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Chişinăul ce a tot trecut din mână în mână, recroit 
de mai multe ori, ba chiar strămutat de pe o colină 
pe alta, nu mai oferă parcă icoana fidelă a cetăţii 
unde au stat străbunii.

Într-‐o altă carte (“Colina antenelor de bruiaj”) 
autorul a arătat un lucru ce părea imposibil: 
continuitatea locului, amprentele vechiului ev 
făcându-‐se vizibile în structura oraşului aşa cum 
l-‐am apucat mai ales noi, cei veniţi de prin sate. 
Adeseori, tot noi, dimpreună cu comisarii tuturor 
timpurilor am aplicat febra demolărilor, patima 
refacerii zidului ce nu se mai domoleşte şi azi; 
case, biserici, străzi şi nume de locuri, desene 
şi fotografii, fântâni, acareturi, poşte, cimitire, 
proprietăţi, monumente, copaci, arhive, oameni 
cu vite cu tot au tot fost mutate, prefăcute şi 
spulberate. În acea carte Lică Sainciuc încercase 
o reabilitare a spaţiului citadin zdruncinat de 
cataclismele nenaturale…

În “Intersecţii chişinăuane” timpul Chişinăului 
este refăcut continuu. Având la îndemână pretextul 
(de altfel, imposibil de livresc!) repovestirii unei 
cărţi de epocă, autorul a riscat lipirea unor şiruri 
de timp ce păreau să nu se întâlnească vreodată. 
Astfel cititul înapoi şi scrisul înainte se făcură un 
tot întreg şi se va da de-‐a dura după datină. 

Nicolae Pojoga
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Notă asupra ediţiei

La transcrierea numelor s-a respectat următoarea 
transliterare a literelor rusești:    
ы → y 
ђ → ě 
я → ia 
ь → ‘ 
ъ → ` 
щ → șc 
є → th 
ч → č (înainte de consoane). 

Textul în limba rusă de Ioan Halippa se dă integral, 
cu respectarea ortografiei timpului.
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Lucrarea “ORAŞUL CHIŞINĂU pe timpul aflării în el 
a lui Aleksandr Sergheevici PUŞKIN 1820 – 1823” 
a apărut cu peste o sută de ani în urmă, în 1899, și a reușit 
între timp să devină clasică. Ea a servit drept sursă pentru 
alţi autori, care i-au preluat și inexactităţile inerente și astfel 
au contribuit la răspândirea lor.

Drept suport topografic (cel mai vechi) pentru lucrare a 
servit Harta Fedorov din 1834, care era de fapt un proiect, 
și deci mai multe elemente însemnate pe ea puteau 



fi doar niște doleanţe2, inclusiv toponimia. Este atestat 
documentar că limba de circulaţie generală a capitalei 
regionale către anul 1834 rămânea a fi româneasca, 
astfel încât denumirile de străzi care apar pentru prima 
dată în limba rusă sunt doar niște traduceri a termenilor 
topografici românești3. Cât de adecvat s-au tradus depinde 
de înţelegerea și cunoașterea subiectivă fie a limbii 
române fie a celei ruse de către autori. S-a încercat de mai 
multe ori o reconstrucţie a toponimelor, care se reducea 
în majoritatea cazurilor la o re-traducere din rusa. Astfel 
apar  “Moscovei” < Moskovskaia < Moscului, “Hanurilor” < 

Gostinnaia < Ospătarului < Ospitalului,  “de-Aur” < Zolotaia 

< Galbinii.

Mai multe denumiri apărute pentru prima dată pe planul 
din 1834 puteau să nu reflecte numaidecât o realitate 
toponimică, ci să fie doar invenţii arbitrare, administrative, 
așa cum s-a și practicat mai târziu. Nu putem fi deloc siguri 
că toponimele de felul “Ekaterininskaia” reflectau starea 
de lucruri existentă pe atunci, acestea fiind inoculate 
cu timpul, mult mai târziu, sau numai în uzul oficial sau 
rusofon, cum ar fi numele de “Voznesenskaia”, pentru 
biserica Sântavineri.

Oricum, lista străzilor la I. Halippa nu poate servi drept 
document pentru anii 20 ai secolului 19, ci numai ca bază 
pentru reconstrucţie. Toponimele pot fi acceptate ca 
neîndoielnice numai dacă sunt confirmate documentar 
de contemporani sau predecesori, cum ar fi Bulgărie (rus. 

2 Cunosc niște hudiţe care au fost desfiinţate, formal, cu două 
sute de ani în urmă, dar care își mai continuă existenţa până în zilele 
noastre. Mare mi-a fost mirarea când le-am descoperit arătate pe 
planul din 1817!

3 Wiegel:  “Nimeni dintre ei [moldoveni] nu ştiu ruseşte”; 
Kraszewsky  la 1843: “limba dominantă pe străzi este limba 
moldovenească, adică cea românească” (se citează după Şt. 
Ciobanu); Storojenko la 1829: “Я полагалъ, что въ 16 лђтъ все 
уже выучилось по-‐русски; но примђтивши, что куконамъ 
особенно не дался еще русскiй языкъ, адресовался къ 
нимъ по–молдавански.” (Este vorba de elita oraşului.).

Legenda hărţii Ozmidov

Semnătura lui Ozmidov



Ogorodnaia), Fântâna cea Mare (rus. Fontannaia), sau de 
tradiţie populară (și care vin în contradicţie cu toponime 
oficiale) cum ar fi Sântavineri, Măzărache, sau sunt prea 
evidente, cum ar fi Pruncul < Prunkulovskaia, Ţapu < 

Ţapovskii, sau sunt consemnate de tradiţia generală a 
orașelor românești cum ar fi Drumul Mare. În celelalte 
cazuri, din păcate, toponimele reconstruite rămân a fi doar 
niște presupuneri.   

La comentarea textului am folosit o copie a hărţii Ozmidov 
“ПЛАНЪ городу Кишиневу”. Aceasta cuprinde 
planul Orașului Vechi la situaţia din 1813 și proiectul de 
perspectivă a Orașului Nou către anul 1817. Aici sunt 
indicate şi unele obiecte, cum ar fi de exemplu casa de 
arest sau barierele, localizarea cărora fiind doar presupusă 
de I. Halippa, s-au putut face anumite precizări asupra 
amplasării lor. În baza acestei hărţi este mult mai ușor să 
reconstituim hotarele sectoarelor administrative (de fapt 
primelor preturi în istoria Chișinăului) propuse de Ozmidov 
în Proiectul citat de Halippa. 

Din analiza Hărţii Ozmidov, precum și a unor hărţi mai vechi, 
se poate deduce că planificarea Chișinăului se practica 
și înainte de anexare. O urmă evidentă a unei astfel de 
planificări regulate din a doua jumătate a sec. 18 prezintă 
piaţa-bulevard Sf. Ilie și cartierele adiacente.

Pe hartă Orașul Nou este schiţat destul de convenţional, 
fără a se ţine seama de relieful real al așezării, ceea ce 
a făcut ca planul să nu poată fi materializat în părţile 
geodezic inaccesibile. Într-o încercare de-a demonstra o 
influenţă rusă cu mult înainte de 1812, unii autori au emis 
teza că planul ortogonal al Orașului Nou fusese dictat de 
amplasarea unei tabere militare ruse la sfârșitul sec. 18, dar 
la o suprapunere a celor două reţele ortogonale se vede 
că ele diferă aproximativ cu cinci grade. Pur și simplu, la 
proiectul lui Ozmidov s-a luat drept bază pentru sistemul 
ortogonal al Orașului Nou străzile din partea de sus a 
Orașului Vechi, în special drumul Căușanilor și drumul 

Planificarea regulată a 
Chișinăului în a doua 

jumătate a sec. 18

Reconstrucţie



Galbenei, după care s-a proiectat restul străzilor. Locul pe 
care Ozmidov indica “Piaţa paradelor” (devenit “Bulevard” 
după ridicarea Catedralei Noi) de asemenea ţinea de 
structura Orașului Vechi, și prezenta un loc viran, mărginit 
pe din părţi de două promontorii, care s-au creat spontan 
de-a lungul drumurilor Galbenii și Buicanilor. Limita de 
sus a Orașului Vechi nu era stradă Columna, pe atunci 
Căușanilor cum s-a înrădăcinat în literatura privind istoria 
Chișinăului, ci ajungea până la actualul bulevard Ștefan cel 

Mare, în unele locuri poate chiar îl depășea. In orice caz 
Hartingh și Ozmidov semnează la 1814 un document de 
demolare a unor dughene – “провіантскіе магазины 
назначены въ сломку”, în zona actualelor reședinţe a 
Poștei Centrale și Primăriei.

Totuși staţionarea trupelor ruse a lăsat o urmă prin 
denumirea mahalaua Moscului, de unde se trage și strada 
Moscului (în româna medievală  “Mosc” însemna “Rusia”), 
care se arată a fi istorică, ulterior confirmată de toponimul 
mahalaua Rusă (consemnat de Șt. Ciobanu). 

Diminuarea părţii vechi a orașului, a Orașului de Jos, 
medieval, dictată de interese de coloratură ideologică, 
ducea întotdeauna la o imagine distorsionată a realităţii 
istorice existente. Unele încercări de studiere obiectivă 
a Orașului Vechi se ciocneau de obicei de rezistenţa  
structurilor politice dominante, pe care Ioan Halippa a 
reușit întrucâtva s-o evite folosind drept paravan aflarea 
la Chișinău a poetului A. S. Pușkin, a cărui figură servea 
deseori drept cap de berbec la instaurarea unui regim 
ideologic prohibitoriu. 

Nesiguranţa politică a stăpânirii rusești în Basarabia o 
făcea în permanenţă să caute un suport etnic pentru 
legitimizarea posesiunii teritoriale. Pe lângă acţiuni 
practice de schimbare a situaţiei demografice, se recurgea 
și la conceperea unui tablou universal cultural-ideologic. 

Staţionarea trupelor ruse în 
anul 1789



Tezele oficiale de bază erau:

1. Teritoriul dintre Prut și Nistru ar fi fost și înainte de 
anexare o entitate separată faţă de restul Moldovei;

2. Teritoriul dintre Prut și Nistru înainte de anexare ar fi 
fost un ţinut sălbatic, “oriental”, necivilizat;

3. Populaţia din teritoriul dintre Prut și Nistru și înainte de 
anexare ar fi fost eterogenă din punct de vedere etnic, cu 
elementul slav preponderent sau originar.

Intr-o atmosferă de interdicţie totală a limbii, de instigări 
șovine la confruntări interetnice, impregnată cu tot soiul 
de jubilee auto-afirmative, Ioan Halippa reușește să ridice 
un pic cortina, și, adeseori, pe ocolite, să introducă cititorul 
într-o realitate complexă și revelatorie.  

Alegoria timpului.

Miniatură muntenească 
din sec. 18

În 1817 Arhitectul și Hotarnicul 
Regiunii Basarabia Ozmidov 

elaborează proiectul de sistematizare 
a orașului Chișinău. Pe lângă planul 

grafic al orașului, pe proiect figurează 
patru liste explicative. 

1. Titlu în care sunt consemnate 
2129 de case de locuit și mai multe 

acareturi, clădiri publice și de stat.

2. Lista construcţiilor vechi, adică 
existente înainte de anexare;

3. O lista a construcţiilor din așa-zisul 
“Oraș Nou”, cuprinzând perioada 

anilor 1813–1817;

4. Proiectul de sistematizare pentru 
viitor. 
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Elegia

Aniversările

Chişinău, oraş gubernial al gub. Basarabene, pe r. 
Bâc, afluent al Nistrului; grădină botanică, şcoală 
a grădinăritului, câteva aşezări de învăţământ 
mediu, bibliotecă publică. Locuitorii (120074 
oameni, majoritate moldoveni) se ocupă de creşterea 
tutunului şi a viţei-‐de-‐vie (în suburbii); de vinărit 
şi gădinărit, de asemenea de fabricare (în oraş 
sunt multe fabrici de tutun, de topire a seului şi 
alte uzine) şi de comerţ (Ch. este un oraş gubernial 
comercial important); în apropiere de oraş există 
un izvor sulfuric Burcut. Moşia Ch. (moldoveneşte 
Chişlanouă), pe locul actualului Ch., e menţionată 
deja în s. XV; la înc. s. XVIII Ch. era târguşor, mai 
târziu reşedinţa serdarului domnitorului mold. Din 
1813 aparţine Rusiei şi de atunci începe a creşte 
rapid (în a. 1812 în el erau numai 7 000 loc.). În a. 
1818 e desemnat oraş regional. 

Dicţionar Enciclopedic. Moscova, 1901.

Cam atâta informaţie se putea afla în lumea mare la 
cumpăna secolelor nouăsprezece–douăzeci despre orașul 
de la marginea celui mai vast imperiu de pe glob.

Dar tot pe atunci, pentru un cerc mai restrâns, apare o 
carte, în cadrul ediţiei Comisiunii Știinţifice de Arhivă 
a Basarabiei “Chişinăul pe timpul aflării în el a lui 
A. S. Puşkin 1820 – 1823” sau mai desfășurat “Schiţe 
topografice episodice şi cotidiene către aniversarea 
de 100 ani din ziua naşterii poetului, 26 mai 1899, 
cu ‘Planul Chişinăului vechi din timpul aflării lui Puşkin’ 



şi cu portretul acestuia” alcătuită de către Ioan Halippa, 
Coordonator al Comisiunii, subinspector la Seminarul din 
Chișinău.

După câteva scuze de rigoare, Ioan Halippa pornește 
colindul nostalgic prin orașul începutului de secol 19 
în compania lui Ozmidov, hotarnicul împuternicit cu 
arhitectură și planificare a Chișinăului. Ca nu cumva să i se 
pună în cârcă idealizarea trecutului, de la bun început îl și 
numește cu titulatura “oficială” de “oraș blestemat”:

Ca să nu ne abatem chiar de la început de la 
subiect — topografia “oraşului blestemat” 
din timpul aflării în el a marelui poet rus (din 
20 septembrie 1821 până 25 mai 1823) — 
considerăm necesar a face public mai întâi 
“Proiectul de împărţire a oraşului Chişinău 
în cinci părţi” …

Scotocind ani de zile prin dosarele vechi ale arhivei 
Cancelariei Guvernatorului1, savantul descoperă acest 
“Proiect” alcătuit de Ozmidov și prezentat guvernatorului 
Basarabiei Constantin Catacazi la 25 iunie 1823.

Inginer-Hotarnicul Mihail Ozmidov, născut în gubernia 
Ekaterinoslavskaia, a fost chemat în 1811 la Iași de către 
Exelenţia sa, Domnul Gheneral şi prezident al 
Divanului Moldovei şi Valahiei senatorul Serghii 
Serghiovici Kuşnikov2 pentru amenajarea fabricilor 
militare în Lăpușna și Orhei și aprovizionarea cu salpetru a 
uzinei de pulbere din Movilău. După anexarea Basarabiei, 
mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni îl aduce pe Ozmidov 
la Chișinău, unde mai târziu acesta devine arhitect al 
regiunii. 

Din surse istoriografice mai recente aflăm că revoluţionarul, 
mai că nu decembristul Pușkin, era surghiunit de către 

1 S-au tradus termenii: Намђстникъ, locţiitor al împăratului — 
Namesnic; Губернаторъ, puterea locală supremă— Guvernator.

2 Formulă dintr-un document de la 1808, iulie 20.

Auguste Raffet 
Schiţe din Sculeni; drumul spre Odesa

Odessa 
Casa în care a locuit A. Pușkin



16 Intersecţii chişinăuane de Lică Sainciuc

regimul reacţionar ţarist la capătul lumii, în deșert, într-un 
oraș blestemat.  Dar și aici “el efectuează o înrâurire 
grandioasă [огромное] asupra dezvoltării culturii 
moldoveneşti”3, pe atunci în fașă. De abia în anii puterii 
sovietice…  Ho! Stop! Că Ioan Halippa era înainte de… 

Ioan Halippa căuta să împace “orașul blestemat” cu Pușkin 
și a adoptat șiretlicul verificat de Avraam în cazul Sodomei:  
“Pierde-‐vei, oare, pe cel drept ca şi pe cel păcătos, 
încât să se întâmple celui drept ce se întâmplă 
celui nelegiuit?” Și astfel capătă “din elementele mai 
bune ale societăţii ‘oraşului blestemat’” un mediu deja 
pertinent. O scrisoare de a lui Pușkin din Odessa (poate că 
se cam întrece cu măsura, care pe care îl înrâurește și cât 
de grandios!) către frate-său, din 25 august 1823:

Îmi vine, dragul meu, să-‐ţi scriu un roman întreg 
— cele trei din urmă luni ale vieţii mele. Iată 
ce-‐i. Sănătatea mea ceruse nişte băi de mare; 
abia l-‐am putut îndupleca pe Inzov să mă lase 
la Odessa. Mi-‐am părăsit Moldova şi am sosit 
în Europa. Restaurantele şi opera italiană îmi 
evocau timpurile vechi şi, zău, mi-‐au remontat 
spiritul. Dar iată că vine (dintr-‐o călătorie de 
peste hotare) Voronţov, mă primeşte prieteneşte: 
mă anunţă că trec sub oblăduirea lui, că rămân 
în Odessa. Parcă şi-‐o fi fost bine, dar am simţit 
în piept o strângere de inimă nouă; mi s-‐a făcut 
dor de lanţurile pierdute. Venind la Chişinău 
pentru câteva zile, le-‐am petrecut nespus de 
elegiac, şi părăsindu-‐l pentru totdeauna, am 
oftat după Chişinău. 

Ca să mai sfarme un pic elegia, Ioan Halippa adaugă 
un comentariu de P. Bartenev, căruia oftatul poetului 
îi amintește de versurile din Pușcăriașul din Chillon: 
“Părăsindu-‐mi temniţa / După temniţă am suspinat.” 
Și totuși :

3 Кишинев. Энциклопедия. 1984

Monumentul lui A. S. Pușkin în 
grădina publică din Chișinău



Elegia 17

…faptul că la Chişinău poetul zămislise şi 
începuse cele mai bune opere ale sale — toate 
acestea ne conving că Chişinăul într-‐un oarecare 
sens a jucat rolul acelei “stânci fermecate a 
însingurării dulci şi cunoaşterii de sine”, vorbind 
limba masonilor.

O fi fost mai bine stâncă, decât deșert. 

Dar iată că de la masoni ajungem la date jubiliare, căci în 
anul 1899 se împlinea o cifră rotundă de la nașterea lui 
A. S. Pușkin. Atât de rotundă, că i se puteau alătura altele, 
mai puţin rotunde de 76 și 14 ani. Jubileu să fie, prilej de 
bucurie.

… serbările puşkiniste viitoare pe 24, 25 şi 26 
mai ale anului curent, pentru noi chişinăuanii 
vor fi dublu, chiar triplu remarcabile. 

În primul rând, acestea vor fi nişte serbări ale 
cetăţenilor “oraşului blestemat” în onoarea 
poetului, în creaţia căruia Chişinăul figurează 
având un astfel de epitet dur. 

În al doilea rând, aceste serbări vor aniversa 
şaptezeci şi şase de ani de la “zilele, pe care le-‐a 
petrecut nespus de elegiac” poetul la ultimul 
rămas bun cu Chişinăul. 

Şi în sfârşit, al treilea — 26 mai al anului curent 
vor aniversa paisprezece ani de la înălţarea 
monumentului poetului de neuitat în grădina 
publică orăşenească din Chişinău, unde, “Cu lira 
nordică dând glas pustietăţii” a “rătăcit aci”.

Reieșind din acest principiu, se mai pot adăuga niște 
jubilee. Instalarea bustului a avut loc în 1885. Cu încă 14 
ani înainte, la 13 iunie 1871 s-a instalat arhiepiscopul Pavel 
Lebedev, supranumit “Румынођдъ” — Românofagul: “…
toate cărţile sfinte de pe la bisericile moldoveneşti, 
tipărite cu litere chirilice în limba moldovenească, 

Locul unde a stat monumentul  
până la 2-a jumătate a sec. 20.

Coroana rusă asupra 
stemelor Moldovei și 
Munteniei 
1772


