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Sculptura destinat  spa iului public a fost în general, la noi, lipsit  
de exuberan a decorativ , de rolul în primul rând estetic, întâlnit pe alte 
meridiane. Ea a fost în eleas  mai ales ca art  evocatoare. Sculptura de 
for public evoc , aceasta fiind calitatea ei esen ial , valoarea estetic  a 
monumentelor fiind l sat , cel mai adesea, în plan secund. Asemenea 
monumente î i propun s  fixeze în con tiin a public  anumite idei i 
valori1. Subiectul sculpturii este îns  remodelat, rezultatul putând fi privit 
i ca o modalitate de dirijare a opiniei publice, de modelare a sim ului 

civic. 
Fiind o form  de art  angajat , cu mesaj politic, fiecare din aceste 

monumente publice con ine, înc  de la început, i sâmburele unui risc, 
acela al distrugerii lor, în cazul unor schimb ri de regim i deci a unei 
r sturn ri de perspectiv . Este un risc asumat. Când ideile exprimate 
devin vetuste, sau contrare curentului noilor epoci, nici m car valoarea 
artistic , adesea absent  sau modest , nu poate fi invocat  pentru a le 
salva. Se v de te, în asemenea cazuri, în elepciunea regulii antice, de a 
nu ridica statui personajelor aflate în via , un principiu ce avea în vedere 
tocmai faptul c  pentru a fixa în marmur  sau bronz figura cuiva, este 
necesar  o perioad  de deta are istoric , în care memoria s  se decanteze 
în mod natural. Era i o m sur  de protec ie, o garan ie c  patimile 
politice nu o vor distruge cu prima ocazie. i totu i, tenta ia de a 
                                                             

* Prima parte a acestui studiu a ap rut, sub acela i titlu, în vol. Memorie i 
uitare în istorie (coord. Adrian Cioflânc ), nr. 11, 3-4, 2003, al revistei Xenopoliana, 
Ia i, p. 180-197. Am considerat c  este util  reluarea acelui text, cu unele modific ri i 
întregiri, împreun  cu cea de-a doua parte a studiului, privitoare la statuile cu rost 
preponderent cultural, care reprezint  partea inedit  a lucr rii de fa . 

1 A se vedea, pentru aceast  tem , masiva lucrare ce repertoriaz  statuile 
ie ene, publicat  recent de Olga Rusu, Viorela L c tu u, Constantin-Liviu Rusu, Codrin 
L c tu u, Ia i – chipuri în bronz, marmur  i piatr , Ia i, 2004. 
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influen a memoria comunit ii, prin ridicarea unor monumente care s  
impun  un anumit punct de vedere, a fost mereu prezent . Uneori gestul 
nu se adresa atât contemporanilor, cât mai ales genera iilor viitoare, fiind 
o modalitate de a lucra asupra posterit ii unor înf ptuiri politice. 

Exist  îns  i o perspectiv  mai senin , din care putem privi 
subiectul abordat. Statuile cu care suntem contemporani au vârste 
diferite. Provin din epoci cu alte mentalit i i alte valori. Ele reprezint , 
într-un fel, jaloane ale constituirii i evolu iei con tiin ei publice în 
societatea româneasc . Unele statui par desuete prin mesajul lor sau nu 
mai corespund sensibilit ilor noastre de ast zi, orizontului nostru de 
a teptare. Altele amintesc de atitudini patetice, a c ror temperatur  nu o 
mai percepem, sau de valori în care poate nu mai credem, dar care au 
însemnat totul pentru genera iile p rin ilor, bunicilor sau str bunicilor 
no tri. Fac parte dintr-o memorie colectiv  care nu ar trebui ocultat , nici 
demolat , ci asumat  cu în elepciune i responsabilitate. 

F r  a teoretiza prea mult, ne propunem în paginile care urmeaz  
s  înf i m câteva cazuri concrete, selectând dintre monumentele ie ene 
tocmai pe acelea care au reprezentat, la un moment-dat, obiectul unor 
dispute publice cu tent  politic , sau al c ror mesaj istoric s-a estompat în 
timp i se cere redescoperit. 

 
I. MONUMENTE CU ROL POLITIC 

 
Un prim capitol în istoria statuilor ie ene, poate cel mai 

spectaculos, este constituit pe baza evoc rii monumentelor oficiale, care 
au jucat, la vremea lor, un rol politic i au f cut obiectul unor vii 
dezbateri în epoc . Mult  vreme acestea au îndeplinit func ia unor 
adev rate altare publice, în jurul c rora se desf urau ceremonii anuale, 
menite s  perpetueze memoria unor anumite fapte istorice. Multe dintre 
ele au fost ridicate prin subscrip ii publice, nu atât din motive financiare, 
cât mai ales din necesitatea de a câ tiga adep i, prin crearea unui curent 
de opinie favorabil i de a transforma pe donatori în partizani ai unei idei. 
La modul mai deta at, putem considera c  subscrip iile erau i un 
termometru al sentimentului public: dac  un proiect de monument nu 
reu ea s  conving  un num r suficient de mare de donatori, el nu merita 
s  existe. În plus, prin actul dona iilor, monumentul nu mai era un însemn 
impus de stat cet enilor, ci devenea „al cet enilor”, ap rut în pia a 
public  prin v oin a popular , prin micul sacrificiu b nesc al tuturor. 
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1. Obeliscul leilor din Copou 
(Bd. Carol I, nr. 31, în Gr dina Copou) 
Obeliscul din Gr dina Copou este cel mai vechi monument de for 

public din rile Române2. Rezolu ia domneasc  de aprobare a în l rii 
obeliscului fusese isc lit  înc  din 1834, în primul an de domnie al lui 
Mihail Sturdza, când a fost pus  i piatra de temelie. Inscrip ia ini ial , 
ast zi disp rut , arat  c  monumentul fusese dedicat Regulamentului 
Organic. Aceast  prim  Constitu ie modern  a Moldovei, de i avea 
numeroase prevederi progresiste, a fost foarte curând perceput  ca un 
instrument de domina ie a Rusiei. Regulamentul similar de la Bucure ti a 
fost ars în timpul revolu iei de la 1848, împreun  cu Arhondologia 
(condica de ranguri boiere ti), în semn de emancipare de sub tutela 
Rusiei i a vechiului regim. Regulamentul Organic al Moldovei, 
exemplarul original, se p streaz  i ast zi la Arhivele Na ionale Ia i, 
aflate tot pe dealul Copoului. 

Pe una din fe ele piedestalului acestui monument se afla stema 
Moldovei, iar pe partea opus  stema lui Mihail Sturdza, domnul aflat pe 
tron. Pe celelalte dou  fe e se putea urm toarea inscrip ie, în limba latin  
i în române te, cu slove chirilice: 

„Avgustis Monarchis/ Qui anno MDCCCXXXII/ Moldaviae 
novas politicas institutiones dedere/ Michaelis Gregoriu Sturza/ Princeps 
Regnans/ Una cum Principatus cleo ac nobilitate/Hoc Monumentum 
erexit/ Anno salustis MDCCCXXXIV Novembris die VIII” 

Adic : 
„Augu tilor monarhi/ Carii au dat Moldovei noul A ez mânt/ 

Introdus în anul 1832/ Mihail Grigorie Sturza Vvd./ Împreun  cu clerul i 
boierimea Principatului/ Au în l at acest monument/ La 8 noiembrie 
1834”. 

Proiectul monumentului apar inea lui Gheorghe Asachi, care 
f cuse parte i din comitetul de redactare a Regulamentului Organic3. Se 
                                                             

2 N. Grigora , Complexul de monumente de la Copou-Ia i, în CI, IV, 1973,  
p. 177-190; Mihai-R zvan Ungureanu, Câteva note privitoare la ritualul ceremoniilor 
domne ti din vremea lui Mihail Sturdza. Serb rile instal rii la putere (1834), în 
ArhGen, II (VII), 1995, 3-4, p. 324-328; C. Ostap, Noi date i ipoteze referitoare la 
„Obeliscul Leilor” din Gr dina Copou, în Ioan Neculce, Ia i, II-III, 1996-1997, p. 149-
156.  

3 Ini ial contractul de execu ie a monumentului a fost încheiat cu arhitectul 
Johann Fraywald, îns  a fost reziliat ulterior deoarece acesta, fiind supus austriac, nu a 
putut prezenta garan ii pentru ducerea la bun sfâr it a proiectului. Lucr rile au fost 
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tie c  cei patru lei colo i, care sus in obeliscul, au fost sculpta i de 
Johann Semser, la Lemberg (Lwow), ora  aflat pe atunci în Polonia.  

Leii au fost special concepu i i executa i pentru acest monument. 
Nu s-a remarcat pân  acum faptul c  ei sunt o reprezentare a leului 
heraldic din stema familiei Sturdza. Leii sunt personaliza i prin aceea c  
in, în labele din fa , câte o spad  pe care este înf urat  câte o ghirland  

vegetal  (ramura de laur a fost înlocuit  cu frunze de stejar). A a este 
descris  stema Struze tilor în diploma nobiliar  conferit  lor, în veacul al 
XVII-lea, de c tre principele Transilvaniei, Mihail Apaffi. Leii 
obeliscului din Copou au fost denumi i uneori, în epoc , prin expresia 
“lei bronza i”4. Este probabil ca ei s  fi fost într-adev r acoperi i, ini ial, 
cu o pelicul  de bronz auriu (sau chiar foi  de aur), ca în cazul leilor 
heraldici; faptul ar ap rea ast zi de un gust discutabil, dar nu era o 
striden  în epoc . Înainte de 1945, când pe obelisc se mai p stra scutul 
de bronz cu blazonul domnitorului Mihail Sturdza, aceast  analogie ar fi 
fost mai lesne de f cut. Dup  ce stema a fost înl turat , sensul originar al 
leilor a c zut în uitare.  

O paralel  se poate face cu un alt leu sturdzesc, din sculptura 
funerar  de marmur  care str juie te mormântul lui George A. Sturdza, 
de la castelul Micl u eni (jud. Ia i), opera sculptorului italian Celeste 
Fabio (c. 1890)5. De aceast  dat , leul, întins deasupra mormântului, ine 
între labele din fa  nu sabia, ci o cruce pe care este încol cit un arpe, 
element provenind tot din patrimonial heraldic al familiei Sturdza. 

Leii heraldici nu erau un monopol al Sturdze tilor, ei fiind 
înc rca i cu multe alte sensuri simbolice. Aceste feline erau, în concep ia 
epocii, o trimitere la istoria antic . Doi lei rampan i afronta i, sus inând o 
coroan , erau considera i a fi stema Daciei, fapt ar tat i de cronicarul 
Nicolae Costin, care descrie i reproduce acest herb, în a sa Carte pentru 
desc lecatul dintâiu a r i Moldovii i neamului românesc6. Acest fapt 
trebuie re inut, deoarece are leg tur  cu demonstra ia ce urmeaz . 

                                                                                                                                                     
încredin ate apoi colonelului Neculai Singurov, f r  ca ritmul s  mul umeasc  pe Mihail 
Sturdza („întârziere neîng duit  i nepotrivit  cu dorin a În l imii Sale”). În cele din 
urm  la conducerea antierului a fost numit Gheorghe Asachi, care s-a ocupat personal 
de finalizarea monumentului. 

4 Constantin Ostap, op. cit., p. 150, 152. 
5 Vezi Cleopa Constantin Nistor, Micl u eni. Istorie, prezent i perspectiv , 

Ia i, 2007, plan a XVIII, fig. 42. 
6 Cf. Dan Cernovodeanu, tiin a i arta heraldic  în România, Bucure ti, 1977, 

p. 17-18 ; vezi i p. 208-209, fig. 3. 
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Piatra de temelie a Obeliscului Leilor a fost pus  la 8 noiembrie 
1834, adic  de Sf. Mihail, ziua onomastic  a domnitorului, ceea ce ar 
putea argumenta caracterul ocazional i oportunist al proiectului propus 
de Asachi. Credem îns  c  se poate distinge o inten ie mai profund  a lui 
Gheorghe Asachi decât simpla m gulire a celui aflat vremelnic pe tronul 

rii. Sensul adânc pe care el îl d dea monumentului se poate extrage din 
explica iile pe care le oferea asupra proiectului de stem  a ora ului Ia i, 
ce-i fusese solicitat la 18507. Prim ria considera c  Asachi, organizatorul 
Arhivelor Statului din Moldova (1834), „are cea mai deplin  cuno tin  
despre marca ce au avut din vechime aceast  politie”. El a întocmit un 
proiect de stem  care, dup  opinia sa, trebuia s  „aib  izvorul în istoria 
antic  a a ez rii”. La curent cu opiniile savante ale vremii, Gh. Asachi a 
publicat i el tabula cu inscrip ia Municipiul Iassiorum, în „Gazeta de 
Moldavia” (1850) i în „Calendarul pentru români” (1853), afirmând c : 
„Fiind aceast  coloan  un autentic monument, r mas de la locuitorii 
antici ai Ia ilor, cu drept este a-l onora i a-i conserva simbolul, 
adoptând-o drept stem  a Capitalei i, prin urmare, ca sigiliu al 
municipalit ii sale”. În raportul din 1851, ce înso ea proiectul de stem  
Asachi î i exprima convingerea c  inscrip ia care evoca acel Municipium 
Iassiorum era o relicv  r mas  de la Legiunea XIII Gemina (denumit  de 
el Legio Iassiensis), care ar fi fost încartiruit  în castrul de la Ia i: 
„coloana, purt toare a numelui [politiei Ia ilor], este simbolul cel mai 
nimerit al uricului ei. De aceea pre coloan  s-au a ezat, dupre oarecare 
regul  eraldic , lancea militar  i coroana mural  (a cet ii) cu înscrisul: 
M. IASSI, adic  Municipium Iassiorum, precum se numesc Ia ii în 
Geografia veche”8. Se poate constata c  monumentul din Copou este o 
variant  simplificat , transpus  în piatr , a proiectului imaginat de 
Asachi, înc  de la 1834.  

                                                             
7 Gh. Ungureanu, Sigiliul ora ului Ia i în secolul al XX-lea, în Revista 

Arhivelor, IX, 1966, nr. 2, p. 91 (foto). Maria Dogaru, Contribu ia lui Gheorghe Asachi 
la dezvoltarea heraldicii na ionale, în MemAtiq, XIX, 1994, p. 479-480. Obeliscul din 
Copou dovede te c  Gesta ia proiectului era mult mai veche. Nu putem accepta p rerea 
autoarei potrivit c reia stema lui Asachi reprezenta un turn (acesta a fost propus de Gh. 
S ulescu). Confruntarea cu schi a original , de la Arhivele Na ionale Ia i arat  c  este 
vorba despre un obelisc care este încoronat cu o coroan  mural  (DJANI, Ministerul de 
Interne, tr. 1772, op. 2020, dosar 6998, fila 1v.); vezi i C. Ostap, op. cit., p. 154 (este 
reprodus documentul, cu însemnarea “stema capitaliei Iassii”).  

8 DJANI, Eforia ora ului Ia i, dosar nr. 26/1851; vezi i N. A. Bogdan, op. cit.,  
p. 19. 
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Prin Obeliscul Leilor Asachi inten iona s  redea vechii capitale a 
Moldovei certificatul de na tere, piatra de funda ie, acel „monumentum 
princeps” despre care c rturarii epocii romantice erau convin i c  a 
existat cândva i doar vitregia vremurilor a f cut ca el s  dispar  f r  
urm 9. El ar ta c  „ginta roman , chemat  ast zi la reînviere social , la 
respectarea virtu ilor cet ene ti i a numelui glorios, iar Municipiul 
Ia ienilor, dup  a sa catastrof , menit, ca un fenix, a rena te din cenu ile 
sale i a trona deasupra Daciei Transalpine”10. 

Cu acest monument ne afl m deci la originile mitului „Ora ului 
celor apte coline” care face parte i ast zi din zestrea spiritual  a Ia ilor, 
din aura de noble e cu care acesta a fost investit înc  din veacul al XIX-
lea. Oamenii acelor vremuri erau convin i de realitatea d inuirii 
romanilor în urbea de pe malul Bahluiului înainte i dup  retragerea 
aurelian 11. Pentru ei, în l area Obeliscului din Copou echivala cu un act 
de restituire a acestei memorii primare asupra originii urbei i a 
cet enilor s i12.  

2. Monumentul lui Grigore III Ghica 
(Aleea Grigore Ghica, nr. 39) 
Acest principe luminat merita din plin un monument din partea 

locuitorilor capitalei moldovene. Bun gospodar, el a manifestat un mare 
interes pentru binele ob tesc: a pavat uli ele Ia ilor cu bârne din lemn; a 
adus ap  de izvor, pe olane, pentru a astâmp ra setea locuitorilor 
capitalei, construind i cele dou  remarcabile ci mele de marmur , de la 
Sf. Spiridon i Golia, opere reprezentative pentru barocul de inspira ie 
constantinopolitan ; a încurajat industriile, prin construirea manufacturii 
de postav de la Chipere ti, curmând astfel luxul vestimentar ce împinsese 
la ruin  pe mul i moldoveni; tot el a construit în curtea Mitropoliei, la 
strad , o cl dire special destinat  colii Domne ti, aducând i profesori 

                                                             
9 i Dimitrie Cantemir amintea de existen a unui asemenea monument în 

capitala Moldovei, atât în Descriptio Moldaviae cât i în Istoria Imperiului Otoman. 
Pentru aceasta vezi i Sorin Iftimi, Dimitrie Cantemir i “delfinii” din stema Moldovei 
(dou  ipoteze), în ArhGen, IV (XI), 1997, 1-2, p. 285-295. 

10 Gh. Asachi, Opere, vol. II, Chi in u, 1991, p. 372 i urm. (Ziua cea din 
urm  a Municipiului Ia ienilor), p. 393. 

11 Gh. Asachi, Opere, vol. II, Chi in u, 1991, p. 372 i urm. (Ziua cea din 
urm  a Municipiului Ia ienilor). Ast zi tim c  sursa principal  a acestor legende era 
controversata Cronic  a lui Huru, ie it  din fabrica de falsuri patriotice a familiei Sion 
i tip rit  chiar în tipografia lui Gheorghe Asachi. 

12 Vezi i Sorin Iftimi, Ia ii – Simbolurile unui ora  simbol, Ia i, 2008,  
p. 12-18 (cu ilustra ii color). 
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greci pentru gimnaziul de aici. Nu acestea au fost îns  argumentele 
pentru în l area monumentului. La un secol dup  moartea sa, ara avea 
nevoie de figura exemplar  a unui martir. 

Sfâr itul tragic al acestui domn al Moldovei, executat din porunca 
Por ii Otomane, pentru c  s-ar fi opus ced rii nordului Moldovei c tre 
Imperiul Austriac, a f cut din el un adev rat simbol. Asachi schi ase înc  
de pe la 1860 un ambi ios proiect de statuie pentru domnul martir, ce 
urma s  fie realizat  în bronz i a ezat  pe un soclu de marmur . Ar fi 
fost prima statuie cu subiect istoric ridicat  în capitala Moldovei. În 
proiect, domnul era reprezentat în picioare, înve mântat în costum de 
ceremonie, cu mâna dreapt  ridicat  profetic. În stânga sa o femeie în 
costum „na ional” (personificare a Moldovei), cu genunchii îndoi i i 
mâinile împreunate, exprima durerea pentru teritoriul r pit i credin a c  
Cerul va face dreptate13. Lipsit de o motiva ie imediat , suficient de 
puternic  proiectul nu a mai fost îns  realizat. Nu sosise înc  momentul. 

Ini iativa a fost reluat  abia în 1875, ca replic  la fastuoasele 
serb ri organizate în Cern u i de c tre austrieci, care se preg teau s  
aniverseze, cu mult fast, unui secol de la alipirea Bucovinei la Imperiu i 
de implementare a civiliza iei germanice în aceast  provincie. Pentru 
moldoveni, aceast  pierdere teritorial  nu reprezenta doar un petec de 
p mânt de la marginea rii, ci înstr inarea nucleului Moldovei 
voievodale, cu vechea capital , Suceava, cu necropola dinastiei 
„Mu atinilor” de la R d u i. De i redus ca întindere, acest teritoriu 
concentra cel mai mare num r de ctitorii str mo e ti (inclusiv celebrele 
biserici cu pictur  exterioar ). Pierderea lui echivala cu r pirea istoriei 
Moldovei, cu un atac la identitatea istoric  a moldovenilor, dar i a 
românilor în general, într-o epoc  în care con tiin a na ional , în formare, 
se sprijinea tocmai pe asemenea elemente simbolice. 

Din comitetul de ini iativ  pentru în l area monumentului de la 
Ia i au f cut parte M. Kog lniceanu, Al. Lambrior, Vasile Pogor i D. 
Gusti, dar au lucrat efectiv doar ultimii doi. Kog lniceanu tip rise îns , în 

                                                             
13 Loc. colonel Asachi, Monument proiectat în memoria martirului Grigore A. 

Ghica W. pe pia a de la Beilicu, în „Almanach de înv tur  i de petrecere pe anul 
1876, ilustrat cu stampe”, Ia i, Institutul Albinei Române ti (cu o schi  a virtualului 
monument). Pe soclu urma s  fie puse patru basoreliefuri, dintre care unul reprezentând 
un demnitar turc primind o pung  de bani de la un general austriac (aluzie la modul 
nedemn în care fusese tran at  aceast  afacere de reprezentan ii celor dou  puteri, la 
1775). 
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anul anterior, o virulent  bro ur  anonim , R pirea Bucovinei14, care, 
fiind tradus  în mai multe limbi i repede r spândit , a avut darul de a 
indispune serios guvernul austriac. 

Execu ia din 1777 a voievodului Grigore III Ghica avusese loc la 
Beilic. Acesta era hanul construit special pentru a g zdui pe 
reprezentan ii Por ii Otomane afla i cu treburi la Ia i. El fusese amplasat 
undeva pe lâng  biserica Barnovschi. Aici a fost executat, prin vicle ug, 
Grigore vod , de c tre trimisul Por ii. Capul s u a fost dus la 
Constantinopol, înf i at sultanului i expus deasupra por ii seraiului, 
potrivit obiceiului, fiind înso it de o t bli  pe care erau men ionate 
învinuirile ce i-au fost aduse. Pe list  se aflau numeroase acuza ii grave, 
suficiente pentru decapitare, dar lipsea chiar cea privitoare la protestele 
pentru cedarea Bucovinei c tre austrieci. Printre acuze figura i vina de a 
fi devenit omul ru ilor, adic  tr d tor15.  

La doar 100 de ani de la tragicul eveniment, locul exact în care  
s-a aflat beilicul nu a putut fi identificat de c tre comisia din 1875, 
m rturiile megie ilor fiind vagi i contradictorii. De aceea monumentul a 
fost plasat în centrul pie ii r mase libere din Beilic16. 

Luat oarecum prin surprindere de desf urarea evenimentelor, 
Consiliul municipal al ora ului Ia i decisese ca monumentul lui Grigore 
III Ghica s  nu fie o statuie, ca cea propus  de Asachi, ci un modest 
cenotaf din marmur . Decizia s-a datorat grabei cu care trebuia dat  o 
replic  serb rilor organizate de austrieci la Cern u i, un monument ca cel 
propus de Asachi având nevoie de timp pentru a fi realizat. Nu trebuie 
pierdut din vedere nici faptul c  Ia ii, pierzându- i statutul de capital , nu 
mai avea nici mijloacele materiale de a în l a un asemenea monument, 
într-un timp foarte scurt. Sarcofagul a fost cump rat de la sculptorul 
Laz r Vidali din Bucure ti17.  

                                                             
14 R pirea Bucovinei, Bucure ti, 1875. 
15 La sfâr itul domniei anterioare, în loc s  se prezinte la Istanbul, cu întreaga 

familie, dup  cum era obiceiul, s-a l sat dus, ca „prizonier” în Rusia, fiind reinstalat 
apoi pe tronul de la Ia i prin insisten ele St. Petersburgului. În 1775 el prevenise destul 
de transparent Poarta c , dac  nu are suficient  putere pentru a preveni cedarea nordului 
Moldovei, domnul ar putea apela la o alt  putere pentru protec ie, adic  la Rusia. 

16 N. Grigora , Beilicul din Ia i i asasinarea domnitorului Grigore al III-lea 
Ghica (1 octombrie 1777), în CI, VI, 1975, p. 101-122. 

17 Pe monument era sculptat  stema Moldovei înso it  de inscrip ia „În 
amintirea lui Grigore Ghica VV. ucis de turci la 1777, luna octombrie”. Pe partea estic  
era ad ugat: „ ara recunosc toare. A protestat contra lu rii Bucovinei”. Pe partea 
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În timpul ceremoniei, care a avut loc chiar la acea dat , 
monumentul a fost acoperit, în semn de doliu, cu o pânz  neagr . În 
interior se inten iona, probabil, s  fie depuse osemintele domnului martir, 
idee la care s-a renun at ulterior, r m i ele sale p mânte ti odihnind i 
ast zi în biserica Sf. Spiridon, din Ia i, unde Grigore III Ghica era i 
ctitor. 

Cu prilejul dezvelirii monumentului, Mihai Eminescu a publicat 
dou  articole în paginile „Curierului de Iassi”, f când elogiul 
personalit ii complexe a lui Grigore III Ghica, a a cum reie ea aceasta 
din cronici18. Peste pu ini ani, viziunea poetului-gazetar va fi total 
modificat , acela i personaj fiind zugr vit ca un fanariot tipic, lipsit de 
scrupule. Mai mult, el denun  f r  rezerve ceea ce p rea s  reias  din 
documentele epocii: complicitatea cu austriecii a lui Grigore Al. Ghica, 
la cedarea Bucovinei19. Ulterior, istoricii au mai echilibrat i nuan at 
aceast  imagine. 

Ceea ce n-au putut spune atunci prea deschis autorit ile urbei a 
fost exprimat într-o virulent  proclama ie tip rit  de Partidul Na ional 
Liberal. În aceasta se ar ta c  Jubileul Centenar serbat la Cern u i, prin 
dezvelirea statuii Austria era spre batjocura sim mintelor române ti. 
Liberalii puneau în gura lui Grigore Vod  cuvintele: „Privi i, copiii mei, 
privi i fumeg rile sângeroase ce se ridic  împrejurul acelei statue, c ci 
nu suta de ani, dar vecinicia chiar, nu poate stinge dreptatea cauzei 
pentru care sângele meu cel mai curat a fost v rsat”. i manifestul 
continua cu îndemnul: „S  alerg m, fra i români, cu mic, cu mare, bogat 
i s rac, la acest monument; c ci oasele ce el cuprinde sunt oasele unui 

Domn cre tin, necorupt i nep tat. i când statuia Austria atest  realitatea 
r pirii a trei inuturi ale Moldovei, mormântul lui Grigore Ghica vod  s  
spun  lumei întregi c  corup iunea i asasinatul nu sunt titlurile legitime 
cu care un imperiu se poate glorifica în lumea civilizat ”. Isc leau N. 

                                                                                                                                                     
sudic  se afla stema de atunci a României, iar pe cea vestic  se afl  textul: „Aceast  
piatr  s-a ridicat de c tre Consiliul Comunal Ia i, în anul 1875 octombrie 1”. 

18 Eminescu – Sens, timp i devenire istoric  (volum îngrijit de Gh. Buzatu, 
tefan Lemny i I. Saizu), Ia i, 1988, p. 31-35. 

19 M. Eminescu, Bucovina i Basarabia. Studiu istorico-politic, Bucure ti, 
1941, p. 171; R pirea Bucovinei (antologie, prefa  i note de D. Vatamanu), Bucure ti, 
1996. 
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Ionescu, Gh. Mârzescu, N. Iamandi, Al. Gheorghiu, col. Iorgu Catargi, 
Telemac Ciupercescu i Andrei Vizanti20. 

Carol I de Hohenzollern, domnitorul României, nu fusese prezent 
la ceremonia dezvelirii cenotafului. Impresionat îns  de aceast  ini iativ  
(dar, probabil, i de modestia realiz rii), a promis Ia ilor un bust de 
marmur  care s  îl reprezinte pe Grigore III Ghica vod 21. El i-a onorat 
promisiunea prin comandarea acestei lucr ri c tre Fr. Stork, profesor la 
Academia de Arte Frumoase din Bucure ti, cel mai valoros sculptor aflat 
la acea dat  în România22. Bustul, amplasat în fa a cenotafului, a fost 
inaugurat peste un an, în cadrul ceremoniei din 1 octombrie 1876. În anii 
ce au urmat, anima i i de spiritul de libertate adus de R zboiul de 
Independen , ie enii au organizat regulat comemor ri la monumentul lui 
Grigore Ghica vod , în ziua de 1 octombrie, pân  când acest obicei s-a 
stins. 

În timpul celui de-al doilea r zboi mondial monumentul a fost 
doborât de bombardamente. Bustul original, ciobit, se p streaz  în 
depozitele Muzeului de Art  de la Palatul Culturii, iar coloana pe care a 
fost amplasat, probabil frânt , a disp rut. În locul vechii sculpturi a fost 
pus, în 1973, un alt bust al domnului Grigore III Ghica, lucrat de Lucre ia 
Filioreanu-Dumitra cu, care poate fi v zut i ast zi.  

3. Statuia ecvestr  a lui tefan cel Mare 
(Pia a Palat nr. 1, în fa a Palatului Culturii) 
Ideea în l rii unei statui care s  reprezinte pe marele voievod a 

ap rut octombrie 1856, când în capitala Moldovei se agitau spiritele 
pentru Unirea cu ara Româneasc 23. Voind s  împiedice un asemenea 
act, caimacamul Teodor Bal , eful guvern rii provizorii de la Ia i, a 
lansat aceast  ini iativ , f când din tefan vod  simbolul unei vie i de 
stat independente. Era necesar ca monumentul s  fie ridicat prin 
subscrip ie public , astfel încât donatorii s  poat  fi asimila i cu 
sprijinitorii cauzei anti-unioniste. Aceast  abil  tentativ  de manipulare a 
                                                             

20 DJANI, Fond Prim ria Ia i, dosar 68/1875 (Monumentul lui Grigore 
Alexandru Ghica; peste 400 file). 

21 N. A. Bogdan, Carol I i a doua sa capital , Ia i, 1916, p. 216-219. 
22 Otto Günter, Sculptorii din familia Storck, Bucure ti, 1940. 
23 Pentru acest subiect vezi i Sorin Iftimi, Palatul Culturii din Ia i. O 

retrospectiv  istoric , în vol. Patrimoniu Na ional i modernizare în societatea 
româneasc : institu ii, actori, strategii, volum editat de Dumitru Iv nescu i C t lina 
Mihalache, Ia i, 2009, p. 259-283 (pentru statuie, p. 267-269); vezi acela i text, cu 
ilustra ii color, în albumul Descoper  Palatul Culturii Ia i. Dovezi ilustrate de art , 
istorie i civiliza ie, Ia i, coord. Leti ia Popa (pentru statuie p. 24-31).  
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cet enilor a fost z d rnicit  de moartea subit  a caimacamului, la 17 
februarie 185724.  

Este surprinz tor c  înc  de pe atunci, cu trei decenii înainte de 
concretizarea ideii, se cuno tea în detaliu cum va ar ta statuia i unde va 
fi amplasat . Se tia c  va fi în l at în Pia a Palatului un monument din 
bronz, împodobit cu basoreliefuri „înf i toare a faptelor” marelui 
voievod, care urma s  fie executat în str in tate de c tre un artist 
renumit. În acest scop Gheorghe Asachi f cuse „desenul cuviincios” i 
descrierea istoric . Este consemnat i faptul c  în l imea statuii, cu cal i 
c l re , plasat  pe un piedestal de granit ro u, urma s  aib  o în l ime de 
16 palme domne ti (cca. 4 m). Costul lucr rilor a avea s  fie de 16 000 
galbeni (sau 52 000 de taleri). Proiectul, aprobat de caimacam, a fost 
trimis „unor mari arti ti recunoscu i din mai multe ri”. La concurs s-au 
înscris arti ti din Roma, München i Berlin. Dup  decesul subit al lui 
Teodor Bal , proiectul a c zut îns  în desuetudine, mai ales c , în 1859  
s-a realizat Unirea celor dou  principate. 

Ideea a fost reluat  abia dup  1871, în contextul discu iilor despre 
„celebrarea solemn  a na iunii române la mormântul lui tefan cel Mare 
de la m n stirea Putna” (aflat  în teritoriul ocupat de austrieci, dup  
1715). Monumentul urma s  fie înc rcat acum cu un alt mesaj ideologic. 
Abia în 1875 s-a constituit comisia care a deschis listele de subscrip ie 
public . 

În cele din urm  statuia ecvestr  a lui tefan cel Mare, din bronz, 
a fost realizat  la Paris, de sculptorul Emmanuel Frémiet, în 188125. 
Monumentul a fost inaugurat la 1883. Amplasarea sa nu este 
întâmpl toare. A fost ales locul în care fuseser  cândva cur ile domne ti, 
care au cunoscut o însemnat  faz  de construc ie i în domnia lui tefan 

                                                             
24 Cf. N. Grigora , Statuia lui tefan cel Mare din Ia i, în CI, III, 1972,  

p. 281- 308. O interesant  reevaluare a partidei antiunioniste din Moldova i a 
strategiilor sale politice a oferit recent Adrian Cioflânc , în studiul Na ionalism i 
parohialism în competi ie. Note pe marginea dezbaterilor politice privind unirea 
Principatelor Române (în volumul Vârstele Unirii. De la con tiin a etnic  la unitatea 
na ional , Ia i, 2001, p.109-134). Referirea direct  la proiectul acestui monument 
(p. 118) se raporteaz  la Jurnalul Comitetului îns rcinat cu r dicarea monumentului lui 

tefan cel Mare, din 6/18 decembrie 1856, publicat în Acte i documente relative la 
istoria renascerei României, vol. III, 1889, p. 985-986. 

25 Pentru statuia ecvestr  de la Ia i vezi i Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri de 
for public dedicate cinstirii lui tefan cel Mare, în Revista Arhivelor, 1993, nr. 3,  
p. 281-290. 
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cel Mare. În fa a statuii se afl  biserica Sf. Nicolae-Domnesc, în l at  de 
tefan vod  la 1492, în care au fost încorona i domnii Moldovei vreme 

de trei secole. Cu ocazia dezvelirii statuii voievodului, Uli a Mare, care 
î i are cap tul în apropierea monumentului, principala arter  a Ia ilor, a 
primit denumirea de strada „ tefan cel Mare”. 

S-a pretins, f r  suport real, c  Frémiet ar fi lucrat, în paralel, i o 
alt  statuie ecvestr  reprezentând pe un rege al Poloniei (Cazimir IV) i 
c  cele dou  statui ar fi fost inversate, din gre eal , la expediere. 
Contesta ia se prevaleaz  de argumentul c  tefan Vod  nu purta barb 26. 
În secolul al XIX-lea, îns , în con tiin a public  se impusese, datorit  
gravurilor multiplicate de Gheorghe Asachi, imaginea unui tefan Vod  
cu o barb  mult mai impun toare decât cea a statuii lui Frémiet. În 
realitate, la data comand rii statuii, nu se tia prea bine cum ar ta tefan 
cel Mare. Majoritatea bisericilor unde se p strau portretele sale votive se 
aflau peste grani , în Bucovina austriac . Abia în 1881 episcopul 
Melchisedec a descoperit27 Tetraevangheliarul de la Humor, cu un 
portret al voievodului a c rui autenticitate i acurate e erau incontestabile 
i care a pus cap t aprinselor dezbateri purtate la Academie, pe aceast  

tem . De i Vasile Alecsandri a insistat pentru respectarea adev rului 
istoric, era prea târziu i mai ales prea costisitor pentru a modifica fa a 
sculpturii (opera iunea fusese evaluat  la 12 000 lei), astfel încât s-a 
renun at la aceast  idee28. Cea mai simpl  dovad  c  statuia reprezint  pe 

tefan cel Mare este stema Moldovei, capul de bour, amplasat  pe pieptul 
calului.  

Pentru festivitatea inaugur rii statuii, ce a avut loc la 5 iulie 
188329, rezervase Mihai Eminescu prima lectur  public  a cunoscutei 
sale poezii Doina ("De la Nistru pân' la Tisa..."), dar s-a r zgândit în 
ultimul moment, publicând în schimb dou  articole privitoare la acest 
eveniment30. 

                                                             
26 De ce exist  în Ia i dou  statui ale lui tefan cel Mare?, la Constantin Ostap, 

Ion Mitican, Cu Ia ii mân -n mân , vol. II, Ia i, 1997, p. 211-216. 
27 De fapt, cu ocazia unei vizite la Cern u i, Tetraevangheliarul cu portretul 

voievodului tefan, necunoscut în ar , i-a fost prezentat de c tre Silvestru Moraru, 
mitropolitul Bucovinei. 

28 Aceast  chestiune este tratat  detaliat de N. Grigora , în studiul citat. 
29 În acea zi se împlineau 380 de ani de la moartea voievodului. 
30 M. Eminescu, Inaugurarea statuiei lui tefan cel Mare, în vol. Eminescu – 

Sens, Timp, Devenire istoric , Ia i, p. 445-448; Idem, La descoperirea statuiei (loc. cit., 
p. 453-456). 
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Statuia lui tefan cel Mare a servit i cultului monarhic al regelui 
Carol I, în domnia c ruia a fost inaugurat . Domniile îndelungate i pline 
de înf ptuiri ale celor doi au fost adesea puse în paralel, de discursul 
propagandistic al epocii. Regele a i restaurat31 ctitoria gloriosului 
voievod, aflat  în fa a statuii, devenind, astfel, ctitor al acestui l ca  cu o 
mare înc rc tur  simbolic . Nu trebuie uitat faptul c , în 1881, România 
era în l at  la rangul de Regat, iar Carol I devenea rege, prin ceremonia 
în care i-a fost acordat  coroana de o el, cea turnat  din metalul unui tun 
capturat la Plevna, în R zboiul de Independen  (1877-1878). La rândul 
s u, regele d ruia ora ului Ia i, cu prilejul inaugur rii statuii lui tefan 
vod  (1883), cele dou  tunuri Krupp ce str juiesc monumentul, tunuri 
„udate cu sângele sacru al tinerei armate române”, capturate de la turci, 
în acela i r zboi.  

Alegerea lui Emanuel Frémiet, la 1879, nu este întâmpl toare. 
Acesta era sculptorul cel mai renumit în epoc  pentru realizarea statuilor 
ecvestre. Era maestrul unanim recunoscut în redarea propor iilor 
armonioase ale calului, fapt dovedit de statuile ecvestre ale lui Napoleon, 
pentru ora ul Grenoble (1870) i statuii Ioanei D’Arc din Paris amplasat  
lâng  Louvre, în Place des Pyramides (1874). Alegerea celui mai bun 
artist era un gest politic i un act de cultur , afirmând dimensiunea 
europeana a Statului român, ce se va declara regat în 1881, pe vremea 
când Frémiet înc  lucra la monument32. Calul de la Ia i seam n  foarte 
mult cu cel al operei anterioare, dedicate lui Napoleon.  

Principala surs  privitoare la chipul lui tefan vod  a fost un 
portret al marelui domn, aflat în galeria de portrete de la Sf. Spiridon din 
Ia i, acum la Muzeul de Istorie a Moldovei. Acesta a fost atribuit de 
Ileana Beldiman, cu probabilitate, lui Constantin Lecca. O copie de pe 
amintitul tablou a fost executat , pentru dosarul monumentului, de c tre 
Eva Callimachi33, fiica diplomatului Constantin Callimachi-Catargi, 
reprezentant al României la Paris, care era i delegat al comitetului 
                                                             

31 De fapt, biserica a fost demantelat  pân  la temelie i reconstruit , 
înl turându-se toate extinderile secolelor ulterioare (XVII-XVIII), sub justificarea de a 
restitui biserica lui tefan cel Mare, a a cum a fost. Rezultatul este c  ast zi nu mai 
avem, în picioare, nimic din monumentul original, din secolul XV. 

32 Ioana Beldiman, Sculptura francez  în România (1848-1931). Gust artistic, 
mod , fapt de societate, Bucure ti, 2005, p. 162 (2.2. De la antiunionism la simbol 
identitar: tefan cel Mare de Emmanuel Frémiet). 

33 Aceasta avea studii de art  plastic  în Fran a i s-a afirmat în presa parizian  
prin cronici de art . 
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statuii. S-a ar tat c  portretul de la Spiridonie era o copie a unui portret 
p strat la M n stirea Putna, popularizat  prin gravura realizat  de 
Gheorghe Asachi de pe acel izvor iconografic34. Figura de Crist, p strat  
în portretul r spândit de Asachi, se estompeaz  în portretul de la Muzeu. 
Asachi i-a ad ugat un costum occidental, cu guler i bordur  de hermin .  

Pentru soclu s-a ales piatr  din mun ii Jura, ca la Opera Garnier 
din Paris, edificiu de referin  pentru stilul lui Napoleon III. Statuia urma 
s  fie turnat  în bronz de Thiébaut, iar soclul avea s  fie executat de 
antreprenorul care a construit amintitul edificiu din capitala Fran ei35. 
Machetele originale ale statuii i basoreliefurilor laterale se p streaz  în 
colec iile Muzeului de Art  din Complexul Muzeal Na ional „Moldova”. 
La Muzeul de istorie se mai p streaz  o coroan  din lemn, pictat  
policrom, care a fost aplicat  pe soclul statuii la inaugurare. Ulterior 
aceasta a fost înlocuit  cu actuala coroan  din bronz. În soclul 
monumentului a fost zidit i actul de funda ie al statuii, un alt exemplar al 
documentului p strându-se la Arhivele Na ionale Ia i. 

4. Monumentul lui Cuza Vod  
(Pia a Unirii) 
Statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Pia a Unirii a fost 

monumentul care a trezit, în epoc , cele mai înver unate dispute. 
Amintirea Domnului Unirii erau una incomod  atât pentru liberali cât i 
pentru familia regal  instalat  pe tronul României dup  înl turarea sa. 
Presa vremii a reflectat din plin aceast  confruntare, astfel încât nu cred 
s  existe în România monument despre care s  se fi scris la fel de mult. 
Toate acestea au fost adunate într-un amplu studiu datorat istoricului 
Alexandru Zub36. Recuperarea imagini lui Cuza pentru spa iul public a 
avut un remarcabil suport istoriografic: lucrarea lui A. D. Xenopol, 
Domnia lui Cuza Vod 37. Metaforic vorbind, aceast  scriere reprezint  
postamentul solid pe care s-a în l at statuia lui Alexandru Ioan Cuza.  

                                                             
34 Ioana Beldiman, op. cit., p. 167. 
35 Ibidem, p. 169. 
36 Cea mai complet  tratare a subiectului a r mas studiul lui Al. Zub, 

Posteritatea lui Cuza Vod , în volumul colectiv Cuza Vod . In Memoriam, Ia i, 1973, 
p. 581-629; o contribu ie mai recent , a aceluia i autor, este articolul Recuperarea 
simbolic : avatarurile unei statui a domnului Alexandru Ioan Cuza în Pia a Unirii din 
Ia i, în Dilema, 7, nr. 311, 22-28 ianuarie 1999, p. 8; vezi i Constantin Ostap, 
Monumentele ie ene ale celor trei Uniri, în Monumentul, VI, 2005, p. 245-246. 

37 A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza Vod  (1859-1866), vol. I-II, Ia i, 1903. 
Cele dou  volume au fost incluse ulterior în marea sintez  de istorie na ional  a lui 
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Posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza a fost puternic marcat  de 
viziunea liberalilor asupra „revolu iei” de la 11 februarie 1866, prin care 
s-a pus cap t unei domnii pline de tensiuni (numit  de unii „r zboiul de 
apte ani”), deschizându-se calea pentru aducerea pe tron a unui prin  

str in, în persoana lui Carol de Hohenzollern. Bazat  pe complot politic 
i pe tr darea armatei, aceast  lovitur  de palat a trebuit mereu, 

justificat , cosmetizat , astfel încât s  poat  ap rea publicului într-o 
lumin  onorabil 38. Acest complex a marcat o întreag  genera ie. 
„Revolu ia de la 11 februarie” a fost în mod constant ironizat  de I. L. 
Caragiale, în mai multe dintre scrierile sale. 

Se inten iona ca statuia lui Cuza vod  s  fie inaugurat  în anul 
1909, cu prilejul semicentenarului Unirii (1859). Ini iativa, exprimat  în 
1903, a apar inut unui comitet reprezentat de M. Kog lniceanu, V. A. 
Urechia, N. Ionescu. Ace tia l-au ales ca pre edinte al Comitetului pe 
Grigore Ghica-Deleni. Ulterior s-au ad ugat A. D. Xenopol, P. Poni, A. 
D. Holban. De i liberal, ie eanul Gheorghe G. Mârzescu, viitorul 
ministru de justi ie, a îmbr i at deschis ini iativa. O opozi ie constant  la 
reabilitarea memoriei lui Cuza a fost f cut  de liderii liberali D. A. 
Sturdza (cel care i-a confiscat i arhiva) i Ionel Br tianu. La Ia i, 
primarul N. Gane, trecut de la conservatori la liberali, a fost nevoit s  
reprezinte pozi ia ostil  a guvernului fa  de memoria lui Cuza Vod . 

Pentru a submina ini iativa simpatizan ilor lui Cuza, catalogat  
drept o ini iativ  antidinastic , guvernul liberal a ini iat un proiect paralel 
de Monument al Unirii, care trebuia s  nu fie o statuie a lui Cuza, dar 
urma s  fie instalat în Pia a Unirii, exact pe locul vizat de cei dintâi. Se 
votase chiar i un generos credit, de 300 000 lei, destinat acestui scop. 
Pentru statuia lui Cuza s-a c utat un alt loc, amenajându-se chiar i o 
nou  pia : au fost cump rate casele lui Gh. Rosetti-Solescu (înrudit cu 
Al. I. Cuza, prin doamna Elena) din fa a Administra iei Financiare, 
amenajându-se Pia a Cuza Vod  (azi în fa  la “Select”). De atunci, din 
1910, i Uli a Goliei a fost numit  strada Cuza Vod . Prim ria a 
subven ionat chiar i lucr rile de funda ie ale soclului statuii, în dorin a 
de a pune Comitetul în fa a faptului împlinit. Astfel se dorea desp r irea 
Unirii de la 1859 de f ptuitorul ei. Simpatizan ii lui Cuza respingeau 

                                                                                                                                                     
Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traian ; vezi articolul aceluia i autor, Statuia lui 
Cuza-Vod , în Arhiva, XIX, 1908, nr. 9-10, p. 329-335. 

38 Vezi C t lin Turliuc, Memoria social  i momentul 11 februarie în istoria 
românilor, în Xenopoliana, 6, 1998, nr. 3-4, p. 92-100. 
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ideea construirii a dou  monumente diferite, amplasate la mic  distan , 
unul în Pia a Unirii iar cel lalt în pia a Cuza Vod , ambele meschine i 
lipsite de str lucire, ar tând c  monumentul trebuie s  fie unul pe m sura 
faptului evocat. 

 A a cum arat  ast zi, monumentul este rezultatul unui 
compromis politic, o reconciliere istoric  pe care factorii politici de 
atunci au avut, în cele din urm , în elepciunea de a-l accepta. Început sub 
guvernare liberal , monumentul a fost finalizat în 1912, an în care s-au 
succedat dou  guvern ri conservatoare, conduse de junimi tii P.P. Carp 
i T. Maiorescu. 

În cele din urm  monumentul a fost amplasat în Pia a Unirii, în 
apropierea locului unde, la 1857, s-a jucat pentru prima dat  „Hora 
Unirii”, în fa a Hanului lui Petre B calu39. Soclul, din piatr  alb  (granit 
de Italia), m soar  6,5 metri. Statuia din bronz, a lui Cuza, are o în l ime 
de 3,5 metri. Domnitorul este înf i at în uniforma sa de colonel, având 
pe umeri o mantie ampl , de sub ale c rei falduri iese discret un 
document pe care scrie „2 Mai 1864”. Aceasta este data la care Cuza a 
dizolvat Adunarea, fiind nevoit s  treac  la metode autoritare pentru a- i 
putea implementa reformele necesare punerii bazelor unui stat modern. 
Bra ul s u, în aceast  ac iune de for  a fost Mihail Kog lniceanu, blamat 
apoi mult  vreme, ca „Omul de la 2 Mai”, care a dat o lovitur  

                                                             
39 Monumentul lui Cuza Vod  s-a bucurat, probabil, de cea mai bogat  

literatur  dintre toate monumentele ie ene: „Neamul românesc literar”, 1912 (num r 
special dedicat inaugur rii statuii lui Cuza Vod , 27 mai 1912); N. Su u, Ia ii de 
odinioar , Ia i, 1923, p. 206-208; N. Iorga, Oameni care au fost, Chi in u, 1990, 
(Statuia lui Cuza Vod , p. 53-56; 10 Mai i Cuza Vod , p. 56-60; Centenarul na terii lui 
Cuza, p. 68-71); Al. Arbore, Raffaelo Romanelli în ora ul Unirii, în Cronica, Ia i, 20 
ianuarie 1968, p. 3; N. a omir, Inscrip ii pe statuia lui Cuza Vod  (loc. cit.); Gh. 
Ungureanu, De la Hora Unirii la statuia lui Al. I. Cuza (loc. cit.); Ridicarea statuiei lui 
Cuza Vod . Dare de seam , Ia i, 1912; Georgeta Podoleanu, Sculptorul Raffaello 
Romanelli i ora ul Ia i, în Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, I, 
1995, p. 97-102; Mihai Codreanu i George Topârceanu au scris o od …, la Constantin 
Th. Botez, Constantin V. Ostap, op. cit., vol. I, 1996, p. 138-144; Andrei Ie eanu, A 
disp rut sabia generalului Ioan Florescu!, în Monitorul, Ia i, sâmb t , 14 iunie 1997; 
C. Coroiu, Pia a Unirii din Ia i împline te 100 de ani, în Adev rul, nr. 2229, 22 iulie 
1997, p. 3; Constantin Ostap, Statuia lui Alexandru Ioan Cuza a fost gândit  înc  din 
1904…, în Curierul de Iassi, num r unic, miercuri 8 septembrie 1999, p. 3; Ion Mitican, 
Constantin Ostap, Prim ria Municipiului Ia i, Ia i, 2000, p. 261-262; Constantin I. 
Stan, Inaugurarea statuii lui Alexandru Ioan Cuza în Ia i (27 mai/9 iunie 1912), în vol. 
Omagiu istoricului Florin Constantiniu, coord. Horia Dumitrescu, Foc ani, 2003, p. 
172-191. 
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Democra iei40. Inscrip ia de pe spatele monumentului arat  c  actul de la 
2 Mai a însemnat dobândirea „adev ratei independen e”, prin înl turarea 
Conven iei de la Paris, din 1858, care instituise controlul colectiv al 
marilor puteri europene asupra Principatelor Unite. 
Statuia lui Cuza este înso it  de un grup statuar, reprezentând pe 
principalii colaboratori al domnului Unirii: Mihail Kog lniceanu, 
generalul Ioan Em. Florescu, Costache Negri i Nicolae Cre ulescu. Pe 
fiecare dintre cele patru laturi ale soclului se afl  câte o coroan  din 
frunze de stejar, turnat  de asemenea în bronz, marcând câteva repere 
cronologice: 5/24 ianuarie 1859 (alegerea sa ca domn al Unirii); 2 mai 
1864 (lovitura de stat contra Parlamentului); 11 februarie 1866 
(surprinz tor, data abdic rii sale silite); ultima dat , a c rei semnifica ie 
r mâne un mister, este 11 decembrie 188341. Pe o plac  de bronz de pe 
spatele soclului, frumos împodobit , un scurt text (datat 1910), rezum  
înf ptuirile domniei sale. S-a redactat i un act comemorativ al 
monumentului, dat spre p strare la arhiva Prim riei. 

Autorul ansamblului statuar este florentinul Raffaello 
Romanelli42, care a lucrat în România între anii 1902 i 1913. Sculptorul 
scria c  „pentru monumentul na ional care va fi ridicat la Ia i m  
documentez mereu, considerându-l una din acele lucr ri de care un artist 
î i leag  numele pentru posteritate. Îi cunosc via a i voi c uta s  realizez 
ceva demn de el”. Putem remarca, totu i, c  formula final  a statuii pare 
a fi o reproducere tridimensionala fidel  a portretului oficial al lui 
Alexandru Ioan Cuza, ce fusese realizat anterior (dup  ani de încerc ri) 

                                                             
40 Turi tii care frecventeaz  ast zi sta iunea „2 Mai” de pe litoral nu mai 

realizeaz  localitatea a fost numit  a a în memoria acestui eveniment, punând-o în 
leg tur , cel mult, cu Ziua Tineretului. 

41 Data, dac  nu este gre it , are o semnifica ie pe care nu am reu it s  o 
descifrez. Probabil c  referirea este la anul 1863, când a avut loc secularizarea averilor 
m n stire ti, act prin care a fost adus sub controlul rii cam un sfert din teritoriul s u, 
aflat pân  atunci sub controlul m n stirilor grece ti din Orient i beneficiind de statutul 
de extrateritorialitate. Era, în cele din urm , un gest de manifestare a suveranit ii 
tân rului stat român. Credem c  despre aceast  dat  este vorba, deoarece secularizarea 
este amintit  i în textul amplei inscrip ii de pe spatele soclului.  

42 Dintre cele aproximativ 300 de lucr ri ale sale, 40 se afl  la noi în ar . În 
România, Romanelli a mai lucrat i portrete-bust ale familiei regale, precum i 
ansamblul de sculptur  din marmur  de la Castelul Pele  (Sinaia), „cuibul de vultur” al 
dinastiei. Dintre operele sale aflate în str in tate amintim monumentul regelui Alberti 
din Roma, monumentul lui Garibaldi din Siena, statuile lui Donatello i Benvenuto 
Cellini din Floren a, precum i monumentul lui William Pen din Philadelphia. 
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de Carol Popp de Szathmary (pictorul oficial al Cur ii, atât sub Cuza 
Vod  cât i sub Carol I). Acest portret trebuie s  fi fost principala pies  
din dosarul de documentare înmânat sculptorului; nu este exclus ca 
„beneficiarul” s  fi insistat ca statuia s  urmeze acest model. 

Se cuvine notat faptul c  în Bucure ti nu a existat, pân  la 
revolu ia din 1989 nici o statuie a lui Cuza Vod 43 i nici o institu ie care 
s -i poarte numele, cu excep ia unei populare ber rii. Interesante ar fi 
explica iile care pot fi aduse cu privire la aceast  constatare. O copie a 
statuii lui Cuza (neînso it  de grupul statuar), realizat  chiar de 
Romanelli, a fost instalat  în pia a din centrul Craiovei, ora ul B niei.  

5. Monumentul Reîntregirii Neamului (1918) 
(Pia a Na iunii, în fa a Universit ii Vechi) 
Evocând Marea Unire din 1918, care a adunat într-un singur stat 

toate provinciile istorice române ti, monumentul are o mare valoare 
simbolic . Este o oper  artistic  ce a avut un destin dramatic, deoarece a 
fost distrus  i apoi ref cut , peste jum tate de secol44. În varianta 
ini ial , monumentul fusese sculptat de prin esa Olga Sturdza (1884-
1971)45 care a studiat sculptura la Drezda i Paris, ca discipol  a marelui 
maestru Rodin. 

Grupul statuar, realizat, în varianta originar , dintr-o singur  
bucat  de marmur  alb , avea o în l ime de cinci metri, f r  soclu. 
Sculptura, evaluat  la dou  milioane lei-aur, lucrat  la Viena, a fost 
donat  de c tre autoare Prim riei ora ului Ia i (1 august 1924), fiind 
inaugurat  oficial la 28 mai 1927 (în aceea i zi cu “Monumentul 
cavaleristului în atac”), pe amplasamentul pe care se afl  ast zi 
monumentul lui Mihai Eminescu, de la poalele Copoului. Locul fusese 
ales special, deoarece se afl  în fa a micului palat în care a locuit regina 
Maria în anii 1917-1918, pe timpul refugiului de la Ia i (acolo i-a avut 

                                                             
43 În 1905 a existat o ini iativ , cea a lui Eugen Bromel de a realiza o statuie a 

lui A. I. Cuza, pentru Bucure ti, îns  aceasta nu s-a bucurat de sus inere, nedep ind 
stadiul de proiect (Dumitru Iv nescu, Alexandru Ioan Cuza în con tiin a posterit ii, 
Ia i, 2001, p. 240). 

44 Gh. Macarie, Calvarul statuilor, în Moldova, Ia i, an III, 1992, nr. 12, 
 p. 110-113; vezi i Virgiliu Z. Teodorescu, Ora ul Ia i, capital  a României între anii 
1916-1918, în Monumentul, Ia i, vol. X/1, 2009, p. 205-207. 

45 Gh. Macarie, O prin es  artist : Olga Sturdza, în volumul Între literatur  i 
arte plastice, Ia i, 1998, p. 122-127. Aceasta era fiica lui Alexandru Mavrocordat i a 
Luciei Cantacuzino-Pa canu, fiind c s torit  cu prin ul Mihail D. Sturdza, nepot al 
domnitorului cu acela i nume. Vezi i Rodica-Eugenia Anghel, Olga Sturdza – 
contribu ii privind via a i activitatea, în Arhivele Moldovei, I-II, 1994-1995, Ia i, 1996. 
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sediul, ulterior, i Societatea pentru Ocrotirea Orfanilor de R zboi, a 
c rei pre edint  a fost Olga Sturdza)46. De altfel, întreaga amenajare 
existent  i ast zi pe acel loc a fost f cut  pentru acest monument i nu 
pentru statuia poetului. Lucr rile funda iei au fost executate de Nicolae 
Ciomaga (1925), iar soclul la atelierul de pietr rie „Leonardo Martinis” 
din Bucure ti, folosindu-se piatr  de Transilvania (cariera de la Corb u, 
jud. Cluj). 

Ansamblul înf i a Patria-Mam  (reprezentat  ca o femeie în 
mantie militar , cu casc  pe cap, având chipul reginei Maria), 
îmbr i ând trei tinere, în costume na ionale, care simbolizau provinciile 
nou integrate rii: Basarabia, Bucovina i Transilvania. Un b ie el cu 
bra ele ridicate amintea de românii de pretutindeni r ma i în afara 
grani elor na ionale. Acesta este singurul monument dedicat Unirii, ca 
alegorie i ca idee, celelalte fiind monumente ale eroilor Unirii. Dincolo 
de a fi o „artist  de pension”47, cum a mai fost gratulat , artista i-a creat 
un stil propriu, apreciat ca atare la expozi iile pariziene la care a 
participat. Ea reu e te s  se sustrag  abord rii reci, clasic-epigonice a 
subiectului ajungând la solu ii vii i originale48. 

Monumentul a fost afectat, se pare, în timpul celui de-al doilea 
r zboi mondial, când linia frontului a ajuns în apropierea Ia ilor. Curzio 
Malaparte relata în „Corriere della sera” (an XIX, 5 iunie 1941) c  
monumentul era „desfigurat de schijele bombelor sovietice i de 
gloan ele rafalelor de mitralier . Copilul sculptat în piatr , care 
îngenuncheaz  (...) are mâinile i capul ciobite. Piedestalul 
monumentului este ciuruit de gloan e”49. Monumentul a fost distrus în 
                                                             

46 La 22 octombrie 1924, Consiliul Comunal Ia i aproba dona ia oferit  de 
Olga Sturdza, hot rând ca „monumentul s  fie a ezat în strada Carol, în fa a palatului în 
care, în timpul refugiului, a locuit Suverana” (DJANI, Prim ria, P. 304/1924). 

47 Acest punct de vedere la sculptorul Dan Cov taru (cf. Rosana Heinisch, În 
peisajul ie ean nu exist  nici o sculptur  modern , în Evenimentul, Ia i, 22 aprilie 1999, 
p. 9). 

48 Pentru evalu rile care se pot face ast zi despre virtu ile estetice ale statuii 
trebuie s  se in  seama de doi factori: sensibilitatea diferit  fa  de epoca în care a fost 
conceput  statuia, precum i faptul c  nu mai avem în fa a noastr  opera original , ci o 
reconstituire. 

49 Curzio Malaparte, „Kaputt” (memorii), Bucure ti, 1999, p. 304. Vezi i 
prefa a semnat  de Mihai Dim. Sturdza, în care se arat  c  aceast  carte este o lucrare 
„inventat  aproape pe de-a-ntregul”, avertizând asupra lipsei deontologiei profesionale a 
autorului. Consider m îns  c  relatarea privitoare la monumentul care ne intereseaz  nu 
trebuie trecut  cu vederea. 
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perioada stalinist  (1947), deoarece simbolul Marii Uniri deranja pe 
marele vecin de la r s rit50, care desprinsese iar i din trupul rii dou  
din cele trei provincii reprezentate în aceast  sculptur : Basarabia i 
Bucovina51. S-a spus chiar c  monumentul a fost distrus, în 1947, din 
ordinal Comisiei de Armisti iu52. Peste un deceniu, în 1957, pe soclul 
vechiului monument a fost montat  statuia lui Eminescu, adus  din fa a 
Universit ii. Astfel, pentru trec tori, disp rea semnul de întrebare care 
înso e te, de obicei, orice soclul gol. 

Într-un gest recuperator foarte necesar pentru limpezirea 
identit ii noastre na ionale la începutul perioadei post-comuniste, 
monumentul a fost reînviat de dalta sculptorului ie ean Constantin 
Creng ni , câ tig torul concursului organizat cu acest prilej53. Creng ni  
era absolvent al Academiei de Arte Frumoase din Ia i, promo ia 199254. 
Monumentul a fost reamplasat în fa a Universit ii de Medicin  i 
Farmacie (cl direa Universit ii Vechi, de la 1866). Spa iul ce înconjoar  
                                                             

50 Nu trebuie uitat faptul c , la acea dat , Rusia nu era un vecin îndep rtat, 
trupele sovietice sta ionând înc  în România, pân  în 1958. Mai mult, Comandamentul 
sovietic de la Ia i era încartiruit în Casa Pogor, aflat  în apropierea acestei statui. 
Ulterior s-a amenajat i un cimitir al solda ilor eliberatori chiar în curtea numitei case, 
care g zduise cândva activitatea Societ ii „Junimea”. Cimitirul a fost desfiin at abia 
dup  1990, mormintele fiind mutate la „Eternitatea”. 

51 Momentul în care a fost demolat  statuia nu pare a fi foarte limpede stabilit. 
Acest am nunt ar fi important deoarece poate ar ta cu mai mult  claritate, care a fost 
motiva ia real . Un martor ocular al evenimentului a fost doamna Rodica Radu, mult  
vreme efa sec iei de istorie i director adjunct al Complexului Muzeal Na ional 
„Moldova” din Ia i. Având pe atunci o vârst  prea fraged  pentru a în elege exact ce se 
întâmpl , mama ei, care o adusese special la fa a locului, i-a spus doar: „- Prive te i 
ine minte, dar s  nu m  întrebi nimic!”.  

52 Constantin Ostap, Monumentele ie ene ale celor trei Uniri, în Monumentul, 
VI, 2005, p. 246-247. 

53 Presa local  a reflectat constant etapele realiz rii proiectului de refacere a 
vechiului monument: Victor T. Rusu, R zboiul statuilor, în Independentul, 3, nr. 586, 
15 mai 1997, p. 4 (disput  asupra locului amplas rii); Ia ul, mai bogat cu o statuie, în 
Evenimentul, nr. 2047, 29 aprilie 1998, p. 4; Idem, La Ia i va fi inaugurat  Pia a 
Na iunii, în 24:ORE, 8, nr. 2383, 2 mai 1998, p. 7 (proiectul Ionel Oancea); A. Ie eanu, 
Final de poveste?, în Monitorul, nr. 187, 11 august 1998, p. 7A; Statuia Unirii din fa a 
UMF va fi dezvelit  la 1 Decembrie 1999, în 24:ORE, 8, nr. 2487, 2 septembrie 1998, p. 
2; Ionel Oancea, Atitudini kitsch, în Monitorul, nr. 248, 13 octombrie 1999, p. 7A; Gh. 
Macarie, Statuia Unirii, pe ultima sut  de metri, în Monitorul, nr. 252, 21 octombrie 
1999, p. 7A; Nic. Vasil, Obsesia kitsch-ului, în Monitorul, nr. 243, 11 octombrie 1999, 
p. 7A. 

54 Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoi  L ptoiu, Enciclopedia arti tilor 
români contemporani, vol. IV, Bucure ti, 2001, p. 45. 
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statuia a fost amenajat special, dup  proiectul arhitectului ef al 
Prim riei, Ionel Oancea, c p tând denumirea de „Pia a Na iunii”. 
Inaugurarea oficial  a avut loc la 1 decembrie 1999. 

Deoarece dup  Revolu ia din 1989 s-a optat ca Ziua Na ional  a 
României s  fie 1 Decembrie55, Pia a Na iunii este locul în care se 
desf oar , de câ iva ani ceremoniile civile i militare dedicate acestui 
eveniment. 

6. Monumentul eroilor Diviziei II Cavalerie 
(Bd. Carol I, în fa a Gr dinii Copou) 
Numit i arja cavaleristului în atac, acest monument a fost 

ridicat pe cheltuiala ofi erilor i a altor lupt tori în r zboiul din 1916-
1919, în dreptul Gr dinii Copou56. Amplasarea sa în fa a magazinului 
„Super-Copou” nu se leag  de actualul context arhitectural, ci de o 
realitate mai veche: acolo era platoul din fa a Caz rmii cavaleri tilor57.  

Monumentul, de concep ie alegoric  – oper  a sculptorul, Ion 
Dimitriu-Bârlad58 – are dou  compozi ii principale: „Victoria” i 
„Sacrificiul”. Prima este reprezentat  de statuia ecvestr  a cavaleristului, 
în plin  arj . Pe cealalt  parte a calului, paralel cu c l re ul se afl  un 

                                                             
55 Pe lâng  argumentele de ordin juridic, care au mai fost invocate împotriva 

datei de 1 Decembrie, o zi na ional  legat  de Marea Unire de la 1918 nu poate fi o 
s rb toare senin , ci una trist , amintind pe faptul c  dou  dintre provinciile care s-au 
unit atunci cu ara, Basarabia i Bucovina, au fost înstr inate dup  1944 i nu exist  
perspectiva reedit rii acestui moment de împlinire na ional  într-un viitor previzibil. 

56 Radu Filipescu, Monumentul Diviziei a II-a Cavalerie din Copou, în vol. 
Patrimoniu Na ional i modernizare în societatea româneasc : institu ii, actori, 
strategii, volum editat de Dumitru Iv nescu i C t lina Mihalache, Ia i, 2009,  
p. 239-248; Gh. Macarie, Vou , iubi i camarazi, v  închin m acest monument, în 
volumul de autor Între literatur  i artele plastice, Ia i, 1998, p. 67-70. „O oper  de 
în l are a neamului”, la C. Ostap, I. Mitican, Cu Ia ii mân -n mân …, vol. II, Ia i, 
1997, p. 218-221. 

57 Undeva, mult în spate, se p streaz  i ast zi grajdurile pentru caii unit ii 
respective, cl diri cu o arhitectur  specific , ce au c p tat, în timp, destina ia de 
depozite. Manejul Caz rmii de Cavalerie cuprindea i terenul pe care s-a construit mai 
târziu Spitalul “Parhon”. 

58 Ion Dimitriu, n scut la Bârlad, în 1890, a studiat la coala de Belle-Arte din 
Bucure ti, iar dup  1914 a plecat la Paris, intrând în atelierul lui Julien. Acolo a avut 
profesori pe Bouchard i Landowskchi. Izbucnind r zboiul, s-a întors în ar , Fiind 
înrolat în regimentul 12 Cantemir. A fost r nit în luptele de la Cincul Mare (sept. 1916). 
În anii urm tori a mai studiat în Grecia, dar mai ales în Italia, lucrând la Roma, Floren a 
i Neapole. 
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personaj feminin (o „Victorie” =Nike), personificarea Gloriei militare, 
care ia parte activ  la avântul vitejesc. 

Tema „Sacrificiului” este ilustrat  de un basorelief reprezentând 
un cavalerist r nit mortal, c zând în bra ele unui înger, care îl 
încununeaz  cu lauri. Pe soclu au mai fost încrustate patru basoreliefuri 
din bronz, ce evoc  principalele fapte de arme ale Diviziei II Cavalerie. 
Între acestea se remarc  celebra arj  de la Prunaru (Vla ca)59, din 15 
noiembrie 1916, în care Regimentul II Ro iori, avântându-se în fa a 
mitralierelor i artileriei germane, a pl tit un foarte greu tribut de sânge; 
Trecerea Tisei executat  de aceea i Divizie, pe un pod improvizat din 
pontoane, la care regele Ferdinand asist  c lare; Lupta de la Maghyerus 
(Ungaria)60 în care cavaleri tii români, desc lecând, au efectuat un atac 
pedestru, cu l ncile. Pe cele patru fe e ale soclului, sub grupul de bronz, 
erau încrustate cu litere mari, de aur, cele patru episoade glorioase din 
istoria Diviziei: NISTRU, TISA-BUDAPESTA, PRUNARU i 
MAGHYERUS. În perioada comunist , devenind incomode pentru 
istoriografia oficial 61, aceste inscrip ii au fost martelate, pe la 1960, când 
s-a modificat i ultima cifr  reprezentând anul încheierii r zboiului, din 
1919 în 1918. 

Soclul nu este un simplu suport al statuii, ci ad poste te o cript , 
în care de afl  un osuar al eroilor cavaleri ti. În interior se poate p trunde 
printr-o u  din bronz, amplasat  în spatele soclului. A adar, 
monumentul nu este o simpl  statuie, ci chiar un mausoleu. O candel  
lumina numele a sute de cavaleri ti în a c ror memorie a fost în l at 
monumentul. În fiecare an, de Ziua Eroilor (la „În l are”), monumentul 
avea parte de flori i gard  de onoare, pân  în 1943, când s-a frânt i firul 
acestei tradi ii. Apoi a disp rut i Cavaleria ca arm  i peste monument  
s-a a ternut uitarea. 

În 1939, Prim ria ora ului inten ionase reinstalarea acestui 
monument în rondul din fa a Parcului „Expozi iei”, unde ar fi fost mai 
bine pus în valoare. Aceast  transla ie nu s-a mai efectuat, îns  pe locul 
indicat a fost amplasat  Statuia soldatului sovietic „eliberator”. 

                                                             
59 Fernande Chirea, tefan Dragomir, arja de la Prunaru, Bucure ti, 1986, 

p. 43-66. Din cei 360 de c l re i care s-au angajat în lupt , dou  treimi au c zut eroic. 
60 N. Sinescu, B t lia de la M gheru . Descriere, comentarii, concluzii,  

în Revista cavaleriei, nr. 4/1927. 
61 Interven ia armat  din Ungaria (1919) avusese drept scop înl turarea 

guvernului comunist condus de Kun Bella. Principala urmare a acestei campanii a fost 
întârzierea instaur rii comunismului în centrul Europei, pentru un sfert de secol.  
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7. Statuile Voievozilor 
(Bd. Carol I, nr.1, lâng  Palatul Copiilor) 
Amplasarea acestui grup statuar în scuarul din Parcul Tineretului, 

lâng  Biblioteca Central  Universitar , poate p rea trec torilor de ast zi 
o simpl  întâmplare. Impozanta cl dire i statuile amintite au îns  o 
istorie comun . Cl direa Bibliotecii a fost construit , de fapt, ca sediu al 
Funda iei Regale Ferdinand I, dup  proiectul arhitectului Constantin 
Iotzu, urmând a fi inaugurat  în 1933. Pe lâng  medalioanele ce 
decoreaz  fa ada edificiului, se prev zuse i amplasarea pe attic, în jurul 
rotondei, a opt statui care s  reprezinte pe cei mai glorio i voievozi din 
istoria noastr , în rândul c rora erau trecu i i primii doi regi, Carol I i 
Ferdinand I62. Ansamblul avea i o înc rc tur  ideologic , de propagand  
monarhic , sugerând integrarea celor doi suverani (str ini i de 
confesiune diferit  de cea a majorit ii românilor), în tradi ia vechilor 
voievozi. Reprezentarea celor doi regi putea fi justificat , îns , i de 
statutul lor de ctitori ai cl dirii respective. 

Ideea de a decora frontispiciul noii cl diri cu statui nu era 
extravagant  i nici nou : al turi, în aceea i pia  (numit  pe atunci 
Tuffli), se afla cl direa Jokey-Clubului ie ean, al c rui acoperi  fusese 
împodobit cu un mare num r de statui în m rime natural . Solu ia aleas  
nu f cea, deci, decât s  integreze noua cl dire în peisajul arhitectural deja 
existent. Amplasamentul la mare în l ime a statuilor a impus sculptorilor 
s  opereze anumite corec ii optice, s  elimine detaliile inutile, apelând la 
forme viguroase cu umbre puternice. Pentru a verifica efectul artistic al 
viitoarelor statui, au fost expuse ini ial ni te machete din gips ale 
acestora, la dimensiunile proiectate, urmând ca, dup  reac ia publicului 
s  se treac  la transpunerea statuilor în materialul definitiv. Au existat, în 
epoc , i voci care s-au opus amplas rii statuilor pe atticul rotondei. Se 
tie c  A. C. Cuza îl sf tuia pe Ernst Baliff (fostul aghiotant al reginei 

Maria, îns rcinat cu supravegherea lucr rilor de construc ie ale 

                                                             
62 Ion Mateescu, Statuile de voievozi de la Funda ia regele Ferdinand,  

în Opinia, Ia i, 2 august 1933; Virgiliu Z. Theodorescu, Contribu ii documentare 
referitoare la monumentele de for public din ora ul Ia i, în Revista Arhivelor, 1994, nr. 
3, p. 257-261. Constantin Th. Botez, Constantin V. Ostap, Cu Ia ii mân -n mân ,  
vol. I, Ia i, 1996, p. 166-167; Andrei Ie eanu, Povestiri despre grupul statuar 
“Voievozii”, în Monitorul, nr. 154, 2 iulie 1999, p. 8A. 
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Funda iei), s  nu monteze statuile voievozilor în jurul cupolei, deoarece 
aceasta nu ar mai fi pus  în valoare cum se cuvine63. 

Ini ial perechile de statui erau urm toarele: Drago  Vod  i 
Alexandru cel Bun (desc lec torul i organizatorul Moldovei medievale), 
tefan cel Mare i regele Carol I (simbolizând domniile lungi i 

în elepte), Mihai Viteazul i regele Ferdinand I (unificatorii p mânturilor 
române ti), Vasile Lupu i Dimitrie Cantemir (domniile culturale)64.  

Sculpturile au fost amplasate provizoriu, în 1934, de cealalt  parte 
a bibliotecii, pe platforma din fa a bisericii Prepadoamna (Sf. 
Paraschiva). Dup  marele cutremur din 1940 s-a renun at definitiv la 
înc rcarea atticului cu greutatea sculpturilor din piatr . Dup  plecarea 
definitiv  din ar  a regelui Mihai I, care a fost determinat s  semneze 
actul de abdicare, la 30 decembrie 1947 („abolirea Monarhiei”) cenzura 
ideologic  a func ionat ca o ghilotin . Autorit ile comuniste au distrus 
statuile regilor Carol I i Ferdinand I, înlocuindu-le, în 1983, cu 
personaje mai convenabile viziunii comuniste asupra istoriei patriei. 
Ace tia au fost Ion vod  cel Cumplit, prigonitorul boierilor, i Petru 
Rare , fiul lui tefan cel Mare i al unei modeste târgove e din Hârl u. 
Disp rea cu aceast  ocazie i marea statuie de bronz a regelui Ferdinand, 
înalt  de patru metri, care se afla în ni a central  din sala de festivit i a 
Bibliotecii65. Fragmentele ale statuilor din piatr  eliminate dup  1947 au 
supravie uit pe sub zidurile din curtea Bibliotecii pân  dup  1990, dup  
care au fost aruncate, considerându-se c  nu prezint  nici un interes. 

În anul 1968 statuile r mase au fost amplasate în micul parc de la 
poalele Copoului, al turi de noua Cas  de Cultur  a Tineretului. Cu 
aceast  ocazie statuile au fost regrupate, constituindu-se alte perechi i 
comandându-se altele dou  în locul celor regale, care au fost eliminate. 

Ast zi perechile sunt dup  cum urmeaz : Drago  Vod  i 
Alexandru cel Bun (autori: Ion Jalea i Ion Iord nescu), Petru Rare  i 
Ion Vod  cel Viteaz (autori: Iftimie Bârleanu i Ion D m ceanu), tefan 
cel Mare i Mihai Viteazul (autori: Ioan C. Dimitriu-Bârlad i Ion Jalea), 
Vasile Lupu i Dimitrie Cantemir (autori: Mihai Onofrei i I.C. Dimitriu-
Bârlad).  

                                                             
63Violeta Oni oru, Aspecte privind activitatea generalului Ernest O. Baliff,  

în CI, XVIII-XXX, 1999-2001, p. 407.  
64 DJANI, Fond Funda ia Regele Ferdinand, dosar 12/1935, f. 115;  

Fond Mitropolia Moldovei, dosar 75/1939 
65 Andrei Ie eanu, Statuile mutilate ale ora ului, în Monitorul, 30 septembrie 

1997, p. 7A (cu o fotografie). 
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Solu ia aleas , în privin a amplas rii grupului statuar nu rezolv  
nici de aceast  dat  problema perspectivei, ce putea fi satisf cut  doar de 
amplasarea lor la mare în l ime, a a cum au fost concepute ini ial. Din 
aceast  cauz , privite de aproape, sculpturile par ast zi pu in grosiere, 
nefinisate. Din perspectiv  istoric  îns , amplasamentul este convenabil. 
El permite i ast zi privitorului informat s  amplaseze, cu ochii min ii, 
statuile din fa a sa pe rotonda cl dirii c reia i-au fost destinate. 

8. Monumentul Independen ei 
(Pia a Independen ei) 
Ridicat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la marele eveniment 

istoric (1877-1878), monumentul era prima reprezentare figurativ  a 
Independen ei în arta monumental  româneasc 66. Statuia din bronz, 
înalt  de 11 metri (17 metri cu tot cu soclu) a devenit emblematic  pentru 
profilul urbanistic ie ean, precum i pentru stadiul de atunci al artei 
monumentale române ti. Inaugurarea oficial  a avut loc, cu o anumit  
întârziere, la 15 septembrie 1980. Autorii acestei lucr ri sunt so ii 
Gabriela Manole-Adoc (statuia) i Gheorghe Adoc (basoreliefurile)67. 
Gabriela Adoc a avut ca magi tri pe doi mari arti ti: Corneliu Baba i Ion 
Irimescu. Ar merita studiat  influen a stilistic  a lui Irimescu asupra 
operei Gabrielei Adoc. 

Circula, în epoc , un zvon în leg tur  cu aceast  statuie: se 
spunea c , privit  dintr-un anumit unghi, e arfa personajului feminin, 
proiectat  pe cer, amintea de conturul României Mari, adic  i hotarul de 
pe Nistru al Basarabiei. Aceast  credin  i-a asigurat monumentului o 
anumit  popularitate printre „ini ia i”. Credem îns  c  aceast  legend  nu 
este sus inut  de realitate. 

Pe soclul înalt, placat cu travertin, au fost aplicate basoreliefurile, 
realizate de Gheorghe Adoc, reprezentând ase compozi ii ce totalizeaz  

                                                             
66 O excep ie, care nu a mai ajuns îns  în pia a public , r mânând doar în forma 

sa modelat  în ghips, este statuia Independen ei realizat  de sculptorul ie ean  
C. Tronescu, pe la 1900, i p strat  în colec iile Muzeului de Art  din Ia i; de obicei 
este expus  în Sala Voievozilor, de la etajul Palatului Culturii. 

67 Mariana Preutu, Gabriela Manole-Adoc, Gheorghe Adoc (album), Bucure ti, 
1987; Gh. Macarie, Scrisoare deschis  Doamnei Gabriela Manole-Adoc, în Cronica, 
XXXVIII, nr. 21, 1-15 noiembrie 1993, p. 14; Emilia Chiscop, Statuia Independen ei 
are chipul Emiliei Captaru, sora prefectului din perioada interbelic , în Monitorul, Ia i, 
nr. 156 (2438), 5 iulie 1999, p. 3A; Gh. Macarie, Scrisoare deschis  Doamnei Gabriela 
Manole-Adoc, în Cronica, XXXVIII, nr. 21, 1-15 noiembrie 1993, p. 14. 
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104 metri p tra i de bronz. Un gest curajos pentru acea epoc  a fost 
reprezentarea regelui Carol I, c lare, în uniform  de ofi er (fapt care a 
fost trecut cu vederea de cenzura vremii) chiar în primul basorelief din 
partea dreapt , de unde trebuie început  „citirea” scenelor. Aceasta era 
viziunea antebelic , în care instaurarea „prin ului str in” pe tronul 
României a fost un pas esen ial pentru dobândirea Independen ei. Ziua 
venirii sale în ar , 10 Mai (1866), era i ziua în care Carol I f cea 
ratificarea solemn  a proclam rii Independen ei (1877). Ziua de 10 Mai a 
fost s rb torit  ca ziua na ional  a României vreme de opt decenii, în 
perioada 1866-1947. 

Scena a doua, pe care este i inscrip ionat  data de 9 Mai, 
reprezint  pe Mihail Kog lniceanu proclamând în Parlament 
Independen a României. 9 Mai era i data la care se aniversa evenimentul 
în epoca Ceau escu (1965-1989).  

Urm toarele scene reprezint  trecerea Dun rii, pe un pod de vase, 
a armatei române, Cucerirea redutelor de la Grivi a i Plevna, Capitularea 
lui Osman Pa a în fa a colonelului Cerkez, precum i „Marea biruin  a 
drapelelor române ti”. Un citat aflat pe partea frontal  a monumentului 
rezum  semnifica ia istoric  a acestuia: „Independen a e suma vie ii 
noastre istorice” (M. Eminescu). Acesta a fost pus pe locul unde, ini ial, 
se afla un citat din Nicolae Ceau escu. Nu doar pentru nostalgici, ci i 
pentru curio i, reproducem citatul original, care nu cuprindea nimic 
deplasat, dar a fost martelat în urma Revolu iei din 1989, deoarece 
amintea de dictatorul proasp t înl turat: 

„Eroismul înainta ilor de acum un secol va tr i ve nic în 
con tiin a profund recunosc toare a întregii na iuni, iar opera f urit  cu 
sîngele lor, de genera iile de la 1877, va str luci întotdeauna în istoria 
noastr , ca una din cele mai mari izbînzi pe drumul libert ii, progresului, 
independen ei i fericirii poporului român”68. (N. Ceau escu) 

Revenind la semnifica ia zilei de 9 Mai, observ m c   
M. Kog lniceanu nu era, la 1877, nici eful statului i nici eful 
guvernului, pentru a pretinde c  lui i de datoreaz  proclamarea 
Independen ei ( i nici nu a revendicat vreodat  un asemenea merit). 
Aceast  prerogativ  de politic  extern  revenea, de drept, doar 
principelui domnitor. Istoriografia oficial  adoptase varianta amintit  
deoarece aceasta avea calitatea de a desface leg tura dintre Independen  
i Regalitate.  

                                                             
68 Ctitorii ale epocii Ceau escu în jude ul Ia i, 1985, p. 138 
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Mai târziu, ziua de 9 Mai a dobândit o dubl  semnifica ie, ea 
marcând, în rile din blocul comunist, Ziua Victoriei (1945), sfâr itul 
celui de-al doilea r zboi mondial. În lumea liber  evenimentul era 
aniversat pe 8 mai, data capitul rii Germaniei în fa a alia ilor occidentali. 
Uniunea Sovietic , semnând acest document abia dup  miezul nop ii, a 
considerat c  r zboiul s-a încheiat în ziua de 9 mai, impunând aceast  
dat  i rilor satelite. În România coinciden a celor dou  anivers ri 
sporea înc rc tura mesianic  a datei amintite. De aceea este dificil  
dezr d cinarea acestei contrafaceri istorice din con tiin a public . Mai 
nou, ziua de 9 Mai a c p tat i o alt  conota ie, ea fiind desemnat  drept 
Ziua Europei. 

9. Aleea mare alilor Armatei Române 
(Bd. Carol I, în fa a Caz rmii Corpului IV Armat ) 
Acest „Memorial al Gloriei” – cum a mai fost numit – amplasat 

în fa a cl dirii Corpului IV Armat , din Copou, a fost ini iat de generalul 
Mircea Chelaru pe atunci comandant al unit ii. El a devenit, chiar 
înainte de inaugurare, obiectul unor foarte vii proteste, care au luat prin 
surprindere pe ini iatori. Ace tia erau ferm convin i c  nu fac altceva 
decât un act patriotic, folositor educa iei ost e ti 69. Dac  nu exista vâlva 
f cut  în jurul celor trei modeste busturi de bronz, i abordarea atât de 
unilateral  a subiectului, nici nu am fi inclus acest „memorial” în rândul 
monumentelor semnificative ale Ia ilor. Povestea lor s-a dovedit a fi una 
interesant . 

Anterior, în perioada comunist , pe acela i loc se aflau busturile 
din piatr  reprezentând pe r scula ii Horia, Clo ca i Cri an70. Memoria 
cet ii nu mai re inea, se pare, care era rostul busturilor r scula ilor 
ardeleni de la 1784, în fa a marii unit i militare. Nu era vorba de o 
întâmplare. Cartea de istorie consemneaz  îns  c , dintre prizonierii 
români afla i în captivitate ruseasc , în cel de-al doilea r zboi mondial,  
s-au format dou  divizii de „voluntari”, pentru a lupta pe frontul de apus. 
Acestea au primit numele de „Tudor Vladimirescu” i … „Horia, Clo ca 

                                                             
69 Ideea revaloriz rii mare alilor printr-un asemenea monument a ap rut, 

probabil, în urma public rii unei culegeri de texte, referitoare la personalitatea lor, 
imediat dup  desfiin area cenzurii comuniste, de c tre istoricul Gheorghe Buzatu 
(Istorie interzis , Craiova, 2000).  

70 F nic  Dumitra cu, Horea, Clo ca i Cri an s-au mutat într-un parc de 
joac . În Copou va fi realizat  Aleea Mare alilor, în Monitorul, nr. 213, 7 septembrie 
1999, p. 3A. 
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i Cri an”. Titularii s-au num rat printre pu inele personaje din istoria 
na ional  agreate de manualul stalinist de istorie, publicat de Mihail 
Roller, în timp ce toate celelalte personaje marcante din trecutul nostru 
erau desfiin ate, for ând o falsificare a memoriei colective. Dup  modelul 
i cu oamenii din cele dou  divizii, a fost reorganizat  armata român , 

transformând-o într-o armat  comunist . De altfel, în apropiere, în 
dreptul intr rii în parcul „Expozi iei”, fusese amplasat  i o monumental  
statuie a „Soldatului sovietic eliberator”71. 

Ini iativa din anul 2000 marca, simbolic, faptul c  armata român  
renun ase la modelul sovietic i se reîntorcea la valorile sale tradi ionale. 
Era un gest de demnitate militar . Busturile trebuiau s  reprezinte, ini ial, 
pe cei trei mare ali de carier  ai României: Prezan, Averescu i 
Antonescu72. Primele dou  sunt semnate de Teodor Zamfirescu i datate 
1999, respectiv 2000. Nu era un monument dedicat special mare alului 
Ion Antonescu i nici în privin a concep iei nu poate fi încadrat în rândul 
sculpturilor oficiale, legate de cultul personalit ii conduc torului, 
comparabile cu cele din epoca guvern rii acestuia73. 

Busturile urmau s  fie turnate în alama ob inut  prin topirea 
tuburilor de proiectil mare (o ton  i jum tate) din ordinul efului Statului 
Major al For elor Terestre. Busturile au fost realizate prin Studioul de 
Arte Plastice al Armatei din Bucure ti. Diversele cheltuieli prilejuite de 
acest proiect au fost acoperite prin dona iile cadrelor militare. Dup  
numirea generalului Chelaru în func ia de ef al Statului Major General 
de la Bucure ti, sarcina de finalizarea memorialului a revenit generalului 
de brigad  Gheorghe Vi teanu. Inaugurarea „Aleii Mare alilor Militari” 
era planificat  în ziua de 25 martie 2000, prin sfin ire, cu prilejul 
depunerii jur mântului militar. 

Concep ia ini ial  a memorialului a fost îns  afectat  de corec iile 
pe care adesea le impune prezentul în rescrierea istoriei, chiar i în 
societ ile ce se consider  libere i democrate. Sensibilit ile existente în 
                                                             

71 Statuia, turnat  în bronz i amplasat  pe un soclu foarte înalt, a fost lucrat  
de sculptorul Boris Caragea, în 1947, fiind una dintre primele lucr ri realizate, la noi, în 
manier  stalinist . Monumentul similar din Roman a fost topit i transformat în clopote 
de biserici. Cel de la Ia i a fost înl turat, cu mult  întârziere, dup  revolu ia din 1989, în 
ciuda presiunilor studen e ti, fiind amplasat la Cimitirul “Eternitatea”, în parcela eroilor 
sovietici. 

72 Mircea Chelaru, Statuia lui Antonescu pe Aleea Mare alilor din Ia i,  
în Historia, Bucure ti, an I, nr. 3, ianuarie 2002, p. 89-90. 

73 Cf. Virgiliu Z. Teodorescu, Ion Antonescu în viziunea sculptorilor anilor 
’40, în Europa XXI, Ia i, vol. V-VI, 1996-1997, 171-174. 
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prezent, mai ales în Occident, cu privire la personalitatea mare alului Ion 
Antonescu (judecat exclusiv din perspectiva politicii sale fa  de 
popula ia evreiasc ), au determinat o interven ie a pre edintelui rii, care 
a dispus anularea ceremoniei. Pentru ca inaugurarea s  aib  totu i loc, s-a 
decis înlocuirea bustului mare alului ostracizat cu bustul de bronz al 
regelui Ferdinand I Întregitorul, el însu i fiind de in tor al gradul de 
mare al al Armatei române. Acesta a fost adus în noaptea de 24/25 martie 
de la Bucure ti. Bustul era tot o realizare recent  (fiind turnat în 1996) i 
se aflase anterior la etajul I al sediului Ministerului Ap r rii Na ionale. 
Ast zi, cele trei busturi, ce str juiesc incinta Caz rmii din Copou, au 
trecut în cotidian, fiind departe de a mai trezi dezbaterile furtunoase de 
acum câ iva ani. 

10. Statuia lui Mihai Viteazul 
(Bd. Carol I, lâng  Parcul Expozi iei) 
Ini iativa ridic rii acestui monumentul a apar inut Asocia iei 

Na ionale a Veteranilor de R zboi – filiala Ia i. Se dorea ca inaugurarea 
s  aib  loc în anul 2000, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la Unirea de 
la 1600, înf ptuit  de marele voievod74. Ideea a plecat, probabil, de la 

                                                             
74 Presa ie ean  ofer  numeroase noti e, mai mult sau mai pu in avizate, 

referitoare la evolu ia acestui subiect: D. M., O statuie a lui Mihai Viteazul la Ia i?, în 
Evenimentul, nr. 1922, 26 noiembrie 1997, p. 5; Doru Mocanu, Statuia ecvestr  a lui 
Mihai Viteazul – înc  un simbol al Ia ilor, în Independentul, 3, nr. 751, 26 noiembrie 
1997, p. 4; V. V sâi, Concurs na ional pentru realizarea la Ia i a statuii ecvestre a lui 
Mihai Viteazul, în Opinia Moldovei, 2, nr. 41, 20 februarie 1998, p. 1; Andrei Ie eanu, 
Despre ini iativa ridic rii unei statui a lui Mihai Viteazul la Ia i, în Monitorul, nr. 186, 
10 august 1998, p. 7A; Daniel Butnaru, Concurs pentru realizarea statuii ecvestre a 
Domnitorului Mihai Viteazul, în 24: ORE, 8, nr. 2499, 16 septembrie 1998, p. 3; E. M., 
Memento, în Evenimentul, nr. 312, 17 septembrie 1998 (despre expozi ia de machete de 
la Sala “Victoria”); Magda Olteanu, Ce machet  aleg ie enii pentru statuia lui Mihai 
Viteazul?, în Opinia Moldovei, 2, nr. 316, 22 septembrie 1998, p. 3; Iosif Petrescu, De 
ce o statuie „Mihai Viteazul” la Ia i în zorii mileniului III ?, în Independentul, 4, nr. 
981, 8 septembrie 1998, p. 5 ( i în Cuvântul care une te, nr. 7, p. I-II, inclus în revista 
Cronica, 1998, nr. 12); Magda Olteanu, Statuia lui Mihai Viteazul va costa trei miliarde 
de lei, în Ziua de Ia i, 2, nr. 283, 17 martie 1999, p. 2; C t lin Coca, Mihai Viteazul va 
fi înconjurat în Copou de sirene, loc. cit., nr. 385, 16 iulie 1999, p. 2; C. Ostap, Pe 
frontul disputelor, în Monitorul, 9, nr. 28, 4 februarie 1999, p. 7A; Andrei Ie eanu, 
Despre ini iativa ridic rii unei statui a lui Mihai Viteazul la Ia i, în Monitorul, nr. 186, 
10 august 1998, p. 7A; Mihai Viteazul, voievod peste Copou, în Monitorul, Ia i, nr. 282 
(3182), luni, 10 decembrie 2001, p. 1A. 
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supranumele Ia ilor, de „Ora ul celor trei Uniri”75. Pentru Unirea mic , 
de la 1859, exista monumentul lui Cuza Vod , din Pia a Unirii. Pentru 
Marea Unire, din 1918, tocmai fusese restituit, în 1999, cu implicarea 
total  a Prim riei, Monumentul Reîntregirii Neamului, d ruit cândva 
ora ului de prin esa Olga Sturdza i distrus în epoca stalinist . Dup  
aceast  logic , din Ia i lipsea un monument, cel al Primei Uniri (1600), i 
era stringent ca, la împlinirea unei cifre rotunde – patru secole de la 
eveniment – , el s  fie în l at în vechea capital  a Moldovei76.  

Pentru veterani, ata amentul fa  de personalitatea marelui 
voievod mai are un temei special, mai greu de perceput de c tre 
genera iile tinere: existen a Ordinului de r zboi Mihai Viteazul, cel mai 
înalt ordin românesc, fondat în 1916, rezervat ofi erilor i conferit doar 
pentru fapte excep ionale, s vâr ite pe câmpul de lupt 77. Cei mai stima i 
dintre fo tii combatan i sunt venerabilii cavaleri ai acestui Ordin. Din 
1936, cavalerii au primit ca uniform  special  o mantie alb  i o c ciul  
asem n toare celei purtate de Voievodul Unirii. Cultivat  în acest fel, 
pentru veterani, memoria lui Mihai Viteazul este valorizat  altfel decât în 
rândurile celorlalte genera ii. Venind dintr-o mentalitate tradi ionalist , 
sus inut  de un discurs cam uzat, ini iativa a întâmpinat i rezerve, mai 
ales din partea unor istorici, chiar dac  acestea, de cele mai multe ori, nu 
au fost exprimate oficial. 

Alta ar fi fost percep ia, probabil, dac  ini iativa nu ar fi avut 
acest iz cazon i festivist, dac  ar fi venit în urma unei dezbateri publice 
care s  redefineasc  identitatea i unitatea noastr  na ional  în epoca 
post-comunist . Ea ar fi fost o confirmare a faptului c  na iunea nu este 
un concept dep it, ci r mâne una din valorile noastre fundamentale i în 
pragul mileniului al III-lea, deoarece procesul de integrare spre care 
aspir m se va face într-o Europ  a na iunilor, i nu într-una a popula iilor 
lipsite de identitate i de memorie istoric . Pe de alt  parte aceast  form  
de solidaritate istoric  i social , care este Na iunea, trebuie hr nit  i cu 
altceva decât cu statui m re e i cu catedrale faraonice.  

                                                             
75 Vezi pentru aceasta i lucrarea Aspecte ale luptei pentru unitate na ional . 

Ia i: 1600 –1859 - 1918, coordonatori Gh. Buzatu, A. Kare chi, D. Vitcu, Ia i, 1983. 
76 Vezi i Constantin Ostap, Monumentele ie ene ale celor trei Uniri,  

în Monumentul, VI, 2005, p. 248-250. 
77 Decora ii române ti de r zboi, 1860-1947 (coautori: Ion Safta, Rotaru Jipa, 

Tiberiu Velter, Floricel Marinescu), Bucure ti, 1993, p. 66-74. Foarte recent, a fost 
tip rit  o voluminoas  lucrare dedicat  acestui subiect: Eugen Ichim, Ordinul militar de 
r zboi Mihai Viteazul. 
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Urmarea acestei ini iative este un exemplu a ceea ce se poate 
face, cu tenacitate i r bdare, apelând la sprijinul diverselor institu ii i 
ap sând diverse pârghii ale societ ii române ti. La 11 octombrie 1997 
ini iativa a fost reluat , constituindu-se Comitetul „Ia i 400 – Mihai 
Viteazul”, având ca nucleu de sprijin Asocia ia Veteranilor de R zboi, 
filiala Ia i. În comitet a fost cooptat  o personalitate de prim  m rime, 
academicianul Constantin Ciopraga (veteran de r zboi), care a reu it s  
atrag  i sprijinul altor personalit i, mai ales culturale. În plus, s-a apelat 
la sprijinul I.P.S Daniel, mitropolitul Moldovei, care a acceptat s  
patroneze, ca pre edinte de onoare al Comitetului, aceast  ini iativ , i nu 
doar simbolic, ci îndemnând întreaga preo ime s  sprijine adunarea de 
fonduri. Elevii din diverse coli au strâns i ei, numai pân  la vacan a de 
var , 15 milioane de lei. Comitetul veteranilor a reu it s  adune 680 000 
lei. În urma adreselor depuse, fonduri pentru realizarea statuii au mai fost 
promise de Secretariatul de Stat al Guvernului i de la Ministerul 
Culturii. Privind aceste mecanisme în mi care, am putea desfide pe 
oricine ar contesta c  în România nu func ioneaz  spiritul civic, 
fermentul care s  poat  duce la bun sfâr it orice ini iativ  „patriotic  i 
cre tineasc ”. 

S-a instituit, apoi, un concurs na ional pentru realizarea 
proiectului statuii. Cele 18 machete înaintate cu acest prilej au fost 
expuse în Sala „Victoria” (str. Arcu), între 16 i 25 septembrie 1998. 
Comisia de jurizare a fost alc tuit  din „speciali ti din Ia i i Bucure ti”, 
fiind aprobat  de Ministerul Culturii. S-a apelat i la votul publicului: cei 
800 de vizitatori ai expozi iei. În final au fost re inute patru machete, din 
care Comisia, probabil, a ales una, pe aceea a sculptorului ie ean Ion 
Buzdugan. Autorul, decedând în martie 2000, nu a mai apucat s - i vad  
opera finalizat . Corec iile în ipsos au fost continuate de sculptorul 
Mercea Pavel din Bucure ti78. A a cum arat , statuia poate aspira cel 
mult la calificativul de „onorabil ”. Dup  p rerea noastr , au existat în 
concurs proiecte mai reu ite, demne de interes. 

Turnarea statuii în bronz, 6,20 metri în l ime, s-a realizat la 
R.E.C. Bucure ti. Monumentul a fost instalat în Copou, în apropierea 
locului unde fusese cândva monumentul Osta ului sovietic. Op iunea se 
leag  de faptul c , la 27 mai 1600, Mihai Viteazul a intrat în capitala 
Moldovei pe Drumul Hotinului (strada S r rie de ast zi). Inaugurarea 

                                                             
78 I. Ostap, op. cit., 2005, p. 249. 
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statuii a avut loc cu o întârziere de un an de la data programat  ini ial, în 
decembrie 2001. Cu aceasta poveste statuii nu s-a încheiat înc , partizanii 
ei, fiind nemul umi i de actualul amplasament, f când demersuri 
sus inute pentru a se g si un alt loc, care s  o pun  mai bine în valoare.  

 
II. MONUMENTE CU ROL CULTURAL 

 
Fost  capital  a Moldovei, Ia ii, au pierdut acest rol în urma 

Unirii din 1859. În câ iva ani, întreaga via  politic  a rii s-a mutat la 
Bucure ti. În acest fel, ora ul Ia i s-a consolat cu rolul – mai mult sau 
mai pu in iluzoriu – de „capital  cultural ”, aici fiind deschis , la 1860, 
prima Universitate româneasc . Activitatea cultural  remarcabil  a 
Societ ii „Junimea”, a contribuit substan ial la legitimarea acestui statut. 
Astfel, într-o atmosfer  mai degajat , s-a creat la Ia i un climat cultural 
specific, sus inut i de intensa activitate universitar . În pie ele publice au 
ap rut tot mai pu ine monumente destinate evoc rii unor personalit i sau 
evenimente politice. În schimb, statuile dedicate unor personalit i 
culturale au devenit tot mai frecvente. Multe din acestea sunt statui de 
ctitori, fiind legate de întemeierea unor institu ii culturale (precum cele 
ale lui Gh. Asachi, M. Kog lniceanu, V. Alecsandri), având o leg tur  
direct  cu istoria institu iilor în fa a c rora au fost amplasate. Aceste 
statui au adus ora ului o not  de originalitate, dând un aer specific Ia ilor. 
În cele ce urmeaz , vom trece în revist  doar câteva din monumentele cu 
rost „cultural” ce fac ast zi podoaba fostei capitale. 

11. Statuia lui Gheorghe Asachi 
(Bd. tefan cel Mare, nr. 30, în curtea colii Generale nr. 1) 
Statuia de marmur  alb  a fost realizat , la 1890, de c tre 

sculptorul bucure tean Ion Georgescu (1856-1898)79. Acesta este 
considerat a fi cel mai de seam  reprezentant al neoclasicismului în 
sculptura româneasc . Georgescu s-a stins din via  timpuriu, la doar 40 
de ani, opera sa fiind doar o prefa  la ceea ce ar fi putut deveni acest 
mare artist. La Bucure ti a fost discipolul lui Karl Stork (1872-1877).  

i-a continuat studiile la Paris, în atelierul profesorului Delaplanche, 
autorul celebrei Eva din Luxemburg. O cald  prietenie l-a legat de Ion 
Mincu, cel mai valoros arhitect român al acelei epoci. În acela i cerc de 
amici se aflau Duiliu Zamfirescu i Barbu tef nescu-Delavrancea. Din 
                                                             

79 N. Petra cu, Ioan Georgescu, 1931, p. 112.; G. Oprescu, Ioan Georgescu, 
Bucure ti, 1948; Idem, Sculptura româneasc , Bucure ti, 1965; Mihalache Marin, Ion 
Georgescu, un clasic al sculpturii române ti, Bucure ti, 1956. 
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1888, Ion Georgescu a fost numit profesor de sculptur  la coala de Arte 
Frumoase din Bucure ti, ca urma  al lui Karl Stork. Printre discipolii s i 
se vor afla Fritz Stork, Constantin Brâncu i. 

Nici unul dintre sculptorii no tri nu a l sat atâtea portrete (cca. 
150!), mai ales de o asemenea valoare artistic  i p trundere psihologic . 
O mare realizare a sa este statuia lui Gheorghe Laz r din fa a 
Universit ii bucure tene, prima statuie „în picioare” realizat  de un 
sculptor român. 

Dar, a a cum remarca un biograf al s u, „Asachi e cel mai bine. 
Într-o pozi ie natural , poetul i înv torul Moldovei st  jos gânditor, 
înf i ând prin atitudinea lui personalitatea unui patriarh intelectual. 
Profund meditativ, cu fruntea încre it , cu ochiul concentrat înl untrul 
sufletului, el are aerul de a simboliza, în fa a trec torilor, via a lui plin  
de griji mari i de lucr ri patriotice luminând viitorul. Statuia aceasta, a a 
cum e, poate convie ui în acela i ora  cu frumoasa statuie a lui tefan cel 
Mare de Frémiet (...). Ea dep e te statuile f cute în str in tate, chiar i 
de nume mari, prin p trunderea datelor suflete ti ale personajelor”80. 

Criticul de arta George Oprescu g sea totu i c  statuia este „r u 
a ezat  i cople it  de dimensiunile cl dirilor vecine” fiind „departe de a 
produce efectul pe care îl dorea autorul i pe care l-ar fi avut dac  soclul 
n-ar fi prea mic i dispropor ionat”. Nu este exclus, totu i, ca tocmai 
acesta s  fie efectul urm rit de autor: nu de monumentalitate, ci de 
p strare a statuii la o în l ime familiar , care s  nu-l izoleze de privitori, 
mai ales dac  socotim c , cel mai adesea publicul urma s  fie constituit 
din elevi. A existat probabil inten ia de a-l p stra pe Asachi ca un bunic 
blând printre mul imea de nepo ei. 

Pe soclul monumentului se afl  inscrip ia: „Primului înv tor, 
Gheorghe Asachi, colile române ti recunosc toare”. Pe laterale sunt 
amplasate dou  basoreliefuri:  
- Gheorghe Asachi oferind coroni e de flori elevilor premian i de la 
Gimnaziul "Vasile Lupu" (pe fundal se profileaz  silueta bisericii Trei 
Ierarhi);  
- Gheorghe Asachi ca arhitect, prezentând domnitorului rii (Mihail 
Sturdza) planurile de construc ie ale Academiei Mih ilene (1835). 

                                                             
80 Th. Codrescu, Uricariul, vol. XVI, p. 170-175, 417-425; vol. XX, p. 29-30; 

Mihalache Marin, op. cit., 1956; Figuri de arhivi ti. Gheorghe Asachi, indice (despre 
statuie); C. Botez, C. Ostap, op. cit., vol. I, 1996, p. 159-166); C. Ostap, I. Mitican,  
op. cit., 2000, p. 255-257. 
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La baza soclului sunt a ezate, într-o caset  metalic , osemintele 
acestui remarcabil om i ale so iei sale (aduse, cu prilejul dezvelirii 
statuii, de la biserica „Patruzeci de Mucenici” din Copou, unde au fost 
înhumate ini ial). Osemintele fuseser  purtate pe umeri de fo ti elevi ai 
lui Gheorghe Asachi, printre care N. Ionescu, pictorul Th. Panaiteanu-
Bardasare i istoricul Th. Codrescu (editorul cunoscutei colec ii de 
documente „Uricarul”; în vol. XVI, 1891, a inclus i documente 
privitoare la inaugurarea acestei statui)81. 

La inaugurare monumentul fusese amplasat în curtea bisericii 
Trei Ierarhi (acolo unde Asachi întemeiase „ coalele” sale, 1822), pe 
partea de nord. La doar câ iva ani (1897), dup  deschiderea noului Teatru 
Na ional, statuia a fost mutat  în fa a acestei institu ii, Asachi fiind 
recunoscut drept precursor i în acest domeniu (la 27 decembrie 1816 a 
avut loc la Ia i reprezenta ia piesei, „Myrtil i Chloe”, tradus  i adaptat  
de Asachi). În 1905 statuia a fost reamplasat  aproape de locul ini ial, în 
curtea colii nr. 1, care poart  numele de „Gh. Asachi”. 

Se tie c , în prima jum tate a secolului al XIX-lea, Gh. Asachi a 
fost adev ratul „campion al intelighen iei” din Moldova. De numele s u 
se leag  începuturile a numeroase institu ii: el este fondatorul 
înv mântului în limba na ional  (inclusiv a celui superior), al Teatrului, 
al Presei, al Arhivelor Statului. De aceea credem c  statuia realizat  de 
Geogescu este o statuie de ctitor, de întemeietor, de „p rinte al na iei”, 
care putea s  fie amplasat în fa a mai multor institu ii. Loca ia actual , 
mai modest  decât cea din fa a Teatrului Na ional, subliniaz  calitatea lui 
Asachi de întemeietor în domeniul „ coalelor”. 

Pozi ia aleas  de sculptor, aceea de a-l a eza pe Asachi într-un 
jil , asociat  cu soclul de în l ime redus , nu tirbe te din 
monumentalitatea operei. Credem c  arhetipul la care s-a raportat 
Georgescu a fost unul clasic: Moise, al lui Michelangelo. Formula urmat  
confer  b trânului Asachi un aer de „patriarh cultural”, de mesianism 
chiar, preluat  de la celebrul model amintit mai sus. Solu ia a impresionat 
i a fost suficient de puternic  încât s  impun  aceea i formul  i pentru 

statuia din bronz a mitropolitului Dosoftei (realizat  de sculptorul Eftimie 
Bârleanu), aflat  în apropiere, lâng  Casa cu arcade, ce ad poste te 
Muzeul Literaturii Vechi. 
                                                             

81 DJANI, Documente, P. 551/52, 58 (Ridicarea statuii lui Gh. Asachi, 1882-
1890; coresponden , facturi, subscrip ii; 196 file); fond Prefectura Ia i,  
P. 32/ 1890 (programul festivit ilor); fond Mitropolia Moldovei, active, P. 5/1883; 
10/1883. 
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12. Statuia lui Miron Costin 
(str. Cuza Vod , intersec ia cu str. I. C. Br tianu) 
Prin opera sa, cronicarul Miron Costin (1633-1691) a salvat de la 

uitare o bun  parte din istoria Moldovei. Format la colegiile din Polonia, 
fiind chiar de in torul unei diplome de indigenat polonez, cronicarul a 
fost un promotor al modelului politic din regatul vecin (cel de „republic  
nobiliar ”, opus despotismului). Constantin vod  Cantemir, domn 
devotat sultanului, l-a învinuit de participare la un complot i a poruncit 
decapitarea sa82. 

Pentru realizare statuii din bronz a lui Miron Costin, au concurat 
mai mul i sculptori, printre care i tefan Ionescu „Valbudea”. La 
sugestia lui S. Carnot, a fost ales Wladyslaw (Wladimir?) C. Hegel 
(1839-1918), urma  al unor emigran i polonezi în Fran a83. Acesta fusese 
invitat s  lucreze la Bucure ti în 1885, de c tre V. A. Urechia, cu care 
legase o rela ie de prietenie. Avea pe atunci vârsta de 40 de ani, fiind pe 
deplin format ca artist. Din 1891 este numit profesor la coala de Belle-
Arte din capital , în urma decesului sculptorului Ioan Georgescu, ceea ce 
va contribui la impunerea sa ca principala figur  în plastica româneasc  
din acea epoc . Cea mai reu it  oper  a sa a fost considerat  a fi 
Monumentul Pompierilor, din Dealul Spirei. În capital  a mai lucrat 
statuia lui C. A. Rosetti (1903), precum i monumentul lui Dinicu 
Golescu, de lâng  Spitalul Militar. În Ia i, Hegel a mai semnat i alte 
lucr ri: basorelieful „Lec ia de anatomie” de pe frontonul Institutului de 
Anatomie (o glum  artistic , în care personajele erau notabilit i ie ene, 
iar corpul pe care se f cea disec ia avea chipul… sculptorului); dou  
statui din marmur , reprezentând „Justi ia” i „Literatura”, au fost lucrate 
pentru a fi instalate pe frontispiciul noului Palat al Universit ii de la 
Copou (deasupra intr rii din deal, de la Politehnic )84. 

Statuia lui Miron Costin de lâng  Teatru Na ional înf i eaz  pe 
cronicar la vârsta maturit ii, drept i chipe , cu o pan  în mâna dreapt  
(gazetarii ie eni au f cut un subiect din dispari ia repetat  a acesteia) i 

                                                             
82 Const. A. Stoide, În leg tur  cu sfâr itul cronicarului Miron Costin i al 

fratelui s u Velicico Costin, în AIIAI, XVIII, 1981, p. 575--582. 
83 A. D. Atanasiu, Constantin Vlad Hegel, Arhiva, an XVII, 1906, nr. 9,  

p. 416-417; N. A. Bogdan, Ora ul Ia i, ed. II, Ia i, 1913, p. 327; G. Oprescu, op. cit., 
1965, p. 62. 

84 Andrei Ie eanu, Ni te pietroaie…, în Monitorul, Ia i, joi, 29 mai 1997,  
p. 6A. 
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cu un hrisov de care atârn  o pecete grea, de cear , în mâna stâng 85. Un 
c rturar dar care, la nevoie, poate mânui i sabia. G. Oprescu este de 
p rere c  sculptorul a avut ca surs  de inspira ie, probabil, portretul de 
ctitor al cronicarului, zugr vit pe peretele m n stirii Teodoreni de la 
Burdujeni: „Fa a gânditoare i pl cut , privirea surâz toare… Statura 
aproape atletic , se supune canonului propor iilor clasice. Doar costumul 
de epoc , lipit de trup, pe dedesubtul mantiei ample, îmbl nite, larg 
deschis  în fa , i cuca, de o form  neobi nuit  la noi în secolul  
al XVII-lea, pune o not  de pitoresc în aceast  lucrare, ce se impune prin 
excelenta sa realizare i prin impresia de veridicitate ce o produce”. 
Not m doar faptul c  amintita c ciul , probabil de mod  polon , nu 
reprezint  un anacronism, definind chiar mai bine profilul personajului, 
c rturar de forma ie polonez .  

Statuia, lucrat  la Bucure ti, a fost expus , înaintea expedierii 
spre Ia i, într-un salon de la Ateneul Român. Dup  aprecierea pictorului 
N. Tonitza, profesor la coala de Belle-Arte din Ia i, aceasta este cea mai 
reu it  statuie ridicat  vreodat  pe p mânt românesc. 

Cred, totu i, c  principala surs  de inspira ie pentru înf i area 
cronicarului a fost o veche medalie oval  emis , se pare, la Cracovia86. 
Se observ  acolo mantia, din brocart, brodat cu motive vegetale, 
îmbl nit  doar la interior. În acest izvor iconografic, aspectul hainei nu 
este de cojoc, precum cel al statuii, ci mai curând de caftan (ve mânt de 
ceremonie specific dreg torilor), fiind vizibile acele mâneci false, 
despicate la partea superioar , care p streaz  doar un rol ornamental. 

Statuia se afl  la intersec ia str zilor Cuza Vod  i Gh. I. 
Br tianu, în spatele Teatrului Na ional. Aceast  amplasare a fost 
motivat , în epoc , de faptul c  în apropiere au existat casele în care ar fi 
locuit87, dar singurul argument pentru aceasta era prezen a Costine tilor 
în pomelnicului de la biserica Sf. Ioan, din proximitate. Nu trebuie uitat 
îns  faptul c , la momentul respectiv, în spatele statuii se afla cl direa 
Prim riei (înlocuit  ulterior cu aceea a Teatrului, care i-a reorientat i 

                                                             
85 G. Oprescu, op. cit., 1965, p. 62, fig. 35; N. Grigora , Statuia lui Miron 

Costin, în Flac ra Ia ului, 6 septembrie 1970; Caragiale i statuia lui Miron Costin, la 
Constantin Th. Botez i Constantin Ostap, Cu Ia ii mân -n mân , vol. I, Ia i, 1996,  
p. 133-138; Gabriela Dumitrescu, La mormântul cronicarului, în Magazin istoric, 1991, 
nr. 11, p. 12-13.  

86 Medalia a fost reprodus  de N. A. Bogdan, în Ora ul Ia i, 1913, p. 471. 
87 Aurel H. Golimas, Casele i gropni a lui Miron Costin în Ia i, în Cetatea 

Moldovei, Ia i, nr. 7, 1941, p. 75-77. 

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro



 
  Sorin IFTIMI 531 
 
 

fa ada). Unii au criticat aspru acest amplasament, al ii l-au g sit întru 
totul fericit. 

Elegantul soclul de gresie a fost realizat de arhitectul N. 
Gabrielescu (restauratorul turnului Goliei, arhitectul cl dirii Liceului 
Na ional)88. Piatra de funda ie a fost pus  la 12 iunie 1888. La baza 
soclului au fost depuse, într-o caset , osemintele cronicarului, i ale 
fratelui acestuia Velicico, aduse din biserica de pe mo ia lor, de la 
Barbo i (aflat pe atunci în jude ul Roman), din ini iativa lui V. A. 
Urechia. C. Ostap ne pune la curent cu o bogat  anecdotic  legat  de 
acest eveniment. Iat  una dintre ele: în epoc , un anume domn 
Br ni teanu din Roman, pretindea c  osemintele dezgropate de V. A. 
Urechia i depuse în soclul statuii nu erau ale Costine tilor, ci ale unor 
str mo i ai s i, drept pentru care voia s  le aduc  înapoi la B rbo i. 

Pe soclu au fost aplicate dou  basoreliefuri din bronz. Cel din 
dreapta în reprezint  pe Miron Costin citind la curtea regelui polon Ioan 
Sobieski (salvatorul Vienei, de la 1683) scrierea sa „Poema Polon ”. 
Aceasta era, în fapt, o cronic  a Moldovei, scris  în versuri poloneze, pe 
timpul cât cronicarul s-a aflat în captivitate, în ara Le easc . În 
basorelieful din partea stâng  este înf i at episodul „arest rii” sale, de 
c tre trimi ii voievodului Constantin Cantemir. Era într-o iarn  geroas , 
în zilele Cr ciunului, i, printr-o întâmplare nefericit , cronicarul se afla 
al c p tâiul jupânesei sale, care r posase tocmai atunci. O confirmare a 
zicerii potrivit c reia un necaz nu vine niciodat  singur. Fratele s u, 
Velicico Costin, mare hatman al Moldovei, a fost decapitat tot atunci, în 
fa a Cur ii domne ti din Ia i. 

O alt  plac  de bronz, pe spatele soclului, con ine lista donatorilor 
care au contribuit la subscrip ie cu mai mult de 200 lei. Între ei, regele 
Carol I i b trâna doamn  Elena Cuza. 

Inaugurarea monumentului, la care au fost în jur de 10 000 de 
participan i, a avut loc la 18/30 septembrie 188889. S-a intonat un Mar  
compus de Gavriil Musicescu, special pentru acest eveniment. Leon 
Negruzzi a lansat un num r unic al publica iei „Miron Costin”. 

                                                             
88 N. Gabrielescu, fost colaborator al lui Leconte du Nouy pe timpul 

restaur rilor de la Trei Ierarhi i Sf. Nicolae-Domnesc, este cunoscut mai ales ca 
restaurator al turnului Goliei i ca arhitect al cl dirii Liceului Na ional din Ia i. 

89 Dumitru Vacariu, O scrisoare privitoare la dezvelirea statuii lui Miron 
Costin de la Ia i, în CI, II, 1971, p. 387-388. 

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro



532 IA II ÎN BRONZ I MARMUR . MEMORIA STATUILOR  
 
 

Festivitatea a fost descris  pe larg de Th. Balasan („Curierul”, Ia i, 21 
sept. /3 oct. 1888)90. 

13. Statuia lui Vasile Alecsandri 
(str. Agatha Bârsescu, nr. 18) 
Cel cunoscut drept „Bardul din Mirce ti” î i trage supranumele de 

la cuvântul bard (fr. barde, lat. bardus), ce desemna pe vechii poe i cel i, 
care compuneau i recitau cântece r zboinice i religioase. Este evident 
un termen de inspira ie livresc , dar care, cultivat prin manuale, a c p tat 
repede o larg  r spândire. Cu acest renume s-a ales poetul dup  
publicarea poemelor în care cânta vitejia de care d duser  dovad  osta ii 
români în R zboiul de independen , reunite apoi în volumul Osta ii 
no tri (1878). Acest apelativ îl reprezint  îns  unilateral, punând în 
umbr  o mare parte a operei poetice i dramatice a lui Vasile Alecsandri, 
care nu e inspirat  de acela i suflu eroic. 

Personalitatea poetului umbre te ast zi de asemenea pe aceea a 
marelui om politic. Uit m adesea c  Vasile Alecsandri a fost unul dintre 
posibilii candida ii la tron în preajma Unirii din 1859 i c  ar fi putut juca 
rolul pe care istoria l-a rezervat ulterior lui Cuza Vod . Lui i se datoreaz  
celebra „Hora Unirii", melodie intonat  la fiecare or  exact  de 
carillonul orologiului aflat în turnul Palatului Culturii. Ulterior, preluate 
ca semnal al postului de radio „Moldova”, cele câteva acorduri pot fi 
auzite de la multe mii de kilometri.  

Alecsandri a fost diplomat i chiar ministru de externe în timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza. În 1840 a ajuns la conducerea 
Teatrului Na ional din Ia i. Cl direa acestuia se afla pe atunci în dealul 
Copoului, pe locul actual al Universit ii (pân  la incendiul din 1888). 
Abia din 1956 Teatrul din Ia i a preluat numele de „Vasile Alecsandri” 
( i nu la inaugurarea statuii, cum s-ar putea crede). Dramaturgia 
autohton  era pe atunci într-un stadiu cu totul incipient. Alecsandri a 
îmbog it-o cu numeroase produc ii originale, practicând o art  de critic  
a moravurilor dar i de imediat  eficien  politic , înfierbântând spiritele 
în preajma anului 1848. Dintre comediile sale se joac  i ast zi la Ia i, cu 
mare succes, cele având ca personaj central pe coana Chiri a (interpretat  
în travesti, ca în epoca de început, a celebrului actor Matei Millo). 

                                                             
90 DJANI, Fond Prim ria Ia i, dosar 177 / 1888 (Dosarul lucr rilor pentru 

a ezarea statuii lui Miron Costin pe locul oferit de Comun ), 46 / 1946; Fond Prefectura 
Ia i, dosar 94 /1888, f. 2 (punerea pietrei de funda ie a statuii); Fond Gimnaziul 
„Alexandru cel Bun”, dosarele 52, 53/ 1888 (inaugurarea).  
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În 1879, juriul felibrilor, de la Montpellier, la propunerea poetului 
Fr. Mistral, i-a decernat premiul pentru Cântecul Gintei Latine, tradus 
apoi în numeroase limbi91. Dac  ecourile în plan european au fost destul 
de modeste, în ar  acest eveniment a declan at un mare entuziasm, 
consacrându-l ca adev rat poet na ional. 

Respectând vechiul principiu potrivit c ruia nu se ridic  statui 
unui personaj aflat înc  în via , oricât de celebru, Consiliul Comunal 
Ia i, la ini iativa primarului Vasile Pogor, a votat deschiderea listelor de 
subscrip ie public  pentru o statuie din bronz a „P rintelui Poeziei 
Române ti” în chiar anul mor ii sale, 1890. 

La 17 septembrie 1898, Ioan Babic, sculptor (cel care lucrase 
catapeteasma Mitropoliei) i antreprenor din Bucure ti, propunea 
ie enilor proiectul de statuie a lui Vasile Alecsandri datorat sculptorului 
Frederico Gaetano Villa (1835-1907) din Milano. Macheta, modelat  în 
lut, a i fost expus  în vitrina magazinului Finkel din Pia a Unirii. Ch. 
Chaigneau, inginerul ef al Prim riei a respins oferta, nefiind satisf cut 
de valoarea artistic  a lucr rii. Alte sculpturi ale lui Villa se p streaz  în 
cimitirul Eternitatea. Bustul unui anume M. A. Gerian, considerat a fi cea 
mai reu it  sculptur  funerar  din Ia i, a provocat confuzii în presa 
vremii prin asem narea sa cu figura lui Vasile Alecsandri. 

În anul urm tor, 1900, a fost contactat sculptorul Wladimir C. 
Hegel, profesor la coala de Belle-Arte din Bucure ti92. Acesta mai 
lucrase, în 1894, un bust al lui Vasile Alecsandri, comandat de Prim ria 
ora ului Bac u, i care a fost un bun studiu pentru lucrarea ce se avea 
acum în vedere. Lui i s-a solicitat o evaluare a viitoarei lucr ri, care 
trebuia s  fie de m rimea statuii lui Miron Costin, din apropiere, oper  a 
aceluia i sculptor. Pre ul cerut a fost de 30 000 lei, în aceast  sum  
intrând i soclul cu temelia93. La 5 septembrie 1903, Hegel a venit la Ia i 
pentru semnarea contractului. În martie 1905, comitetul pentru ridicarea 

                                                             
91 Mircea Dumitriu, Cupa din bronz decernat  poetului Vasile Alecsandri la 

Montpellier, în Revista Muzeelor, 1978, nr. 3, p. 109. 
92 A. D. Atanasiu, Constantin Vlad Hegel, în Arhiva, an XVII, 1906,  

p. 416-417; 
93 DJANI, Fond Prim ria Ia i, dosar 237/1900, vol. I, f. 2-2v (scrisoare  

W. C. Hegel); dosar 333/1980 (subscrip ii); dosar 45/ 1946; Fond Prefectura Ia i, dosar 
23/1899, f. 1-9; 15/1901, f. 1-6 ; 33/1905 (adunare de fonduri); Fond Academia de Arte 
Frumoase, dosar 2/1905, f. 12 (inaugurare), 3/1906, f. 200 (programul festivit ilor); 
Actul festiv al inaugur rii statuii (tip rit), 15 octombrie 1906 (Colec ia Documente,  
P. 551/29 bis). 

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro



534 IA II ÎN BRONZ I MARMUR . MEMORIA STATUILOR  
 
 

statuii decide definitiv ca amplasamentul s  fie cel de ast zi, pe locul 
ocupat anterior de statuia lui Gheorghe Asachi (care a fost mutat  la Trei 
Ierarhi). În partea superioar  a soclului s-a a ezat un act de funda ie, scris 
pe pergament, isc lit de regele Carol I, regina Elisabeta i al i membri ai 
familiei regale. Textul actului a fost redactat, într-un limbaj arhaizant, de 
Petre Râ canu i Gh. Ghib nescu. Se prevedea ca alte exemplare ale 
acestui document s  fie donate la diverse arhive i biblioteci din 
teritoriile locuite de români. La instalarea statuii au contribuit maistrul 
sculptor G. Boboc i Anton Savul, inginerul ef al Comunei Ia i, 
supraveghetor al lucr rilor. 

Pe soclul statuii se afl  dou  altoreliefuri din bronz, în stânga 
Pene  Curcanul iar în dreapta Juna Rodica. Statuia din bronz îl 
reprezint  pe Vasile Alecsandri în picioare, purtând redingot , i având 
pe um rul drept o manta care îi acoper  spatele i cade apoi la p mânt, în 
falduri grele. Gestul simplu i natural al mâinii stângi, dus  la b rbie, i 
capul u or înclinat, îi confer  o înf i are meditativ , poate chiar trist . 
Ipostaza aceasta pare a face referire, parc , mai mult la omul politic decât 
la poet94.  

Alecsandri a r mas în amintirea celor care l-au cunoscut ca un 
mare optimist, plin de energie pozitiv , pe care o inspira i altora, 
îndemnându-i spre fapte mari sau eternizând aceste fapte mari, a c ror 
amintire ar fi p lit altfel odat  cu trecerea anilor (Unirea 1859, 
Independen a 1877). De aceea Vladimir Stati, care l-a cunoscut personal 
pe Alecsandri, se ar ta dezam git de statuie, considerând-o cu totul 
nepotrivit , falsificând personalitatea i spiritualitatea poetului. Acesta 
considera c  exist  o mare contradic ie între ceea ce a fost Poetul i 
imaginea pe care statuia o transmite pentru viitorime: „Am fi vrut un 
Alecsandri falnic, mândru, cu privirea str b tând veacurile, cu mantia 
fâlfâind sau aruncat  pe um rul stâng, iar cu mâna dreapt  scriind pe o 
carte gloria neamului în trecut i prevestirile din viitor”. Nu i se poate 
imputa îns  sculptorului insuficienta cunoa tere a subiectului i 
nep trunderea psihologiei acestuia (sau faptul c  „nu putea sim i 

                                                             
94 tefan Gora , Istoricul statuei Vasile Alecsandri, Ia i, 1906; Dragomir State, 

Statuia lui Vasile Alecsandri, în Arhiva, Ia i, XVI, 1905 p. 316; Rudolf Su u, Ia ii de 
odinioar , vol. I, Ia i, 1923, p. 236; G. Oprescu, Sculptura statuar  româneasc , 
Bucure ti, 1954, p. 86-88; N. Iorga, Oameni care au fost, Chi in u, 1990, p. 35-37;  
C. Ostap, I. Mitican, op. cit., 2000, p. 256-257; Laura Bejenaru, Mirce tii lui Vasile 
Alecsandri. Reper spiritual, Ia i, 2002, cap. V: Statuia lui Vasile Alecsandri din Ia i,  
p. 80-91. 
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române te”), acuza ie adus  în mod constant sculptorilor str ini, 
tehnicieni des vâr i i, dar rup i de contextul cultural în care piesele 
lucrate de ei aveau s  fie amplasate. 

Un alt repro  care s-ar putea aduce, este asem narea izbitoare cu 
statuia poetului Ovidiu, de pe malul M rii, de la Constan a, oper  a 
sculptorului italian Ettore Ferrari, din 1887. Un gazetar în criz  de 
subiecte s-ar putea gândi chiar la o tentativ  de plagiat. Op iunea 
sculptorului pentru aceast  solu ie nu a fost una facil : reprezentarea lui 
Alecsandri, cel dintâi dintre poe ii epocii sale, prin analogie cu Publius 
Ovidius Nasso, marele poet latin exilat de Augustus la Tomis, cel dintâi 
poet care a tr it pe p mântul României, este o metafor  subtil  i un 
mare compliment care i s-a f cut. Un alt motiv care justific  aceast  
asociere este faptul c  în ultima parte a carierei sale de dramaturg, 
Alecsandri s-a sim it atras de clasicitatea subiectelor antice, de teme 
abordate într-o not  grav , filosofic  (Fântâna Blanduziei), scriind chiar 
o pies  dedicat  poetului roman, care a sfâr it trist, la rmul Pontului 
Euxin (Ovidiu). Contemporanii au considerat, probabil aceast  ultim  
etap  de crea ie ca fiind faza de apogeu a dramaturgului Alecsandri, cea 
care îl reprezint  cel mai bine. Oricum, era probabil amintirea cea mai 
proasp t  i o ipostaz  foarte potrivit  cu faptul c  statuia avea s  fi 
amplasat  nu oriunde, ci în fa a Teatrului. 

Inaugurarea statuii a avut loc în ziua de 15 octombrie 1906, cu 
fastul unei adev rate s rb tori na ionale, ce ar avea nevoie de multe 
pagini pentru o descriere detaliat 95. Autorit ile urbei au ales bine 
aceast  zi, deoarece la Ia i se adunaser  oricum români de pretutindeni, 
pentru pelerinajul la moa tele Sf. Cv. Paraschiva, de la Mitropolie, 
a ezat  în calendarul ortodox pe 14 octombrie. Cu aceast  ocazie au fost 
scrise multe versuri ocazionale, semnate de Elena V c rescu, Riria (so ia 
lui A. D. Xenopol), A. Naum, D. N. Petrovanu, G. Bucurescu i Leon 
Cerchez. Acestea, împreun  cu discursul lui Xenopol, au fost tip rite 
ulterior, nu doar în Album, ci i în revista „Arhiva” (XVII, 1906, p. 373-
400). Pe lâng  medalia oficial , emis  de Prim ria Comunei Ia i cu 
ocazia inaugur rii statuii, au mai fost b tute i altele (în total 6 tipuri!), 
precum i ase variante de bro e, cu efigia poetului. 

                                                             
95 Anghel Popa, Ia ii, 1906: Hora Daciei la statuia poetului Unirii, în Magazin 

istoric, an XIX, 1985, nr. 1, p. 28; Idem, Un moment din lupta poporului român pentru 
unitate na ional  - inaugurarea statuii lui Vasile Alecsandri din Ia i, în AIIAI, XXV, 
1988/2, p. 219-226. 
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Alecsandri a preferat ca loc de veci nu capitala Moldovei ci un 
mormânt simplu, la mo ia p rinteasc  de la Mirce ti-Ia i (pe atunci în 
inutul Romanului). Abia în 1928, la insisten ele lui M. Racovi , 

Academia i-a ridicat la Mirce ti un mausoleu (o bisericu ), dup  schi ele 
arhitectului N. Ghika-Bude ti. 

14. Statuia lui Avram Goldfaden 
(str. Agatha Bârsescu, lâng  Teatrul Na ional) 
Avram Goldfaden (1840-1908) a întemeiat la Ia i, în apropierea 

locului în care se afl  ast zi statuia sa, primul teatru profesionist de limb  
idi  din lume (1876), în gr dina numir  Pomul Verde. Evenimentul a fost 
semnalat, în epoc , i de Mihai Eminescu, în cronica sa de la ziarul 
„Curierul de Iassy” (nr. 93, din 20 august 1876): „Într-o gr din  pe Uli a 
Mare s-a deschis un mic teatru de var  în care se joac  în limba evreiasc  
(...); jocul actorilor a fost excelent”. 

Goldfaden a ap rut ca un dramaturg deplin, f r  a avea în spate o 
tradi ie notabil , manifestându-se într-un mediu în care nu exista înc  nici 
un public (de i ora ul Ia i avea pe atunci o numeroas  comunitate 
evreiasc ), nici actori i nici un repertoriu specific. El a fost deopotriv  
poet, dramaturg, actor fiind considerat un adev rat „Shakespeare evreu”. 

Dup  ce i-a încercat norocul la Odessa, Lwow, Var ovia, M-
ünchen i în alte locuri, Goldfaden a decis s  plece peste ocean, în 
America. În 1887 a fost numit director la Rumanian Opera Hause. Acolo 
a înfiin at i o coal  de art  dramatic . În teatrul s u au jucat numero i 
actori evrei originari din România i chiar mari actori români, precum 
Agatha Bârsescu (1911). Între piesele interpretate se aflau i piese 
semnate de Carmen Sylva (regina Elisabeta I a României). El a subliniat 
în numeroase rânduri c  începuturile carierei sale excep ionale au fost în 
România, precum i faptul c  avântul pe care îl cunoscuse arta dramatic  
româneasc  în anii începuturilor sale i-au influen at într-o m sur  
însemnat  concep ia despre Teatru.  

Avram Goldfaden a murit la New York, în plin  glorie, fiind 
înso it pe ultimul drum de o mul ime impresionant  de oameni. Pe piatra 
sa de mormânt, aflat  în unul dintre cele vechi i mai mari cimitire ale 
New York-ului, se afl  inscrip ia: „Avram Goldfaden - P rintele 
Teatrului Evreiesc”96.  
 

                                                             
96 Israil Bercovici, O sut  de ani de teatru evreiesc în România, ed. II, 

Bucure ti, 1998. 
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15. Monumentul lui Mihai Eminescu 
(Bd. Carol I, nr. 2) 
Ini iativa ridic rii acestui monument, la 40 de ani de la moartea 

lui Eminescu, a apar inut Ateneului popular de la biserica „Toma 
Cozma” din P curari, care s-a ocupat i de strângerea fondurilor, înc  din 
1924. Monumentul fost amplasat, ini ial, în fa a Universit ii, pe locul 
unde ast zi se afl  statuia lui A. D. Xenopol (loc situat în parohia 
amintitei biserici)97. 

Grupul statuar din bronz a fost realizat, la 1929, de Ioan Schmidt-
Faur98, sculptor de origine ceh , absolvent al Academiei de Arte 
Frumoase din Viena, stabilit la Bucure ti, ca profesor la catedra de 
modelaj a colii Superioare de Arte i Meserii. De i varianta propus  de 
el a fost selectat  dintre mai multe proiecte, depuse de sculptori 
prestigio i (ie enii Richard Hette i Ion Mateescu), din perspectiv  
artistic , nu avem de-a face cu o realizare deosebit . S-a scris c  
personalitatea cople itoare a poetului a avut un rol inhibitor asupra 
inspira iei sculptorilor, cu deosebire în acea epoc , fiind realizate atunci 
câteva transpuneri fidele ale chipului acestuia, dar artificiale, lipsite de 
expresive. 

Prin regulamentul redactat de ini iatori, se impunea reprezentarea 
lui Eminescu la vârsta de 30 de ani, adic  plecând de la ultimele dou  
portrete ale sale i eliminându-se de la început excep ionalul portret din 
adolescen , devenit, între timp, cel clasic99. Poetul este înf i at 
înve mântat în faldurile unei togi atemporale. Statuia din bronz, m soar  
3,35 metri în l ime. Imaginea aceasta a fost preluat  de Sabin B la a, 
care a transpus-o într-o pictur  mural  din „Sala Pa ilor Pierdu i” a 
                                                             

97 DJANI, Fond Prim ria, dosar 45/1946, f. 70 (montarea statuii pe soclu).  
98 Orest Tafrali, Monumentul Mihai Eminescu din Ia i i sculptorul I. Schmidt-

Faur, în AA, I, 1938, nr. 3, p. 33-40; Victor Macarie, Grupul statuar „Mihai Eminescu” 
din Ia i, în Monumentul, VI, Ia i, 2005, p. 211-226; Virgiliu Z. Teodorescu, 
Monumentele de for public din centrele ora elor. Studiu de caz: crea iile sculptorului 
Ioan Schmidt-Faur, în Monumentul, XI/2, 2010, p. 463-507 (pentru monumentul lui 
Eminescu vezi p. 471-477; i notele de la p. 488-491). 

99 Victor Macarie, Grupul statuar „Mihai Eminescu” din Ia i, în Flac ra 
Ia ului, 4 noiembrie 1989, p. 2; Gh. Macarie, Mai tare ca bronzul (Mihai Eminescu în 
sculptura româneasc ), în Convorbiri literare, XCVI, 1989, nr. 6, p. 14 (reluat i în 
volumul de autor Ia ii între literatur  i artele plastice, 1998, p. 63-66); Prin Ia ii de 
odinioar , nr. 98; Întru cinstirea lui Eminescu, la C. Th. Botez, C. Ostap, op. cit., vol. I, 
1996, p. 129-133; Când a fost dezvelit  statuia lui Eminescu din Ia i?, la C. Ostap, I. 
Mitican, op. cit., vol. II, 1997, p. 236-239; Idem, op. cit., Ia i, 2000, p. 156. 
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Universit ii din Copou. În noua ipostaz , devine mai clar  ideea de a 
contopi portretul poetului i chipul „Luceaf rului”, din poemul cu acela i 
nume. 

Pe cele dou  laturi ale înaltului soclu (5, 20 metri), se afl  alte 
dou  statui din bronz, în m rime natural , reprezentând alegoric, 
Filosofia i Poezia. Se spune c , pentru cea din urm  statuie, a fost 
folosit  drept model chiar so ia sculptorului (ea îns i pictori , Elena 
Nicolescu). Nu este vorba de Veronica Micle, iubita poetului, cum s-a 
presupus. Soclul, lucrat din piatr  de Vratza-Bulgaria, mai are i dou  
basoreliefuri, ilustrând, parc , dublul testament al poetului: „Luceaf rul” 
i „Doina” („De la Nistru pân’ la Tisa…”). Textul Doinei lui Eminescu, 

poezie interzis  mult  vreme sub regimul comunist, a fost martelat de 
autorit i, prin anii 1980-1981. Cele dou  b nci de piatr , ce fac parte din 
soclu, au fost adaptate la ini iativa lui Orest Tafrali (membru al 
Comisiei), inspirat fiind de statuia lui François Coppée din Paris. În anul 
1957, grupul statuar a fost mutat din fa a Universit ii, pe locul actual, de 
la poalele Copoului, fiind a ezat  pe postamentul r mas liber de câ iva 
ani, al Monumentului întregirii neamului, ce fusese opera prin esei Olga 
Sturdza. 

16. Statuia lui A. D. Xenopol 
(Bd. Carol I, în fa a Universit ii) 
Statuia lui Xenopol, aflat  în fa a intr rii din vale a Universit ii, 

pe locul unde fusese înainte monumentul lui Eminescu (mutat la Funda ii 
în 1957), este ceea ce a supravie uit dintr-un proiect mai ambi ios100. 

La 1926, profesorul ie ean I. Petrovici, pe atunci ministru de 
justi ie, a avut ini iativa realiz rii unui triptic din bronz, cuprinzând 
statuile lui Titu Maiorescu, Vasile Conta i A. D. Xenopol, ce urmau s  
fie a ezate pe un singur soclu, în fa a peronului central al Universit ii de 
la Copou, între statuile lui Kog lniceanu i Eminescu. Prilejul unei 
asemenea ini iative a fost oferit de lucr rile de extindere al Palatului 
Universit ii, de dup  1930, prin care cl direa veche, de la 1896, urma s  
devin  aripa din deal a noului edificiu. Se crea astfel un nou centru al 
cl dirii, precum i o arip  simetric , având un aspect similar cu vechiul 
edificiu. Astfel, i amplasarea statuilor din fa a Universit ii trebuia 
regândit . 

                                                             
100 O. Tafrali, O nou  statuie în fa a Universit ii, în AA, III, 1933-34,  

fasc. 9-10, p. 64. 
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Finan area urma s  fie asigurat  de diverse ministere. La 
începutul anului 1935 s-a organizat un concurs la care au fost prezentate 
11 machete, fiind premiate trei dintre acestea. Concursul a fost câ tigat 
de sculptorul Constantin Baraschi i arhitectul Cornel R dulescu. 
Proiectul ini ial prevedea, într-adev r un grup statuar, în care, pe trei 
laturi ale unui soclu central, erau dispuse statuile celor trei gânditori, 
înalte de 2,8 m. Deasupra soclului era statuia zei ei Minerva, înalt  de 3,2 
m. Pe ultima latur  a soclului patrulater era prev zut  o carte de bronz, cu 
urm toarele men iuni: „Convorbiri literare; Maiorescu: Direc ia nou ; 
Conta: Teoria fatalismului; Xenopol: Istoria civiliza iilor”.  
Observându-se c  statuia Minervei ar fi pus în umbr  statuile celor trei 
personalit i, s-a convenit renun area la ea, fiind înlocuit  eventual cu o 
reprezentare mai discret , în basorelief, a zei ei101.  

Ulterior aceast  form  a proiectului a fost abandonat , luându-se 
decizia de a se realiza trei statui distincte, amplasarea lor urmând a se 
face tot în fa a Universit ii, inându-se cont de statuile deja existente 
aici. În 1938, sculptorul bucure tean Constantin Baraschi turnase deja în 
bronz statuia lui Xenopol, pe care o vedem i ast zi. Celelalte dou , de i 
au fost realizate, s-au pierdut, f r  s  se fi p strat imaginea lor nici m car 
într-o fotografie, pentru a putea ti m car cum au ar tat.  

Se pare c , dup  turnare, acestea au fost expuse o vreme la Sala 
Dalles din Bucure ti, iar în aprilie 1942 erau deja aduse la Ia i. Statuia lui 
Xenopol a fost montat , provizoriu, în scuarul Trianon (vechiul nume al 
s lii cinematografului „Republica”). 

Pe timpul ultimului r zboi mondial, majoritatea statuilor ie ene au 
fost demontate de pe soclurile lor, pentru a le proteja de bombardamente. 
În 1946, când cele mai multe urmau s  fie repuse la locul lor, s-a decis ca 
statuia lui Xenopol s  fie instalat  în pia a Cuza Vod  (în fa  la 
„Select”), pe soclul ce fusese preg tit pentru a primi statuia lui. Montarea 
a fost asigurat  de Petre Forgiacini, în iunie 1946102. Ulterior statuia 
marelui istoric a revenit în fa a Universit ii, pe locul de ast zi. 

17. Statuia lui Titu Maiorescu 
(Bd. Carol I, Complexul studen esc „T. Maiorescu”) 

                                                             
101 Omagiu corifeilor Junimii, la Constantin Th. Botez, Constantin V. Ostap, 

op. cit.,, vol. I, 1996, p. 149-155.  
102 DJANI, Fond Prim ria, 343/1934 (statui V. Conta, T. Maiorescu,  

A. D. Xenopol); 162/ 1942, (f. 15, 25); 163/1942 (f. 4-12, 35-40, 87); 45/1946;  
ANI, Prim ria, dosar 163/1942, f. 21 (executarea pl cu elor cu numele celor trei). 
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Spirit olimpian, Titu Maiorescu era recunoscut în epoc  drept 
mentor al Societ ii Culturale „Junimea” din Ia i, fiind i ini iatorul 
prelec iunilor publice ale acesteia. El a fost o inteligen  precoce, 
ajungând rector al Universit ii din Ia i la o vârst  foarte tân r . 
Maiorescu este cel care a impus „spiritul critic” în cultura român  i a 
enun at teoria „Formelor f r  fond”.  

Statuia ini ial  a fost turnat  în bronz la Bucure ti, de Constantin 
Baraschi, fiind expus  la Sala Funda iei Dalles. În 1942 lucrarea a fost 
adus  la Ia i, pentru a fi expus . Pentru c  fa ada noului Palat al 
Universit ii nu era terminat , mai multe statui destinate acestui spa iu au 
dobândit amplasamente provizorii. Statuia lui Maiorescu a fost amplasat  
în stânga aceleia a lui Kog lniceanu, mai la deal de aceasta. Ilustrul 
personaj era înf i at în postura de conferen iar, cu mâna stâng  la spate 
(asemeni lui Kog lniceanu), iar mâna dreapt , l sat  în jos, cu degetele 
r sfirate, „p rea c  subliniaz  argumentarea prelec iunilor sale”. 

În timpul r zboiului, asemeni altor statui, i aceasta a fost 
demontat  de pe soclu pentru a fi protejat  de bombardamente. Ea a fost 
remontat  în 1946, de P. Fargiacini, antreprenor din Ia i (str. Barbu 
L utarul 16), care a executat i unele repara ii la soclu103. 

Statuia a fost distrus  în 1951, în plin  perioad  stalinist , la 
sugestia unui obscur potentat comunist, sosit din capital . Dup  doborâre 
a fost depozitat  o vreme în „Sala Pa ilor Pierdu i” a Universit ii. 
Ulterior a fost dus  la grajdurile Prim riei din strada S r rie, unde a fost 
spart  cu barosul. Se spune c  din bronzul ei s-au f cut scrumiere i 
mânere de u . 

Dup  1995 statuia lui Titu Maiorescu a fost ref cut  i amplasat  
în Complexul studen esc ce-i poart  numele (fost „Pu kin”). Noua statuie 
nu este o restituire a celei vechi, ci una nou 104. Se cunosc detalii despre 
statuia original , care nu au fost preluate în noua oper  artistic  (cea 
veche avea mâna stâng  dus  la spate; sub aceea i mân  inea o carte, la 
subsuoar ). 

18. Busturile din Gr dina Copou 
(Bd. Carol I, nr. 31) 

                                                             
103 ANI, Prim ria Ia i, Dosar, 343/1934; 163/1942, f. 45, 50 (statuia de  

C. Baraschi); 45/1946; 163/1942, f. 4, 6, 9, 12, 35, 38, 40, 87 (T. Maiorescu i al ii). 
104 Constantin Th. Botez, Constantin V. Ostap, op. cit., vol. I, 1996, p. 152-

153; C. Ostap, Reda i-ne statuia lui Titu Maiorescu!, în Realitatea, Ia i, nr. 100, 27 
august 1996, p. 4; Gh. Macarie, Pentru o statuie a lui Titu Maiorescu, în Independentul, 
Ia i, 5, nr. 1104, 4 februarie 1999, p. 4. 
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O Gr din  public , în care s  aib  acces liber to i or enii, nu 
exista în Ia i, la începutul epocii Regulamentare. Ideea era cu totul nou , 
fiind inspirat  din rile occidentale. Hot rârea de a înfiin a un asemenea 
loc public, destinat plimb rilor, a luat-o domnitorul Mihail Sturdza, la 
începutul domniei sale (1834-1849). Locul ales a fost pe uli a „Podul 
Verde”, pe locul unde a fost sta ia de po t  (po talion) a ora ului. 
Gr dina ini ial  a fost extins  în anii 1849 i 1852, prin cump rarea unor 
terenuri învecinate. Principele urm tor, Grigore Al. Ghica (1849-1857) s-
a îngrijit de construirea grilajului din fier forjat în jurul gr dinii. De la 
1860 gr dina a fost luminat  cu felinare. 

Gr dina are, în centrul s u, Obeliscul Leilor (1842), la care am 
f cut referiri chiar la începutul acestui studiu. Adev ratul punct de 
atrac ie al parcului este îns  „Teiul lui Eminescu” – simbol al Poeziei i 
al Iubiri – care a reu it s  pun  în umbr  venerabilul Monument al 
Regulamentului Organic, aflat al turi de el. 

Aleea junimi tilor. În 1942, de i ara se afla în r zboi, existau 
înc  valoroase ini iative culturale105. Acum a ap rut inten ia de a realiza 
Aleea Junimi tilor, ce urma s  fie amplasat  spre apus de Teiul lui 
Eminescu. Bustul lui Eminescu (comandat lui Richard Hette) avea s  
ocupe un loc central, încadrat de busturile celor mai de seam  junimi ti. 
Ideea realiz rii acestui proiect a apar inut ministrului culturii Ioan 
Petrovici, un str lucit discipol al lui Titu Maiorescu. Finan area avea s  
fie asigurat  de Ministerul Culturii, Prim ria Ia i, precum i de Uzina 
Electric . Se spune c , pentru realizarea acestor busturi s-a folosit 
bronzul rezultat din topirea statuilor lui Gh. Mârzescu i I. G. Duca. 
Inaugurarea aleii a avut loc în acela i an, 1943. 

Profesorul Ion Irimescu, de la Academia de Arte Frumoase din 
Ia i, a realizat bustul de bronz al Veronic i Micle (în mai multe variante). 
Alte ase busturi urmau s  reprezinte pe Vasile Pogor, Nicu Gane, P. P. 
Carp, Constantin Meissner, Costache Negruzzi, Iacob Negruzzi 
(„secretarul perpetuu al Junimei”). 

Dup  1944, busturile lui Vasile Pogor, P. P. Carp i Constantin 
Meissner au fost înlocuite cu cele ale lui muzicianului Ciprian 
Porumbescu, pictorului N. Tonitza i pictorul Gheorghe Panaiteanu-

                                                             
105 ANI, Prim ria, dosar 163/1942, f. 25 (memoriu din 10 septembrie 1942). 
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Bardasare. Prin aceasta, ideea de Alee a Junimi tilor a fost alterat 106. Se 
impune g sirea unei formule prin care s  fie redat  Parcului Copou 
vechea „Alee a Junimi tilor”, având în vedere însemn tatea major  avut  
de Societatea cultural  „Junimea” nu doar pentru Ia i, ci pentru întreaga 
cultur  român  modern . 

Bustul lui Mihai Eminescu.  Aflat cândva pe partea stâng  a aleii 
de intrare, spre mijlocul parcului, acest bust a fost mutat, în 1991, lâng  
Teiul lui Eminescu, cu fa a spre bustul fostului s u prieten, Ion Creang .  

Lucrarea apar ine sculptorului I. Mateescu (fratele vitreg al 
poetului G. Topârceanu), format la coala de Arte Frumoase din 
Bucure ti, care a studiat apoi în Italia. Revenit în ar , I. Mateescu a fost 
profesor la coala de Belle-Arte din Ia i.  

Bustul lui Eminescu nu este considerat o realizare artistic  
deosebit . Pe soclu se pot citi cunoscutele versuri din Luceaf rul: 
„Tr ind în cercul vostru strâmt/ Norocul v  petrece,/ Ci eu în lumea mea 
m  simt/ Nemuritor i rece”. O copie a acestui bust a fost amplasat  la 
Plopii f r  So , de la Bucium, de la marginea Ia ilor (plopi care nu au¸ 
totu i, leg tur  cu biografia lui Eminescu). 

Inaugurarea bustului fusese stabilit  pentru ziua de 1 iunie 1934, 
când se împlineau 45 de ani de la moartea poetului. Firma Danielini s-a 
ocupat de mutarea soclului la locul cuvenit i de montarea bustului, 
pentru 4 500 lei107. 

Prim ria ob inuse ca la festivitate s  participe i Orchestra 
simfonic , i solicita comandantului Regimentului 13 Infanterie s  
învoiasc , pentru repeti ii, un num r de 10 militari care f ceau parte din 
aceast  unitate. De asemenea … David din Bucure ti f cea oferta de a 
filma întreaga ceremonie, pre ul fiind de 28 000 lei pentru 300 metri de 
film. S-au tip rit un num r de 500 c r i po tale cu portretul poetului, ce 
au fost puse în vânzare la Libr ria Socec, cu 5 lei bucata. 

* 

Statuile ora ului Ia i constituie o generoas  tem  de studiu care ar 
putea face, cu u urin , subiectul unei c r i voluminoase, dup  cum s-a i 

                                                             
106 Constantin Th. Botez, Constantin V. Ostap, op. cit., vol. I, 1996, p. 153-

155; Constantin Radinschi, Aleea junimi tilor din Copou trebuie ref cut , în 
Evenimentul, Ia i, 4 iulie 1998, p. 10.  

107 DJANI, Prim ria Ia i, Dosar 222/1934; 369/1929-1930; 162/1942 
(monumentul), f. 15, 25 (statuia); ANI, Inspectoratul regional de poli ie, Dosar 11/1934, 
f. 156-162. 
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dovedit, prin volumul tip rit în 2004. În spa iul limitat avut la dispozi ie 
am dorit s  oferim doar o privire de ansamblu asupra principalelor 
monumente ale Ia ilor, furnizând câteva date esen iale asupra lor i o 
biografie care s  permit  cititorului interesat s  urm reasc , în alte 
publica ii, obiectivele favorite.  

Ceea ce ne-a interesat în mod deosebit a fost redescoperirea 
sensului ini ial pe care l-a avut apari ia unei statui, într-un anumit 
moment istoric i într-un anumit loc de pe harta ora ului. De cele mai 
multe ori, statuile au o leg tur  special  cu pia a, parcul sau cl direa 
lâng  care au fost instalate. Statuile au ceva de spus, ceva de reamintit, în 
acel loc i nu pot fi plimbate prin alte loca ii, f r  anularea mesajului lor 
original.  

 
Abstract  

 
THE CITY OF IA I IN BRONZE AND MARBLE. 

MEMORY OF THE STATUES  
 
In this study we wanted to provide a general view of the main 

monuments of the city of Ia i, supplying certain essential data on the same and a 
biography that will allow the interested reader to follow the favorite objectives 
in other publications. We were particularly interested by the rediscovery of the 
initial meaning a statue had, in a certain historical moment and a certain 
location on the city map. Such monuments aim at embedding into public 
consciousness certain ideas and values. Most of the times, statues have a special 
connection to the square, market or building where they were installed. Statues 
have something to say, to remember in that spot and cannot be moved in other 
locations without canceling their original message.  
 

 

                                                             
 Rezumat tradus de Coralia Costa . 
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