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GHEORGHE SlBECIU 

DIMITHIE BELDIMAN 

Familia Beldima n, din rlndurilc căreia s-au ridicat personalităţi ce au contribuit la pro- 
păşirea culturii româneşti, a avut o evoluţie sinuoasă, destul de interesantă. Avt ăzi , poate sur- 
prinde de ce Cantemir, spre exemplu, i-a ignorat existenţa! sau de ce paharnicul Sion, recunoscut 
ea observator alent al Irunilii lorboicreşl.i, i-a atri Imi t () modestă sorginte răzeşească''. Conform 
tradi tiei familiei, ascendent ul acesteia a fost un Be ldirnnn nemiş, ",cnil in Moldova din Tara 
Uugurească şi care a vieţuit la Roman, lăslnd doi urmaşi: Gheo rghi ţă, fiul cel mai mare, ce a 
ajuns vei vornic, şi Grigore, mezi nul, ce a devenit vei logofăt. Gheorghită a trăit la o rhei , avînd 
un singur urmaş, pe Mihai, car,' fi murit într-o luptă la Po du l loaie, stingmdu-se astfel neamul 
său, Grigore a trăit Ia Tecuci, s-a căsătorit eu {) fată a Mijii şi a avut un băiat, Ion. In anul 1615 
Grigore a rost ucis de Şlefan Tornşa la Siret, iar averea i-a fost confiscată. După dispariţia tra- 
gică ti solului, logofe l.eusa Impreună eu 1011 au pribegit în Tara Ungurească, înapoinduse după un 
timp În patrie, unde domnia, printr-nu uel de mărinimie, i-a restituit moşiile avute ca zestl'e3. 
Fiul său, Ion Mija, a avut descendenL pe Mihai Mija cămăraş şi a trăi l la lIoceni, in tinutul 
F{deiului. Succesorul său a fost Zaharia Mija mazil, iar acesta la rtndul său. a avut un copil numit 
Grigorc+, care la bătrîneţe a devenit bunicul după Lată al scriitorilor Alecu, Dinjitri« şi Iancu 
Bel di ma n. :1 

Spre sf lrşit.ul secolului trecut, 1. Ta novicea nu, realiztnd o amplă biogl;afle a vornicului 
Alor-u Bcldirnan, de fapt cea mai completă piuă astăzi. considera asceudentulfauu liei pc marele 
logofăl Nichi Inr Bcldirnu n, ucis la 1615 de ştefan Tornsa'', aserţiune preluată ulterior", Coro- 
borind lnsă zestrea script.urală de la Inaintaşi, se constată .. surpriuzător, că aUI: vornicul Ghcorghi- 
ţ:l cît şi lo gof'ăt u l Gl'igorie, nu sint mcntionaţi în document e". Cum genealogiiJ de mai sus a fost 
rr-dactut ă de banul Gheorghe Beldiman în 1774, să admitem eli. dalorită scurgerii timpului, 
l-a confundal pc Gl'igore CU Niehifof Belcliman. Apm' insii neconcol'danţe frapante. Nichifol' 
Beldiman IHI avut un urmaş, ei lrei: Marin, căst\torită cu Savin Prăjescu, Toader şi Mihăilaş 
Belrlill13n", care, în cinda vicisitudinilor, Il .. au renunţat la numele de familie. Dllpi'i trecerea lU- 

\ D. Canlemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Edilura Acadcluiei g,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, 
L Ta novÎeeanu , TraducâloTul din 1803 al "JlencellIni!or". VOTnÎr'u! A.lexandru Beldiman, 

In "..\ ['11 i\'a ", IX, 1898, nI'. 8- 4, p. 170. 
" AI. Piru, Istoria lifaalurii române de la origini pînă la 1830, Bucureşti, Edilll)'a Ştiin .. 

ţifid şi EncieIopedieă, 1977, p. 579. 
7 N. Stoicescu, Usla marilor dregători ai Afoldovei (1384-1711), 1n "Anuarul [nslitutullli 

<.le istorie şi arheologie ,A.D. Xenopoh, laşi, VIII, 1971, p. 401 .. , .. 425. 
B K Stoiee,cll, Dic!ionar a.l marilor dregători din Tara RomânCClscâ şi .Moldova, sec. 

X J r X V Il, Bucureşti, Eel. Enciclop. Hom., 1971, p. :349. 
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giei abătu!e asupra lor, Mihăilas a devenit vornic de poartă şi trăia la 1664", iar 'Toa der e meu 
ţio nat la 16:34; apoi, e o certitudine că fata Mijii na fost a doua soţie a lui Nichif'or, întrucît, 
In HH2 trăia văduva acest uia, ce se numea Ana Bel dimăncasa, fiul său Mihăiluş Beldiman, cît 
şi Maria "giuplneasu" fostului vornic Sa vin!". Admiţînd elI fata Miji i a fost prima soţ.ie a Iogof ă- 
tului , de care a divorţat, copilul Ion trebuia să poarte numele tatălui. Ipoteza lnsă cade, intrucit 
în HjE) fala Mijii era soţia legitimă a logofătului şi a emigrat după uciderea acestuia, Şi apoi, 
cum se face că Ion, fiu ele logofăt, rcdoblndiurl moşiile" n-a obţinut nici un rang lioicresc ? 
O singul":). concluzie se poate desprinde din suita de neconcordanta schiţate: că Nichitor Beldiman 
1lI1i ascendcntul f'arni liei , cum nici Gheorgliit.ă şi Grigore, care poate nici n-au existat. Se poate 
a dmit e Insii, că ta lăI sau hunicul Ini Ion Mija să se fi numit Bcldiman - în fond, În documentele 
epouii apar destule persoane cu acest IIU111e -. dar să fi avut o obîrşie mult mai modestă şi nu 
de logofăt, cum pretindea Gheorghe Bcldiman Ia 177-1, făcînd adăugiri fanteziste Iri arborele său 
genealogie. 

Boierirea Beldiruurrilor de care ne ocupăm - recunostea Însăşi Gheorghe Heldiman 
este neindoielnic opera lui Constantin Cantemir. Acesta, înainte de domnie, trăind rn ţinutul 
Fălcinlui, a a vut prilejul sl cuuoască, intre alţii şi pc. tnazilul Zaharia Mija care, presupunem, 
i-u tăcut unele servicii. Drept rccunoştintă, după dobîndirea tronului Moldovei, Cantemir l-a 
trimis pe Grigorc Mija la Tarigrad, rrnpreună cu fiii săi, unde au lnvăţat greceşte şi turceşte, 
iar ia Înapoierea în patrie, I-a f ăcut căiuăraş, atrrbuindu-i şi numele ele familie BeJdilllanll, 
Această funcţie () deţinea şi la 1705 clnd Anlioh Cantemir li întărea stăpînirea unor locuri de la 
Buburuzi şi Vîrtopullui Frăteiu din ţinutul FfllciuJ2, Ceva mai tîrziu, la 26 iunie 1709, Intr-un 
proces pentru nişte locuri din ueelaşi(.inut, e menţionat ca fost cămăraş1:l. Dimitrie Cantemir 
ia atribuit rangul de logvfăt al treilea, cu care apare menţionat în!:r"ulJ document din 21 martie 
1711. După deZlloclăm1ntul bătăliei de la StăniJeşli nu la urmat pe Cantemir in exil in Husia, 
jlreferînd să rămînă în patriel. Sînt insel aserţiuni că printre familiile ce lau însoţit pc c,lrturarul 
voevod s-ar fi numărat şi BeldimanHi, E posibil, dar llumai dacă adrpitcm că c vorba despre alte 
persoane. 

Nicolne Mavrocol'c1at "i-au dat visteria în sumă" la 27 aprilie 1713, figurînd CU rangul 
de visticl'llic al doileaJ". Acelaşi rang li aparţinea şi la 5 noiembrie 1714, cînd cumpăra jumătate 
din COJ'lleştF' .. ca, de la 1 martie 1711l, in postura de marto!', să fie consemnat ca fost visticr, 
In perioada cît a fUl1eţ;oual la visticriaţării sa căsătorit eLI Aniţa, fiica vistiernicului Gheorgl1ilă18 
in timpul lui Nlihai] Haeovi(.ă, ca urntare a unor invinuiri, vistiernicul Ghcorghiţă a fosl călu 
găril. cu forţa şi trimis În surghiuIl la mănăstirea Pul.na, unde şia găsit sfîrşitul zilelor. Fiii săi 
ali fost intcrnniţaţi, iar averea lor eonJ'iseat{l. Pentru a nu împ{rrLăşi o soartă similară, Grigore 
Belcliman şia pus zălog moşia, oferind sLăpînirii Illai multe pungi de bani In sehimbullihertă1.ii. 
Următorul domn, Grigore Ghica, a eliberat pe feciorii fostului vistier Ghcorghiţă, iar pe Beldirnan 
l·a făcul cluccr19• 

în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat (173:3-17:35), s"au stins din viată atît 
Grigof(; Beldiman cît şi solia sa Alliţa, lăsînd patru urmaşi: Constantin, ee a murit tÎn{lr20, 

" Cata/ogill documenlelor moldoveneşti din arhiva istorică cenlralâ a slatului,Bueureşti, 
19ti8" voI. III, lll'. 1 0,15, p, 2:11. La 3 august 1665 Mihalaşco Beldiuwn şi Constantin Bcldiman, 
feciorul lui Toade!'", vindeau părţi ele moşii din ţinntul Trotuş ("Uricarul", X, p, 2:30). 

10 ibidem, voI. II, Bucureşti, 1959. nI'. 1 008, p, 211, 169 ("Uricarul", X, p, 16f)), 
11 Arh, St. Iaşi, Colecţia Documente, Xl./40. 
12 Cataloglll dOCllnlPlltelo/' moldovl'.nc$Ii. .. , \'01. V, nI', 453, p. J 20, 
Ia Biblioteca Academiei, Creşterea colec/lunilor" Xl.IX,· LII1, 1938,-1942, Buelll'eşti, 

1 \J.1II., p. 15(}. 
14 1\1'11, st, Inşi, Colectia Documente, XL/40. 
15 Gh, Bezviconi, Boierimea Mo/do/Jei dintre Prut şi Nistru, voI. 1 [, p, 177, nota 2. 
J6 Al'h, st. Iaşi, Colecţ.ia Doci/menie, XL/iO; Catalogul docllfnenlelor moldoveneşti"" V, 

JU, 1 Hll, p, 31 L 
1, Ibidem, J]f, J 27:3, p, 318, 
18 AI'h. St. Iaşi, Colectia Dowmenle, XL/40, 
19 liJidcm, E disculabil totuşi dacă a fost clueeI', Intrue1t după moarte, doeumentele reţin 

fllllc\.ia de visliel'llie a] doilea (ibidem, XL/27 şi 32), Tanoviceanu opinII că ar fi fost dueeI' (op. 
cit" p, 170). 

20 Un "Col1stanLÎn BeldimmI şi brat ego" (şi fratele său) alături de "0 sarnă de m3zili şi 
ruptaşi" erau scutiţi In 20 ianuarie 1764 (N. Iorga, Documentele familiei Callimachi., voI. II, p. 8u). 
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eH10, p. 4()0. 
34. 

Toniţ,l. ee fi murit la Ccrnăuti'", Glu-orgue şi Andrei"", ee erau în viaţ.ă în anul 1774. După cum 
nota Gheorghe Bcldirna n in acel an, atît el elL şi fratii săi au beneficiat ele generozitatea lui 
Grigore Ghica în cea de-a doua sa domnie (1 ?el:) -. 1741), Iiind luati la curte sau lrirnişi la 
Constantinopol. ea şi în Tara Românească. "unde au slujit. domnilor cu dreptate" 2". 

Dintre toţi fratii, Gheorghe Be ldimun, tatăl scriitorilor eu acelaşi nume, a reusit cea 
mai considerabilă ascensiune in viata politică. Astfel, la t Lnnicm hric 17f,() era şa l.rnr şi ispravnic 
de h'\lciu, calitate In care i se poruncea sil. puuă în drepturile ce i se ouve nea u pe su lgcrul C. .Iora 
asupra moşiei care-i aparţinea, Crăciu neşt i'". La ·1 iunie 17;'7, ea hiv veI sulger deţinea funcţia 
de ispravnic de Fălciu, o cuplnîl acelaşi post şi n anul 17:19"'. La 10 mai 1702, Inl la isprăvnicia 
]7i\leiului li a drcsau o plingcre un ruptas şi un mo nah din Husi'" În anul 17(}2, la (j iulie, Îl! cali- 
late de această dată ele ispravnic la Iaşi, dnmni lorul îi tncre diuta misiunea să hot.ărnicaască o 
moşie27_ ToL In acelaşi an banul Vasile CosLaehe îi f:kea () da nie pentruJiul său Alexandru'" 
vii Lnrul seriilor poate în calitate de naş. Int.r-o scut irr- ce-i era acordată la 20 ianuarie 17(}4 
era menţionat ca stolnie, ocupind şi f unctia de ispravnic, nu se spune unde?". La 22 aprilie 1765, 
ca vcl ban .• apela la căminarul Ştefan 8''\ ho lărnicească moşia Pictrosul-", Apogeul carierei sale 
e înregistrat la 24 ianuarie 1771 cînd, bănuim, drept recompensă că s-a situat In tabăra f'ilorusă, 
i s-a oferit un loc In Diva nul Moldovei3!. 

La 20 mai 1786 era hiv vel ba n si, Irnprcuuă CI! starostele Grigonlş, indeplinea funcţia 
de ispravnic de Soroco'>, iar la () iunie acelaşi an amhilor li se îucrcdi nţuse sarcina sit hot.ărni- 
censcă Slobozia Băltilor33 în ianuarie 178:\ efa ban, un document reţ.inlndu-i numele în ipostaza 
ne martor la vînzarea unei părţi a moşiei Mareoviceni:J4. La 25 mai 1700 era vornie şi-şi redacta 
dia La. lăsînd averea fiilor siii : Alexandru, IanCll, Filip:lii şi Dumitraelw3B• Aceşti copii an provenit 

21 Un lOlliţă Bdeliman apare la 17 iulie 17;)1 ca vistiernic. La 14 clec. 1759 era biv vd 
căpitan, iar la 5 iunie 17()O clLpitan judecător al ţ.illuluIui Cerni\ui (Tit. Biilan, Documente ba- 
covinCllc, vol. IV, p. 102; voI. V, p. 20,\, 78,147, 20il, 21fi). In anii 1763 şi 17(}8 e numit să hotiir, 
nieeaseă diverse moşii din ţinutul Cernăuţi (2'J. Iorga, Ducwnwle/;'!iulli!ici GallimQchi, vol. II, 
p. 190., 191, 198,199). Ultima D3I'ă e menţionat tot biv vel căpitan, la 21 iulie 1768 (TIl. Bălan, 
of!. cit., vo!. V. p_ 21;j). 

"2 Andrei 8elLiiman era biv vtori postel1),}e la 12 martie 1755, eÎnd i se întăreau llişte 
locuri în :;;icani, ţin. Fălciu .. (Documente priuind relatiile a!]rare în vcacul a/ X VII [·lea, voI. IL 
Moldo[)a, l3ucul'cşLi, Editura Academiei H. S. HOl1lhni'J, 1 \JGG, nr. 2\18, p. :l18). La 20 ianuarie 
17()4, l'ÎtH.l i se sculeau de d{,ri 200 stupi, er8 comis (N. Iorga, op. cU., vol. II, p. \)5," (7). La 15 
ianuarie 1780 era stolnie şi epiLrop al schitului Haclîmbu (Docwnenle priuind relaţiile il!]mre ... , 
n]'. 4\)8, p. 494). La 1792 era 111v veI sLolnic (TIL B[tlan, op. cit., voI. III, p. 202}. în fine, trăia 
şi la 2;) dcc. 17\)7 cînd depunea mărlurie penLru nişte piirţi de moşie din BmJeşti (ţ,in. Glrligălllra) 
(:\1'11. SI.. [aşi, Colecţia DocwllPnie, p. ·102/:1:17). " 

"" Ibidem, XLj40. ' 
ZI Ispis()acL' şi Zllpisc, vo1. \', ]J. Ia, p.158. " 
05 Biblioteca Academiei. Crclerea colce/iullar, 1938---1942, BIWUI'cşLi' 1\)44. p. 162. 
26 N. Iorga, OfJ. cit.} voI. ,1, p. 5,0, 
"7 Ibidem, p. 460. 
28 Biblioteca .Academiei. Creşterea co!fc!illni!of, Hl:\8---l!H2, p. llîCl. 
Zl)N. [orga., OfJ. (:it .• vol. Il. p. )5. 
30 Iopisoflcc şi zapise, voI. VI, p. 1, p. :\,l 
'lI [)ocurncnle jJrioÎnd relajiile aurar!'"., nI'. 
:;2 ["pisoa!'! .5Î zapis!, voI. \'1, p. Il a, P. 

Ibidem, p. :11. 
:14 lbidenl) voI. \', }J. 1·-n, p. 109, 
:J; Acest r.'ilip se pare cel fi îmhrăcat raSll lJlolwhalii, la 20 noiembrie 17H,1, IlLlluinclu·se 

l'Cl\'i.lIlele Filarel Beldiman (Biblioteca A .. eaderni(j Creş/aca ca/ee!ill1lilor ... , 1 \144, p. 17:3). La 28 
l!oiembrie 1805 dărui a fraleJui S'lll Dimitrie păeţ.ile sale din ţinutul Fi\lcill (ibidem, p. 180). 
Aşadar, Filip şi Filarel sInt una şi aceeaşi persoană., 1n caz contrar trebuind să apară ambii ca 
JlIoştenilori ai vornic.uhii Gh. Beidilllan. La 27 iauu.arie 1812 Filare!. Bcldiman era arhimandrit 
şi egu!l1pl\ al m{\l1ăstirii Slatina (L Bianu, CataloîJul lI!anw;criselur românqti, voI. Il, p. 278- 
279). În fine, la 1 mai 18:11 arhierclll Filaret Beldiman Apamias (posibil aceeaşi personnii eu 
mrtecedenl.ul) era cooplat În Adunarea de revizie a Moldovei (Ioan C. Filitl:i, Principalele române 
de /a 1828/a 18-34. Ocupa/ia fllsească i J/cgulomcullii organic, Bucureşti, I.n81il.u11l1 de arte grafice 
BncovinH. 19M, p. 94). 

30 Biblioteca ilcademici. Greşterea colecJiunilol', XL V 11 f, 1!!S7, Bucureşti, 1942, p, 79, 
\'79 
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din a dona căsătorie a sa cu Măriuta, fata vărneşoaiei lui Lefter, grec tarigrădean, soră eu 
Frusinl ţa, soţia lui Enachi Ko gălniceanu'" Iniţial a fost căsătorit eu fata pnharuicului Iordachi 
Costache, cuplul neavînd urmaşi. Gheorghe Heldiman mai este menţional ea vornic de aprozi 
la 20 noiembrie 1790'18, prccuru şi In anul următor, la 12 ianuarie, c1nd era Îl! proces cu săl.enii elin 
Siscani'". S-ar deduce că s-a stins elin viat.ă după această dată . 
• , Fiul său Dimitrie retine atenţia nu prin rungurI« dobindite, nu prin funcţiile Jncrcdinţate, 
ci prin aceea că, scriind împreună cu C. Conachi şi . Dimachi pamfletul teatral Comedia banului 
Constandin Cun/a ce-i zÎC Căbu ja n Ş i cavaler CllCOŞLl, poate fi considerat drept unul din primii 
noştr-i dramaturgi. 

Cum am văzut, Dimitrie era cel ele-al patrulea -" mezi nul lui Gheorghe Bclrliman, 
Cum Alexandru, fiul cel mai mare s a născut la 1760, a drnitlnd că fiecare s-a născut la interval 
de 2 ani, al' rezulla că a văzut lumina zilei In 1760 iar dacă, admitem intervalul de 3 ani ar rezulta 
anul 1772, drept ea re Incerclnd o medie, presupunem că s-a născut pe la 1770. Ştiinţa de carte 
e posibil s-o fi dobîndit, după moda vremii, iniţial in familie, de la vreun dascăl plătit sau chiar 
de la unul din fratii Ulai muri, in)' ulterior la Academia domnească. Intrarea sa în viaţa politicii 
e semnalată la 5 septembrie 17>17 - nefiind exclusă posibilitatea şi a unei date anterioare 
cînd paharnic fiind, elibera carte de judecată În disputa dintre Vasile Butuică şi Vasile Neculai 
Mancas, pentru o parte elin Doljeşti4o• în urma unei plîngeri adresate domniei. la 18 iunie 1808, 
ispravnicul Fălciului şi Mcletic, episcopul. de Huşi , primeau dispozitia să solutioucze pricina 
dintre Dimitrie Bcldirnan ce era sl:olnic şi răzeşii din Şişcaui pentru nişt« pămtut.uri. Cum an 
actiona t cei doi nu se poa te estima, da r litigiul nu fusese stins nici in luna iulie, cînd stolnicul 
iarăşi se adresa rlom niei+'. În octombrie 1803 Dimitrie apare lot cu rang de stolnie iar doi aui 
mai tirziu, la 18 martie 1805 era ispravnic al ţinutului Hertii, avind coleg pe Iiiv vel serdar ul 
Zisu42• în timpul războiului din 1806-1812 .• după cum singur mărturisea .mai tîrziu, a Îndeplinit 
diferite însărcinări derivate din ocupatia Moldovei de către trupele '[ariste43. Categorie că a fost 
răsplătit pentru serviciile aduse, una din recompense Iiindn-i acordarea funcţiei de ispravnic 
al ţinutului Roman. în intervalul de la 15 iunie 1809 la 1 mai 181044. în acelaşi ali, la 9 septem- 
brie, se invoin eli răzesii din HOCClli pentru lOO stînjeni cumpăraţi de la ei, supralată situată în 
partea de jos a moşier". La 10 august 181J a primit însărcinarea de a delimita părţile din moşia 
Muncelu (tinutul Roman) ce aparţineau urmaşilor logofătului Mihai Sturdza+", La inceputul 
primăverii anului 1813 purta rang de mare ban, fiind numit, la 4 martie, împreună cu marele 
vornic Ma nolachi Dimachi -- tatăl scriitorului - să hotărnlcească "proprietăţile bisericii Talpa 
lari din IiJşi7. Se bucură apoi de onoarea de a fi membru în Di va nul Moldovei, după cum ne 
dezvăluie lin documeut din 25 martie 18134B, cinste ce·o avea şi la 15 septembrie 1811'19. După 
acest i.lpogen, înregistrăm în pl'loellpăl'ile sale activităţi mai măJ'llllte. Aslfel, la 21 aprilie 1814 
se judeca pentru 100 fălci cu răzeşii elin Hoceni, implltîndll,i-se de aceştia că suprafata respee- 
tivăar fi VÎndul·o unor l'ude50• Dac{l şi la 15 ianuarie 1815 era ban"", In decembrie, acelaşi an, 
figurează cu rangul de spătar52• COlldiea vistieriei Moldovei din 1816 n prezintă ea proprietar 
a 1 moşiilor {Ioeeni şi Cişla din ţinu/ul FăJeilllui53, adică l'angul era impozant, lIU Însă şi averea. 

37 Arh. St. Iaşi, Colecţia DOCllIiWnte. XL/40. 
:8 1. 'Tanoviceaull: OI'. ciI., p. 17l. 
39 ArI!. SI:. Iaşi, Colccj.ia Documente, XL/,W; Acad, Rorn., Creşterea colecfillnilor, XL rx 

Llll, jlJ:i8'-1.9t8. Bucureşti. 1944, p. 172. 
40 A.1'11. Sl. Iaşi, Co]eeţia Documente, p. 4(8)64. 
41 Bibliotf,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. 
43 Arh. SI. Iaşi. Culecţia Documente, XL/50. 
41 ".Arbivele Basarabiei", VI, nr. 1, 19:34, p, 109. 
(5 Arll. St. Iaşi, C01ee1.ia Documente, p. 414/234. 
(6 ibidem, p. 42Q/G8. 
·17 I'bidfn1, p. 504/58. 
48 tllIricarul .... VII, p. 9l. 
40 Bezvieoui, op. cit., 19,W, p, fi3. 
50 st. Jaşl, Colectia l)ocunlenfe, p. 414/242. 
51 Biblioteca Academiei. Creşterea cO[tc!iulli!OJ'" .• 1944, p. 189. 
52 "l)rlcHl'llr\ X_ p. 260. 
,1:' Corneliu Istrati, Cundica Fisleriei Mo/douei din (Inul 18Ui, Iaşi, Editura Academiei 

H. S. România, 1\J79 .. p. 84. 



Din porunca domniei, la 20 iunie 1817 realiza hotărntcia moşiei Hărrnăueşti din ţinutul Neamţ, 
proprietatea comisului Ilie Hoset"!. Consemnăm că rang de spătar avea şi la 15 martie 1818 ca, 
in martie 182:, să fie postelmc'". 

înălţat la rang de vornic în timpul domniei lui Ioniţă Sandu Sturdza (18221828), apare 
ca mare vornic, membru al Divanului ţării, in Hllu1182G5G• In acelaşi an, la Inceputul lui ianuarie, 
trecea în eternita te fratele său mai mare, Alexandru, fapt ce l-a afectat profund, Incit seria la 
fi ianuarie; "sint zălud şi 3rueţit de boală şi În sflrşit de moartea prea iubitului meu frate şi pă- 
rinte vornicul Alecu Bcldiman" o? 

în iunie 182[j ea mare vornic al Tării de Sus, primea insăreÎnurca, cu inginerul KineI, 
să stilpească moşiile Hoşiori (Neamţ) şi Popeşti (Roman) ale banului Şt. Hcrmeziu, iar la 28 
aprilie 1828 comunica inginerului respectiv cum să execute hctărnicirea moşiilor Simioneşti 
şi Hoşiori'". 

La '7 Iebrnarie 1828 a semnat împreună eu alţi boieri anatoraua pentru mănăstiri le In- 
chinate69• 

La 29 ianuarie 182IJ era Insărcinat de Divan să efectueze un transport de cherestea pentru 
construirea podului de peste Hirşova. A preferat să ceară păsuire de la Minciaki, acuzind bă- 
trtneţile, efectele nefaste ale reumatisrnului şi neprrccperea'", Locuinţa sa rămînea Insă deschisă 
elitei forţelor de ocupaţie. Dovadă, în vara aceluiaşi an, în iunie, in locuinţa sa a găzduit emisarul 
ţarist Mihailovski-Danilovski ce nota în jurnalul său cii fiii gazdei erau tineri cultivati'". 

Deşi in vîrstă, la 24 mai 1830 era in Divanul Moldovei, Irnpreună cu vornicul N. Dimachi 
şi I. Greceanu'". Dacă in anul 18:l0 era cleei în viaţă63, In 1832 soţia sa, vorniceasa Smaranda 
Beldirnan, apare ca văduvă, beneficiind de dreptul la 40 de scutclnici=, Ar rezulta că s-a stins 
din viaţă în anul 1831. De altfel, un document ee pare a fi datat 5 iUl1ie'1831, cuprinde împărţirea 
averii de către vorniceasa Smarauda. Fiului ei, spătarul Gheorghe Beldiman, i s-au oferit mo- 
şiile Hoeeni (Fălciu) şi Ctrniceni (Iaşi), via de la Buşi şi!Vişan şi drepturile asupra moşiei Nernpăuţî 
eu conditia să-i acorde anual 200 galbeni, iar fiicei, Mărioara căsătorită Miclescu, i se lăsa casa 
din Iaşi, datiî ca zestrc'". Fiul său, Gheorghe, s-a căsătorit la 8 mai 1832 cu Ecaterina (Catinca), 
fiica vornicului Neculai Dimachie6• 

Vorniceasa Smaranda Beldiman trăia încă lu 1835 cind solicita Statului Administrativ 
aprobarea de H ţ-ine săptămînal, duminica, zi de tirg la moşia sa Hoceni67• 

Uitat de contemporani şi de posteritate, Dimitrie Bcldirnan a fost adus !!1.i1;tenţia citi- 
torilor prin publicarea piesei la care a fost coautor, in "Convorbid literare" din 1903, lucrarea 
cUllosdnd apoi şi alte reeditări. Traslnd citeva coordonate ale vieţii sale, am illte\iţiollat să adu- 
cem un licăr de luminii despre unul dilllntlii noştri dramaturgi. ' 
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6( Arh. st. Iaşi, Colecţia Documente, p. 549/ IX. 
05 Biblioteca Academiei. Creşterea coleeii/milor ... , 1944, p. 192, 196. 
',6 Documente privitoare la istoria economică a României. Oraşe şi tîrguri, ]}[oldOlla, H, 

ueul'eşti, DGAS, 19GO, p. 115, 124, 
57 r. Tal1oviceanu, op. cit., p. 175. 
68 Colectia de documente de la A.rlli/lele sta/nlui Bacău, 1424--1848, lIwentare arlilvistice, 

7, Bucureşti, DGAS, 1976, P. 264, 26(j, 
69 "Uricarul", VII, p. 1.17. 
60 Arh. Sl, Iaşi, Colecţia Documente, XL/SO. 
61 Gh. Bezvlconi_, CăLători ruşi in Nloldo/Ja şi Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 265-266. 
ea Surele şi izvoadc, XVII, j). 174. 
63 "Analele parlamentare ale României", t. IV, partea a II-a, Bucureşti, 1894, p, 537. 
6& Ibidem, 1. III, partea Il II·-a, Bucureşti, 18\)3, p. 257. 
6 BihHotcca Acaderniei, !)ocLuncnle, 40·-,CC·XXIX. 
66 Arh. st. Iaşi, Colecţia Documente, XXVIIj23. în anul 1865 el semna o lucrare nGh, 

Beldiman logofăt" (N. Iorga, Studii şi documente, XVI, p. 274). 
67 Docur;:wflle privitoare la i,torla economică"" p, 197 -8. 
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ALEXANDHU IUUSOVEHGHI 

6 

Datorăm lui C. Negruzzi:' şi, îndeosebi, Jui Mi hail Kogălulceunu'' prezentarea unor bogate 
date şi faplebiografice despre Alexandru Hrlsoverghi şi familia sa, fonel informativ care ulLerior 
a fost preluat total sau în parte şi prnzen l at, fie în diferite sinteze de istoria Il l.eral.urli, fie in 
presă. 3 N-a lipsit, tangenţial, nici aportul unor istorici ca O. G. Lecca+ şi Gh. Bezvlconl" spre 
exemplu, materializat in scurte not.e genealogiec, sau evocarea vieţii romanţate a podului de 
către Thcodor Hăşcanu, Il Ceea ce ne reţine atenţia la aproape un secol şi j umătatc de la trecerea 
lui In eternitate nu este atît opera care, incărcată ele patina timpului, a fost de altminteri perti 
nent analizată în multiple intervenţii, rclevindui-se atit virtuţile cît şi neimpllnlrtlc el, indeosebi, 
versiunile generate de moartea prematură a autorulut, Penuria informativă nu permite însă 
departajaren strictă a adevărului de legendă, ci doar avansarea unor ipoteze şi rcHefarea cîtorva 
amănunte genealogice despre familia poet ului. 

In tradiţia familiei se considera că boierii l Irlsuverghl erau de sorginte greacă, de spiţă 
domnească, opinie reţ.inută ea atare de Dimitrie Cantemir. 7 Paharnicul Sion. investigînd tre- 
cutul hoierimii moldovene, ajungea la concluzia că Hrisoverghlt erau descendenţl de patriarh 
izgonit din Fanar", în timp ce sondaje mai recente (N. Stolcescu) contestă că originea acestei 
familii ar fi fost prlnclară. 9 Dacă deocamdată llpsesc probele Indubltablle spre a întări sau nega 
pretinsa origine a Hrisoverghllor, cert e că atestarea lor documentari'! in Moldova e incă din 
secolul al XVI-lea, din vremea lui Petru Şcliiopu.!" în pofida acestei vcchimi, din mijlocul lor 
nu s-au ridicat personalităţi politice proeminente care, prin rolul marcat in viaţa politică, să 
justifice pretenţiile unei ilustre origini. Bunăoară, la 9 iunie Hi02 era ptrcălab de Neamţ un 
Nicnlae Hrîsoverghî.P AH demnitar de vază din familie e semnalat abia pe la 1700 in persoana 
cornlsulul Manolachi Hrlsoverghi, ginerele spătarulul Chirlac Sturza;" căsătorit cu fiica acestuia, 
Anastasla'". Ultima oară, Manolachl e menţionat la 21 martie 17:37 cu rang de biv vcl stolnlc, 
dată cind nu mai era in viaţă şi cind urmaşii Maria, Necu lai, Mihălachc, Constantin şi Safta,14 
împart moştenirea părinţilor. Dintre ei, Mihălache e menţionat la 1!) aprilie 1722, cînd deţinea 
proprietăţi In Mîndreşti şi în alte localităţi, deci era ma] 01' şi-şi Intemelase un cămin.!" Neculai 
Hrlsoverghl era şatrar la 13 aprilie 173716 şi biv veI şatrar la 1 iulie 1738,17 Intre descendenţii 

1 A. Dmllas, Anloni, dramă în cinei ade;, lradusfl în româneşte de Al. Hrisoverghi, 
Bucureşti, Tipografia lui Eliade, 1837, p. 1-3, 

2 Poezii a lui A. IIrisoveTghi, ediţie completă, Iaşii, la Calltora Foaiei Săleşll, 1843, p. X 
şi urm. 

a Vezi biografia realizată de Mihai Popeseu, În "Adevărul literar şi artistic", XVIII, nI'. 
861, din o iunie 1937, p. 5. O bibliografic completă În Dicţionarulliteralurii române de la origini 
pÎ1lă la 1900, Bucureşti, Editura Aeadcmiei R.S. România, 1980, Sub voce. 

4 Octav George Lecca, Familiile boereşti române, istoric şi genealogie, Bueureşti, 18\JH, 
p. 274. 

5 Gh. Bezvi.coni, Boierimea Moldovei dintre Prllt şi Nistru, Bucureşti, vol. Il, 1948, p. 42. 
6 Theodor Hăşeanu, Fermecă/onli Hrisovcrghi, Bucureşti, Editura Contemporană, 1948, 

425 p. 
7 D. Cantemir, Descrierea lVloldolJei, Bucureşti, Editura Academiei R. S. România, 

1973, p. 283. 
8 COl1standin Sion, ArJlOndologia iVloldovei, Bucureşti, "Minerva", Un:3, Sub voee. 
9 D, Cantemir, 0p. cii., p, 291, nola 40. 
'0 N, Stoieescu, Dic!io}wJ' al marilOf drcgâlori din ŢafC! .Românească şi l'\!Io/dotJa, sec. 

XIV--XVII, Bucureşti, Ed. cneiel. rom., 1971, Sub voce. 
11 "Uriearul", XVIII, p. 487 ; N. Stoicescu, Lisla marilor dregâlol'i ai Moldovei (sec. XlV-- 

X VII), în .. Anuarul institutului de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol '),ilaşi, t. XIII, 1971, p. -1l1. 
12 I. Antol1ovici, Documente bîrlădcne, voI. II, p, :3:31. 
13 Gh. Bezviconi, 0p. cit., p, 42, Am:lmmte despre el la N. Stoicesc\l, Dicţionarul .... , p. 

408409. 
14 Aurel V. Sava, Documente priuiloare la Urgul şi ţinrLlHI Orhcil1lw:, Bucureşti, 1944, 

p. 207; Creşterea colectiunilor A_ademiei Romane, XVI, 1910, oct.--dec., Bucureşti, 1911, p. 
280, doc. 35-CXXX. 

16 Ibidem, doc. 27--CXXXII. 
16 Ibidem, doc. 16- CXXXIl. 
17 Ibidem, p. 281, doe. 66-CXXX. 
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Basarabia, Chişinău, "Cartea 1'0)i:lâ.nească", 1928, 

comlsulul Hrlsoverghl de la 1700 apar, probabil ea nepoţi, fără Insii a li se putea stabili riguros 
ttllaţla, la 2 ianuarie 1750 vel sf.olnicul Manolachl Hrlseverghi!", iar la 1 Il martie 17(j8, stolnicul 
Ianache Hrtsovei-ghil" bunicul dinspre tată al poetului. Prin 17"22, Manolache era medelnicel', 
proprietar al satelor Casoteşti (Neamţ) şi Cozmeşti (Te cuei). 20 La 2 decem brie 1773, era ban21 
Ascensiunea sa a ajuns pînii la rangul de spătar, Indeplinind funcţia de ispravnic de Bacilu22, 
A fost căsători! eu Ilinca, fiica lui Constantin Hosetti23, iar ulterior cu sora pitarului Teodor, 
Balş,M s-a stins .din viaţă inainte de 21 martie J794.,20 

Ianachi Hrisovcrghi Il-a mai dobîndit alt În at'ară de cel de stolnie pînă la sfîrşitul 
vieţii. La 30 mai 1800 era lne:1 In viaţti26, dar nu mai la 21 noiembrie 1804,21 elml e menţionat, 
totuşi, ea spătar. Stolnicul Ianachi era la 1772 proprietar al moşiilor Ichimăuţi (Orhei), Negreşti 
şi Olari (Vaslui).28 Căsătorit cu Aucuta Ca llimachi, a avut mai mulţi copii: Alexandru - ajuns 
spătar, Grigoraş - medelnicer, Nicolai -- tatăl poetului, ee a dobindit rangul de mare vorn1e,29 
precum şi două fele ._- Zmaranda, căsătorită la 17 martie 1783 cu paharnicul Iordachi Lazu şi 
rămasă văduvă către 18003°, şi Mărioara (Maria), măritată la :1nu11708 cu paharnicul Hăducanu 
Hosetti.31 

Naşterea lui Nicolae Hrisovet-ghi poate fi plasată In jurul anului 1750. La 24 august 1794 
deja intrase pe arena politică, fiind, ca biv vel mcdelnicer, împreună cu biv veI hanul Ştefan 
Sturza, ispravnic al ţinutului Tecuci. La J2 iulie 1800 era fost mare madelnicer, iar în 1803 era 
consemnat ea biv vel cămiuar." Cariera sa politică a cunoscut Însă ascensiunea îndeosebi după 
180(). Astfel, In 1807 a fost înălţat spătar de Constantin Ipsilanti.?" În anul 1808, in intervalul 
20 iunic-22 decembrie, a fost "deputat", adică reprezentant <\1 Moldovei la "lag{,rul preastră- 
lucitului cneaz Prozorovski", funcţie onorată cu suma de ·100 lei Imlal'.s4 in anul 1810 era ban3&, 

ra Creşterea Colecţiunilor in anul .1907, Bucureşti, 1907, p, 4·1, col. 2. 
19 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachl, vol, II, p. 8;-); Gh. Ghibănesctl, 

O paginâ din isloria finantelor l'doldovei, Sama visteriei l\Joldovei <lin 1763, extras din »Ioan 
Neculce", fasc, 5, IaşI, Tipografia "Lumina Moldovei" 1925, p, 3, 

20 Moldova în epoca reudalismului, Chişinău, voI. VII, partea I-a, 1975. p. 4;'5 .• 209, 
21 Biblio/eca Academiei. Creşterea coleci/unUur, XVI, 1910, oct, _ .. aee., Bucureşti, 1911., 

p. 285, doe. 35-CXXXIL 
22 Ibidem, p, 291, doc. 85··-CXXXII. 
23 Ibidem, p, 297, doc, 65·-,CXXV; H, HoseUi. Familia .R.osetti, Bucureşti, Editura 

Monitorul oficial", vol. 1, 19:38, p. 80, 107, 
24 Biblioieca .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. 
27 Visarion Plliu ş.a., Documente din 

p. 224, 
26 Moldova In epoca feudalisnmlui, ChJşinăll, 1975, voI. VII, Partea I·a, p. 82, 174, 181 
29 AUl'clV. Savup op. ciL p. 373. 
30 Ibirllnn, p, 371. 
31 Ibidem, n. Hosetti, op, cii., p. 112. Alexandru era stolnic la 1800 ("Urlcarul", VII, p. 

:365, 383) ; ÎIl 1820 era spătar (Slll'eie şi ip.1Oode, val. XV, p, 242, 24il), dar în 1827 nu mai era În 
viaţă ("Uricarul", VII, p, 1(3) ; Gl'igoraş era sulger în 180:3 (Surcte şi izvoarle, X V, p, 218). Ajuns 
între timp ban, la 1il ianuarie 1823 era făeul. postelnic (Surete şi izvoade, X, p. 2(5), La 19 iulie 
1825, un Gheorghe Hrisovel'ghi - probabil acest Grigoraş -- scria unui nepot că a intrat în 
cinul călugăresc (Biblioteca Academiei, Creşterea colecj/uni/ol', XVIII, 191.1, npr.·_·sept., BLlcureşti, 
1911, p, 156, doc, 184--CXXXV). Mamu lor, Ancuţa sprltăre3R3, ll'ii.ia la 29 mai. 1823 (Biblioteca 
A.cademlei. Creşterea colecjiunilor, XX, h111. - sept. 1912, 145 .• doc. lf,() --CXL III). 

32 Soţia sa mărturisea că a trăit "piniI la vîrsta 70 de ani aproape" solicitînd, pentrn 
slujbele Îndeplinite, În 1851 şi 1855, pensia cuvenită (Arh. 5t. Iaşi., Secretariatul de Stat al 
Moldovei, dosar 1870, f. 235). Afirmaţia e vădit îndoielnică, deoarece ar însemna eă din eei patru 
copii, pl'imnll-ar fi avut la vîrsta de 59 de ani, iar ultimul la 64 de ani. Gren de admis (Documente 
privind relatiile agrare în UN1C71.l al XVIII-lea, voI. II, Aloldoua .• Editura Academiei H. S. Homânia, 
19f,(), p. 599; Biblioteca Aca.demiei. Creşterea culeeliLlnilor 1920- .. ·193:2, p, 171, doe. 220- 
CLXXXIX 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. 
35 H. Rosetti, op. cit., p. 58. 
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iar In anul următor apare ca vorni«. E Iim pede că ;1 ştiut să profi te plenar de regimul instaurat 
în ţ.anl de trupele de ocupat.i«. In accast.ă vreme n-u dobindit numai ra nguri , ci il reuşit să-şi 
amplifice şi starea materială, de vreme ce, la 24 scpt ernt.rie li-il 1 putea să-şi permită să cumpere 
la meza t moşia Cişla (Fălciu), achit.lud importanta SU1\\8 de J2 000 lei."" Cert e însă că. avea şi 
vclcităţi dc cămătar, dacă in acelaşi an primea. împreună ClI D. Ncgrut .. -. tatăl scriitorului --- 
suma de 16000 lei de la .Kicolac Dimachi,"? Sl111U\ destinată plasarii în vreo afacere considerată 
de cei doi ca rentabilă. Din anul 1814 şi pînă În J 816 figurcază catnembru al. Di vanului lVloldovei'38, 
fiind singurul Hrisoverghi cooptat de-a lungul timpului în acest organism. Se cunoaşte în general 
situatia sa ma terinlă din 311UI I8U\. In afară de două dughcnc din piatră situate în Botoşani, 
pe care le vindnse lnsă arrncanului Curabd BolfoSl139, avea satele: ;egreşLi (Vaslni),. Vl ăderri 
(lai) şi () parte din Găicca nu (Tecuci)40 La Il IBClil818 hin în arendă, pe bază de cont.rac! pentru 
UI! an (1 iunie 1818-1 iunie -lR19) căsăpiile din oraşul laşi.!' Afacerea a rămas nercalizul.ă în 
parte căci, la scurt timp, vornicul Hrisovcrg!u s-a stins din viaţă. Graţie însemnărilor lui Dinu 
::-;egruţ, ştim că trăia în iulie 1818, clar nu mai cratn viaţ{t la 16 ianuarie 181942, decesul survenind 
în acest interval de timp, posibil chiar la sf irxit ulLui iulie 1818, vornicul Iăsiud urmaşilor obliga- 
ţ.ia de a onora numeroase datorii contractate în intervalul 181(,- 1818.4" 

Mama poetului a fost Elena Roset.ti , născută In 2,; mai 1790, fiica lui Iordachi Rosetti 
şi a Ecaterinei lui Gavrili tă Catargi44_ S-a căsăt.ori t CI Nicolae Hrisoverghi prin 1808 sau 1809.45 
în 1 ses era încă In viaţ!L46 

Se cunosc mai mulţi deseendenţ.i ai lui Nicolae llrisoverghi. Între aceştia este plasat 
spătarul Vasile Hrisoverghi, ce elift comis In mai 182047 şi vornic În 1 R25, fiind căsătorit eu Elenea, 
fiica logofrtllliui Constantin Cat argiu.?" Trăia Îl! 18:\\\ căci. În perioada 1--15 martie a aceluiaşi 
an, avea proces cu casa răposat ului paharnic Diuu Negru!. pentru suma de e. :38e. lei.49 Acest 
Vasile nu pute" fi însă hul Elenei Hosdh, căci însemna ca, la 11 .. -12 ani (în 1820 cum am arătat) 
sii fi avut rang de comis, ceea ce e absurd. Pc de altă parte, Costache ::-;egruzzi ia ignorat pre 
zenţa, consemllÎnd că, la un moment dat, .Ale'Glllrlrn Hriso\'erghi a rămas unicul sprijin al mamei 
sale şi al fratelui mai mic. Fillaţia Îns{t pont fi admisă, acceptind Cfi Vasile s-a născut dinlr-o 
primă că.săl.orie 3 lui Nicolae Hrisovel'ghi, l':lena I·tosetti fiind de fapt ('ea de a dona soţie a sa. 
Cu Elena !--lrisovcrghi" adus pe lume patru eopii : doi ee s-au stins prematur, prin 1829, Nicolae 
născut în J81 1 "'1, după aserţiunea lui Kogălniceanu la 27 februal'ie"!, şi Mal10laehe - născut 
pe la 181452 La \l februarie 1852 EmaHoil (Mauolaehe) era agă şi demi'iionase din postul de \'ol'nie 
de aprozi, fiind suec,edat deT. năşeanu.5i 

8(; C.C Giurescu, Conlribufiuili la studiul originilor şi dal10liârii burgheziei !'omdne pîIlâ 
la 1848, Bucureşti, Editura Şliinţ.ifici'i, 1\)72, p. 176. 

37 Ibidem, nota 48, 
3$ Gh. Bezvieoni, op. cit., voL J, 1 BijO, p. 68, 79, 92, 95. 
39 Biblioteca Academiei. CTI;şlerw co!rc!il1ni!or, XIV, ian ..... -mart., 1 \)10, Bucureşti, 1910, 

p. 51, doc. 116--CIX. 
40 Corneliu Istratî, Condica uislier iei !vlo!dol)ci din ([]ll![ 1816, laşi, Editura Acad(miei, 

n. S. Homânia, 1979, p. ,1(;, '76, U O. ' 
;1 N. Iorga, op. cii., vot 1, p. ;5;,0. 
!2 Biblioteca Academiei. Creşterea coil;(:Jianilor, X V III, apr. .... sept. i\l11, Bllc;ureşli, 1. n11, 

p. 151, doc, 20-CXXXVI. 
4:J Ibidem, doc. 23-··CXXXVI; ,BuleUunlComisieiistorice a Homâniei", VllI, Bucureşti, 

1929, p, 117-118. 
44 H. Hosett!, Familia Rose/ti, voI. r, p. 12G. 
45 Constandln Sion, Ol'. cii., p. ,!OU. ilol" UO. 
46 Arli. St. laşi, Secretariatul de Stai fi 1 :Vloldovei, dosar t 870, f. 235. 
47 B!bliofaa Academiei., Creşterea colec{illlli!or, X VIII, 1\lI1, apr.-sept., Bucureşti, p. 155, 

doc. 181-CXXV; SUJ'ele şi izuoade,.'\.V, p. 213 --- in mai 1820 era qoruis. Gh. Bezvieoni, op. 
cii" vol. II, p, 42, 

48 Ibidem, XVII, lIH1, ian. mIrt, Buc.Heşti, 1\)11, p. 156, (loc. 18'i-· CXXXV. Vasile 
era nepotul lui Ghenadie Hrisoverghi. 

t9 "Buleli.n, foaie oficială", IV, m. 11, din 1 (j feb. 18:3G, p. 83, col. 1, nr. 74, 
50 Arh. St, Iaşi, Colecţ.ia de stare civilă., 1 ;venlaf 617, ]\1orţ.i, 1809-1865, nI'. 1 930. 
51 Al. Hl'isoverghi, op, cit" p. X, 
52 "Monitorul, jurnal oficial al Principatelor IUlite rorml.ne", nI'. 1, din 2 ian. 1863, p. 2. 

A t ullei era In etate de 48 ani. 
C.3 Sllreie şi izvoade, voL X, p. :189. 
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La virsta de 10 ani, In 1821, Alexandru I Irisoverghi s-a rdngiat nnpreuuă eu familia 
la Chisi nău, unde a 10<'11it pini{ în 1824, interval d timp valoriricat prin iniţierea în greaca veche, 
sub indrumarea dascălului Constantin, înapoiat Ia laşi, În 1824, s-a înscris îl! toamna aceluiaşi 
an la pensionul preotului Singhel, t recvent indu-I piw'! în anul 1827, Di n 1827 şi pînă in 182\) s-a 
numărat printre eleV.i,i pe nsioriului Mouton, asimi llnd cunoşl i nte de istoric, geografie, Iiteratură. 
franceză şi germană, induse în programa şcolii respective, In J829., ca urma re a unor dificultăţi 
materiale, cît. şi a decesului timpuriu a doi Iru Li, ti fost constrtns Sel se retragă din pension, con- 
tinutuduşi lotuşi instruirea in part.icular cu profesorul Franguli, prin intermediul căruia des- 
coperă poezia lui Andre Chhrier., ce-i va Inrluri viitoarele c.reaţiL54 în cnt.uxiasmul general declan .. 
şat de rctnriintnrca armatei naţicualc, Hrisovergfu. ca şi alţi tineri anirnaţi de un sincer patrio- 
tism, s-a decis să tmbrăţiseze cariera armelor, la 11 septembrie 1830 fiind praporcic in divizionul 
de cavalerie aflat sub comanda agăi Iorriac.hi Cost.achi Lă tescu şi a vind colegi pe Ncculai Iamandi, 
Petrachi Codrcanu, Alccu Guritiî şi Grigori Leol1,:>0 Fie c-a fost decenţiouat de viaţa ostăsească, 
fie că i-au impus, asa cum mărturisea ulterior, "casnidle pricini şi intcresuri, precum şi starea 
sănătătri", sa retras din anuală În anul 18:l2, în 18il:3 călătoreşte la Adr-iannpol , iar in 18S4 
publică poeziile Odă ruinclor Cetăţii Ncatn! şi Odă la venirea domnului tări i, care i-n u adus oareca- 
re notorietate In capitala Molrlovci.?" 1 .a 1 august 18:\4 se a drcseuză hatmanului militiei Moldovei, 
solicitind reprimirea În armată. cerere a vizat ă f avnrahi l Ia \l august" fiind rcintegrat In cavalerie 
de la Hi august 18,)4, Numit apoi aghiotant domnesc (Ia 2,j decembrie 18:14), este a vallsaL căpitan 
la 1 ianuarie 18,lfi, Contract1l1d () puternică răceală la un bal mascat organizat în februarie 18,)6, 
starea sănătiiţ.ii i s··a agravat şi Lindcă a fost li imis în aceeaşi vreme într () misiune la Prjbcşti, 
Sfătuit de medici sti plece 1n străinătate, la 2 iunie 18:)(; porneşte spre Viena în eompania frate·· 
lui ă\l Manolaehc şi de aici la Ischia, Cura baLneară recomandat de mediei; vienez,i rm i-a adus 
nici vindecarea şi nici măcar ameliorarea speraUi, dimpolrivă, inapoiat la laşi a cilzut la pat .. 
llernaipllt1ndu-şi reveni,sa După o lungă suferinţă, În care spirituLi-a rămas perrnancnL lucid .. 
sa stins din viaţ.il la 9 rnarlie 18:\7, Iiind înmormîntat alături de taIăI său la eimitirul bisericii 
SI. Neculai de S11S,,9 La autopsie _-- ne încredinţează Kogălnieeanu -- medici; ieşeni au diag- 
nostieat că suferinţa ce l il ţinut la pal pină la sfirşitnl vieţii a fost oftică la măduva spinării - 
In termeni ştiinţifici -- tahes dorsalis,60 

In aIară cle această variant\ asupra cauzelor decesului, eea mai răspîndită şi acceptată, 
'se mai cunosc Incll două, Prima, lansată de Gb, :;ion, eare la rnoartea lui Hrisoverghi avea 1,5 ani. 
; fost publicată în anul 1861 în "Hevista Carpaţilor", Autorul, ('Oufulldîndu··J pe IIrisoverghi 
cuM, Cuciureanu, nota: "acest nenorocit poet se aruncll pe fereastră din camera jll1ei amante 
şi muri", Ulterior, Sion a verificat şi completal însemnările ee le avea, inserlndu-Iein amintirile 
publicate in aflul 1888, potrivit aducerilor aminte alt acestuia, Hl'isoverghL spre! a nu fi sur- 
prins de Iordache Beldiman cu soţ.ia acestuia, Ecatel'illU, 11llsC.lltă Dima ehi, a prt;,!'erat să sară 
pe geall1 din locuinţ.a cu etaj Il casei Beldiman, eiîzăLura provoCÎndu-i frae!.ura ,coloanei verte- 
brale, din care motiva încelat din via1.ă la scurl timp.61 Hadll HoseLli llliilcaiin circulaţie, în 
1 \)25, pe baza povestirilor înain[8şi]o[ săi, varianta cil Hriwverghi a siirH pe geam din Joculul.a 
Beldirnan, fiind SlUllHr eehlpaL - mAntaua şi-a uitat-o în apartament, f.iind descoperltăa doua 
.zl de Iordache Beldiman, care a intentat. imediat divort de Ecalerina soţi:>! sa şi, datorită 
gerului, Hrlsoverghi, a eontractal () pl1tcrnidi răceală, vindeeaEl de nlecliei, dar şi () ftizie gaJo- 
panbl ce Hl fost fatală 18 scurt timp,u2 Mai adiîngăm eă, In 18,;7 în treccre prin [aşi, emisarul 
ţ.arist Anato! de Demidoff, află despre otră.virea Il1! Scavilwehi şi decesllllui IIrisovcrglll, notind 
eă acesta din urmă s-a dus In ceruri după COllst,dt.area eă llll-i l.1L-i o slavă în euceril'ea inimilor 
unor slabe femeL 63 Acestea sînt, cxpllse suceint, I'elatăril! despre dispariţia lui Hrisove.rghL 

6( Al. Hrlsovergh!, op, cit" p, XII·_· XVI, 
b5 .Alblna româneasdi", rIr_ 70, din 11 sept. 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; "Ioan Neculec", fase. V, 1925, p. 303. 
50 Arh, St, laş!, Colecţia de stare civilă, Inventar 617, l\'I(jrţi, 1809·1865 nr, 19:10, 
00 AL Hrisoverghi, op, cit., p, XXIX. 
61 "Hevista Carpaţ.ilor", II, din 1.5 sept. ISGl, p, :HO; Gh, Sion, SU1Jcnrre con/impurane, 

Bucurel,;li. 'T'ipogl'afia Academie! HOlIlâne, 1888, p, 4S4- ,159. 
6 H. HoscHi, Ce-am auzit de la altii, p, 219-·220. 
" ;'vlaria Platon "Dacia literară", Bucureşti, "Min(;]'va", 1972, p. 419, 
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Varianta formulate. de Kogălniceanu poate fi admisă ca fiind cea mai apropiată de ade- 
văr, eu toate că, rn 1837.vîitorui om politic şi istoric se găsea la studit 111 străluătat.e.P! De ce ? 
Pregătind o ediţie completă a scrierilor poetului, la cererea familiei şi-a asumat rolul de a redacta 
prefata, pentru care a avut acces la toate manuscrisele lui Hrlsove-ghl, la alte documente de 
familie, retete, rezultatele autopslci etc, in plus a putut discuta eu Mairolache unele detalii 
privind plecarea in străinătate, consultarea diferiţ.i!or medici străini etc. Unica obiecţie ce sar 
putea rldlca, generînd o anume neincredere, e că biografia redactat ă de Kogălniceanu are cumva 
un caracter oficial, fiind in concordantă cu vederile familiei răposatului care, mai mult ca sigur, 
suportind cheltuielile materiale ale edttărll poeztllor, putea obiecta asupra oricărui cuvînt din 
prefaţă. Dincolo de aceste ccnsideratn logice, două documente recent depistate in arhivele leşene 
vin să infirme indubitabil aserţiunile lui Sion şi Rosett! asupra cauzelor mortii poetului. Astfel, 
conform acestor afirmaţti, Hriseverght a sărit din casa Heldlrnan în februarie 1837 şi, tot potri .. 
vit lor, soţii Beldhnan ar fi dlvorţat imediat, eleei în martie sau aprilie 1837. Documentele men- 
ţionate relevă însă cădlvorţul dintre so!:ii Beldlman s-a pronunţat la 6 iunie J836 eleei eu nouă 
luni mai devreme. Atunci, mitropolitul Veniamin Costache constintea desfacerea căsătoriei 
dintre Gheorghe Bcldiman - nu Iordache CHIn e menţionat uneori - şi J<:caLerina născută 
Dimachl, 65 Aşadar, în februarie 1837 Ecaterina Dimachi nu 111ilJ avea nici o obligaţie matrîmonl- 
ală fată de Gheorghe Beldiman. nu mai Iocula In case] o lui şi deci comportarea acesteia nu putea 
fi controlată de fostul soţ .. Ca atare, chiar dacă am admite că Hrisoverghl s-ar ii intîlnit cu 
Ecatcrlna Dirnachl, nu mai exista nici un motiv plauzibil să părăsească locuinţa acestuia esua- 
Iadiud geamul. E limpede aşadar că flica vornicului Dimaohi IHl avut nici o implicaţie morală 
In dispariţia poetului, din care consldereut a fost, cum s·a afirmat şi n-avern motive SEl nu 
credem, complet Iudlferent.ă la dispariţia .fizidi. il aghiotantului domnesc, "frumos ca un soare". 
Se impune insă o precizare. La lumina cercetărllor recente "tahes dorsalls" nu este, aşa cum 
credeau medicii ce i-au făcnt antopsia poetului, tuberculoză la măduva spinării, ci o afecţiune 
mult mai severă, det ,rminalii de sifilis, (;<; în fond lIn neurosifilis ce provoacă secţionarea măduvei 
coloanei vertebrale. Nu e exclus ca maladia Sfl fi fost ereditară, ea cauzînd dispariţia fulgerătoare 
a vornicului Nicolae Hrisoverghi, cit decesul prematur al celor doi fraţi ai poctului, dar este 
posibil să fi fost contractată de poet. înţelegem de ce cura balneară dc la Ischia n·a avut 
cfectul se-ontai: medicii tratau deteriorarea reurnaLismală a vertebrelor coloanei, În timp ce 
neul'Osifilisul eroda mănunc.hilll ele nervi din m{lduva aeesLeia. 

Şi totuşi a avut lOG aventura erotică dintre poet şi CaLinea D.imaebi ? Răspunsul este afir· 
mativ, fiind justificat de mai multe considerente. Prin lR3lj Iaşul avea doar o populaţie de 
40 000··- 50 000 de locuito]'!6?, deci destul de restrînsă ca faptul eli vers din înalLa societate să se 
răspîndească cu repeziciune prin viu grai in toate mediile sociale. Scandalul din familia Belrliman 
a fost deci preluat de gura lumii şi asociat cu dispariţia poetuluI, fiind reţinut de adolescentul 
Sion şi ascendenţii lui Rosetti. Cele două fapLe, deşi produse la anumitc intervale de timp, au 
fost alăturate în mcmorie odată cu scurgerea implacabilil a timpului. Nu poate fi emisă. bă- 
nuiala că Rosctti s·a inspirat elin Sio11 .• Întrucît, comparlnd\FJe textele, rezultă detalii diferite 
cu care ope.rează fiecare. 

ŞI Kogălniceanu oferă două indicii ce converg spre B dmJterea aventurii dintre cei doi 
!ndrăgostiti. Intii, traducindul pe Demidoff şi. publieînd fragmente din lucrarea acestuia in 
Dacia literară" nu-] eombate cînd acesta dezvăluie atitudinea de Don .Jllan a lui Hrisoverghi. 68 
Apoi, î.n pl'c:!at.a poezUlol' lui Hrlsovcrghi neputind să scrie mai mult spre a nu declanşa proteste 

64 Al. Zub, Mihail liogâlniceanu. Bibliografie, Bucureşti, E d. Ellcicl. rom., Editura 
Militară., 1971, p. XXXIII. Se înapoiază In patrie la 3 martie 1838. 

65 ArII. St. Iaşi, Colecţia Documente, p. XXVII/23 şi p. XXVII/2·1. 
66 C.H. Desi:, N.B. Taylor, Baz:ele fiziologice ale practicii medicale, Bucureşti, Editura 

M.edicaIă, 1958, p. 950· .. ·\)()L T. Huch, .1. Fullol1, Fiziologie medicală şi biofizică, Bucureşti, 
EdiLura Medicală, 1(:163, p. 4·1.1 ; Robert Hegglin, Diagnosticul diferential al bolilor inlc1'Itc. 
Bucureşti, Editura Medicală, ediţia a XI -D, 196B, 9:35 - 936 ; A. Conu, Dermaio1.lenel'ologie, 
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, p. La 85 % din bolnavi reacţia Wasermall 
este pozitîvă. Circa 20 % din bărbaţii tabetici sint impoLenţi. Bolnavii tabetici au· crize gastrice, 
laringiene, faringiene, vegetaUvc simpatice, anale, tulburări vcziea]e şi sexuale etc. 

67 s. J3ellangcr, Le .{{erol.liza, Voyallcr efi Moldo--· Valachie, Paris, 1846; D. Tappe, A 
Bible Socieiy ageni în 1'lw Rumanian Pl'il1.cipalitles, in "Thc Slavonie eud East Europe Heview", 
voI. XLII, nI'. 9B, 1965, p. 388--402. 

63 Maria PlatoU, o[J. cit., p. 419; I{ogălnlc.eunu insă îl combate pe Demidoff la p. 424, 
425, 435 etc. 
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din partea Jumilicl defunctului, a aşternut, eu subt.ili tatea-i cunoscută, următ ourea Irază : "ln- 
heşte-rnă, fii norocit., fă-ţi un nume strălucit Intre oameni, ca să mă acoperi şi pe mine cu slava 
ta ", 69 Contemporanii an lnţ.eles, iar urmaşll şi-au dat seama că aceste cuvinte a LI fost adresate 
prin 18:15 sau 1836 Jruruosulul eleb ieşean doar de o singură Lemele orbită de frumuseţea sa, 
dar şi de setea de glorie, şi aceea nu putea fi decit Catlnca Dimaehi, ce ullerior avea să devină 
prima doamnă a Moldovei, ea soţie a lui Toderi ţ.ă Balş. OI', cladi dragostea respectivă a existat 
eu certitudine, de ce Il-am admite eă ,·a cnnsuurat şi aventura respectivă, tulburată de un soţ 
bănuitor, ee scsizasc efemera atractle dintre cei doi. 

In fine, docmncnlele Iesene Wllţjollatc conduc la o concluzie siruilară. Căsătoria, la 8 mai 
1832, dintre Ecaterlrm Dimachi şi Gheorghe Beldilllan si-a consumat rapid comhustla sent.irnen- 
Lală, Ca urmare, încă din 18:l5 prin "două jaloh,,", vornicul Dlrnaehi a solicitat desfacerea căsui- 
ciel, Prin rezoluţia din 2 iunie lK15 a Mltropollcl Xtoldovet s-a hotărît ca, pentru atenuarea neln 
ţelegcl'ilol', cel doi soţi ,,0 vreme a să osâhi", dar vornlcul Dimacht şi-a retras zestrea provoctnd 
prejudicii nurleriale ginerelui său. Răgazul de un an nu a avut efectul scuntal., nereuşind să revi- 
tallzezc sentimentele dintre cei doi soţi. Documentul refine că s-a actionat "eI'uj.înd bătrîneţele 
unui hocr de aruărăcluntle llf-cinstHei în lsbavă a Iiieei" şi că spătarul Beldiman pentru incuviin- 
tarea divortulul ti prezentat mitropohtulul Veniamin Costaehi "dovezi de nccnviincioase fapte 
a fOblei dum nealul sut.il", În ce-au constat aceste dovezi documentul nu insistă. De complezenţă, 
bine intentionat, mltropnlltul fi adăugat însă o propozitie contrazlcjnd af'irrnaţllle anterloare, 
scriind d'i "purtările dumnealor au fost neprihilnite".70 în acest climat de susplci unl Iarniliale 
dintre sotii Beldirnan, pare plauzthll amorul celor dol tineri, declanşa 1 prin 18:35 sau 1836. 
Durerile violente lncă nu se deel311şaseră in felJ!'ual'Îe 1836, cînd Hrisoverghi mai putea dansa, 
participind la balul masea! menţionat. în vara fi oului 1836, eu lllcrsll·i 1:abetic, Hl'isoverghi 
luînd drumul Vienei era un om sfîrşit, nemaifiind în stare să alimenteze sentimentele fluetuan1:e 
ale Catineăi Dimachl carc, divortaHt recent, cAuta un par leneI' pe măsura marilor sale ambiţii. 
111foeat dar efemeră, dragostea EeaLerinei Dirnaelli, lll'mată de indi'ferenIă, i-a provocat poetului, 
In perioada dud acesta trece8 prin mari suferinţe fizice, all1ăr{tciunea lJcnlrn nestatornicia fe- 
minină. 

Din cele sueeil1t prezentate se clegajă implicit elLeva eoncl\1zii. Poetul Hrisovcrg11i a fost 
deseendentul unei vechi familii boiereşti de origine grecească, senmalaLii În Moldova încă elin 
secolul al XV-Icrl, dar care, ca hoieri d( rang mie, n··au j ucai:, decît eu cxcepi,j.a talălui său, vreUll 
rol important în via la politieă a Moldovei.. Poetnl s-a stins din viaţă la numai 26 de ani, ca urmare 
g unui ncu!'osifilis, poate ereditar, poate contractaL, ce a înregIstrat o nefastă cvolnţ,ic rapidă, 
şi nu ca \l]'l1mrc a !lnci 3venllll'i erotice cu Catinea Dimachi. Dragostea sa faţă de nestatol'nie.a 
fiică li vOl'l1icului Nicolae Dimachi a făcut vilvă În rîndurile protipenrJadei ieşene;.adevărul fiind 
parţial deformat şi In această manie.dlrcţinu! şi aşternut pe hirtie de G11. Sioll şi ,,Radu HoseUi. 

69 Al. Hrisoverghi, op. cit., p. XXII·· XXIII, 
70 Arh. SI. Iaşi, Colecj.ia Documente, p. XXVIIi24. 

" , 

ECATERINA CHINEZU 

Cu citeva traduceri şi scrieri originale,l J':caterina Chinezll a Intrat recent In Istoria .lite- 
mturii l'omâne2• UitaUI de conhrnporal1i încă din timpul vieţii, scrHlom-ca a traversat un destin 
tragk, de parcă s-rl1' fi născut, de ar exista, sub răul augur al 7.Odici nder.ieirii. fn lipsa oricărui 
contur biografie, încercăm a-i recompune traicetoria vi eţ.ii, al cărei tragism eonfcră un plus de 
Interes faţ.l. de opera jOi, de valoare modestă, DeLaliile unui document postum permite afirmaţ.ia, 
cu unele rezerve de aproximaţie, eă EeaLerinll a vzut lumina zilei ln allul 17\18.3 

1 Urzici pentru unile lemei, În "Zimbrul", 1, 1850, jJ. 73; Urzici pwlrll unii din bărbati, 
ibidem, m:. 20 .• p. 79; 1Vledita{ia unei. lirldllUe, JIl"Zimbrul ", 1851, p, 2:17 -23\). 

" Dic(fonarul liIeralruii I'omllne de la origini fi/nil la 1,900, Bucureşti, Eclitlll'a Academiei 
RS, Hornllniil, lUi\), p, 179. 

3 b.l'h. St. Iaşi, Colectia de stare civilă Il municipiului Iaşi, morţi, 1879, act. 1338. 
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Se poate afirma cu certitudine că tatăl Eoaterlnci s-a numit Bagi Andonie (Andronachi) 
Cavacu, ce avea locuinţa In Iaşi, Intre uliţele Podului vechi şi Si. Vineri. Aceasta se deduce din 
Insemnarea scriitoarei, prin care nota că una din surorile sale era căsătorttă cu Procopie Florescu, 
Ori acesta, Intr-o cerere din2 noiembrie 1844. menţiona pe răposatul Sf;U socru Andorii« Cavacu-. 
O altă soră a Ecaterinei a fost căsătorită cu unul din fiii boierilor Negură. 1n notele sale Ecaterina 
mentlontnd adeseori pe nepotul său -- de soră, zicem noi Iancu Negură". Detaliile depistate 
despre familia Ca vacu sint reduse. Astfel, un Panl.eli Cavacu deţinea, in anul 1779, o poliţă de 
2 800 piaştrt a voievodulul Alexandru Ipsllanti din Ţara Românească. în anul 1803 poseda o 
crlşmă cu pivniţă, la Podul de piatră din Iaşi, suditul rus Gheorghe Cavac. în anul 1821, un Bagi 
GheorghcCavaf avea un litigiu pentru o poliţă de 2 434 groşi turceşti cu Eufrosina Calimachi. 
In fine .• în 1839, s-a stins din vlată, Iăslndu-şi averea in mare ncortuduială, eăminarut Iordache 
Cavacu", Dacă intre aceste persoane şi ascendentit Ecatermel există vreo filiaţie e greu, deocam- 
dată, de precizat. Cert este că bunicul dinspre tată al scriitoarei a fost un Dimitrie Cavacu, care 
el trăit mult timp im Moldova, unde s-a şi căsătorit cu Catinca, fiiea căminarului Constandin 
Purici, care a avut ca zestre moşiile Galbeni şi Tulcşti din ţinutul gom:w.FiuI lor, Andrunachr- 
a indeplinit de timpuriu diferite slujbe "pe lîngă domniile de mai nainte" şi tnde.osebl in timpul 
lui Mihail Grlgore Sutu (181\)--1821), fiind răsplătit eu rangul de comis. In urma evenimentelor 
din 1821 s-a refugiat In Basarabia, unde a rămas plnă in preajma anului 18307• Mama :Eeaterinei 
al cărei nume de familie nu-l cunoaştem deocamdată, a trnbrăcat haina monahală, stlngindu-se 
din VIaţă In septembrie 18498. Despre. familia Chlnezu ştim că a venit in Moldova unle 
179(), fiind compusă din soţi şi trei copii: Dumitraehl -- ajuns sulger şi stins din viaţă pe la 
1821, Mthalachi - cc avea să devină soţul Ecaterlnel, şi Alecu - serdar şi holtcl pe la 18529. Se 
pare că fraţii Chinezu au avut şi o soră, căsătorită cu un Constandiu Negură de la lIuşjlO. 

Ecatertna s-a căsătorit cu Mlhalacht Chlnez u, tnainte de 1820 căci, la rcccsărntntul efec- 
tuat tn acelaşi an, Mihalachl era înregistrat cu rang de paharnic şi dispunea de 2 scutclnicl In 
oraşul Iaşi, deci era considerat drept cap de familiell. Pentru a-şi lărgi resursele materiale, in 

4 Arh. St, Iaşi, Colectia Manuscrise, nr. 1 504, f. 20 v. ; ibidem, SecretariaLul de Stat a 
Moldovei, dosar 1172, fila 1. P.rocopi Florcscu era făcut cămluar la 20 aprilie 1835, comis la 
10 iunie 1837, spătar la 9 noiembrie 1839. în 18f)9 era postelnic ( Ibidem, fond Secretariatul de 
stat, dosar 345, f. 1(9). Trăia pe la 1876 - 1877, cînd se ocupa cu diverse tranzacţii (Arh. 
St. Iaşi, Colecţia Documente, p. 422, dcc, 320-324). S-a stins din viaţă la 1:3 iulie 1877 (Arh , 
st. laşi, Colecţia de stare civilii ... , Morj:i, desp. III. act. 882) 

fi Constandil1 Sion, Arhondologia lHoldovei, Bucureşti, ,:M.illcrva", 1973, p. HlO; Arh. 
St. Iaşi, Colecţia Manuscrise, m, 1 504, f. 23 v. 

6 Constantin C. Glurescu, ConIT/butiun! la studiul originilor şi dezvoltârÎÎ burgheziei române 
pfnă la 1848, Bucureşti, Editura Ştiint.ifică, 1972, p. 119, 120 ; Catalogul documentelor grecesti 
din arhivele statului de la oraşul Braşo/J, voI. 1, Bucureşti, DGAS, 1958, p. 659, llr. 22,$1 ; Ar11. 
St. Iaşi, Secretariatul de stat al Moldovei, dosar 630. 

7 Arh. St. Iaşi, TI'. 1765, op. 2 014, dosar 23, partea a JI.·a., f. 615 v-646 .. Cu Costaeh! 
Purici era ve! căpitan de Tecuci in 1742 (Documente priVind relal iile agrare in veacul al X V II [-lea 
vol. II, Moldova, Bucureşti, Editura AcademieI. H. S. Homânia, 19()(j, p. 240. 

8 Arh. St. Iaşi, ms. 1 504, f. 17 v. Menţiunea de aici specifieă decesul acesteia, vineri 9 
septembrie 1849, nla 8 clasuri sara" a mamei sale monahia Zinovla. Conform opisului alfabetic 
de la Arhivele Statului Iaşi, intoemit şi după mitriea bisericii Sf. Parasehiva Mitoc (acum llpsă), 
aflăm că la actul 54 a fost Inregistrat decesul unei monahii Zinovla, la 15 septembrie 1849, !n 
etate de 80 de ani. Rezultă că s-a născut deci 1111769. Pare plauzibil să fie vorba de una şi aceeaşi 
persoană, decesul fiind consemnat la zile diferite din cine ştie ce motive. înseamnă că, alune.! 
cind 5-a născut Ecateril1a, mama sa avea 2\J de ani, ceea ee e normal. 

9 Alexandru (Alecu) Chlnezu s-a născut la Iaşi .• în 1796, fiind botezat de Al. Moruzz! 
Volevod. A tnvăţat la şcoala domne.aseă din Iaşi, obiectele: gramatica, retorica, poezia greacă, 
geografia, aritmetica, algebra, geometrie, trigonometrie, fizică şi astronOmie. Vorbea româna, 
greaca şi puţin franceza, rusa, turca. De la 1 ianuarie 1832 a lucrat la secţia II din vistierie 
(Arh. St. Iaşi, TI'. 1 352, op. 1 355, dosar 22!\, f. 8v- 9). Pentru functia de stolnacialnic!n vistierie 
a primit rang de ducer Ia 16 iunie 1835 şi serdar la 10 decembrie 1835 cind era şef de se.ctle 
(Arll. St. Iaşl, Secretariatul de stat al Moldovei, dosar 344, f. 20 ; .Buletin, toale oficială", IV, 
UI'. 20, din 8 martie 1836, p. 166--aiei ef. ofisulul nr. 167/31 <lec. 1835). S··a stins din viaţă prIn 
1856. 

10 Constaudln Sion, op. cit., p. 140, 190. 
11 roan Neeulce", 1923, fasc. il, p. 17. 
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anul 1821 a crunpăral de 13 vor niceasa Zolţ.a Balş două moşii din Basarabia NllI'lăncşti şi 
Va,;ilăuti pe carc , la rîndul său, le-a arendat pentru ;, ani contra sumei ele 8000 Ici pe a1112. 

D!n anul 18:\2 şi plnă în 1834 a îndeplinit funcţia de ispravuic al ţinutului Fălciul3, iar 
prin 18,)7 exercită f unct.la de veebil al agă! Scarlat Domei, calitate In care era chemat la divan, 
pentru a-i reprezenta interesele în mczatul moşiei Cetăţuia14. La 13 martie 1838 solicita să fie 
inatntat în rangI', dolcn nţ.ă care i-a fost satisfăcută la 2(\ ia nuar!e 1840 cind, prin decretul 1 029 
i s-a acordat rangul de spătar, avansare motivată prin activil.at.cu desfăşurată în calltate de 
Is pru vnic de FrtlciuJG 

In fl])l'llarie 1842 soiicita iar6şi ocirmuirii o stujhiî 11, la 18 f cbIuarie 184:3 oferea o mărtur!e 
"Juriei Peiu'", Cu toate acestea il) scurt timp, probabil după o scurti! suferinţă, s-a stins din viaţă 
către sfîrşitul In ni! aprilie 1843'9, căci la 1 mai acelasi an Ecat er lna menţiona Intr-o jalbă că "de 
a răposatul meu soţ au rămas 3 copii nevlrst.uici" : doi hăieţi şi o fată. Dureroasa pierdere a 
omului iubit o determina să-şi reverse suferinţa in stihuri, datate 7 martie 1844, in care-şi de- 
plîngea destinul neîndurător; "Din rragida mea vrăstă şi cred că. pin la moarte /Alwlrăeiunea 
soartei, sărmana, voi gusta" 20. 

Dacii Intormattlle documentare nu ne îngăduie, dcocatndnt.ă, să aflăm ce lovituri l-a dat 
destinul pînă la data respectivă, nu poate să nu ne surprindă, în incercarea de scrutare a viitorului, 
anticiparea li nu puţine şi cumplite suferinţe morale prin care avea să treacă trnbrăctnd hainele 
Iudollate, Aslfel, la scurt timp se stingea din viaţă, la 8 ianuarie 1845, nepoata sa, Eeaterina 
Florescu, la numai 10 allizl, fiica lui Procople F'lorescu. Afectată de durerea părinţilor acesteia, 
Eeaterina Chinezu compune versurile Nccroloqul unei tinere copiliţ it, in care depltnge suferinţa 
părluţllor, Inchelnd cu proprtele sale regrel.e : "Aste versuri cel ce scris-au el-amar plîns le au 
udat'. 22. 

In ef ort urllc, de creştere şi educare corespunzătoare a celor trei copif , Nicolae, Dimitrie 
şi Smărăndiţn'", a recurs in repetate rînduri, conform practicilor vrcnut, la diferit.e tranzacţii, 
pentru procurarea sumelor de bani necesare, atît extstenţei cotidiene a familiei, astgurărn fon- 
durilor pentru continuarea studiilor in străinătate, la Paris, a celor 2 băieţi, cît şi asigurării 
zestrei pentru căsătoria Smărăndiţei. Astfel, la 15 mai 1846 primea de la vistieria Moldovei :300 de 
galbeni, drept avans pentru vinzarea "casilor cavaculut", urmind să mai incaseze la 28 iunie 
suma de lO() galbeni şi 1 !S()O galbeni la 1 august'", Ba nil respectivi, la care se adăugau probabil 
şi alţii, au fost apoi tmprumutuţl cu dobindii 18 dIferit.e persoane. 

în 1848, spre exemplu, i-a imprumutat lui Matei Millo - actorul _.- pe termen de 2 ani 
suma de 600 galbeni. Acesta îi restituia, anul următor, la 8 iunie jumătate de imprumut, plus 
30 de galbeni dobinda25• La 29 ocotol11brie 18,19 primea de la beizadea Vogoride, in contul unui 
alt imprumut, suma de 500 galbeni cum şi dobinda lor de 57. In anumite situaţii, .\ium a fost 
la 2 lloiembrie 1849, îi oferea tot lui Millo suma de 100 galbeni fără dohindă26. La 9' noiembrie 
1850 încasa de la Iancu SiHon o dobîndă de 48 de galbeni, întrucît ii împrumutasc suma de 400 
galbeni, bani cu care jşiachita nişte datorii la cunoscutul bancher MicIlel Daniel, eft şi la nepoLul 
său, Iancu Negură27. O altă tranzacţie o realiza la 28 decembrie 1855, dnd a vindut "o bolla." 
cu 500 galheni din eal'(" 400 îi îmnJna ginerelui său In contul zestrei28, Numeroţ,sele combina ţji. 

12 Teodor Viruav, Istoria vie/ii mele, autobiografie din 1845, Bucureştl, 1908, p, 82 şi unu. 
13 Arh. St. Iaşi, Secretariatul de stat al Moldovei, dosar 402, voI. II, f, [)9  70. 
J.' I. Antonovici, Documente blrlădcnc, vot II, Elrlad, 1912, p. 30(\. 
15 Arh. St. hlŞi, Secretariatul de stat al Moldovei, dosar 402, voI. II, t, 69 -70, 
16 Jbi.dem, dosar 345, f. 99 v, 
j'/ Ibidem, fond Ministerul de justiţie, '1'1'. 1 75[), op, V, 1994, dosar 30, t, 1. 
18 Ibidem, Colecţia Documenle, p. 718, doc, 30. 
19 Ibidem, Comisia epitropicească, TI'. 1075, op. 1227, dosar 66, f. 1. 
20 Ibidem, IllS. 1 504, 1. 18. 
21 Ibidem, Colecţia de stare ch'ilă, Mitrica bis. Sf. Atanasle, act 50/1845. 
22 Ibidem, ms, 1 504,f. 19. 
23 Ibidem, Coleeţ.ia Documente, p. 529, dne, 72. 
24 ibidem, I1lS. 1 504. f. 18 v, 
2. Ibidem, 1. 22. 
26 ibidem, f. 22--22 v, 
2', IbidenlJ f. 22\r. Acest Iancu Negură era tn 1849 sI uger şi primea chezăşIe de la hatmanul 

Nicolae Mavfocordat pentrn postul de secretar al poştelnr (.Buletin, foaIe oficială", XVII, nr. 25, 
din 27 martie 1849, p. 102). 

28 Arh. St. laş., Colecţia Aiamlscrise, nr. 1 504, 1, :.Il v. 



financiare, din care am prezentat cîteva, i-au lngădult realizarea unei ambiţii lăuda bile : l.rl- 
mil.eren fiilor săi la studii la Paris. Cel mai mare, Nicolae, a pornit spre Paris la 15 august 184li 
pentru fi studia medicina timp de 6 ani. Interesant de cunoscut că, după estimările sale,- un an {le 
studii costa 120 de galbeni, iar drumul, de la Iaşi 13 Paris, costa 40 de galbeni29• Preferinţele lui 
Nicolae la Paris nu s-au orientat către medicină, ci spre inginerie, aşa că acesta, după încercarea 
de partlcipare la evenimentele de la 1848, a venit In capitala Moldovei inginer. 

La lc1 ianuarie 185(l "la (l ceasuri dimlneaţ.a", pleca către Paris cel de-al doilea fie, al ei, 
Dumitrachl'". 

între realizările sale în această perioadă trebuie consemnată logodna Fiicei sale, la 14 
decembrie 1852, cu Alecu Macri - cc-avea să devină cămlnar _.- căsătoria celebrtndu-se la H 
ianuarie 1853, naşi fiind Procople Florescn şi sora sa Eîrosina. Noua familie avea să-i aducă 
citeva raze de bucurie Ecaterinei. In noierubr!e 185:) vine pe lume un nepot -- Alciblnd Macri, 
iar la 2 mai 1855 al doilea nepot=- Camil Macri, naş fiind Crtgorl Rizu31. In curînd Insă dollul 
se abate asupra familiei lui Alecu Macri. La 9 f e hruarlc 1856, Camil 1n vîrstă ele un an ._- se 
stlng« de "spasmos" 32, iar rest două săptămîni, la 2(; februarie, işi urmează fratele şi Alclbiad, 
secerat de aceeaşi maladtc'". Şi, ca Thanatos să-şi completeze paleta de ravagii, la 2 mut 18:57 
Smărăndltu rămîne văduvă deoarece ,,3 II răposat bietul nenorocitul Alecu Macrt " 3. 

Aşa cum bănuia In 18'!4.,Ecatel'.Îna Chlnczu avea să treacă, In continuare, prin drama tice 
tncercări. La 12 iulie 186(l a incetat din viaţă »iubitul şi scumpul meu fiu Nicolai, de holc ră" "', 
căzînd vicLirnă epidemlet ce a hlnl.ui l. în Iaşi şi in Moldova în acel an. Doi ani mai tîl'ziu. la 
13 f'ebruarle 18(l8 s-a stins din via t.ă şi cel de-al doilea fiu, inginerul Dimitrie Chtnezu, în vtrstă 
de 32 de ani (născut deci la 183(l). Locuia, dimpreună eu mama sa, In strada Homănă'". Orlat.ă 
cu acesta erau practic îngropate şi toate strădaniile de-o viaţă ale Eca terlnel Chineza. 

Graţie însemnărilor sale putem afla cîteva aspecte din preocupările atît faţă de cultură, 
cît şi faţă de evenimentele politice la care a fost martoră. Urmare a legăturilor cu Matei Mlllu, 
în ţ8·18 a primit de la acesta o Jojă gratis la henoar. Anul următor, 1849, cumpără o lojă la teatru, 
cu 30 de galbeni, în tovărăşie eLI sora sa Efrosina Florcscu. în anul 1851 a cumpărat lot de la 
Millo, cu 30 de galbeni, o lojă pentru 30 de rcprczeutattf". 

La curent cu viaţa politică, la 5 ianuarie 1859 Ecaterina Chinezu scria "S-au ales Domnul 
tări-l Moldovei Alexandru Ioan I Cuza şi totodată Unirea cea mult dorită ele români. il.stăzi 
neamului românesc li-au răsărit soarele cel stl'ălucitr.r şi ,i au terminat anii cei Întuneeati..." 
După care, prezentind bucuria generală nota versurile: 

"Astăzi zi de prăzl1uire, toţi de obşte Hă strigăm. 
Să trăiască intii unirea şi-apoi domnul să-l urăm." 

La 24 ianuarie, aflînd de alegerea ca domn nI 'Firii Homi\neşti, tot a lui Al. 1. Cuza, nota: "bIlCll- 
ria aceasta să va pomeni in analele vecinicii" 38. 

Lovită cu necruţare. Ecaterina Chinezu şi ··a purtat durerea plnă la ci octombrie 18'i(), 
dnd a plecat din strada Română nr. 21 din Iaşi, alături de soţul şi fiii săi39• 
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!9 Detalii despre viHţa şi Hctivil.aLca lui Nicolae Chinczll prezent.ăm in "Cercetări istorice", 
lX--X, 1978 -1979, p. 655 656. 

80 A1'h. S t. Iaşi, Il1S. 1 ,1')04, f. 2:3 v. 
31 Ibidem, Grigol'i Hizu era nepotullni Neclllai Hizu, fost ispravnie de Hîrli"iu. în tinereţe 

a fost grămătic la ispravnicul de curte Hirlăll, apoi la poşle, plnă In 1837 (cI. Constalldin Sion, 
op. cit., p. 233)_ 

32 AdI. St. Iaşi, Colecţ.ia de stare civilă, Mitriea bis, Buna Vestire, act 180j18bfi. 
33 Ibidem, net. 184/185G. 
3' Ibidem, ms. 1 fi04, f. 2:3 v. 
35 Iliidem, Colecţia de stare civilă a municipiului Iaşi, 1866, voI. III, f. 1 254, nr. :; 4)8 

(decesul sa produs la 7 iulie); ms. 1504, f. 26 v. 
36 Ibidem, f. 26 v, .• Colecţia de stare civilă, lllOl'ţi, 18(l8, act. 137. 
37 Ibidem, ms. 1504, f. 20. 
as Ibidem, !. 26. 
39 lliidem, Colecţia ele stare civilă a municlpiului Iaşi, morţi, act. 1 338/1879. 


