
O istorie a parcului Zaikin … 

 

Oraşul nu sunt zidurile, ci oamenii.  

Sf. Isidor din Sevilla 

 

În anul 2014 un grup de activişti civici se decid la un pas radical de genul „occupy”. Nu 
ar fi fost prima acţiune de acest gen în RM. Gestul însă este privit drept unul eminamente 
simbolic, deoarece nu a fost ocupată o instituţie de stat sau privată, aşa cum se obişnuieşte, ci a 
fost ocupat un scuar, un spaţiu în aer liber, unde nu a fost niciodată vreo construcţie şi care, la 
prima vedere, nu ar fi avut nicio conotaţie „revoluţionară”. Şi totuşi a fost. Acel spaţiu se află 
exact în centrul istoric al Chişinăului, care pe lângă faptul că este în permanenţă ameninţat de 
agenţi economici şi chiar de structurile statului, care doresc să construiască aici ceva. Din cauza 
amplasării sale, terenurile din această regiune sunt foarte scumpe şi tot felul de afacerişti au pus 
ochiul pe el. 

  

În rândurile care urmează vom încerca să reconstruim, fie şi schematic evoluţia acestei 
zone, acestei „mahalale” de la constituirea localităţii, până la mijlocul secolului al XIX-lea, când 
proiectul de sistematizare al Chişinăului a stabilit structura actualei pieţi Zaikin. Nu ne propunem 
un studiu amplu, din cauza spaţiului destul de restrâns aflat la dispoziţie, dar încercăm să 
însăilăm nişte repere de devenire urbană a unei comunităţi. De altfel, este abia începutul unei 
cercetări care poate aduce perspective noi asupra înţelegerii cristalizării structurii oraşului 
vechi… 

 

 



 Regiunea în care este cuprins parcul Zaikin nu s-a aflat iniţial în perimetrul localităţii 
Chişinău. Nucleul istoric, după cum se ştie, l-a constituit moşia din partea dreaptă a râului Bâc, 
acolo unde se afla „cheşeneul lui Acbaş”1. Acea fântână, care până spre sfârşitul secolului al 
XIX-lea a fost principala sursă de alimentare cu apă potabilă a oraşului, se afla la poalele 
dealului care şi astăzi este încununată de Biserica cu hramul Adormirii, ctitoria lui Vasile 
Mazarache. Vatra satului şi apoi târgului Chişinău s-a aflat mereu pe partea dreaptă a râului, iar 
lacul care-l forma în locul căderii pârăului Hulboaca în Bâc, se numea „iezerul Chişinăului”şi 
putea fi observat pe primele hărţi ale oraşului (harta de la 1800).  

Cunoaştem că primele menţiuni despre moşia satului Chişinău parvin încă din secolul al 
XV-lea, iar disputa dintre istorici, când ar fi avut „adevărată” fondare a localităţii, la 1436 sau 
14662 sunt purtate şi azi. Deoarece este o problemă mai mult de ordin simbolic3 nu vom stărui 
prea mult asupra ei4.  

Ceea ce cu adevărat a contat în devenirea ulterioară a urbei noastre a fost amplasamentul 
său reuşit într-o regiune propice pentru diverse activităţi economice şi la conexiunea mai multor 
căi comerciale. Pe lângă lunca râului, iazurile şi existenţa din abundenţă a unor materiale de 
construcţii, necesare pentru dezvoltarea unei aşezări5, au fost importante şi vadurile în preajma 
cărora s-a situat viitoarea capitală. Într-adevăr, încă din secolul al XVI-lea, dar mai ales în cel 
următor, Chişinăul a avut şansa să se afle la intersecţia câtorva drumuri importante din regiune, 
este vorba despre „drumul Tighinei”, care lega capitala ţării, Iaşii, cu Benderul şi drumul Hotin-
Orhei-Lăpuşna-Huşi (drumul moldovenesc), care lega episcopia de Huşi de ţinuturile din stânga 
Prutului, care se aflau în subordinea canonică a acesteia6.  

                                                 
1 Actul din 1436, iulie 17, în Documenta Romaniae Historiae (în continuare, DRH), seria A (Moldova), vol. I, 
Bucureşti, p. 218-219, nr.158.  
2 DRH, A, II, Bucureşti, 1976, p. 187. 
3 De altfel, exploatată mai ales de factorul politic. Să ne amintim doar de faptul că sărbătorirea „semimileniului” 
Chişinăului a fost sărbătorit de două ori de două regimuri diferite: de administraţia românească la 1436 şi de cea 
sovietică la 1466.  
4 Pentru istoria oraşului a se vedea: Ştefan Ciobanu, Chişinăul. Chişinău 1925, reeditat, ed. Muzeum. 1996; 
Constantinescu-Iaşi, Buiucanii Chişinăului, Chişinău, 1935; Idem, Cele mai vechi case din Chişinău, în Anuarul 
Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia din Basarabia, Vol. III, 1935; Bezviconi Gh. Semimileniul Chişinăului, 
Chişinău, 1936, a 2-a ediţie, ed. Muzeum, 1996; Alexandru Boldur, Istoria Basarabiei, 1992; Chişinăul în cifre 
(Anuar statistic jubiliar de 560 ani ai Chişinăului. Direcţia de statistică a municipiului Chişinău). Chişinău, 1996; 
Chişinău, enciclopedie, Chişinău, Ed. Muzeum, 1997; A. Eşanu, V. Eşanu, File din istoria Chişinăului, Chişinău, 
Ed. Muzeum, 1988; L. Sainciuc, Colina antenelor de bruiaj, Chişinău, Ed. Muzeum, 2000; В.И. Жуков, Города 
Бессарабии, 1812-1861, Chişinău, 1964; Tamara Nesterov, Jaloanele în piatră ale istoriei politice. Studiu de caz – 
Chişinăul, reflectare prin monumentele de arhitectură, în vol. Chişinău – Artă, Cercetare în sfera publică (coord. 
Ştefan Rusu), Chişinău, 2011, p. 47-55; История Кишинева, Chişinău, 1966; Халиппа И., Mатериалы для 
истории Кишинева в XVI-XVII vv., în Труды ученой губернской комисии, т . 1, 1900, т. 2. 1901; И. Халиппа, 
Город Кишинев времени жизни в нем А. С. Пушкина, Кишинев, 1899 (traducerea românească, Ioan Halippa, 
Chişinăul pe vremea lui Puşkin (1820-1823). Cu 333 de intervenţii de Lică Saiunciuc, Ed. Cartier, 2011); 
Энциклопедия Кишинева. Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1986; Юбилейный сборник Кишинева 1812-1912, т. 1, 1912. Din 
cercetările recente, problemă a fost dezbătută într-un paragraf special de istoricul Dinu Poştarencu, Anexarea 
Basarabiei la Imperiul rus, Chişinău, Ed. Prut Internaţional, 2006; Андрей Кушко, Виктор Таки, (при участии 
Олега Грома), Бессарабия в составе Российской империи (1812—1917), Мoscova, Ed. Новое литературное 
обозрение, 2012. 
5 A se vedea menţiunea primului rector al Seminarului de la Chişinău, Petru Kunicki, care scria la 1813: „Oraşul 
Chişinău este cel mai potrivit pentru reşedinţa ocârmuirei regionale sau guberniale şi pe motivul că el se găseşte în 
mijlocul regiunii şi de aceea că el, pe de o parte, are îndestul lemn şi piatră pentru clădiri…”, v. Петръ Куницкiй, 
Краткое статистическое описанiе Заднестровской области, присоединенной къ Россiи по мирному 
трактату, заключенному съ Портою Оттоманскою въ Бухаресте 1812 года, Спб, 1813; Ştefan Ciobanu, 
Chişinăul, p. 21; Юбилейный сборник,  p. 8-9; de altfel, chiar denumirea veche a străzii Zaikin a fost 
Kamenlomnaja (Cariera de piatră), de unde locuitorii luau piatra necesară pentru construcţia caselor.  
6 Aurel Sava, Documente privitoare la târgul şi ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, p. XV. 



Nu mai puţin important era faptul că această moşie se afla în patrimoniul familiei 
domnitoare, deoarece toţi proprietarii care s-au perindat aici până la sfârşitul secolului al XVII-
lea, au fost înrudiţi cu domnii moldoveni. Nu ne referim aici la dreptul de proprietate supremă pe 
care şi-l aroga monarhia asupra întregului teritoriu al ţării (dominium eminens), ci la faptul că era 
stăpânit în virtutea dreptului de proprietate personală de membrii şi rude ai familiei princiare. 
Astfel, Vlaicu pârcălabul de la Cetatea Albă, cel care stăpâneşte satul în conformitate cu actul de 
la 1466 este unchiul lui Ştefan cel Mare7. În actul de la 1588 satul este trecut familiei Drăguş, 
care l-a procurat de la strănepoata lui Vlaicu, iar la începutul secolului al XVII-lea vatra 
Chişinăului aparţinea vistiernicului Constantin Râşcanu, de asemenea legat cu movileştii, deci cu 
familia domnească8. Satele din preajmă, de asemenea erau stăpânite de mari boieri înrudiţi cu 
familia domnitoare. Domnii moldoveni vor utiliza acest nucleu de sate pentru întărirea târgului 
Chişinăului şi transformarea lui într-un avan-post important al domniei în teritoriul dintre Prut şi 
Nistru. Conform tradiţiei, râul Bâc era graniţa dintre ţinuturile Orhei şi Lăpuşna, Chişinăul 
făcând parte din ultima. Acest lucru a determinat, într-un fel, extinderea vetrei satului şi apoi al 
târgului în partea dreaptă a râului Bâc, atât spre Munceşti în direcţia sud-est şi a vetrei Buicanilor 
în partea opusă. Ultima ne va interesa în mod direct.   

Că domnia avea anumite „interese” pecuniare directe în această zonă, ne-o spune şi 
prezenţa unui spaţiu, numit „domnesc”, care va constituie nucleul administrativ-instituţional în 
evoluţia Chişinăului ca structură urbană (târg). Ştim cu siguranţă că deja în secolul al XVII-lea, 
Radu Mihnea (1618)9 şi Miron Barnovschi (1627)10, semnau aici acte, fapt care indică dacă nu 
existenţa unor curţi domneşti, cel puţin al unui spaţiu destinat găzduirea alaiului domnesc. Există 
mai multe menţiuni care vorbesc despre un spaţiul al „domniei” situat între vatra istorică a 
Chişinăului şi cea a Buicanilor, regiune care poate fi aproximativ localizată în jurul vechii 
Catedrale a oraşului (actualul Teatru „Eugen Ionesco”). Cunoaştem că importanţa localităţii a 
crescut de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi prima jumătate a secolui al XVII-lea când paşalei 
de Bender i se atribuie de către Poartă rolul de „curator” al afacerilor din Ţara Moldovei. Iată de 
ce drumul care leagă Iaşii, capitala ţării cu Benderul, devine unul cu adevărat strategic. Ulterior, 
creşterea localităţii, dar şi devastările sale periodice petrecute în timpul războaielor ruso-turce i-
au marcat existenţa au depins de proximitatea faţă de puternica cetate. Din cauza acestor 
distrugeri nu avem monumente în Chişinău mai vechi de secolului al XVIII-lea11.  

Vadul peste Bâc prin care trece acest drum al Benderului era situat exact în proximitatea 
Chişinăului, mai exact între dealurile moşiilor Buicani şi Visterniceni. Şi deoarece cel mai bun 
loc pentru a întemeia o vatră de sat se afla în preajma vadurilor, din cele mai vechi timpuri aici s-
a înfiripat una din localităţi.  

Documentele atestă că cel mai vechi proprietari ai satului Buecani din ţinutul Lăpuşnei 
erau Hodor (altul decât cel din Winterfell) şi Părasca care deţineau uric pe moşie încă de la 
Ştefan cel Mare12. La 1609, octombrie 5, părţi din satul Buicani „pe Bâcu şi cu loc de heleşteu şi 
moară” este vândut marelui postelnic Dumitrache Chiriţă Paleologul13. Din descriere ar reieşi că 
vatra istorică a satului Buicani, s-ar afla exact în regiunea de care ne ocupăm, ulterior numită 
„Mahalaua de Sus” a Chişinăului. După unii cercetători, biserica veche a satului ar fi fost în locul 
actualei biserici a Bunei Vestiri (Sergius Ciocanu). 

                                                 
7 Ştefan cel Mare îl numeşte „unchiul nostru”, v. DIR, XIV-XV, p. 354. 
8 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova (secolele XIV-XVII), Bucureşti, 
1971 ,p. 434. 
9 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVII-lea, Bucureşti, 
1983, p. 93-94,  
10 MEF, III, Chişinău, 1982, p. 191. 
11 Cea mai veche biserică din Chişinău este Biserica Adormirii, numită şi Mazarache (cca. 1751), iar dintre clădirile 
civile pare a fi Casa Caţica (vila masonică), aflată în cartierul de care ne ocupăm. 
12 Documentul original a fost pierdut în timpul unei invazii tătăreşti, reînnoit de Constantin Movilă vodă la 20 
august 1608 urmaşilor acestora, v. DIR, XVII/2, p.171; ТБГУАК, t. II, 1902, Кишинев, p. 231-232.  
13 Documente privind istoria României (DIR), seria A, Moldova, sec. XVII/2, p. 171; a se vedea şi Petre 
Constantinescu-Iaşi, Buicanii Chişinăului. Istoricul, biserica, cimitirul, Chişinău, 1935. 



În anul 1620, văduva lui Dumitrache dăruieşte moşia Buicani mănăstirii ieşene Galata de 
Sus „pentru sufletul jupânu-meu” 14, care la rândul ei era metoh al mănăstirii Învierea lui Iisus a 
Patriarhiei de Ierusalim15. Acest fapt a lăsat amprente asupra evoluţiei ulterioare a localităţii, 
lupta dintre târgoveţii de Chişinău şi călugării de la Galata fiind menţionată de-a lungul a 
aproape două secole16. Dar şi Chişinăul şi-a schimbat în curând proprietarii, astfel încât în august 
1641 moşia şi satul sunt deja menţionate ca făcând parte din domeniul mănăstirilor Sfânta Vineri 
(Galata) şi Sfinţii Arhangheli (Galata de Jos) din Iaşi. Ambele erau metohuri ale mănăstirii 
sinaite Schimbarea la Faţă. Totuşi, cel puţin o parte a moşiei Buecani revine în stăpânire 
domnească la începutul lui 165817.   
  Schimbarea naturii proprietăţii nu a oprit dinamica evoluţiei localităţii: pe la mijlocul 
secolului al XVII-lea Chişinăul devine târg. Apar primele instituţii de autoadministrare locală 
(pârgari şi şoltuzi) 18, dar şi reprezentanţi ai domniei, pârcălabi sau vornici19. Primele menţiuni 
ale „târgoveţilor” datează din perioada domniei lui Eustratie Dabija şi Gheorghe Duca. Multiple 
documente atestă aici existenţa călăraşilor, fapt care subliniază importanţa strategică a regiunii. 
Un „hotnog de Buecani” este menţionat la 163920. Celebrul călător otoman Evlya Celebi trece 
prin proaspăt înfiinţatul târg la 1665, menţinând că „este un oraş foarte bogat”21. Evident, 
capacităţile economie ale localităţii şi veniturile mari pe care le genera, nu au putut decât să 
stârnească apetiturile mănăstirii ieşene, care a început lupta pentru respectarea drepturilor de 
proprietate.  
 Din această perioadă începe conexiunea diferitor localităţi în nou-formata structură 
urbană. Asimilarea teritorială a suburbiilor începe cu Buicanii care, am văzut, se aflau în 
regiunea care ne interesează. Din datele pe care le avem la dispoziţie, integrarea localităţii 
medievale Buicani, care se afla atunci la vadul de pe Bâc între dealul Buicanilor şi cel al 
Visternicenilor, unul dintre cele mai accesibile în această regiune22 s-a produs în prima jumătate 
a secolului al XVIII-lea, pentru prima dată fiind menţionat în 1739.  
 Se ştie, că după devastarea oraşului în timpului războiului ruso-turc de la 1739 oraşul a 
fost din nou ars, iar după aceasta, hotarul târgului s-a deplasat în „partea de sus” a oraşului, peste 
moşia pe care o stăpânea mănăstirea Galata23. Conflictul dintre târgoveţi şi mănăstire a adus la 
necesitatea unei noi delimitări de moşii, pentru care domnul Grigorie Ghica vodă a instituit ca 
hotarnici pe Teodor Carp, Panaite serdarul şi Vasilache Măzărache fost vistiernic al doilea la 
1741, octombrie 1024. Raportul comisiei este datat cu 20 octombrie25. Ca această întreprindere să 
fie tratată de localnici cu mai multă seriozitate, Nichifor, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, la 
rugămintea arhimandritului mănăstirii Galata, a scos o „carte de blăstăm” pentru cei care vor jura 
strâmb pentru mărginirea moşiei Buicanilor26. Peste doi ani, şi patriarhul Ierusalimului, repeta 
ameninţarea cu anatema27. Timpurile, însă, se schimbă. Dacă în Evul mediu afurisenia ar fi avut 
un efect paralizant pentru comunitate, pentru moldovenii din Secolul Luminilor, lucrurile au stat 

                                                 
14 ТБГУАК, t. II, 1902, Кишинев, p. 231; Dimitrache Chiriţă Paleologu moare în timpul bătăliei la Cornu lui Sas 
(1619). 
15 MEF, vol.III, Ed.Ştiinţa, Chişinău, 1982, p.145-146. 
16 ТБГУАК, t. II, 1902, Кишинев, p. 237. 
17 Ioan Caproşu, Petronel Zahariuc (ed.), Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. I, Iaşi, 1999, p. 498. 
18 Nicolae Iorga, Neamul românesc din Basarabia, Bucureşti, 1995, p. 204, considera că târgul se constituie undeva 
în anii 1650 
19 Miron Costin, Opere, vol. I, Bucureşti, 1965, p. 322. Cronicarul spune că veniturile de la târgul Chişinăului 
mergeau în „cămara” Doamnei.  
20 Aurel Sava, op. cit., p. 77. 
21 Călători străini despre Ţările Române, vol. VII, Bucureşti, 1980, p.83. 
22 Între moşiile Buicani (Vovinţeni) şi Visteniceni, în regiunea patinoarului. 
23 Documentul din 1739 ianuarie 20 dat de Grigorie Ghica în care cercetează plângera mănăstirii Galata cu privire la 
ocuparea de către târgoveţii chişinăueni, a unei părţi din moşia Buicani, ТБГУАК, t. II, 1902, Кишинев, p. 240-242. 
24 Ibidem, p. 249-250. 
25 Ibidem, p.250-252. 
26 Ibidem, p. 244-50 
27 Ibidem, p.255-6. 



altfel: la rândul lor se plâng la domnie, la Ieşi, că nu au treabă cu moşia mănăstirească şi că sunt 
pe proprietatea domnească, declarându-se, cum ar fi, partizanii unui stat laic! După cum am 
arătat, domnia a jucat la două capete în acest caz, pe de o parte încurajând târgoveţii să obţină 
pentru întreţinere părţi ale moşiilor limitrofe, pe de altă parte, intermediind ca statutul de 
proprietar al mănăstirilor să nu fie ştirbite. 

Moşia Buicanilor a fost primul caz de „înghiţire” a suburbiilor şi transformare în 
mahalalele oraşului. Multiple  menţiuni documentare ale acestei joncţiuni se întâlnesc cu ocazia 
disputei între mănăstirea Galata şi târgoveţi28. De asemenea, pe harta lui Bauer (cca. 1775), 
aflată la Muzeul Naţional al Istoriei din Moldova observăm că ocina Buiucani (Bỹkatschi) se află 
în preajma drumului ce merge spre Lăpuşna-Huşi (drumul moldovenesc), adică spre partea de 
sud-vest a târgului vechi29. Tot în această perioadă, vatra satului Buicani/Vovinţeni s-a deplasat 
în regiunea pe care o ocupă şi azi, adică în preajma bisericii Sfinţilor Voievozi30.  
 Mahalaua noastră, subordonată mănăstirii Galata, dar care este contopită cu târgul 
Chişinăului, apare deja într-o menţiune datată cu anul 178031. Iar sintagma „târgul Chişinăului cu 
mahalalile sale” găsim într-un hrisov domnesc al lui Alexandru Ioan Calimah, din 1795, 
septembrie 28 în care parte din venituri sunt concedate mănăstirii Galata32.   

 Documentul contractului încheiat în septembrie 1797 între mănăstire şi târgoveţi ne atestă 
şi câteva nume de locuitori ai oraşului33. Interesant că pe lângă români, semnează şi reprezentanţi 
ai comunităţii evreieşti. De menţionat că până la 1812 evreii din Chişinău erau sefarzi, care au 
venit din Balcani, iar după anexare, majoritatea erau deja aşchenazi. 

În harta militară rusă, din timpul războiului, datată cu 4 septembrie 1789 putem, cu tot 
schematismul său, putem găsi unele informaţii preţioase despre modul cum arăta oraşul. Drumul 
care venea dinspre nord-vest, este cel dinspre Iaşi, care intră în oraş şi merge pe lângă Maidan 
(Piaţa Veche) şi biserica domnească mai departe spre sud-est, adică spre Bender. Se poate foarte 
clar distinge şi drumul care merge prin dealul Schinoasei, prin tabăra rusească şi mai departe 
spre Lăpuşna-Huşi (drumul moldovenesc). În partea de nord, se poate observa clar existenţa unei 
biserici, care nu era alta decât Biserica Bunei Vestiri şi Mahalaua, numită „de Sus” din preajma 
vadului şi podului peste Bâc, care mergea către Orhei-Hotin. Configuraţia acestor cartiere, 
„mahalale”, aşa cum vom vedea, se vor păstra în linii mari inclusiv după 1812 şi sistematizarea 
urbanistică a oraşului.  

Un alt document din epocă important, o hartă a oraşului de la începutul secolului al XIX-
lea, ne arată foarte clar că partea de nord-vest a oraşului a făcut parte din moşia Buicanilor. Se 
văd clar hotarele celor două mari moşii, cea a mănăstirii Galata, Buicanii şi moşia Chişinăului ce 
aparţinea mănăstirii Sf. Vineri (tradus greşit de copistul rus, ca Sf. Parascheva). În partea 
Buicanilor putem observa foarte bine biserica Bunei Vestiri, precum şi viitoarea Catedrală 
mitropolitană (biserica Domnească Sf. Voievozi), Vechea Piaţă cu forma ei hexagonală şi Casa 
legistului Andronache Donici, cea mai mare casă din piatră din acea vreme. În acest sector nu se 
mai văd clădiri mari, dar sunt numeroase dughene. 

                                                 
28 Bunăoară, în documentul din 1762, iunie 21 a lui Grigorie-Ioan Ghica se vorbeşte despre moşia „mănăstirii ce-i 
zice Buicanii, care ajunge şi în târgul Chişinăului”, v. ТБГУАК, t. II, 1902, Кишинев, p. 279. 
29 Lică Sainciuc, Chişinăul secolului al XVIII-lea: reconstituire urbanistică, în Sergiu Mustaţă (ed.), Identităţile 
Chişinăului, Chişinău, 2012, p.49. 
30 În anii 1770 această parte a moşiei din Vovinţeni a fost rebotezată Buicani, v. Nicolae Iorga, Neamul românesc în 
Basarabia, Bucureşti, 1995, p. 253. 
31 ТБГУАК, t. II, 1902, Кишинев, p. 286. 
32 Ibidem, p. 288. 
33 Ibidem, p. 294-297. 



Biserica parohială a cartierului, numit „mahalaua de sus”34, de care ne interesăm, a fost 
cea care astăzi poartă hramul Bunei Vestiri (Blagoveştenia)35. Prima menţiune indirectă a 
acesteia datează încă din 5 ianuarie 1763, când protopopul de Chişinău, Vasile Clemente, 
pomenea într-o glosă marginală a unei Evanghelii că aceasta a fost cumpărată de "ctitorii sfintei 
biserici din târgul Chişinăului unde se prăznuieşte hramul Bunei Vestire"36. În 1788 baronul 
Campenhausen, scria că pe partea dreaptă a Bâcului, după pustiirea tătărească, să văd ruinele a 
1000 de case: "Pe timpuri trebuie să fi fost foarte mare, căci, de partea cealaltă a râului, se văd 
încă ruinele a peste o mie de case, iar sub pământ, pivniţe minunate din zid. (Oraşul) este 
împărţit în trei mahalale, fiecare având propria sa biserică". Aceste trei biserici trebuiau să fie 
biserica Mazarache (Sf. Ioachim şi Ana), Biserica Sfinţilor Arhangheli (Catedrala Veche), pe 
lângă care exista o şcoală domnească sau „Academie”37.  Descrisă de călător este şi Biserica 
Bunei Vestiri. Prin urmare, mahalaua de care ne ocupăm, a Buicanilor, era înglobată în târgul 
Chişinăului, în jurul unei biserici parohiale38.  

Chiar dacă descrie oraşul după ultima mare prădăciune tătărească, călătorul oferă nişte 
informaţii preţioase despre tipul de clădiri. Astfel, sunt menţionate case cu bolţi înalte ("large 
vaulted cellars"), după vechea tradiţie moldovenească, adică zidărie din piatră şi lemn.  

Despre case cu structura de lemn (fachwerk), pe fundaţii de piatră solidă (pivniţe) 
vorbeşte la 1793 şi călătorul german Heinrich Christoph von Reimers: "Casele orăşelului sunt 
scunde şi (făcute) din îngrădituri de lemn cu împletituri de nuiele şi apoi lipite cu humă pe 
dinăuntru şi pe dinafară şi spoite în alb. În general, sunt foarte curate şi acoperite cu stufsau 
ciocani de porumb (grâu turcesc)… Acoperişul depăşeşte peste tot cu câteva picioare zidul 
exterior al casei. În partea din faţă este de obicei o bancă de piatră, pe care (dacă stai) eşti ferit de 
razele soarelui, datorită streaşinei ce iese cu mult în afară"39. 

Prin urmare, observăm că cele mai vechi case sunt de tip "culă" din Chişinău sunt un fel 
de casă-fortăreaţă, asemănătoare caselor-culă boiereşti de la ţară. Istoricul Petru Constantinescu-
Iaşi, cel care a lucrat la Chişinău în perioada interbelică, a „prins” câteva clădiri din partea de 
jos, cea „moldovenească” a oraşului (în opoziţie cu oraşul nou, „mahalaua rusească”, construită 
de administraţia imperială, numită şi „alexandrină”, după numele împăratului Alexandru I). Erau 
case cu etaj, având două camere împărţite cu un coridor (tindă) cu cerdac şi balcon, de obicei din 
lemn, iar la subsol având un beci masiv sau pivniţă în care se intră fie din afară, fie printr-o uşă 
din interior. În ele erau săpate hrube pentru păstrarea alimentelor sau vinurilor. Aveau zidărie 
masivă, nu atât pentru raţiuni de apărare, cât din raţiuni seismice40.  

Un alt tip, cel cu cerdac susţinut de stâlpi şi o întrare înălţată cu prispă, aşa cum se găsesc 
şi azi în multe din localităţile moldoveneşti din stânga Prutului. Al treilea tip pătrunde în 
Basarabia la începutul secolului al XIX-lea ca şi în celelalte provincii, având influenţă 
occidentală, unde în loc de stâlpii cerdacului sunt coloane rotunde din piatră cu capitel, sprijinit 
pe arhitravă41. 
   Toate aceste clădiri dădeau localităţii un aspect tradiţional, mai mult rural, iar majoritatea 
călătorilor, cu precădere funcţionari ruşi sunt adesea „şocaţi” de aspectul de "sat" pe care-l are 
Chişinăul. Bunăoară, la 1816 pe aici trece generalul Kiselev, care-l descrie drept "murdar şi 

                                                 
34 Prima menţiune în această formulă datează din 1813, Ştefan Plugaru, Teodor Candu, Episcopia Huşilor şi 
Basarabia (1598-1949), Ed. PIM, Iaşi, 2009, p.311. 
35 Nicolae Stoicescu, Repertoriul, p. 186. 
36 Paul Mihail, Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia, Chişinău, 1993, p. 231. 
37 Această "Academie", de fapt, o şcoală de preoţi, fiinţa încă de prin 1790 şi a fost folosită de Bănulescu-Bodoni 
drept bază pentru Seminarul teologic din 1813 (P.A. Lotoţki, Istoria Kişinevskoj duhovnoij seminarii, Chişinău, 
1913). 
38 Călători străini despre Ţările Române, vol. X,partea II, Bucureşti, 2001, p.866. 
39 Călători străini, X/2, p. 1149. 
40 P. Constantinescu-Iaşi, Cele mai vechi case din Chişinău, în "Comisiunea Monumentelor Istorice", secţia din 
Basarabia, Chişinău, 1931, p. 19. 
41 Ibidem, p. 20. 



prost, cu patru sau cinci case de piatră"42. Iar vice-gubernatorul Vigel, destul de acid în expresii, 
merge şi mai departe: "n-am văzut un sat mai urât şi mai dezordonat decât el (Chişinăul, 
n.ns.)"43. 
   
 Totuşi, lucrurile s-au schimbat imediat după anexarea Basarabiei la Imperiu la 1812. 
Prima reformă "urbanistică" a fost efectuată încă la 1812, atunci când Scarlat Sturdza, primul 
guvernator civil şi, în mod efectiv primul primar al Chişinăului, a substras autorităţile poliţieneşti 
de sub autoritatea serdarului de Orhei, punând bazele organizării administrative a noii capitale a 
provinciei44. De altfel, administraţia urbană din Chişinău, spre deosebire de restul localităţilor 
din ţinut, era finanţată direct din bugetul central, fapt care a stat la baza proiectelor urbanistice 
ulterioare. Primul poliţmaistru a fost un reprezentant al elitelor locale, pe nume Dicescul (de la el 
provine toponimul Valea Dicescul). La 6 octombrie 1812, într-o adresă către Scarlat Sturdza 
acesta prezintă lista celor 89 de funcţionari care s-au aşezat cu traiul la Chişinău şi cuantumul de 
salarii pe care trebuia să-l primească45.  

Treptata creştere a numărului populaţiei, survenită în urma aşezării aici a unui număr 
destul de mare de funcţionari şi, respectiv, în urma lărgirii serviciilor, a obligat să introducă în 
oraş organe poliţieneşti de tip central. Ştim că la începutul lui 1813 colonelul Poltavţev46, care i-
a urmat lui Dicescul[ov],  a împărţit oraşul în trei sectoare mari, fiecare având câte două cartiere 
(kvartal)47. Cel mai probabil, această împărţire a avut la bază vechea separare pe mahalale („din 
vale”, „de sus” şi „din deal”). Aici este vorba despre crearea unui spaţiu public minim, în 
conformitate cu regulamentele urbane imperiale. Se ştie că autorul primelor activităţi de ordin 
urbanistic îi aparţineau inginerului cadastral Mihail Ozmidov (1782-1826). Anume pe acesta, în 
anul 1813, guvernatorul Scarlat Sturdza, îl desemnează să traseze graniţele unui noi centru civic, 
situat mai spre sud de vatra istorică oraşului şi de locul de care ne ocupăm48.  

Următorul guvernator Hartingh dă instrucţiuni precise lui Ozmidov în iunie 1813: 
„Examinând planul părţii noi a oraşului Chişinău, întocmit de D-voastră din ordinul lui Sturza şi 
în conformitate cu care s-au început deja lucrările de construcţie, eu îl aprob şi îl trimit îndărăt. 
Toate străzile şi pieţele binevoiţi a le marca cu brazde sau şănţuleţe. Pentru executarea acestei 
munci cereţi oameni de la poliţia locală. Satisfaceţi-l pe oricine care va solicita de la D-voastră să 
i se repartizeze teren în partea nouă a oraşului, obţinând însă pentru aceasta aprobarea mea. 
Persoanele interesate să zidească sunt obligate să ridice casele după planurile faţadelor întocmite 
de D-voastră şi, astfel, oraşul va avea o uniformitate şi un aspect plăcut. Fiecare doritor să 
construiască îşi va amenaja interiorul caselor şi curţile după cum crede de cuviinţă. Alcătuiţi un 
plan al părţii vechi a oraşului, indicând pe el, în măsura posibilităţilor, linia străzilor, fără a 
supune locuitorii unor greutăţi. Am ordonat poliţiei să nu dea voie nimănui să zidească în 
sectorul vechi al oraşului fără permisiunea D-voastră”49.  Observăm că prin această decizie, 
autorizarea construcţiei oraşului Chişinău este preluată de către guvernator. Toate autorizările 
pentru construcţii trebuie făcute doar cu acordul inginerului cadastral şi al guvernatorului însuşi. 
Mai mult, în partea veche a oraşului, adică în cele două mahalale, „de jos” şi „de sus”, toate 
construcţiile trebuiau fi realizate doar cu permisiunea arhitectului.  

În anul 1818, cu ocazia vizitei imperiale la Chişinău, autorităţile ţariste reuşesc să obţină 
transmiterea moşiilor mănăstireşti în visteria imperială. Astfel, în proprietatea Coroanei au intrat 

                                                 
42 Ibidem. 
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moşiile Buicanii, Hrusca şi moşia Vovinţenii. Vizita a avut lor în aprilie 1818 cu care ocazie 
oraşul a primit statutul oficial de centru administrativ al noii autonomii al Basarabiei 
(Aşezământul de constituire a Regiunii Basarabiei). Se ştie că în timpul acestui sejur, el a stat în 
Casa lui Andronache Donici, cea mai înaltă casă din oraş pe care legistul o dădea din 1816 în 
chirie guvernatorilor Basarabiei şi care au stat acolo până în 1821. Clădirea a fost avariată după 
năprasnicul cutremur de la 1821. după aceasta, guvernatorul şi cancelaria s-au strămutat în alt 
loc, iar poetul Puşkin, căruia guvernatorul Inzov i-a permis să locuiască la parter, rămânând să 
trăiască aici până aproape de sfârşitul exilului. Depopulată, casa a mai stat în picioare câteva 
decenii bune, orăşenii, parcă din pietate faţă de acest "lieu du memoire" refuzând să o demoleze. 
După ce a căzut, aici au fost construite grajdurile regimentului Lubensk50. Ulterior, în perioada 
postbelică, pe această colină, numită Inzov, apoi Puşkin, au fost instaurate antene de bruiaj.  

Eteria a fost evenimentul care a dat un impuls dezvoltării Chişinăului. În martie 1821, 
imediat după declanşarea rebeliunii grecilor, o mare parte din aristocraţia ambelor principate, 
începând cu domnul Ţării Moldovei, Mihai Suţu, au decis să emigreze temporar în Rusia, ţinând 
calea Chişinăului. Descrierea lui Weltman porneşte de la constatarea că în câteva luni oraşul s-a 
transformat până la imposibilitatea de a fi recunoscut: "Oraşul mustea de popor. În loc de 12 mii 
de locuitori, aici locuiau deja până la 50 de mii, pe un spaţiu restrâns de 4 verste pătrate (cca 4,5 
km2). Semăna mai mult la o localitate aflată într-o mare sărbătoare, când vizitatorii sunt cazaţi 
care şi unde, familii întregi locuind într-o singură încăpere… La acel moment, Chişinăul a 
devenit un bazin de principi şi aristocraţi de tot soiul fugiţi din Constantinopol şi ambele 
Principate. În fiecare casă care avea câteva cămăruţe, trăiau înghesuiţi locatarii fastuoaselor 
palate din Iaşi sau Bucureşti. Aici se afla şi domnul Moldovei Mihail Suţu, în treacăt către 
Italia…. Dacă înainte de acest aflux la Chişinău era plăcut să trăieşti, acum este chiar vesel, 
deoarece privirile unor doamne aristocrate te urmăreau de peste tot"51. Alexandr Weltman scria 
că la acea vreme în Chişinău existau case aristocratice „…superbe, pe care nu ţi-ar fi ruşine să le 
plasezi în niciuna din capitalele europene”52.  
 Conform proiectului "planului împărţirii oraşului Chişinău în cinci părţi", semnat de 
acelaşi Ozmidov la 1823, partea sectorului oraşului de care ne ocupăm purta nr. 153. Într-un fel, 
era şi firesc, deoarece anume aici la acea vreme se concentrau principalele instituţii 
(присутственные места), casa lui Andronache Donici, unde a fost casa guvernatorului şi noua 
casă, Varfolomeu, unde acesta s-a mutat şi va rămâne până la 1918. 
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Din descrierea lui Ozmidov, partea I a oraşului, condusă de un poliţmaistru mergea de la 

bariera Hotinului peste Bâc (spre Poşta Veche), mergea pe Uliţa Mare până la Casa Katsiki (cea 
mai veche clădire civilă păstrată în Chişinău, acolo unde va fi Loja masonică'), apoi urca până la 
grădina publică, inaugurată la 1818 de către Alexandru I. În tradiţia localnică, această mahala, ce 
se ridica în amonte, continua să se numească „cea de sus” 54. 
 Din descrierile vice-guvernatorul Filip Viegel, prieten al lui Puşkin, reiese că partea de 
jos, din cauza iezerului şi terenului mlăştinos era mai insalubră55, pe când în cea de sus, era mult 
mai bine la acest capitol, şi funcţionarii ruşi preferând să se aşeze mai mult aici56. Casele, 
conform vechii tradiţii moldoveneşti, aveau, de obicei, două camere îngrădite de o tindă şi se 
aflau în interiorul curţilor, înconjurate de garduri de nuiele57.  
 Construirea părţii noi a oraşului a urmărit cumva drumul vechi de intrare în oraş pe linia 
actualei străzi Alexandru cel Bun sau Haralampie.  A fost mult timp strada care diviza oraşul 
vechi de oraşul nou sau „mahalaua moldovenească” cea de cea „rusească”. Strada Sf. Andrei a 
fost proptită în str. Haralampie, apoi mai sus drumul sau strada Căuşenilor (Sf. Nicolae, azi 
Columna) care făceau parte deja din planul nou al oraşului. 
   Unul din călătorii ruşi care au vizitat Chişinăul în timpul războiului ruso-turc de la 1828-
1829 menţionează schimbările acestei părţi ale oraşului: „Intru în oraş58; merg prin nişte stradele 
înguste şi murdare, gândindu-mă că voi întâlni mai departe case în stil asiatic, calme şi 
morocănoase. Aşteptări deşarte! Printre bordeie firave mereu apar case arătoase şi solide, 
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gardurile lângă multe din clădirile ce aparţin boierilor sunt distruse, rămânând doar porţile, în 
unele cazuri din piatră, fapt care demonstrează că stăpânii şi-au dorit cândva să trăiască 
omeneşte, în alte cazuri, porţile constau din două bârne cu o bară transversală, ca la 
spânzurători59”. Călătorul rus avertiza că fără o administrare bună, oraşul riscă să decadă, 
denunţând că toată conducerea trăieşte doar pentru sine (ce noutate!)60.  
 Din fericire pentru oraş, această stare de lucruri nu a durat mult şi următorul gubernator 
Pavel Ivanovici Fiodorov a fost unul dintre cei mai buni în istoria, semnând şi primul plan 
general al oraşului în 2 august 1834. Anul următor, este considerat crucial în istoria urbei, 
deoarece au fost nivelate străzile şi terenurile virane din „mahalaua din deal”, fapt care nu a mai  
permis inundaţiile atât de frecvente. Atunci s-au construit mai multe clădiri în jurul Pieţei 
centrale, cu Mitropolia şi Catedrală, în jurul căruia a fost edificat un parc frumos. Totodată, se 
menţiona că partea veche a oraşului, numită după manieră românească „Kişenau” a rămas pradă 
„sărăciei, murdăriei şi dezordinii”, oferind un izbitor contrast faţă de partea nouă, numită 
„mahală” (магала)61. 
    Pentru a face ordine în modul de a construi clădirile, când locuitorii încercau să 
cucerească fiecare metru din spaţiul public, numit linia roşie, nu era necesar doar un plan 
urbanistic, dar şi acţiuni dure din partea autorităţilor. Modul în care acestea din urmă încercau să 
sistematizeze şi să organizeze spaţiul a fost descris cu lux de amănunte de călătorul german I.G. 
Kohl la 1839: „În ceea ce priveşte arhitectura Chişinăului, aceasta este specifică oraşelor 
neruseşti, adică celor moldoveneşti, care constituie în sine o aglomeraţie de case, construite la 
nimereală, astfel încât este imposibil de aplicat vreun plan. Doar pe ici-colo poţi găsi câteva 
străzi drepte. Acum, însă, guvernatorii ruşi taie în această pădure poteci. Modul lor de acţionare 
este pe cât de simplu, pe atât de eficient. Ascultaţi! Dacă vreunei autorităţi superioare i se va 
părea că într-un loc sau altul se găsesc construcţii proaste sau urâcioase şi dacă el doreşte ca pe 
aici să treacă un o stradă dreaptă sau dacă observă că vreo construcţie a depăşit locul prevăzut de 
plan, atunci el porunceşte poliţmaistrului să ia o căldare cu vopsea şi să scrie pe o asemenea 
casă:  „A se demola!” Apoi ia o scară şi nespunând nici un cuvânt locuitorilor adaugă: „A se 
demola până la 1 octombrie”, „a se demola până la 1840” sau „a se demola balconul” sau „a 
demola până la a doua fereastră”. Astfel, fiecare din case primeşte negru pe alb câte o inscripţie 
scurtă, pe care locuitorii sunt obligaţi să le îndeplinească fără proteste.”62. Aceste măsuri indică 
foarte clar determinarea autorităţilor ruse să aducă ordine în construcţia haotică a clădirilor. 

În această ordine de idei, putem afirma că Piaţa, ulterior numită Zaikin, este rezultatul 
acestui proces radical de sistematizare. Aflat la marginea dintre cele două „mahalale” se observă 
că planul pieţei se datorează suprapunerii celor două structuri urbanistice vechi şi noi: una 
tradiţională, pe axul est-vest, specific oraşelor medievale, deoarece aveau drept orientare altarul 
bisericilor (altarul acestora obligatoriu era îndreptat spre Răsărit) şi cea nouă, modernă, conform 
planului lui Ozmidov şi Fiodorov, care proiectează construcţia părţii „alexandrine” pe axul nord-
vest – sud-est, fiind luat ca reper bulevardul, axul central al Chişinăului în jurul căruia se 
construia centrul politic al urbei63.  
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