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Nebănuitul Chișinău 

Dincolo De orașul marilor clădiri, 
dincolo de celebrele conace și vile pe care le 
înalță oamenii bogați ai Moldovei, există un 
alt chișinău nevăzut, neauzit, dar intuit de 
cei care iubesc trecutul și mult regretat de cei 
care cred că frumusețea este eternă, iar arhi-
tectura este una din matricele care pot păstra 
această frumusețe, dăruindu-i eternitatea.

a scrie despre chișinău este extrem de di-
ficil. cum să prezinți o localitate, o urbă ri-
dicată din voia istoriei la rangul de capitală 
a unui stat, –când în negura trecutului sunt 
zeci, sute și mii de ani de istorie, care până 
astăzi rămân nedescifrați. arheologii au des-
coperit pe vatra actualului oraș așezări uma-
ne care datează cu epoca de piatră și care, ex-
primate cronologic în limbajul cifrelor, țin de 
ordinul 35-8 mii ani î.Hr.

noi preferăm să operăm cu cifre mai recen-
te și punem la bază cea mai veche mențiune 
documentară datată cu 17 iulie 1436 și semna-
tă de domnitorii Moldovei ilie și ștefan, care 
au întărit lui oncea-logofăt mai multe moșii 
drept răsplată pentru slujbă credincioasă.

a doua mențiune documentară ține de anul 
1466, fiind legată direct de un document emis 
de cancelaria domnitorului ștefan cel Mare, 
care a întărit seliștea chișnău după Vlaicu Pâr-
călab, care era unchiul ilustrului domnitor. și 
viitorul oraș, pe atunci un sat nu prea mare, 
timp de mai bine de o sută de ani s-a aflat în 
posesia lui Vlaicu Pârcălab, iar după moartea 
acestuia a trecut prin moștenire la nepoți și 
strănepoți. Dar anii trec și aduc cu ei și multe 
schimbări. localitatea așezată parcă special în 
calea drumurilor comerciale se mărește, însă 

 Chișinăul la 1900 Chișinăul în ruine. 1947 



10



11



12

Mahala din Chișinău. Începutul sec. XX

Stație de cai. 1877. Desen

Chișinăul iarna. 1880. Desen
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se schimbă și posesorii. După 1576, stăpân al 
chișinăului devine boierul Drăguși, de la el pe la 
1616 trece în posesia lui constantin roșca, de la 
care la 1641, prin documentul semnat de dom-
nitorul Vasile lupu trece sub stăpânirea Mă-
năstirii Sf. Vineri din iași, rămânând în această 
situație până la începutul secolului XiX.

Deși în Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie 
cantemir chișinăul este surclasat de lăpușna 
și Tighina după locul ocupat prin dezvoltare și 
importanță, voia destinului face ca anume el să 
devină localitatea pe care o preferă rusia drept 
capitală pentru viitoarea gubernie. alegerea 
s-a făcut nu fără participarea mitropolitului 
Gavriil Bănulescu-Bodoni.

noi nu putem concepe istoria chișinăului 
fără pomenirea unor evenimente de mare 
importanță cum au fost:

16.V.1812 – anexarea Basarabiei la imperiul 
rus. chișinăul devine capitala noii pro-
vincii.

1814 – orașul avea 2109 case, 7 biserici, o mă-
năstire și 448 de dughene.

3.Viii.1815 – la Tipografia eparhială din 
chișinău este imprimată Liturghia, pri-
ma carte în limba română tipărită sub în-
drumarea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni.

iX.1820–Vii.1823 – la chișinău s-a aflat poe-
tul rus aleksandr Pușkin.

1878 – Se aprobă stema chișinăului.

1889 – Se pune în funcțiune tramvaiul cu cai.

15.Xii.1892 – Se pune în aplicare funcționarea 
primei tranșe a conductei de apă.

6-8.iV.1903 – Pogromul evreiesc din chișinău. 
Victime – 49 de persoane ucise, 586 ră-
nite și multe distrugeri de case și pră-
vălii.

24.V.1906–11.iii.1907 – la inițiativa lui con-
stantin Stere apare prima publicație 
periodică editată în limba română – zi-
arul Basarabia. redactor-editor, avoca-
tul emanuil Gavriliță.

25.i.1908 – Se tipărește în limba română revis-
ta bisericească Luminătorul. redactor 
constantin Popovici.

contemporanii nu prea dădeau importanță 
unor evenimente curente din motiv că nu 
prea credeau în longevitatea lor, dar timpul a 
de monstrat că bunele intenții merită atenția 
noastră. Ba chiar mai mult. astăzi putem de-
termina vârsta unor instituții doar pornind de 
la acele constatări cronologice:

1677 – Prima atestare documentară a chi și-
năului ca oraș.

1940, 2.Viii – Formarea republicii Sovieti-
ce Socialiste Moldovenești, cu capitala 
chișinău.

1990 – restabilirea instituției de primar. ni-
colae costin devine întâiul primar al 
chișinăului post-sovietic.

Omul și epoca lui

S-ar Părea că omul nu poate trăi în afara 
timpului, ceea ce se întâmplă în afară, imediat 
se oglindește și în conștiința individului. adică 
ar fi o relație direct proporțională fenomen-in-
divid, iar individul fiind inițial o oglindă, mai 
târziu se transformă treptat într-un utilizator 
al acestei informații și chiar un modificator al 
ei. În realitate nu este chiar așa.

omul fiind dependent direct de mediu, 
totuși nu are o relație direct proporțională 
cu el. Toate acestea în pofida unei educații, 
unor ap titudini înnăscute sau însușite, a unor 
necesități mai evoluate sau mai puțin evoluate, 
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adică relația este mai complexă decât pare a fi 
la prima vedere.

Sunt popoare care au mare deschidere spre 
nou, care anticipează timpul, care parcă vor să 
trăiască și timpul altor generații. 

Spre exemplu: francezii – acei care n-au 
avut răbdarea să aștepte evoluția firească a 
lucrurilor și au înfăptuit una după alta mai 
multe revoluții, au accelerat timpul, dar au 
reușit să-și acordeze exact conștiința națiunii 
la necesitățile și conștiința individului. chiar 
în vremurile cele mai grele de ocupație, cum 
a fost cea rusească, cea prusacă și cea germa-
nă, francezii nu și-au pierdut optimismul și 
au luptat nu pentru eliberarea individului, ci 

Chișinăul în ruine

Bulevardul Carol II, 1938

Chișinăul după război 
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pentru eliberarea Franței. ideea existenței pa-
triei ca factor suprem a fost cheia identității 
poporului francez.

un alt model mai nou ni-l oferă america. 
americanii, un popor de adunătură, care 

și-au formulat principiile de viață printr-o 
constituție foarte rigidă, sunt aceia care la fel 
ca și francezii s-ar părea că aleargă înaintea 
timpului. ei creează, inventează diferite sche-
me, sisteme economice din care rezultă până 
la urmă realizarea unor planuri de vis. și, ori-
cât de straniu ar părea, individul este angajat 
plenar datorită sistemului economic la aceste 
evoluții. 

individul american care s-ar părea că este 
preocupat doar de salvarea propriei persoane, 
luptând pentru promovarea bunăstării propri-
ei persoane, în cele din urmă se dovedește a fi 
un mare patriot. Drept dovadă – primul răz-

boi mondial, al doilea război mondial și restul 
conflictelor militare la care le-a fost dat ameri-
canilor să participe. 

există un alt exemplu de formare a con-
ști inței atemporale, cel pe care l-au utilizat 
comu niștii, care au negat existența perioadelor 
ante rioare și au recunoscut un singur segment 
de timp – un timp început odată cu revoluția 
din 1917 și toate fenomenele care s-au petrecut 
ulterior au fost legate doar de acel timp. În fe-
lul acesta în mod conștient s-a atrofiat legătura 
cu alte generații și s-a cultivat una singură –  
perioada comunistă. este ca și cum individului 
i s-a dezvoltat doar o singură emisferă și astfel 
s-a încercat obținerea unui om parcă legat de 
timpul său, dar pus foarte clar între paranteze-
le temporale 1917.

acest experiment a eșuat, fiindcă popoarele 
înglobate în experiment, luate în parte, au avut 
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conștiința lor istorică, legătura lor cu timpul 
în care trăiau, iar antidotul acesta a fost mai 
puternic decât ideea promovată de comuniști. 

și ca un contrapunct la aceste exemple vine 
societatea noastră moldovenească, care de-
monstrează clar că individul nostru este unul 
atemporal. nelegat nici într-un fel de timpul 
pe care-l trăiește. este un individ întors cu fața 
doar spre sine, preocupat doar de sine, pentru 
care judecătorul suprem este propriul eu.

explicația istorică ar fi că cei 300 de ani de 
ocupație turcească au cultivat anume ideea sal-
vării individului și ideea inexistenței țării și pa-
triei. ocupația de două sute de ani a rusiei a fost 
preocupată exact de aceleași tendințe. individul 

este cel care trebuie să se salveze. În felul acesta 
noi ca și cum genetic am fost scoși în afara tim-
pului în care am trăit. noi nu am avut curajul să 
ne răsculăm asemenea francezilor să ne legăm 
de timpul nostru. noi nu am avut înțelepciunea 
americanilor de a pune la baza existenței noastre 
factorul economic și a investi în timpul viitor. 
noi am trăit clipa egoist, consumând-o ca pe un 
produs curent, indiferent ce timp a fost afară. 
au fost turcii, ne-am împăcat cu turcii; au fost 
rușii, ne-am împăcat cu rușii; au fost nemții, ne-
am împăcat cu nemții; și dacă veneau oameni de 
pe alte planete, ne-am fi împăcat și cu ei. Fiind-
că pe noi puțin ne interesează ce fel de timp este  
afară. noi suntem copleșiți de ideea cum să ne 

Bursa din Chișinău. Începutul sec. XX
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salvăm ca indivizi, cum să prosperăm ca indi-
vizi indiferent în ce punct al globului ne-am 
afla. 

Mulți intelectuali se bucură de felul cum 
moldovenii noștri risipiți prin toată lumea se 
aburcă în ierarhiile sociale ale altor state, cât 
de ușor persoane pornite în lume din cele mai 
întunecate sate se adaptează la alte civilizații. 
De unde această capacitate? răspunsul este 
unul trist: s-ar părea că el demonstrează cât 
de viguros este neamul nostru, că adică nouă 
nu ne pasă de nimeni și de nimic și suntem în 
stare să ne afirmăm oriunde. Dar această con-
cluzie este una superficială și foarte subiectivă. 
noi suntem în stare să ne afirmăm oriunde, 
fiindcă nouă ne lipsește sentimentul de patrie. 
oare ciurlanul dus de vânt în pustiu, găsind o 
palmă de sol, nu se agață de ea și înflorește în 
numele păstrării seminției?! 

oare nu demonstrează acest fapt un nivel 
scăzut de conștiință, că doar primatele sunt 
acelea care se adaptează ușor la orice mediu, 
dar într-un mediu prielnic se înmulțesc și se 
dezvoltă foarte rapid și, în al treilea rând, oare 
nu această lipsă a sentimentului de timp în 
care trăiești favorizează adaptarea individului 
într-un mediu străin? el, care mai ieri mergea 
ferm la coarnele plugului, astăzi se urcă la vo-
lanul unui Mercedes cu un aer de superiorita-
te, greu întâlnit la un individ civilizat.

oare este rău ceea ce se întâmplă? Doar, în 
fond, poporul nostru se perpetuează în timp; 
pe când alte popoare se ofilesc, al nostru ca 
și cum s-ar revigora. Da, este foarte rău ceea 
ce se întâmplă. această lipsă a sentimentului 
timpului în care trăiești nicidecum nu ne poa-
te aduna într-un numitor comun pentru a ne 
fixa un ideal – de ce noi trăim anume aici și ce 

vrem să obținem de la timpul în care trăim și 
în numele cărui trăim? 

Fiindcă în linii mari orice popor, dacă vrea să 
se afirme, este dator să fie un creator, un creator 
al unor bunuri materiale, dar mai ales spiritu-
ale, care de fapt formează tezaurul unui popor, 
iar fără un ideal național clar nu poate exista 
legătura cu timpul în care trăiești și nu poate 
fi vorba despre crearea unor valori universale, 
unor valori valabile și pentru alte timpuri.

Matricea existenței noastre este epoca în 
care noi trăim, pentru ea există formula ma-
tematică, formulă fizică temporală și dimen-
siunea filosofică. Dacă noi nu ne-am format 
matricea epocii noastre, înseamnă că ne-am 
plasat conștient în afara timpului în care trăim 
și atunci este clar că individul va fi același pen-
tru toate epocile existenței. 

așa cum doi ani, în urmă, chiar în mijlo-
cul chișinăului a fost demolată casa Feodosiu 
fără ca cineva să țină cont că face parte din pa-
trimoniul național, așa cum astăzi se ruinea-
ză la ivancea Muzeul conac de Vânătoare în 
numele unui proiect aberant, Drumul Vinului, 
nu suntem siguri că sabia lui Damocle nu atâr-
nă deasupra altor monumente.

Sunt convins că chiar în aceste clipe unde-
va pe birourile funcționarilor de la primărie 
sunt semnate și contrasemnate documente care 
vizează soarta puținelor clădiri care au supra-
viețuit celor două războaie mondiale și marii  
noastre indiferențe. Dar tot noi vom fi acei care 
într-o zi vom fi nevoiți să punem cărțile pe 
masă și să spunem cinstit că am fost nepăsători 
cu pa trimoniul nostru cultural și abia atunci 
vom aduna toate cioburile, toate fărâmele de 
poze și vom tipări un album care probabil așa și 
se va intitula Necunoscutul Chișinău.


