlill13n",
care,în cindavicisitudinilor,
Il..au renunţatla numeledefamilie.Dllpi'i
trecerealU\ D. Canlemir,Descrierea
Moldovei,
Bucureşti,EdiluraAcadcluieig,S. HOllli\nia.
1\)'i:l, p. 281.
2 Constandin'Sioll,
J\rlwndologia
Alolr!ollei,
Bucureşti,
"Minerva".
1978,p.22-,23.
Al'h.SI. lai, Colecţia[JoCl1menle.
XT./Vl!f.
• ibidem,XL/40,
LTanovÎeeanu
, TraducâloTul
din1803al "JlencellIni!or".
VOTnÎr'u!
A.lexandru
Beldiman,
In "..\['11
i\'a", IX, 1898,nI'.8- 4, p. 170.
" AI.Piru, Istorialifaaluriiromâne
dela originipînăla 1830,Bucureşti,
Edilll)'aŞtiin..
ţifid şi EncieIopedieă,
1977,p. 579.
7 N.Stoicescu,
Uslamarilordregători
ai Afoldovei
(1384-1711),
1n"Anuarul[nslitutullli
<.le
istorieşi arheologie
,A.D.Xenopoh,laşi,VIII, 1971,p. 401..,..425.
BK Stoiee,cll,
Dic!ionar
a.lmarilordregătoridin Tara RomânCClscâ
şi .Moldova,
sec.
XJ r XVIl, Bucureşti,
Eel.Enciclop.
Hom.,1971,p. :349.
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gieiabătu!easupralor,Mihăilas
a devenitvornicdepoartăşi trăiala 1664",
iar 'Toa
dere meu
ţionat la 16:34;
apoi,e o certitudine
căfata Mijiina fosta douasoţiea lui Nichif'or,
întrucît,
In HH2trăiavăduvaacestuia,cese numeaAnaBeldimăncasa,
fiulsăuMihăiluş
Beldiman,
cît
şi Maria"giuplneasu"
fostuluivornicSavin!".Admiţînd
elIfataMijii a fostprimasoţ.iea Iogof
ătului, decarea divorţat,copilulIontrebuiasăpoartenumele
tatălui.Ipotezalnsăcade,intrucit
în HjE)fala Mijiierasoţialegitimăa logofătului
şi a emigratdupăuciderea
acestuia,Şiapoi,
cumse facecă Ion,fiu elelogofăt,rcdoblndiurl
moşiile"n-a obţinutniciun ranglioicresc
?
Osingul":).
concluzie
sepoatedesprinde
dinsuitadeneconcordanta
schiţate:căNichitor
Beldiman
1lI1iascendcntul
f'arni
liei, cumniciGheorgliit.ă
şi Grigore,
carepoatenicin-auexistat.Sepoate
admite Insii,cătalăIsauhuniculIniIonMijasăsefi numitBcldiman
- înfond,Îndocumentele
epouiiapardestulepersoane
cu acestIIU111e
-. darsăfi avuto obîrşiemultmaimodestă
şi nu
delogofăt,cumpretindea
Gheorghe
Bcldiman
Ia177-1,
făcîndadăugirifanteziste
Iriarborelesău
genealogie.
BoierireaBeldiruurrilor
de carene ocupăm- recunostea
ÎnsăşiGheorghe
Heldiman
esteneindoielnic
operalui Constantin
Cantemir.
Acesta,înaintede domnie,trăindrn ţinutul
Fălcinlui,
a avutprilejulsl cuuoască,
intrealţiişi pc.tnazilulZahariaMijacare,presupunem,
i-u tăcutuneleservicii.Dreptrccunoştintă,
dupădobîndirea
tronuluiMoldovei,
Cantemir
l-a
trimispe Grigorc
Mijala Tarigrad,
rrnpreună
cufiii săi,undeau lnvăţatgreceşte
şi turceşte,
iar ia Înapoierea
în patrie,I-a făcutcăiuăraş,atrrbuindu-i
şi numeleelefamilieBeJdilllanll,
Această
funcţie()deţineaşi la 1705clndAnliohCantemir
li întăreastăpînirea
unorlocuridela
Buburuzi
şi Vîrtopullui
FrăteiudinţinutulFfllciuJ2,
Cevamaitîrziu,la 26iunie1709,Intr-un
procespentruniştelocuridinueelaşi(.inut,
e menţionat
cafostcămăraş1:l.
DimitrieCantemir
ia atribuitranguldelogvfătal treilea,cucareaparemenţionat
în!:r"ulJ
document
din21martie
1711.DupădeZlloclăm1ntul
bătălieidela StăniJeşli
nula urmatpe Cantemir
in exilin Husia,
jlreferînd
sărămînăînpatriel.Sîntinselaserţiuni
căprintrefamiliile
celau însoţitpcc,lrturarul
voevod
s-arfi număratşi BeldimanHi,
E posibil,darllumaidacăadrpitcm
căc vorbadesprealte
persoane.
Nicolne
Mavrocol'c1at
"i-audat visteriaîn sumă"la 27 aprilie1713,figurîndCUrangul
devisticl'llic
aldoileaJ".
Acelaşi
rangli aparţineaşi la 5 noiembrie
1714,cîndcumpăra
jumătate
dinCOJ'lleştF'
..ca, dela 1 martie1711l,
in posturade marto!',să fie consemnat
cafostvisticr,
Inperioada
cîtafUl1eţ;oual
la visticriaţării
sa căsătorit
eLI
Aniţa,fiicavistiernicului
Gheorgl1ilă18
in timpulluiNlihai]
Haeovi(.ă,
ca urntarea unorinvinuiri,vistiernicul
Ghcorghiţă
a foslcălu
găril.cuforţaşi trimisÎn surghiuIl
la mănăstirea
Pul.na,undeşia găsitsfîrşitulzilelor.Fiiisăi
alifostintcrnniţaţi,
iar averealoreonJ'iseat{l.
Pentrua nu împ{rrLăşi
o soartăsimilară,Grigore
Belcliman
şia puszălogmoşia,oferindsLăpînirii
IllaimultepungidebaniInsehimbullihertă1.ii.
Următorul
domn,Grigore
Ghica,a eliberatpefeciorii
fostuluivistierGhcorghiţă,
iarpeBeldirnan
l·a făculcluccr19•
în timpuldomniei
lui Constantin
Mavrocordat
(173:3-17:35),
s"austinsdinviatăatît
Grigof(;
Beldiman
cît şi soliasa Alliţa,lăsîndpatruurmaşi:Constantin,
ee a murittÎn{lr20,
" Cata/ogill
documenlelor
moldoveneşti
din arhivaistoricăcenlralâa slatului,Bueureşti,
19ti8"
voI.III, lll'.1 0,15,
p, 2:11.
La3 august1665Mihalaşco
Beldiuwn
şi Constantin
Bcldiman,
feciorulluiToade!'",
vindeau
părţielemoşiidinţinntulTrotuş("Uricarul",
X, p, 2:30).
10ibidem,
voI.II, Bucureşti,
1959.nI'.1 008,p, 211,169("Uricarul",
X,p, 16f)),
11Arh,St. Iaşi,Colecţia
Documente,
Xl./40.
12Cataloglll
dOCllnlPlltelo/'
moldovl'.nc$Ii.
.., \'01.V, nI',453,p. J20,
IaBiblioteca
Academiei,
Creşterea
colec/lunilor"
Xl.IX,·LII1, 1938,-1942,
Buelll'eşti,
1\J.1II.,
p. 15(}.
141\1'11,
st, Inşi,ColectiaDocumente,
XL/40.
15Gh,Bezviconi,
Boierimea
Mo/do/Jei
dintrePrutşi Nistru,voI.1[, p, 177,nota2.
J6Al'h,st. Iaşi,Colecţ.ia
Doci/menie,
XL/iO;Catalogul
docllfnenlelor
moldoveneşti""
V,
JU,1Hll,p, 31L
1, Ibidem,J]f,J 27:3,p, 318,
18AI'h.St. Iaşi,ColectiaDowmenle,
XL/40,
19liJidcm,
E disculabil
totuşidacăa fostclueeI',
Intrue1t
dupămoarte,doeumentele
reţin
fllllc\.ia
devisliel'llie
a] doilea(ibidem,
XL/27şi 32),Tanoviceanu
opinII
că ar fi fostdueeI'(op.
cit" p, 170).
20Un"Col1stanLÎn
BeldimmI
şi brat ego"(şifratelesău)alăturide "0sarnăde m3zilişi
ruptaşi"erauscutiţiIn20ianuarie1764(N.Iorga,Documentele
familiei
Callimachi.,
voI.II,p. 8u).

3

l\"OTJi)
---_._---_._
.._.._. -- _. ----•..-. - ŞI COMleNTAHll
--_ ..._-... _--_.. _..__._.- _.

199

Toniţ,l.
eefimuritla Ccrnăuti'",
Glu-orgue
şi Andrei"",
eeerauîn viaţ.ăîn anul1774.Dupăcum
notaGheorghe
Bcldirna
n in acelan, atît el elLşi fratiisăi au beneficiat
elegenerozitatea
lui
GrigoreGhicaîn ceade-adouasa domnie(1?el:)
-. 1741),Iiindluatila curte sau lrirnişila
Constantinopol.
ea şi în TaraRomânească.
"undeau slujit.domnilor
cu dreptate"
2".
Dintretoţi fratii,Gheorghe
Beldimun,tatăl scriitoriloreu acelaşinume,a reusitcea
maiconsiderabilă
ascensiune
in viatapolitică.
Astfel,la t Lnnicm
hric17f,()
eraşal.rnrşiispravnic
deh'\lciu,calitateIncarei seporuncea
sil.puuăîn drepturile
cei seouveneau pesulgcrulC..Iora
asupramoşieicare-iaparţinea,Crăciu
neşti'". La ·1iunie17;'7,ea hivveIsulgerdeţinea
funcţia
deispravnic
deFălciu,ocuplnîlacelaşipostşi n anul17:19"'.
La10mai1702,Inl la isprăvnicia
]7i\leiului
li adrcsauo plingcre
unruptasşi un monahdinHusi'"În anul17(}2,
la (jiulie,Îl!calilate deaceastădatăeleispravnic
la Iaşi,dnmni
lorulîi tncrediutamisiunea
să hot.ărnicaască
o
moşie27_
ToLInacelaşian banulVasileCosLaehe
îi f:kea()daniepentruJiulsăuAlexandru'"
viiLnrulseriilor poateîn calitatedenaş.Int.r-oscutirr-ce-ieraacordatăla 20ianuarie17(}4
eramenţionat
castolnie,ocupind
şifunctiadeispravnic,
nusespuneunde?".
La22aprilie1765,
ca vclban.•apelala căminarul
Ştefan8''\holărnicească
moşiaPictrosul-",
Apogeul
carierei
sale
e înregistrat
la 24ianuarie1771cînd,bănuim,dreptrecompensă
căs-asituatIntabăraf'ilorusă,
i s-a oferitun locIn Divanul Moldovei3!.
La20mai1786era hivvelban si, Irnprcuuă
CI!starosteleGrigonlş,
indeplinea
funcţia
deispravnic
de Soroco'>,
iar la ()iunieacelaşian amhilorli seîucrcdi
nţusesarcinasithot.ărnicenscăSlobozia
Băltilor33
în ianuarie178:\efaban,undocument
reţ.inlndu-i
numele
înipostaza
nemartorla vînzarea
uneipărţia moşiei
Mareoviceni:J4.
La25mai1700eravornieşi-şiredacta
diaLa.lăsîndavereafiilorsiii: Alexandru,
IanCll,
Filip:lii
şi Dumitraelw3B•
Aceşticopiianprovenit
21Un lOlliţăBdeliman
aparela 17iulie17;)1ca vistiernic.
La 14clec.1759erabiv vd
căpitan,iar la 5 iunie17()O
clLpitan
judecătoral ţ.illuluIui
Cerni\ui(Tit.Biilan,
Documente
bacovinCllc,
vol.IV,p. 102;voI.V,p. 20,\,78,147,20il,21fi).In anii1763şi 17(}8
e numitsăhotiir,
nieeaseă
diversemoşiidinţinutulCernăuţi
(2'J.Iorga,Ducwnwle/;'!iulli!ici
GallimQchi,
vol.II,
p. 190.,191,198,199).
UltimaD3I'ă
e menţionat
tot bivvelcăpitan,la 21iulie1768(TIl.Bălan,
of!.cit.,vo!.V.p_21;j).
"2Andrei8elLiiman
era bivvtoripostel1),}e
la 12 martie1755,eÎndi se întăreaullişte
locuriîn :;;icani,ţin.Fălciu
..(Documente
priuindrelatiilea!]rare
în vcacul
a/ XVII[·lea,voI.IL
Moldo[)a,
l3ucul'cşLi,
EdituraAcademiei
H.S. HOl1lhni'J,
1\JGG,
nr. 2\18,p. :l18).La 20ianuarie
17()4,
l'ÎtH.l
i sesculeauded{,ri200stupi,er8comis(N.Iorga,op.cU.,vol.II, p. \)5,"
(7).La 15
ianuarie1780era stolnieşi epiLrop
al schituluiHaclîmbu
(Docwnenle
priuindrelaţiileil!]mre
...,
n]'.4\)8,p. 494).La 1792era111v
veIsLolnic
(TILB[tlan,op.cit.,voI.III, p. 202}.în fine,trăia
şila 2;)dcc.17\)7
cînddepunea
mărluriepenLru
niştepiirţidemoşiedinBmJeşti
(ţ,in.Glrligălllra)
(:\1'11.
SI..[aşi,Colecţia
DocwllPnie,
p. ·102/:1:17).
"
"" Ibidem,
XLj40.
'
ZIIspis()acL'
şi Zllpisc,
vo1.\', ]J.Ia, p.158.
"
05Biblioteca
Academiei.
Crclereacolce/iullar,
1938---1942,
BIWUI'cşLi'
1\)44.p. 162.
26N. Iorga,OfJ.cit.}voI.,1,p. 5,0,
"7 Ibidem,
p. 460.
28Biblioteca
.Academiei.
Creşterea
co!fc!illni!of,
Hl:\8---l!H2,
p. llîCl.
Zl)N.[orga.,
OfJ.(:it.• vol.Il. p. )5.
30Iopisoflcc
şi zapise,voI.VI,p. 1, p. :\,l :\4.
p. 4()0.
'lI [)ocurncnle
jJrioÎnd
relajiileaurar!'".,nI'.eH10,
:;2["pisoa!'!
.5Îzapis!,voI.\'1, p. Il a, P. 34.
Ibidem,
p. :11.
:14lbidenl)
voI.\', }J.1·-n,p. 109,
:J;Acestr.'ilipse parecelfiîmhrăcatraSlllJlolwhalii,
la 20noiembrie
17H,1,
IlLlluinclu·se
l'Cl\'i.lIlele
FilarelBeldiman
(Biblioteca
A..eaderni(j
Creş/acaca/ee!ill1lilor
..., 1\144,p. 17:3).
La 28
l!oiembrie
1805dăruia fraleJuiS'lllDimitriepăeţ.ile
saledin ţinutulFi\lcill(ibidem,p. 180).
Aşadar,Filipşi FilarelsIntunaşi aceeaşipersoană.,
1ncazcontrartrebuindsă aparăambiica
JlIoştenilori
ai vornic.uhii
Gh.Beidilllan.
La27iauu.arie
1812Filare!.Bcldiman
eraarhimandrit
şi egu!l1pl\
al m{\l1ăstirii
Slatina(L Bianu,CataloîJul
lI!anw;criselur
românqti,voI.Il, p. 278279).În fine,la 1 mai18:11
arhierclll
FilaretBeldiman
Apamias
(posibilaceeaşipersonnii
eu
mrtecedenl.ul)
eracooplatÎnAdunarea
dereviziea Moldovei
(IoanC.Filitl:i,Principalele
române
de/a 1828/a18-34.
Ocupa/ia
fllsească
i J/cgulomcullii
organic,
Bucureşti,
I.n81il.u11l1
deartegrafice
BncovinH.
19M,p. 94).
30Biblioteca
ilcademici.
Greşterea
colecJiunilol',
XLV11f, 1!!S7,Bucureşti,1942,p, 79,
\'79
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dina donacăsătoriea sa cu Măriuta,fata vărneşoaiei
lui Lefter,grectarigrădean,soră eu
Frusinl
ţa, soţialuiEnachiKogălniceanu'"
Iniţiala fostcăsătoriteufatapnharuicului
Iordachi
Costache,
cuplulneavîndurmaşi.Gheorghe
Heldiman
maiestemenţional
ea vornicde aprozi
la 20noiembrie
1790'18,
prccuru
şiInanulurmător,la 12ianuarie,
c1nd
eraÎl!procescusăl.enii
elin
Siscani'".
S-ardeducecă s-a stinselinviat.ădupăaceastădată.
• , FiulsăuDimitrie
retineatenţianuprinrungurI«dobindite,
nuprinfuncţiile
Jncrcdinţate,
ciprinaceeacă,scriindîmpreună
cuC.Conachi
şi . Dimachi
pamfletul
teatralComedia
banului
Constandin
Cun/ace-izÎCCăbu
jan Şi cavaler
CllCOŞLl,
poatefi considerat
dreptunuldinprimii
noştr-i
dramaturgi.
Cumam văzut,Dimitrieera cel ele-alpatrulea-" mezi
nul lui Gheorghe
Bclrliman,
CumAlexandru,
fiulcelmaimares a născutla 1760,adrnitlndcăfiecares-anăscutla interval
de2 ani,al'rezullacăa văzutluminazileiIn1760iardacă,admitem
intervalul
de3aniarrezulta
anul1772,drepteare Incerclnd
o medie,presupunem
căs-anăscutpela 1770.Ştiinţadecarte
e posibils-ofi dobîndit,
dupămodavremii,iniţialin familie,dela vreundascălplătitsauchiar
dela unuldinfratiiUlaimuri,in)'ulteriorla Academia
domnească.
Intrareasaîn viaţapoliticii
e semnalată
la 5 septembrie
17>17
- nefiindexclusăposibilitatea
şi a uneidate anterioare
cîndpaharnic
fiind,eliberacartedejudecatăÎn disputadintreVasileButuicăşi VasileNeculai
Mancas,
pentruo parteelinDoljeşti4o•
în urmauneiplîngeri
adresatedomniei.
la 18iunie1808,
ispravnicul
Fălciuluişi Mcletic,
episcopul.
de Huşi, primeaudispozitia
să solutioucze
pricina
dintreDimitrieBcldirnan
ce erasl:olnic
şi răzeşiidin Şişcauipentrunişt«pămtut.uri.
Cuman
actiona
t ceidoinu se poate estima,dar litigiulnufusesestinsniciin lunaiulie,cîndstolnicul
iarăşise adresarlom
niei+'.În octombrie
1803Dimitrieaparelot cu rangde stolnieiar doiaui
maitirziu,la 18martie1805eraispravnic
al ţinutuluiHertii,avindcolegpe Iiivvelserdar
ul
Zisu42•
în timpulrăzboiului
din1806-1812
.•dupăcumsingurmărturisea
.maitîrziu,a Îndeplinit
diferiteînsărcinări
derivatedinocupatiaMoldovei
decătretrupele'[ariste43.
Categorie
căa fost
răsplătitpentruserviciile
aduse,una dinrecompense
Iiindn-iacordarea
funcţieide ispravnic
al ţinutuluiRoman.în intervalul
dela 15iunie1809la 1 mai181044.
în acelaşiali,la 9 septembrie,seinvoinelirăzesiidinHOCClli
pentrulOOstînjenicumpăraţi
dela ei,supralatăsituatăîn
parteadejosa moşier".
La 10august181Ja primitînsărcinarea
dea delimita
părţiledinmoşia
Muncelu
(tinutulRoman)ce aparţineauurmaşilor
logofătului
MihaiSturdza+",
La inceputul
primăverii
anului1813purtarangde mareban,fiindnumit,la 4 martie,împreună
cu marele
vornicManolachiDimachi
-- tatăl scriitorului
- să hotărnlcească
"proprietăţile
bisericii
Talpa
laridin IiJşi7.Sebucurăapoide onoareade a fi membruîn DivanulMoldovei,
dupăcumne
dezvăluie
lindocumeut
din25martie18134B,
cinstece·oaveaşi la 15septembrie
1811'19.
După
acesti.lpogen,
înregistrăm
în pl'loellpăl'ile
saleactivităţimaimăJ'llllte.
Aslfel,la 21aprilie1814
sejudecapentru100fălcicurăzeşiielinHoceni,
implltîndll,i-se
deaceştiacă suprafata
respeetivăarfi VÎndul·o
unorl'ude50•
Dac{l
şi la 15ianuarie1815eraban"",Indecembrie,
acelaşian,
figurează
cu rangulde spătar52•
COlldiea
vistierieiMoldovei
din1816n prezintăea proprietar
a1moşiilor
{Ioeeni
şi Cişladinţinu/ulFăJeilllui53,
adicăl'anguleraimpozant,
lIUÎnsăşi averea.
37Arh.St. Iaşi,Colecţia
DOCllIiWnte.
XL/40.
:8 1.'Tanoviceaull:
OI'.ciI.,p. 17l.
39ArI!.SI:.Iaşi,Colccj.ia
Documente,
XL/,W;Acad,
Rorn.,Creşterea
colecfillnilor,
XLrx
Llll, jlJ:i8'-1.9t8.
Bucureşti.1944,p. 172.
40A.1'11.
Sl. Iaşi,Co]eeţia
Documente,
p. 4(8)64.
41Bibliotf,a
Academiei.
Creşterea
colccliunilor"XLVlll-Lll/.
JD3.\'·1.'!12,
Bucureşti,
p. 178.
i2 "Ul'icarul",
VII, p. :38:3;lJiblioteca
Academiei.
Creşterea
colecllunilor.
1!!,JO-·19J2,
Bucureşti.
p. 175,doc.221·CLXXXIX.
43Arh. SI. Iaşi. CulecţiaDocumente,
XL/50.
41".Arbivele
Basarabiei",
VI,nr. 1, 19:34,
p, 109.
(5Arll.St. Iaşi,C01ee1.ia
Documente,
p. 414/234.
(6 ibidem,p. 42Q/G8.
·17I'bidfn1,
p. 504/58.
48tllIricarul
....VII, p. 9l.
40 Bezvieoui,
op.cit.,19,W,
p, fi3.
50
st. Jaşl,Colectial)ocunlenfe,
p. 414/242.
51Biblioteca
Academiei.
Creşterea
cO[tc!iulli!OJ'"
.• 1944,p. 189.
52"l)rlcHl'llr\
X_p. 260.
,1:'Corneliu
Istrati,Cundica
FislerieiMo/douei
din (Inul18Ui,Iaşi,EdituraAcademiei
H.S. România,1\J79
..p. 84.
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Dinporuncadomniei,
la 20iunie1817realizahotărntcia
moşieiHărrnăueşti
dinţinutulNeamţ,
proprietatea
comisului
IlieHoset"!.
Consemnăm
că rangdespătaraveaşi la 15martie1818ca,
in martie182:,săfiepostelmc'".
înălţatla rangdevornicîn timpuldomniei
lui IoniţăSanduSturdza(18221828),apare
camarevornic,
membru
al Divanului
ţării,inHllu1182G5G•
In acelaşian,la Inceputul
luiianuarie,
treceaîn eternita
te fratelesăumaimare,Alexandru,
faptcel-a afectatprofund,Incitseriala
fiianuarie;"sintzăludşi 3rueţitdeboalăşi Însflrşitdemoarteapreaiubituluimeufrateşi părinte vorniculAlecuBcldiman"
o?
în iunie182[jea marevornical Tăriide Sus,primeainsăreÎnurca,
cu inginerulKineI,
să stilpească
moşiileHoşiori(Neamţ)şi Popeşti(Roman)alebanuluiŞt. Hcrmeziu,
iar la 28
aprilie1828comunica
inginerului
respectivcumsă executehctărnicirea
moşiilorSimioneşti
şiHoşiori'".
La '7Iebrnarie1828a semnatîmpreună
eu alţi boierianatorauapentrumănăstiri
le Inchinate69•
La29ianuarie182IJ
eraInsărcinat
deDivansăefectueze
untransportdecherestea
pentru
construirea
poduluidepesteHirşova.
A preferatsă cearăpăsuirede la Minciaki,acuzindbătrtneţile,efectele
nefastealereumatisrnului
şi neprrccperea'",
Locuinţa
sa rămîneaInsădeschisă
eliteiforţelordeocupaţie.
Dovadă,
în varaaceluiaşi
an,îniunie,in locuinţa
saa găzduitemisarul
ţaristMihailovski-Danilovski
cenotaîn jurnalulsăuciifiiigazdeierautinericultivati'".
Deşiin vîrstă,la 24mai1830erain DivanulMoldovei,
Irnpreună
cuvornicul
N.Dimachi
şi I. Greceanu'".
Dacăin anul18:l0era cleeiîn viaţă63,
In 1832soţiasa, vorniceasa
Smaranda
Beldirnan,
apareca văduvă,beneficiind
de dreptulla 40de scutclnici=,
Arrezultacă s-astins
dinviaţăînanul1831.
Dealtfel,undocument
eeparea fi datat5iUl1ie'1831,
cuprinde
împărţirea
averiide cătrevorniceasa
Smarauda.
Fiuluiei,spătarulGheorghe
Beldiman,
i s-auoferitmoşiileHoeeni
(Fălciu)
şiCtrniceni
(Iaşi),viadelaBuşişi!Vişan
şidrepturile
asupramoşiei
Nernpăuţî
eu conditiasă-iacordeanual200galbeni,
iarfiicei,MărioaracăsătorităMiclescu,
i selăsacasa
dinIaşi,datiîca zestrc'".
Fiulsău,Gheorghe,
s-acăsătoritla 8 mai1832cuEcaterina
(Catinca),
fiicavornicului
NeculaiDimachie6•
Vorniceasa
Smaranda
Beldiman
trăiaîncălu 1835cindsolicitaStatuluiAdministrativ
aprobarea
deHţ-inesăptămînal,
duminica,
zi detirgla moşiasa Hoceni67•
Uitatde contemporani
şi de posteritate,
DimitrieBcldirnan
a fostadus!!1.i1;tenţia
cititorilorprinpublicarea
pieseila carea fostcoautor,in "Convorbid
literare"din1903,lucrarea
cUllosdnd
apoişi altereeditări.
Traslndcitevacoordonate
alevieţiisale,amillte\iţiollat
săaducemunlicărdeluminiidespreunuldilllntliinoştridramaturgi.
'
6(Arh.st. Iaşi,Colecţia
Documente,
p. 549/IX.
05Biblioteca
Academiei.
Creşterea
coleeii/milor
..., 1944,p. 192,196.
',6Documente
privitoare
la istoriaeconomică
a României.
Oraşeşi tîrguri,]}[oldOlla,
H,
ueul'eşti,DGAS,19GO,
p. 115,124,
57r. Tal1oviceanu,
op. cit.,p. 175.
68Colectia
dedocumente
dela A.rlli/lele
sta/nluiBacău,1424--1848,
lIwentare
arlilvistice,
7, Bucureşti,
DGAS,1976,P. 264,26(j,
69"Uricarul",VII, p. 1.17.
60Arh.Sl, Iaşi,Colecţia
Documente,
XL/SO.
61Gh.Bezvlconi_,
CăLători
ruşi in Nloldo/Ja
şi Muntenia,
Bucureşti,
1947,p. 265-266.
ea Sureleşi izvoadc,
XVII,j). 174.
63"Analele
parlamentare
ale României",
t. IV, parteaa II-a, Bucureşti,
1894,p, 537.
6&Ibidem,
1. III, parteaIl II·-a,Bucureşti,
18\)3,p. 257.
6 BihHotcca
Acaderniei,
!)ocLuncnle,
40·-,CC·XXIX.
66Arh.st. Iaşi,Colecţia
Documente,
XXVIIj23.
în anul1865el semnao lucrarenGh,
Beldiman
logofăt"(N. Iorga,Studiişi documente,
XVI,p. 274).
67Docur;:wflle
privitoare
la i,torlaeconomică""
p, 197-8.
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ALEXANDHU
IUUSOVEHGHI
Datorăm
luiC.Negruzzi:'
şi,îndeosebi,
JuiMihailKogălulceunu''
prezentarea
unorbogate
dateşifaplebiografice
despreAlexandru
Hrlsoverghi
şifamiliasa,fonelinformativ
careulLerior
a fostpreluattotalsauîn parteşi prnzen
lat, fieîn diferitesintezedeistoriaIll.eral.urli,
fie in
presă.3 N-alipsit,tangenţial,
niciaportulunoristoricica O.G.Lecca+
şi Gh.Bezvlconl"
spre
exemplu,
materializat
in scurtenot.egenealogiec,
sauevocarea
vieţiiromanţatea poduluide
cătreThcodor
Hăşcanu,
IlCeeacenereţineatenţiala aproape
unsecolşijumătatcdela trecerea
luiIneternitatenuesteatît operacare,incărcatăelepatinatimpului,
a fostdealtminteri
perti
nentanalizată
în multiple
intervenţii,
rclevindui-se
atitvirtuţilecîtşineimpllnlrtlc
el,indeosebi,
versiunile
generatede moarteaprematurăa autorulut,Penuriainformativă
nu permiteînsă
departajaren
strictăa adevărului
delegendă,
cidoaravansarea
unoripotezeşi rcHefarea
cîtorva
amănuntegenealogice
desprefamiliapoetului.
In tradiţiafamilieise considera
că boieriilIrlsuverghl
eraudesorgintegreacă,de spiţă
domnească,
opiniereţ.inutăea atarede DimitrieCantemir.
7 Paharnicul
Sion.investigînd
trecutulhoierimii
moldovene,
ajungeala concluzia
că Hrisoverghlt
eraudescendenţl
de patriarh
izgonitdinFanar",în timpce sondajemairecente(N. Stolcescu)
contestăcă origineaacestei
familiiar fi fostprlnclară.
9Dacădeocamdată
llpsescprobele
Indubltablle
sprea întărisaunega
pretinsaoriginea Hrisoverghllor,
cert e că atestarealor documentari'!
in Moldova
e incădin
secolulal XVI-lea,
dinvremealui PetruŞcliiopu.!"
în pofidaacesteivcchimi,
dinmijlocul
lor
nu s-auridicatpersonalităţi
politiceproeminente
care,prinrolulmarcatin viaţapolitică,să
justificepretenţiileuneiilustreorigini.Bunăoară,
la 9 iunieHi02eraptrcălabde Neamţun
Nicnlae
Hrîsoverghî.P
AHdemnitardevazădinfamiliee semnalat
abiapela 1700in persoana
cornlsulul
Manolachi
Hrlsoverghi,
ginerele
spătarulul
ChirlacSturza;"căsătoritcufiicaacestuia,
Anastasla'".
Ultimaoară,Manolachl
e menţionat
la 21martie17:37
curangde bivvclstolnlc,
datăcindnu maierain viaţăşi cindurmaşiiMaria,Necu
lai,Mihălachc,
Constantin
şi Safta,14
împartmoştenirea
părinţilor.
Dintreei, Mihălache
e menţionat
la 1!)aprilie1722,cînddeţinea
proprietăţi
InMîndreşti
şi în altelocalităţi,decierama]01'şi-şiIntemelase
un cămin.!"
Neculai
Hrlsoverghl
eraşatrarla 13aprilie173716
şi bivveIşatrarla 1 iulie1738,17
Intredescendenţii
1 A. Dmllas,Anloni,dramăîn cineiade;,lradusflîn româneştede Al. Hrisoverghi,
Bucureşti,
Tipografia
lui Eliade,1837,p. 1-3,
2 Poeziia lui A.IIrisoveTghi,
ediţiecompletă,
Iaşii,la Calltora
FoaieiSăleşll,1843,p. X
şi urm.
a Vezibiografia
realizatăde MihaiPopeseu,
În "Adevărul
literarşi artistic",XVIII,nI'.
861,dino iunie1937,p. 5. O bibliografic
completă
ÎnDicţionarulliteralurii
române
dela origini
pÎ1lăla 1900,Bucureşti,
EdituraAeadcmiei
R.S.România,
1980,Subvoce.
4 OctavGeorgeLecca,Familiileboereşti
române,istoricşi genealogie,
Bueureşti,
18\JH,
p. 274.
5 Gh.Bezvi.coni,
Boierimea
Moldovei
dintrePrlltşi Nistru,Bucureşti,
vol.Il, 1948,p. 42.
6 TheodorHăşeanu,
Fermecă/onli
Hrisovcrghi,
Bucureşti,
EdituraContemporană,
1948,
425p.
7 D. Cantemir,Descrierea
lVloldolJei,
Bucureşti,EdituraAcademieiR.S. România,
1973,p. 283.
8 COl1standin
Sion,ArJlOndologia
iVloldovei,
Bucureşti,
"Minerva",
Un:3,Subvoee.
9 D,Cantemir,
0p.cii.,p, 291,nola40.
'0 N, Stoieescu,
Dic!io}wJ'
al marilOf
drcgâlori
din ŢafC!
.Românească
şi l'\!Io/dotJa,
sec.
XIV--XVII,Bucureşti,
Ed. cneiel.rom.,1971,Subvoce.
11"Uriearul",
XVIII,p. 487; N.Stoicescu,
Lislamarilor
dregâlol'i
ai Moldovei
(sec.XlV-XVII),în..Anuarul
institutului
deistorieşiarheologie
"A.D.Xenopol
'),ilaşi,
t. XIII,1971,
p. -1l1.
12I. Antol1ovici,
Documente
bîrlădcne,
voI.II, p, :3:31.
13Gh.Bezviconi,
0p.cit.,p, 42,Am:lmmte
despreel la N. Stoicesc\l,
Dicţionarul
...., p.
408409.
14AurelV. Sava,Documente
priuiloare
la Urgulşi ţinrLlHI
Orhcil1lw:,
Bucureşti,
1944,
p. 207; Creşterea
colectiunilor
A_ademiei
Romane,
XVI,1910,oct.--dec.,Bucureşti,
1911,p.
280,doc.35-CXXX.
16Ibidem,doc. 27--CXXXII.
16Ibidem,doc. 16- CXXXIl.
17Ibidem,
p. 281,doe.66-CXXX.
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comlsulul
Hrlsoverghl
dela 1700apar,probabileanepoţi,fărăInsiia li seputeastabiliriguros
ttllaţla,la 2 ianuarie1750velsf.olnicul
Manolachl
Hrlseverghi!",
iarla 1Ilmartie17(j8,stolnicul
IanacheHrtsovei-ghil"
buniculdinspretatăal poetului.
Prin17"22,
Manolache
eramedelnicel',
proprietar
al satelorCasoteşti
(Neamţ)şi Cozmeşti
(Tecuei).
20La2 decem
brie1773,era ban21
Ascensiunea
sa a ajunspîniila rangulde spătar,Indeplinind
funcţiade ispravnic
de Bacilu22,
A fostcăsători!euIlinca,
fiicalui Constantin
Hosetti23,
iar ulteriorcu sorapitaruluiTeodor,
Balş,Ms-a stins.dinviaţăinaintede 21 martieJ794.,20
IanachiHrisovcrghi
Il-amaidobînditalt
În at'arădeceldestolniepînăla sfîrşitul
vieţii.La30mai1800eralne:1
Inviaţti26,
darnumai la21noiembrie
1804,21
elmle menţionat,
totuşi,easpătar.Stolnicul
Ianachierala 1772proprietar
al moşiilor
Ichimăuţi
(Orhei),
Negreşti
şi Olari(Vaslui).28
Căsătorit
cuAucutaCallimachi,
a avutmaimulţicopii:Alexandru
- ajuns
spătar,Grigoraş
- medelnicer,
Nicolai-- tatălpoetului,
eea dobinditranguldemarevorn1e,29
precumşi douăfele._-Zmaranda,
căsătorită
la 17martie1783cu paharnicul
IordachiLazuşi
rămasăvăduvăcătre18003°,
şi Mărioara
(Maria),
măritatăla :1nu11708
cupaharnicul
Hăducanu
Hosetti.31
Naşterea
luiNicolae
Hrisovet-ghi
poatefi plasatăInjurulanului1750.La24august1794
dejaintrasepe arenapolitică,fiind,ca bivvelmcdelnicer,
împreună
cu bivveIhanulŞtefan
Sturza,ispravnic
al ţinutuluiTecuci.
LaJ2 iulie1800erafostmaremadelnicer,
iar în 1803era
consemnat
ea bivvelcămiuar."Carierasa politicăa cunoscut
Însăascensiunea
îndeosebi
după
180().
Astfel,In1807a fostînălţatspătardeConstantin
Ipsilanti.?"
În anul1808,in intervalul
20iunic-22decembrie,
a fost "deputat",
adicăreprezentant
<\1Moldovei
la "lag{,rul
preastrălucituluicneazProzorovski",
funcţieonoratăcusumade·100leiImlal'.s4
in anul1810eraban3&,
ra Creşterea
Colecţiunilor
in anul.1907,
Bucureşti,
1907,p, 4·1,col.2.
19N. Iorga,Documente
privitoare
la familiaCallimachl,
vol,II, p. 8;-);Gh.Ghibănesctl,
O paginâdin isloriafinantelor
l'doldovei,
Samavisteriei
l\Joldovei
<lin1763,extrasdin »Ioan
Neculce",
fasc,5, IaşI,Tipografia
"LuminaMoldovei"
1925,p, 3,
20Moldova
în epocareudalismului,
Chişinău,
voI.VII,parteaI-a, 1975.p. 4;'5
.•209,
21Biblio/eca
Academiei.
Creşterea
coleci/unUur,
XVI,1910,oct,_..aee.,Bucureşti,
1911.,
p. 285,doe.35-CXXXIL
22Ibidem,p, 291,doc.85··-CXXXII.
23Ibidem,p, 297,doc,65·-,CXXV;
H, HoseUi.
Familia.R.osetti,
Bucureşti,
Editura
Monitoruloficial",vol. 1, 19:38,
p. 80,107,
24Biblioieca
.Academiei.
Creşterea
colecliI.milor,
XVI,Hll0.<Jct.
....dcc.,p. 291,doc,85..CXXXII.
5 1bideIIl,
doc 106-CXX,X.
6 AUl'el
V. Sava}op. cit. p. 372.
27Visarion
Plliuş.a.,Documente
din Basarabia,
Chişinău,
"Cartea1'0)i:lâ.nească",
1928,
p. 224,
26Moldova
In epocafeudalisnmlui,
ChJşinăll,
1975,voI.VII,ParteaI·a, p. 82,174,181
29AUl'clV.Savupop. ciL p. 373.
30Ibirllnn,
p, 371.
31Ibidem,
n. Hosetti,op,cii.,p. 112.Alexandru
erastolnicla 1800("Urlcarul",
VII,p.
:365,
383); ÎIl1820eraspătar(Slll'eie
şi ip.1Oode,
val.XV,p, 242,24il),darîn 1827nu maieraÎn
viaţă("Uricarul",
VII,p, 1(3); Gl'igoraş
erasulgerîn 180:3
(Surcte
şi izvoarle,
XV,p,218).Ajuns
întretimpban,la 1ilianuarie1823erafăeul.postelnic
(Surete
şi izvoade,
X, p. 2(5),La 19iulie
1825,un Gheorghe
Hrisovel'ghi
- probabilacestGrigoraş
-- scriaunuinepotcă a intrat în
cinulcălugăresc
(Biblioteca
Academiei,
Creşterea
colecj/uni/ol',
XVIII,191.1,
npr.·_·sept.,
BLlcureşti,
1911,p, 156,doc,184--CXXXV).
Mamu
lor,Ancuţasprltăre3R3,
ll'ii.ia
la 29mai.1823(Biblioteca
A.cademlei.
Creşterea
colecjiunilor,
XX,h111.
- sept.1912, 145.•doc.lf,()--CXL
III).
32Soţiasa mărturisea
că a trăit "piniIla vîrsta 70deaniaproape"
solicitînd,
pentrn
slujbeleÎndeplinite,
În 1851şi 1855,pensiacuvenită(Arh.5t. Iaşi.,Secretariatul
de Stat al
Moldovei,
dosar1870,f. 235).Afirmaţia
e văditîndoielnică,
deoarece
ar însemna
eădineeipatru
copii,pl'imnll-ar
fi avutla vîrstade59deani,iarultimulla 64deani.Grendeadmis(Documente
privind
relatiile
agrareînUN1C71.l
al XVIII-lea,
voI.II, Aloldoua
.•EdituraAcademiei
H.S.Homânia,
19f,(),
p. 599; Biblioteca
Aca.demiei.
Creşterea
culeeliLlnilor
1920..·193:2,p, 171, doe. 220CLXXXIX
Arh,Si:.Iaşi,Colec\.îa
Documente,
p. H8/1(9).
:1:1
11,HoseUi,
ArhilJa
senatorilor
din.Chişinău,
In "A.nulcle
Academ!ei
H.omâne",
Mem,
Secţ,ist., S, Il, XXXII,1909-·-1910,
extras,p. 58.
3, "Arhivele
Basarabiei",
II, Uf.1, 19:O,p. 70.
35H. Rosetti,op. cit.,p. 58.
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iar Inanulurmătoraparecavorni«.E Iimpedecă;1ştiutsă profite plenarderegimul
instaurat
în ţ.anlde trupelede ocupat.i«.
In accast.ă
vremen-udobinditnumairanguri, ci il reuşitsă-şi
amplifice
şi stareamaterială,
devremece,la 24scpternt.rieli-il1 puteasă-şipermităsăcumpere
la meza
t moşiaCişla(Fălciu),achit.lud
importanta
SU1\\8
de J2000lei.""Certe însăcă.aveaşi
vclcităţidccămătar,dacăin acelaşian primea.împreună
ClID. Ncgrut
.. -. tatălscriitorului
--sumade16000leidela .Kicolac
Dimachi,"?
Sl111U\
destinatăplasariiîn vreoafacereconsiderată
deceidoicarentabilă.
Dinanul1814şipînăÎnJ816figurcază
catnembru
al.Divanului
lVloldovei'38,
fiindsingurul
Hrisoverghi
cooptatde-alungultimpului
înacestorganism.
Secunoaşte
în general
situatiasa materinlădin311UI
I8U\.In afarăde douădughcnc
dinpiatrăsituateîn Botoşani,
pe carele vindnselnsăarrncanului
CurabdBolfoSl139,
aveasatele:;egreşLi(Vaslni),.
Vlăderri
(lai) şi ()partedinGăicca
nu(Tecuci)40
LaIlIBClil818
hinînarendă,pebazădecont.rac!
pentru
UI!an (1iunie1818-1iunie-lR19)
căsăpiile
dinoraşullaşi.!'Afacerea
a rămasnercalizul.ă
în
partecăci,la scurttimp,vornicul
Hrisovcrg!u
s-astinsdinviaţă.Graţieînsemnărilor
lui Dinu
::-;egruţ,
ştimcătrăiaîniulie1818,clarnumaicratnviaţ{tla16ianuarie
181942,
decesul
survenind
în acestintervaldetimp,posibilchiarla sfirxitulLuiiulie1818,vornicul
Iăsiudurmaşilor
obligaţ.iadea onoranumeroase
datoriicontractate
în intervalul181(,-1818.4"
Mamapoetuluia fostElenaRoset.ti
, născutăIn2,;mai1790,fiicalui IordachiRosetti
şi a Ecaterinei
luiGavrili
tă Catargi44_
S-acăsăt.ori
t CINicolae
Hrisoverghi
prin1808sau1809.45
în 1ses era încăIn viaţ!L46
Se cunoscmaimulţideseendenţ.i
ai lui Nicolaellrisoverghi.
Întreaceştiaesteplasat
spătarulVasile
Hrisoverghi,
ceeliftcomisInmai182047
şivornicÎn1R25,fiindcăsătorit
euElenea,
fiicalogofrtllliui
Constantin
Catargiu.?"
TrăiaÎl!18:\\\căci.Înperioada1--15martiea aceluiaşi
an, aveaprocescu casarăposat
uluipaharnicDiuuNegru!.
pentrusumade e.:38e.
lei.49
Acest
Vasile
nupute"fi însăhulEleneiHosdh,căciînsemna
ca,la 11..-12ani(în1820cumam arătat)
siifi avutrangdecomis,ceeacee absurd.Pcdealtăparte,Costache
::-;egruzzi
ia ignoratpre
zenţa,consemllÎnd
că,la unmoment
dat,.Ale'Glllrlrn
Hriso\'erghi
a rămasuniculsprijinal mamei
saleşi al frateluimaimic.FillaţiaÎns{tpontfi admisă,acceptind
CfiVasiles-a născutdinlr-o
primăcă.săl.orie
3 lui Nicolae
Hrisovel'ghi,
l':lenaI·tosetti
fiinddefapt('eadea donasoţiea sa.
CuElena!--lrisovcrghi"
aduspelumepatrueopii: doiees-austinsprematur,
prin1829,Nicolae
născutîn J811"'1,dupăaserţiunea
lui Kogălniceanu
la 27 februal'ie"!,
şi Mal10laehe
- născut
pela 181452
La\lfebruarie
1852EmaHoil
(Mauolaehe)
eraagăşidemi'iionase
dinpostulde\'ol'nie
de aprozi,fiindsuec,edat
deT. năşeanu.5i
8(;C.C Giurescu,
Conlribufiuili
la studiuloriginilor
şi dal10liârii
burgheziei
!'omdne
pîIlâ
la 1848,Bucureşti,
EdituraŞliinţ.ifici'i,
1\)72,p. 176.
37Ibidem,nota 48,
3$Gh.Bezvieoni,
op.cit.,voLJ, 1BijO,
p. 68,79,92,95.
39Biblioteca
Academiei.
CTI;şlerw
co!rc!il1ni!or,
XIV,ian.....
-mart.,1\)10,Bucureşti,
1910,
p. 51,doc.116--CIX.
40Corneliu
Istratî,Condica
uislier
iei !vlo!dol)ci
din ([]ll![1816,laşi,EdituraAcad(miei,
n.S. Homânia,
1979,p. ,1(;,'76,UO.
'
;1 N. Iorga,op. cii., vot 1, p. ;5;,0.
!2 Biblioteca
Academiei.
Creşterea
coil;(:Jianilor,
XVIII, apr.....sept.i\l11,Bllc;ureşli,
1.n11,
p. 151,doc,20-CXXXVI.
4:JIbidem,
doc.23-··CXXXVI;
,BuleUunlComisieiistorice
a Homâniei",
VllI, Bucureşti,
1929,p, 117-118.
44H. Hosett!,
FamiliaRose/ti,
voI.r, p. 12G.
45Constandln
Sion,Ol'.cii.,p. ,!OU.
ilol"UO.
46Arli.St. laşi,Secretariatul
de Stai fi1:Vloldovei,
dosart 870,f. 235.
47B!bliofaa
Academiei.,
Creşterea
colec{illlli!or,
XVIII,1\lI1,apr.-sept.,Bucureşti,
p.155,
doc.181-CXXV;SUJ'ele
şi izuoade,.'\.V,
p. 213---in mai1820era qoruis.Gh.Bezvieoni,
op.
cii" vol. II, p, 42,
48Ibidem,
XVII,lIH1,ian. mIrt, Buc.Heşti,
1\)11,p. 156,(loc.18'i-·CXXXV.
Vasile
era nepotullui Ghenadie
Hrisoverghi.
t9 "Buleli.n,
foaieoficială",
IV,m. 11,din 1(jfeb.18:3G,
p. 83,col.1, nr. 74,
50Arh.St, Iaşi,Colecţ.ia
destarecivilă.,1;venlaf617,]\1orţ.i,
1809-1865,
nI'.1 930.
51Al. Hl'isoverghi,
op,cit"p. X,
52"Monitorul,
jurnaloficialal Principatelor
IUliterorml.ne",
nI'.1, din2 ian.1863,p. 2.
At ulleiera In etate de 48 ani.
C.3
Sllreie
şi izvoade,
voLX, p. :189.
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La virstade 10ani,In 1821,Alexandru
IIrisoverghi
s-a rdngiatnnpreuuăeu familia
la Chisi
nău,undea 10<'11it
pini{în 1824,intervald timpvaloriricat
prininiţierea
în greacaveche,
subindrumarea
dascălului
Constantin,
înapoiatIa laşi,În 1824,s-aînscrisîl! toamnaaceluiaşi
an la pensionul
preotuluiSinghel,
trecvent
indu-Ipiw'!în anul1827,Din 1827şi pînăin 182\)s-a
număratprintreeleV.i,i
pensioriului
Mouton,
asimi
llndcunoşl
intedeistoric,geografie,
Iiteratură.
franceză
şi germană,
induseîn programa
şcoliirespective,
In J829.,
ca urmarea unordificultăţi
materiale,
cît.şi a decesului
timpuriua doiIruLi,tifostconstrtns
Selse retragădinpension,
continutuduşilotuşiinstruireain part.icular
cu profesorul
Franguli,prin intermediul
căruiadescoperăpoezialuiAndreChhrier.,
ce-ivaInrluriviitoarele
c.reaţiL54
în cnt.uxiasmul
generaldeclan
..
şat derctnriintnrca
armateinaţicualc,
Hrisovergfu.
caşi alţitinerianirnaţideunsincerpatriotism,s-adecissătmbrăţiseze
carieraarmelor,
la 11septembrie
1830fiindpraporcic
in divizionul
decavalerie
aflatsubcomanda
agăiIorriac.hi
Cost.achi
LătescuşiavindcolegipeNcculaiIamandi,
PetrachiCodrcanu,
AlccuGuritiîşi Grigori
Leol1,:>0
Fiec-afostdecenţiouat
deviaţaostăsească,
fiecăi-auimpus,asacummărturisea
ulterior,"casnidle
pricinişi intcresuri,
precumşi starea
sănătătri",
sa retrasdinanualăÎn anul18:l2,în 18il:3
călătoreşte
la Adr-iannpol
, iar in 18S4
publicăpoeziile
Odăruinclor
CetăţiiNcatn!
şiOdăla venirea
domnului
tării, carei-nu adusoarecare notorietate
IncapitalaMolrlovci.?"
1.a1august18:\4seadrcseuză
hatmanului
militieiMoldovei,
solicitind
reprimirea
Înarmată.cerereavizatăfavnrahi
l Ia\laugust"fiindrcintegrat
Incavalerie
dela Hiaugust18,)4,
Numitapoiaghiotantdomnesc
(Ia2,jdecembrie
18:14),
esteavallsaL
căpitan
la 1 ianuarie18,lfi,
Contract1l1d
()puternică
răcealăla unbalmascatorganizat
înfebruarie
18,)6,
stareasănătiiţ.ii
i s··aagravatşiLindcăa fostliimisîn aceeaşivremeîntr ()misiune
la Prjbcşti,
Sfătuitdemedicistiplece1nstrăinătate,
la 2 iunie18:)(;
porneşte
spreVienaîn eompania
frate··
luiă\l Manolaehc
şi deaicila Ischia,CurabaLneară
recomandatdemediei;vienez,i
rmi-aadus
nicivindecarea
şi nicimăcarameliorarea
speraUi,
dimpolrivă,
inapoiatla laşia cilzutla pat..
llernaipllt1ndu-şi
reveni,sa
Dupăo lungăsuferinţă,În carespirituLi-a
rămasperrnancnL
lucid..
sa stinsdinviaţ.illa 9 rnarlie18:\7,Iiindînmormîntat
alăturidetaIăIsăula eimitirulbisericii
SI. Neculai
de S11S,,9
La autopsie_--ne încredinţează
Kogălnieeanu
-- medici;ieşeniau diagnostieatcăsuferinţacel ilţinutla pal pinăla sfirşitnlvieţiia fostofticăla măduvaspinăriiIn termeniştiinţifici
-- tahesdorsalis,60
In aIarăcleaceastăvariant\asupracauzelor
decesului,
eeamairăspîndită
şi acceptată,
'semaicunosc
Inclldouă,Prima,lansatădeGb,:;ion,earela rnoartea
luiHrisoverghi
avea1,5ani.
; fostpublicatăîn anul1861în "HevistaCarpaţilor",
Autorul,('Oufulldîndu··J
pe IIrisoverghi
cuM,Cuciureanu,
nota: "acestnenorocit
poetsearuncllpefereastrădincamerajll1eiamante
şi muri",Ulterior,Siona verificatşi completal
însemnările
eele avea,inserlndu-Iein
amintirile
publicate
in aflul1888,potrivitaduceriloramintealt acestuia,Hl'isoverghL
spre!a nufi surprinsde IordacheBeldiman
cu soţ.iaacestuia,Ecatel'illU,
11llsC.lltă
Dima
ehi,a prt;,!'erat
să sară
pe geall1
dinlocuinţ.a
cuetajIl caseiBeldiman,
eiîzăLura
provoCÎndu-i
frae!.ura
,coloaneivertebrale,dincaremotivaîncelatdin via1.ă
la scurltimp.61
HadllHoseLli
llliilcaiin
circulaţie,
în
1\)25,pe bazapovestirilor
înain[8şi]o[
săi,variantacilHriwverghi
a siirHpegeamdinJoculul.a
Beldirnan,
fiindBeldiman,
SlUllHr
eehlpaL
mAntaua
şi-auitat-o
înde
apartament,
descoperltăa
doua
.zl
de Iordache
carea- intentat.
imediat
divort
Ecalerinaf.iind
soţi:>!
sa şi, datorită
gerului,Hrlsoverghi,
a eontractal()pl1tcrnidi
răceală,vindeeaEl
denlecliei,
darşi ()ftiziegaJopanblce Hl fostfatală18scurttimp,u2
Maiadiîngăm
eă,In 18,;7în treccreprin [aşi,emisarul
ţ.aristAnato!deDemidoff,
aflădespreotră.virea
Il1!Scavilwehi
şi decesllllui
IIrisovcrglll,
notind
eă acestadinurmăs-adusInceruridupăCOllst,dt.area
eă llll-il.1L-i
o slavăîn euceril'ea
inimilor
unorslabefemeL
63Acestea
sînt,cxpllsesuceint,I'elatăril!despredispariţialui Hrisove.rghL
6(Al. Hrlsovergh!,
op,cit" p, XII·_·XVI,
b5.Alblnaromâneasdi",
rIr_70,din11sept.18i30_
6 Gh,(Jngul'eanu,
D, Ivăneseu,
Virginia!sac,Documente,
Bucureşti,
"Minerva",
197:),
p, 187,
7 Ibidem.
s Al.I-Irisoverghl,
op.ci!.,.p. XXVII---XXVIII;
"IoanNeculec",
fase.V,1925,p. 303.
50Arh,St, laş!,Colecţia
de starecivilă,Inventar617,l\'I(jrţi,
1809·1865nr, 19:10,
00ALHrisoverghi,
op,cit.,p, XXIX.
61"Hevista
Carpaţ.ilor",
II, din1.5sept.ISGl,p, :HO;Gh,Sion,SU1Jcnrre
con/impurane,
Bucurel,;li.
'T'ipogl'afia
Academie!
HOlIlâne,
1888,p, 4S4-,159.
6 H. HoscHi,Ce-amauzitde la altii, p, 219-·220.
" ;'vlaria
Platon"Dacialiterară",Bucureşti,
"Min(;]'va",
1972,p. 419,
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Varianta
formulate.
de Kogălniceanu
poatefi admisăcafiindceamaiapropiatădeadevăr,eutoatecă,rn 1837.vîitorui
ompoliticşi istoricsegăseala studit111
străluătat.e.P!
Dece?
Pregătind
o ediţiecompletă
a scrierilor
poetului,
la cererea
familiei
şi-aasumatroluldea redacta
prefata,pentrucarea avutaccesla toatemanuscrisele
lui Hrlsove-ghl,
la alte documente
de
familie,retete,rezultatele
autopslcietc, in plusa putut discutaeu Mairolache
unele detalii
privindplecarea
in străinătate,
consultarea
diferiţ.i!or
medicistrăinietc.Unicaobiecţiecesar
putearldlca,generînd
o anumeneincredere,
e căbiografia
redactat
ă deKogălniceanu
arecumva
uncaracteroficial,
fiindin concordantă
cuvederile
familiei
răposatului
care,maimultcasigur,
suportind
cheltuielile
materiale
ale edttărllpoeztllor,
puteaobiectaasupraoricăruicuvîntdin
prefaţă.Dincolo
deacesteccnsideratn
logice,
douădocumente
recentdepistate
in arhivele
leşene
vinsăinfirmeindubitabil
aserţiunile
lui Sionşi Rosett!asupracauzelor
mortiipoetului.
Astfel,
conform
acestorafirmaţti,
Hriseverght
a săritdincasaHeldlrnan
în februarie
1837şi,tot potri..
vitlor,soţiiBeldhnan
ar fi dlvorţatimediat,eleeiîn martiesauaprilie1837.Documentele
menţionaterelevăînsăcădlvorţuldintreso!:iiBeldlman
s-apronunţatla 6 iunieJ836eleeieunouă
luni mai devreme.
Atunci,mitropolitul
Veniamin
Costache
constinteadesfacerea
căsătoriei
dintreGheorghe
Bcldiman
- nu IordacheCHIn
e menţionatuneori- şi J<:caLerina
născută
Dimachl,
65Aşadar,înfebruarie
1837Ecaterina
Dimachi
nu111ilJ
aveanicio obligaţie
matrîmonlalăfatădeGheorghe
Beldiman.
numaiIoculaIncase]
oluişi decicomportarea
acesteia
nuputea
fi controlatădefostulsoţ..Caatare,chiardacăamadmitecă Hrisoverghl
s-arii intîlnit cu
EcatcrlnaDirnachl,
numaiexistaniciun motivplauzibil
să părăsească
locuinţaacestuiaesuaIadiudgeamul.
E limpede
aşadarcăflicavornicului
Dimaohi
IHlavutnicio implicaţie
morală
In dispariţia
poetului,dincareconsldereut
a fost,cum s·a afirmatşi n-avernmotiveSEl
nu
credem,
complet
Iudlferent.ă
la dispariţia
.fizidi.
il aghiotantului
domnesc,
"frumos
ca un soare".
Seimpuneinsăo precizare.
La luminacercetărllor
recente"tahesdorsalls"
nu este,aşa cum
credeaumediciicei-aufăcntantopsiapoetului,tuberculoză
la măduvaspinării,ci o afecţiune
multmaiseveră,
det,rminalii
desifilis,
(;<;
înfondlInneurosifilis
ce provoacăsecţionarea
măduvei
coloanei
vertebrale.
Nue excluscamaladiaSflfifostereditară,
eacauzînd
dispariţia
fulgerătoare
a vornicului
Nicolae
Hrisoverghi,
cit decesul
prematural celordoifraţiai poctului,dareste
posibilsăfi fostcontractată
depoet.
înţelegem
dececurabalneară
dcla Ischian·a avut
cfectulse-ontai:mediciitratau deteriorarea
reurnaLismală
a vertebrelor
coloanei,
În timpce
neul'Osifilisul
erodamănunc.hilll
elenervidinm{lduva
aeesLeia.
Şitotuşia avutlOG
aventuraeroticădintrepoetşi CaLinea
D.imaebi
? Răspunsul
esteafir·
mativ,fiindjustificatde maimulteconsiderente.
PrinlR3ljIaşulavea doaro populaţiede
40000··50000delocuito]'!6?,
decidestulderestrînsăcafaptuleliversdinînalLa
societate
să se
răspîndească
curepeziciune
prinviugraiintoatemediile
sociale.
Scandalul
dinfamiliaBelrliman
a fostdecipreluatde guralumiişi asociatcu dispariţia
poetuluI,
fiindreţinutdeadolescentul
Sionşi ascendenţii
luiRosetti.CeledouăfapLe,deşiprodusela anumitcintervalede timp,au
fostalăturateîn mcmorie
odatăcu scurgereaimplacabilil
a timpului.Nupoatefi emisă.
bănuialacă Roscttis·a inspiratelinSio11
.•Întrucît,comparlnd\FJe
textele,rezultădetaliidiferite
cu care ope.rează
fiecare.
ŞI Kogălniceanu
oferădouăindiciice convergspreBdmJterea
aventuriidintrecei doi
!ndrăgostiti.
Intii,traducindulpe Demidoff
şi.publieînd
fragmente
din lucrareaacestuiain
Dacialiterară"nu-]eombate
cîndacestadezvăluie
atitudinea
deDon.Jllana luiHrisoverghi.
68
Apoi,î.npl'c:!at.a
poezUlol'
luiHrlsovcrghi
neputindsăscriemaimultsprea nu declanşa
proteste
64Al. Zub,Mihailliogâlniceanu.
Bibliografie,
Bucureşti,
E d. Ellcicl.rom.,Editura
Militară.,
1971,p. XXXIII.Seînapoiază
In patriela 3 martie1838.
65ArII.St. Iaşi,Colecţia
Documente,
p. XXVII/23
şi p. XXVII/2·1.
66C.H.Desi:,N.B.Taylor,Baz:ele
fiziologice
alepracticiimedicale,
Bucureşti,
Editura
M.edicaIă,
1958,p. 950·..·\)()LT. Huch,.1.Fullol1,Fiziologie
medicală
şi biofizică,
Bucureşti,
EdiLuraMedicală,
1(:163,
p. 4·1.1
; RobertHegglin,Diagnosticul
diferential
al bolilorinlc1'Itc.
Bucureşti,
EdituraMedicală,
ediţiaa XI-D,196B, 9:35
- 936; A. Conu,Dermaio1.lenel'ologie,
Bucureşti,
EdituraDidactică
şi Pedagogică,
1976,p.
La85%dinbolnavireacţiaWasermall
estepozitîvă.
Circa20%dinbărbaţiitabeticisintimpoLenţi.
Bolnavii
tabeticiau·crizegastrice,
laringiene,
faringiene,
vegetaUvc
simpatice,
anale,tulburărivcziea]e
şi sexualeetc.
67s. J3ellangcr,
Le .{{erol.liza,
Voyallcr
efiMoldo--·
Valachie,
Paris,1846;D. Tappe,A
BibleSocieiy
ageniîn 1'lwRumanian
Pl'il1.cipalitles,
in "ThcSlavonie
eudEastEuropeHeview",
voI.XLII,nI'.9B,1965,p. 388--402.
63MariaPlatoU,o[J.cit.,p. 419;I{ogălnlc.eunu
insăîl combatepe Demidoff
la p. 424,
425,435etc.
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defunctului,
a aşternut,eu subt.ili
tatea-icunoscută,
următoureaIrază: "lnheşte-rnă,
fii norocit.,
fă-ţi unnumestrălucitIntreoameni,
casămăacoperi
şipeminecuslava
ta",69Contemporanii
an lnţ.eles,
iar urmaşllşi-audat seamacă acestecuvinteaLIfostadresate
prin 18:15
sau1836Jruruosulul
elebieşeandoarde o singurăLemele
orbitădefrumuseţea
sa,
darşi deseteadeglorie,şiaceeanuputeafi decitCatlncaDimaehi,
ceullerioraveasă devină
primadoamnăa Moldovei,
easoţiea luiToderi
ţ.ăBalş.OI',cladidragostea
respectivă
a existat
eu certitudine,
deceIl-amadmiteeă ,·a cnnsuurat
şi aventurarespectivă,
tulburatădeun soţ
bănuitor,ee scsizasc
efemeraatractledintrecei doi.
Infine,docmncnlele
IeseneWllţjollatc
conducla o concluzie
siruilară.
Căsătoria,
la 8 mai
1832,dintreEcaterlrm
Dimachi
şi Gheorghe
Beldilllan
si-aconsumat
rapidcomhustla
sent.irnenLală,Caurmare,încădin18:l5prin"douăjaloh,,",vornicul
Dlrnaehi
a solicitatdesfacerea
căsuiciel,Prinrezoluţia
din2 iunielK15a Mltropollcl
Xtoldovet
s-ahotărîtca,pentruatenuarea
neln
ţelegcl'ilol',
celdoisoţi,,0vremea să osâhi",darvornlcul
Dimacht
şi-aretraszestreaprovoctnd
prejudicii
nurleriale
ginerelui
său.Răgazul
deunannua avutefectulscuntal.,
nereuşind
sărevitallzezc
sentimentele
dintreceidoisoţi.Documentul
refinecă s-aactionat"eI'uj.înd
bătrîneţele
unuihocrdearuărăcluntle
llf-cinstHei
înlsbavăa Iiieei"şi căspătarulBeldiman
pentruincuviintareadivortulul
ti prezentatmitropohtulul
Veniamin
Costaehi
"dovezidenccnviincioase
fapte
a fOblei
dumnealulsut.il",
Înce-auconstatacestedovezidocumentul
nuinsistă.Decomplezenţă,
bineintentionat,
mltropnlltul
fi adăugatînsăo propozitie
contrazlcjnd
af'irrnaţllle
anterloare,
scriindd'i "purtările
dumnealor
au fostneprihilnite".70
în acestclimatde susplci
unlIarniliale
dintresotiiBeldirnan,
pareplauzthll
amorulcelor dol tineri,declanşa
1 prin 18:35sau1836.
Durerile
violente
lncănu se deel311şaseră
in felJ!'ual'Îe
1836,cîndHrisoverghi
maiputeadansa,
participind
la balulmasea!menţionat.
în varafioului1836,eu lllcrsll·i1:abetic,
Hl'isoverghi
luînddrumulVienei
eraunomsfîrşit,nemaifiind
în staresă alimenteze
sentimentele
fluetuan1:e
aleCatineăi
Dimachl
carc,divortaHt
recent,cAutaunparleneI'pe măsuramarilorsaleambiţii.
111foeat
darefemeră,
dragostea
EeaLerinei
Dirnaelli,
lll'mată
deindi'ferenIă,
i-aprovocat
poetului,
In perioadadud acestatrece8prinmarisuferinţefizice,all1ăr{tciunea
lJcnlrnnestatornicia
feminină.
Dincelesueeil1t
prezentate
seclegajă
implicitelLeva
eoncl\1zii.
PoetulHrisovcrg11i
a fost
deseendentul
uneivechifamiliiboiereştide originegrecească,
senmalaLii
În Moldova
încăelin
secolul
al XV-Icrl,
darcare,cahoierid( rangmie,n··auj ucai:,decîteucxcepi,j.a
talăluisău,vreUll
rolimportant
învialapolitieă
a Moldovei..
Poetnls-astinsdinviaţălanumai26deani,caurmare
g unuincu!'osifilis,
poateereditar,poatecontractaL,
ce a înregIstrat
o nefastăcvolnţ,ic
rapidă,
şi nu ca \l]'l1mrc
a !lnci3venllll'i
eroticecu CatineaDimachi.
Dragostea
sa faţă denestatol'nie.a
fiicăli vOl'l1icului
Nicolae
Dimachi
a făcutvilvăÎnrîndurile
protipenrJadei
ieşene;.adevărul
fiind
parţialdeformat
şi Inaceastămanie.dlrcţinu!
şiaşternutpehirtiedeG11.
Siollşi,,RaduHoseUi.
,"
69Al. Hrisoverghi,
op. cit., p. XXII··XXIII,
70Arh. SI. Iaşi, Colecj.ia
Documente,
p. XXVIIi24.

ECATERINA
CHINEZU
Cucitevatraducerişi scrierioriginale,l
J':caterina
Chinezll
a IntratrecentIn Istoria.litemturiil'omâne2•
UitaUI
deconhrnporal1i
încădintimpulvieţii,scrHlom-ca
a traversatundestin
tragk,deparcăs-rl1'
fi născut,dear exista,subrăulaugural 7.Odici
nder.ieirii.
fn lipsaoricărui
conturbiografie,
încercăm
a-irecompune
traicetoria
vieţ.ii,al căreitragismeonfcrăun plusde
Interesfaţ.l.deoperajOi,
devaloaremodestă,
DeLaliile
unuidocument
postumpermiteafirmaţ.ia,
cu unelerezervede aproximaţie,
eă EeaLerinll
a vzut luminazileiln allul17\18.3
1 Urzicipentruunilelemei,În "Zimbrul",
1,1850,jJ.73; Urzicipwlrlluniidinbărbati,
ibidem,
m:.20.•p. 79; 1Vledita{ia
unei.lirldllUe,
JIl"Zimbrul
", 1851,p, 2:17
-23\).
" Dic(fonarul
liIeralruii
I'omllne
dela originifi/nilla 1,900,
Bucureşti,
Eclitlll'a
Academiei
RS, Hornllniil,
lUi\),p, 179.
3 b.l'h.St. Iaşi,Colectia
de starecivilăIl municipiului
Iaşi,morţi,1879,act. 1338.
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Sepoateafirmacucertitudine
cătatăl Eoaterlnci
s-anumitBagiAndonie
(Andronachi)
Cavacu,
ceavealocuinţaIn Iaşi,IntreuliţelePoduluivechişi Si.Vineri.Aceastasededucedin
Insemnarea
scriitoarei,
princarenotacăunadinsurorile
saleeracăsătorttă
cuProcopie
Florescu,
Oriacesta,Intr-ocereredin2noiembrie
1844.menţiona
perăposatul
Sf;U
socruAndorii«
Cavacu-.
Oaltăsorăa Ecaterinei
a fostcăsătorită
cuunuldinfiiiboierilor
Negură.
1nnotelesaleEcaterina
mentlontnd
adeseori
pe nepotulsău-- desoră,zicemnoi IancuNegură".
Detaliile
depistate
desprefamiliaCavacusintreduse.Astfel,un Panl.eli
Cavacudeţinea,in anul1779,o poliţăde
2 800piaştrta voievodulul
Alexandru
IpsllantidinŢaraRomânească.
în anul1803posedao
crlşmăcupivniţă,la PoduldepiatrădinIaşi,suditulrusGheorghe
Cavac.în anul1821,unBagi
GheorghcCavaf
aveaunlitigiupentruo poliţăde2 434groşiturceşticuEufrosina
Calimachi.
In fine.•în 1839,s-astinsdinvlată,Iăslndu-şi
avereain marencortuduială,
eăminarut
Iordache
Cavacu",
Dacăintreacestepersoane
şi ascendentit
Ecatermel
existăvreofiliaţiee greu,deocamdată,deprecizat.Certestecăbuniculdinspretată al scriitoarei
a fostunDimitrie
Cavacu,
care
eltrăit multtimpim Moldova,
undes-aşi căsătoritcu Catinca,
fiieacăminarului
Constandin
Purici,carea avutcazestremoşiile
Galbeni
şi Tulcştidinţinutulgom:w.FiuI
lor,Andrunachra indeplinit
detimpuriudiferiteslujbe"pelîngădomniile
demainainte"şi tnde.osebl
in timpul
luiMihailGrlgore
Sutu(181\)--1821),
fiindrăsplătiteuranguldecomis.Inurmaevenimentelor
din1821s-arefugiatInBasarabia,
undea rămasplnăinpreajmaanului18307•
Mama:Eeaterinei
al căreinumedefamilienu-lcunoaştem
deocamdată,
a trnbrăcat
hainamonahală,
stlngindu-se
dinVIaţăIn septembrie
18498.Despre.familiaChlnezuştim că a venitin Moldovaunle
179(),
fiindcompusă
dinsoţişi trei copii:Dumitraehl
-- ajunssulgerşi stinsdinviaţăpe la
1821,Mthalachi
- ccaveasă devinăsoţulEcaterlnel,
şi Alecu- serdarşi holtclpela 18529.
Se
parecăfraţiiChinezu
au avutşi o soră,căsătorită
cu un Constandiu
Negurădela lIuşjlO.
Ecatertnas-acăsătoritcuMlhalacht
Chlnez
u, tnaintede1820căci,la rcccsărntntul
efectuat tn acelaşian, Mihalachl
eraînregistrat
cu rangdepaharnicşi dispunea
de2 scutclnicl
In
oraşulIaşi,decieraconsiderat
dreptcapdefamiliell.Pentrua-şilărgiresursele
materiale,
in
4 Arh.St, Iaşi,Colectia
Manuscrise,
nr. 1 504,f. 20v. ; ibidem,
SecretariaLul
de Stata
Moldovei,
dosar1172,fila1. P.rocopi
Florcscu
erafăcutcămluarla 20aprilie1835,comisla
10iunie1837,spătarla 9 noiembrie
1839.în 18f)9erapostelnic
( Ibidem,
fondSecretariatul
de
stat, dosar345,f. 1(9).Trăiape la 1876- 1877,cîndse ocupacu diversetranzacţii(Arh.
St. Iaşi,Colecţia
Documente,
p. 422,dcc,320-324).S-astinsdinviaţăla 1:3iulie1877(Arh,
st. laşi, Colecţia
de starecivilii
..., Morj:i,
desp.III. act. 882)
fiConstandil1
Sion,Arhondologia
lHoldovei,
Bucureşti,,:M.illcrva",
1973,p. HlO;Arh.
St. Iaşi,Colecţia
Manuscrise,
m, 1 504,f. 23v.
6 Constantin
C.Glurescu,
ConIT/butiun!
lastudiuloriginilor
şi dezvoltârÎÎ
burgheziei
române
pfnăla 1848,Bucureşti,
EdituraŞtiint.ifică,
1972,p. 119,120; Catalogul
documentelor
grecesti
dinarhivele
statuluidela oraşulBraşo/J,
voI.1, Bucureşti,
DGAS,1958,p. 659,llr.22,$1; Ar11.
St. Iaşi,Secretariatul
de stat al Moldovei,
dosar630.
7 Arh.St. Iaşi,TI'.1765,op.2 014,dosar23,parteaa JI.·a.,
f. 615v-646
..Cu Costaeh!
Puricierave!căpitandeTecuci
in 1742(Documente
priVind
relaliileagrareinveacul
al XVII [-lea
vol.II, Moldova,
Bucureşti,
EdituraAcademieI.
H.S. Homânia,
19()(j,
p. 240.
8 Arh.St. Iaşi,ms.1 504,f. 17v. Menţiunea
deaicispecifieă
decesulacesteia,vineri9
septembrie
1849,nla8 clasurisara"a mameisalemonahiaZinovla.
Conform
opisului
alfabetic
delaArhivele
StatuluiIaşi,intoemit
şidupămitrieabisericii
Sf.Parasehiva
Mitoc(acumllpsă),
aflămcă la actul54a fostInregistrat
decesuluneimonahiiZinovla,
la 15septembrie
1849,!n
etatede80deani.Rezultăcăs-anăscutdeci1111769.
Pareplauzibil
săfievorbadeunaşiaceeaşi
persoană,
decesul
fiindconsemnat
la zilediferitedincineştiece motive.înseamnă
că, alune.!
cind5-anăscutEcateril1a,
mamasa avea2\Jde ani,ceeaee e normal.
9 Alexandru
(Alecu)Chlnezu
s-a născutla Iaşi.•în 1796,fiindbotezatde Al. Moruzz!
Volevod.
A tnvăţatla şcoaladomne.aseă
dinIaşi,obiectele:gramatica,
retorica,poeziagreacă,
geografia,
aritmetica,
algebra,geometrie,
trigonometrie,
fizicăşi astronOmie.
Vorbearomâna,
greacaşi puţinfranceza,rusa,turca.Dela 1 ianuarie1832a lucratla secţiaII din vistierie
(Arh.St.Iaşi,TI'.1 352,op.1 355,dosar22!\,f. 8v- 9).Pentrufunctiadestolnacialnic!n
vistierie
a primitrangdeducerIa 16iunie1835şi serdarla 10decembrie
1835cinderaşefdese.ctle
(Arll.St. Iaşl,Secretariatul
de stat al Moldovei,
dosar344,f. 20; .Buletin,toaleoficială",
IV,
UI'.20,din8 martie1836,p. 166--aiei
ef.ofisululnr. 167/31
<lec.
1835).S··astinsdinviaţăprIn
1856.
10Constaudln
Sion,op.cit.,p. 140,190.
11roan Neeulce",
1923,fasc.il,p. 17.
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anul1821a crunpăral
de 13vorniceasaZolţ.aBalşdouămoşiidin Basarabia NllI'lăncşti
şi
Va,;ilăuti pe carc, la rîndulsău,le-aarendatpentru;, ani contrasumeiele8000Icipe a1112.
D!nanul18:\2şi plnăîn 1834a îndeplinit
funcţiadeispravuic
al ţinutuluiFălciul3,
iar
prin18,)7exercităfunct.la
de veebilal agă!ScarlatDomei,
calitateIn careerachematla divan,
pentrua-ireprezenta
interesele
în mczatulmoşieiCetăţuia14.
La 13martie1838solicitasă fie
inatntatîn rangI',dolcn
nţ.ăcarei-afostsatisfăcută
la 2(\ianuar!e1840cind,prindecretul1 029
i s-a acordatrangulde spătar,avansaremotivatăprinactivil.at.cu
desfăşurată
în calltatede
Ispruvnic de FrtlciuJG
Infl])l'llarie
1842soiicita
iar6şiocirmuirii
o stujhiî
11,la 18fcbIuarie
184:3
ofereao mărtur!e
"JurieiPeiu'",Cutoateacesteail)scurttimp,probabildupăo scurti!suferinţă,
s-astinsdinviaţă
cătresfîrşitulInni!aprilie1843'9,
căcila1 maiacelasianEcaterlnamenţiona
Intr-ojalbăcă "de
a răposatulmeusoţ au rămas3 copiinevlrst.uici"
: doihăieţişi o fată. Dureroasa
pierderea
omuluiiubito determina
să-şireversesuferinţain stihuri,datate7 martie1844,in care-şideplîngeadestinulneîndurător;
"Dinrragidameavrăstăşi credcă.pinla moarte/Alwlrăeiunea
soartei,sărmana,voi gusta"20.
DaciiIntormattlle
documentare
nu neîngăduie,
dcocatndnt.ă,
să aflămcelovituril-a dat
destinul
pînăladatarespectivă,
nupoatesănunesurprindă,
înincercarea
descrutarea viitorului,
anticiparea
li nupuţineşi cumplite
suferinţemoraleprincareaveasă treacătrnbrăctnd
hainele
Iudollate,
Aslfel,la scurttimpse stingeadin viaţă,la 8 ianuarie1845,nepoatasa, Eeaterina
Florescu,
la numai10allizl,fiicaluiProcople
F'lorescu.
Afectatădedurereapărinţiloracesteia,
EeaterinaChinezu
compune
versurile
Nccroloqul
uneitinerecopiliţ
it, in caredepltnge
suferinţa
părluţllor,
Inchelnd
cu proprtelesaleregrel.e
: "Asteversuricelce scris-auel-amar
plînsle au
udat'.22.
In eforturllc,decreştereşi educarecorespunzătoare
a celortrei copif
, Nicolae,
Dimitrie
şi Smărăndiţn'",
a recursin repetaterînduri,conform
practicilor
vrcnut,la diferit.e
tranzacţii,
pentruprocurarea
sumelordebaninecesare,
atît extstenţei
cotidiene
a familiei,
astgurărnfondurilorpentrucontinuarea
studiilorin străinătate,la Paris,a celor2 băieţi,cîtşiasigurării
zestreipentrucăsătoria
Smărăndiţei.
Astfel,la 15mai1846primeadela vistieriaMoldovei
:300
de
galbeni,dreptavanspentruvinzarea"casilorcavaculut",
urmindsă maiincaseze
la 28 iunie
sumade lO()galbenişi 1 !S()O
galbeni
la 1 august'",Banilrespectivi,
la careseadăugauprobabil
şi alţii,au fostapoitmprumutuţl
cu dobindii
18dIferit.e
persoane.
în 1848,spreexemplu,
i-a imprumutat
lui MateiMillo- actorul_.-pe termende2 ani
sumade 600galbeni.
Acestaîi restituia,anulurmător,la 8 iuniejumătatedeimprumut,
plus
30degalbenidobinda25•
La29ocotol11brie
18,19
primeadela beizadea
Vogoride,
in contulunui
alt imprumut,
sumade 500galbenicumşi dobindalor de 57.In anumitesituaţii,.\iuma fost
la 2 lloiembrie
1849,îi ofereatot lui Millosumade 100galbenifărădohindă26.
La 9'noiembrie
1850încasadela IancuSiHon
o dobîndăde48degalbeni,
întrucîtii împrumutasc
sumade400
galbeni,
banicucarejşiachitaniştedatoriila cunoscutul
bancherMicIlel
Daniel,eftşila nepoLul
său,IancuNegură27.
O altătranzacţieo realizala 28 decembrie
1855,dnd a vindut"obolla."
cu 500galhenidineal'("
400îi îmnJnaginerelui
săuIn contulzestrei28,
Numeroţ,sele
combina
ţji.
12TeodorViruav,Istoriavie/iimele,autobiografie
din1845,Bucureştl,
1908,p, 82şi unu.
13Arh.St. Iaşi,Secretariatul
de stat al Moldovei,
dosar402,voI.II, f, [)9 70.
J.' I. Antonovici,
Documente
blrlădcnc,
vot II, Elrlad,1912,p. 30(\.
15Arh.St. hlŞi,Secretariatul
de stat al Moldovei,
dosar402,voI.II, t, 69-70,
16Jbi.dem,
dosar345,f. 99 v,
j'/ Ibidem,
fondMinisterul
dejustiţie,'1'1'.
1 75[),op, V,1994,dosar30,t, 1.
18Ibidem,Colecţia
Documenle,
p. 718,doc,30.
19Ibidem,Comisia
epitropicească,
TI'.1075,op. 1227,dosar66,f. 1.
20Ibidem,IllS.1 504,1. 18.
21Ibidem,
Colecţia
destarech'ilă,Mitricabis.Sf.Atanasle,
act 50/1845.
22Ibidem,ms, 1 504,f. 19.
23Ibidem,Coleeţ.ia
Documente,
p. 529,dne,72.
24ibidem,I1lS.
1 504.f. 18v,
2. Ibidem,
1. 22.
26ibidem,f. 22--22v,
2',IbidenlJ
f. 22\r.AcestIancuNegurăeratn1849sIugerşiprimeachezăşIe
dela hatmanul
Nicolae
Mavfocordat
pentrnpostuldesecretaralpoştelnr
(.Buletin,foaIeoficială",
XVII,nr.25,
din 27martie1849,p. 102).
28Arh. St. laş., ColecţiaAiamlscrise,
nr. 1504,1, :.Ilv.
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financiare,
dincaream prezentatcîteva,i-aulngădultrealizarea
uneiambiţiilăudabile: l.rlmil.eren
fiilorsăila studiila Paris.Celmaimare,Nicolae,
a pornitspreParisla 15august184li
pentrufistudiamedicina
timpde6 ani.Interesant
decunoscut
că,dupăestimările
sale,unan{le
studiicosta120degalbeni,
iar drumul,dela Iaşi13Paris,costa40degalbeni29•
Preferinţele
lui
Nicolae
la Parisnus-auorientatcătremedicină,
cispreinginerie,
aşacăacesta,dupăîncercarea
departlcipare
la evenimentele
dela 1848,a venitIn capitalaMoldovei
inginer.
La lc1ianuarie185(l"la(lceasuridimlneaţ.a",
plecacătrePariscelde-aldoileafie,al ei,
Dumitrachl'".
întrerealizările
saleîn aceastăperioadătrebuieconsemnată
logodnaFiiceisale,la 14
decembrie
1852,cu AlecuMacri- cc-aveasă devinăcămlnar_.-căsătoriacelebrtndu-se
la H
ianuarie1853,naşifiindProcople
Florescn
şi sorasa Eîrosina.Nouafamilieaveasă-iaducă
citevarazedebucurieEcaterinei.
In noierubr!e
185:)vinepelumeun nepot-- Alciblnd
Macri,
iar la 2 mai1855al doileanepot=-CamilMacri,naşfiindCrtgorlRizu31.
In curîndInsădollul
seabateasuprafamiliei
luiAlecuMacri.La 9 fehruarlc1856,Camil 1nvîrstăeleun an ._-se
stlng«de"spasmos"
32,iarrest douăsăptămîni,
la 2(;februarie,
işiurmează
frateleşi Alclbiad,
seceratdeaceeaşimaladtc'".
Şi,ca Thanatos
să-şicompleteze
paletaderavagii,la 2 mut18:57
Smărăndltu
rămînevăduvădeoarece
,,3IIrăposatbietulnenorocitul
AlecuMacrt
" 3.
AşacumbănuiaIn18'!4.,Ecatel'.Îna
Chlnczu
aveasă treacă,Incontinuare,
prindrama
tice
tncercări.
La12iulie186(la incetatdinviaţă»iubitulşi scumpul
meufiu Nicolai,
deholcră""',
căzîndvicLirnă
epidemlet
ce a hlnl.ui
l.în Iaşişi in Moldova
în acelan. Doi ani mai tîl'ziu.la
13f'ebruarle
18(l8s-astinsdinviat.ăşi celde-aldoileafiu,inginerul
Dimitrie
Chtnezu,
în vtrstă
de32deani(născutdecila 183(l).
Locuia,dimpreună
eu mamasa,InstradaHomănă'".
Orlat.ă
cuacestaeraupracticîngropate
şi toatestrădaniile
de-oviaţăaleEcaterlnelChineza.
Graţieînsemnărilor
saleputemaflacîtevaaspectedinpreocupările
atît faţă decultură,
cît şi faţă deevenimentele
politicela carea fostmartoră.Urmarea legăturilor
cu MateiMlllu,
înţ8·18a primitdela acestaoJojăgratisla henoar.
Anulurmător,1849,cumpără
olojăla teatru,
cu 30degalbeni,
în tovărăşie
eLIsorasa EfrosinaFlorcscu.
în anul1851a cumpărat
lot dela
Millo,cu 30 de galbeni,o lojăpentru30 de rcprczeutattf".
Lacurentcuviaţapolitică,
la 5 ianuarie1859EcaterinaChinezu
scria"S-aualesDomnul
tări-lMoldovei
Alexandru
IoanI Cuzaşi totodatăUnireaceamultdorităeleromâni.il.stăzi
neamului
românescli-aurăsăritsoarelecelstl'ălucitr.r
şi ,iauterminatanii ceiÎntuneeati..."
Dupăcare,prezentind
bucuriagenerală
notaversurile:
"Astăzizi de prăzl1uire,
toţi de obşteHăstrigăm.
Să trăiascăintii unireaşi-apoidomnulsă-lurăm."
La24ianuarie,
aflînddealegerea
ca domnnI'FiriiHomi\neşti,
tot a luiAl.1.Cuza,nota:"bIlCllria aceastasă va pomeniin analelevecinicii"
38.
Lovităcu necruţare.EcaterinaChinezu
şi··apurtatdurereaplnăla cioctombrie
18'i(),
dnd a plecatdinstradaRomânănr. 21 din Iaşi,alăturide soţulşi fiiisăi39•

!9DetaliidespreviHţaşi Hctivil.aLca
luiNicolae
Chinczll
prezent.ăm
in "Cercetări
istorice",
lX--X, 1978-1979, p. 655 656.
80A1'h.St. Iaşi,Il1S.
1 ,1')04,
f. 2:3v.
31Ibidem,
Grigol'i
HizueranepotullniNeclllai
Hizu,fostispravnie
deHîrli"iu.
în tinereţe
a fostgrămăticla ispravnicul
decurteHirlăll,apoila poşle,plnăIn 1837(cI.Constalldin
Sion,
op. cit., p. 233)_
32AdI.St. Iaşi,Colecţ.ia
destarecivilă,Mitrieabis, BunaVestire,act 180j18bfi.
33Ibidem,
net. 184/185G.
3' Ibidem,ms.1 fi04,f. 2:3v.
35Iliidem,
Colecţia
destarecivilăa municipiului
Iaşi,1866,voI.III, f. 1254,nr. :;4)8
(decesulsa produsla 7 iulie);ms.1504,f. 26 v.
36Ibidem,
f. 26 v,.•Colecţia
de starecivilă,lllOl'ţi,
18(l8,act. 137.
37Ibidem,ms.1504,f. 20.
as Ibidem,
!. 26.
39lliidem,
Colecţia
elestarecivilăa municlpiului
Iaşi,morţi,act.1 338/1879.

