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FILE DIN ISTORIA BISERICII „SF. ATANASIE ȘI CHIRIL” DIN
IAȘI, CU BISERICA FILIALĂ „VULPE”. VENITURI DIN
ORGANIZAREA DE SERBĂRI PENTRU REPARAREA
BISERICILOR DIN CUPRINSUL PAROHIEI (1923 - 1929)
*
FILES FROM THE HISTORY OF THE CHURCH „SF. ATANASIE
AND CHIRIL ”FROM IAȘI, WITH THE“ VULPE ”BRANCH
CHURCH. REVENUE FROM THE ORGANIZATION OF
CELEBRATIONS FOR THE REPAIR OF CHURCHES IN THE
PARISH (1923 - 1929)
*
ONGLETS DE L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE « ST. ATHANASE ET
CYRIL » DE IAȘI, AVEC L'ÉGLISE FILIALE « VULPE »
RECETTES PROVENANT DE L'ORGANISATION DE
CÉLÉBRATIONS POUR LA RÉPARATION DES ÉGLISES
DE LA PAROISSE (1923 - 1929)
Carmen SANDU1
Rezumat: Biserica „Sf. Atanasie și Chiril” din Iași, cu filială Biserica „Vulpe”(Adormirea Maicii
Domnului) aduce în prim plan documente inedite aflate în arhiva proprie, colecție de acte descoperite
în podul bisericii, odată cu efectuarea cercetării arheologice preventive, în anul 2017. Această arhivă
cuprinde dosare cu file datând de la jumătatea secolului al XIX-lea și până în anul 1983, majoritatea
lor conținând date despre veniturile și cheltuielile Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” și a Bisericii
„Vulpe”. Articolul de față reprezintă un studiu dedicat scopurilor filantropice inițiate de preoții parohi
care au păstorit la această biserică, în perioada 1923-1929, prin organizarea de serbări, în vederea
obținerii de fonduri pentru repararea celor două lăcașe de cult.
Cuvinte cheie: Sf. Atanasie și Chiril, arhivă, venituri, serbări, Perjoaia, Ateneul Popular Tătărași,
Grădina Copou

*
Abstract: The Church „St. Athanasius and Cyril” from Iași, with the branch „Fox” Church
(Assumption of the Blessed Virgin Mary) brings to the fore unique documents in its own archive, a
collection of documents discovered in the church attic, together with the preventive archaeological
research, in 2017. This archive includes files with files dating from the middle of the 19th century until
1983, most of them containing data on the income and expenses of the Parish „St. Athanasius and
Cyril” and the „Fox” Church. This article is a study dedicated to the philanthropic purposes initiated
by the parish priests who pastored at this church, between 1923 and 1929, by organizing celebrations,
in order to obtain funds for the repair of the two places of worship.
Keywords: St. Athanasius and Cyril, archive, income, celebrations, Perjoaia, Tătărași Popular
Athenaeum, Copou Garden
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Résumé: L'église „St. Athanase et Cyrille” de Iași, avec la branche „Renard" Église (Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie) met en évidence des documents uniques dans ses propres archives, une
collection de documents découverts dans le grenier de l'église, ainsi que la recherche archéologique
préventive, en 2017. Cette archive comprend des fichiers avec des onglets datant du milieu du XIXe
siècle jusqu'en 1983, la plupart d'entre eux contenant des données sur les revenus et les dépenses de la
paroisse „St. Athanase et Cyrille” et l'église „Renard”. Cet article est une étude consacrée aux fins
philanthropiques initiées par les curés qui ont exercé le curé dans cette église, entre 1923 et 1929, en
organisant des célébrations, afin d'obtenir des fonds pour la réfection des deux lieux de culte.
Mots-clés: Saint Athanase et Cyrille, archives, revenus, célébrations, Perjoaia, Tătărași Popular
Athenaeum, Copou Garden

Biserica „Sf. Atanasie și Chiril” se găsește în centrul istoric al Iașului, la
poalele dealului Sărărie, într-o zonă încărcată de istorie și clădiri memorabile, așa cum
este imobilul vechi al Universității de Medicină și Farmacie. La sfârșitul secolului al
XVIII-lea, după arderea Curții Domnești, Alexandru vodă Callimachi a cumpărat
această clădire din apropierea Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” și a amenajat-o ca
reședință domnească. Se pare că biserica a servit ca paraclis al noii Curți Domnești,
astfel că la data de 6 iunie 1799, biserica era numită „biserica Sf. Atanasie gospod”2.
Biserica a fost construită în a doua jumătate al secolului al XVII-lea, cel mai
probabil pe la 1672-1674, în timpul domniei lui Ștefan Petriceicu, după cum afirma
istoricul Gh. Ghibănescu3. Unii istorici susțin că lăcașul de cult ar fi fost zidit de către
un Atanasie, patriarh al Ierusalimului, care administra averile călugărilor greci din
Moldova4, dar nu se stie cu precizie nici anul fondării, nici numele ctitorului, deoarece
nu există nicio inscripție și niciun pomelnic care să ateste acest lucru.
Cu ocazia cercetărilor arheologice preventive în anul 2017 la Biserica „Sf.
Atanasie și Chiril” din Iași, a fost descoperită și recuperată arhiva proprie a Parohiei,
de către un grup de specialiști arheologi de la Muzeul de Istorie a Moldovei din
Complexul Muzeal Național Moldova Iași5. Arhiva cuprinde documente de la
jumătatea secolului al XIX-lea și până în anul 1983. Cele mai multe acte conțin
informații despre veniturile și cheltuielile bisericii parohiale și a bisericii filiale
pronumită „Vulpe”. Un procent mai mic îl reprezintă documente privind închirieri de
imobile sau terenuri aparținând bisericii, acte de vânzare, donații, sau reparații ale
bisericilor sau a clădirilor deținute6.
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din Moldova,
Direcția Patrimoniului Cultural Național, Biblioteca Monumentelor Istorice din România, București,
1974, p.517.
3
N.A.Bogdan, Orașul Iași, Iași, Ed. Tehnopress, 1997, p.229.
4
Ibidem
5
Costică Asăvoaie, Adriana Miron, Cosmin Niță, Cercetare arheologică preventivă la Biserica „Sf.
Atanasie și Chiril” din Iași, în Ioan Neculce- Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, XXIII, Iași,
2017, p.260.
6
Ibidem
2
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În arhiva bisericii au fost găsite câteva dosare cu documente aparținând
Comitetului parohial, acte emise în perioada aprilie 1923- august 1929, când paroh era
preotul Econom Ioan Ionescu. Prin intermediul acestor acte se justifică strângerea de
fonduri de trebuință pentru repararea imobilelor din cuprinsul acestei parohii, prin
inițierea organizării unor serbări populare, cu rol caritabil.
La propunerea făcută de părintele paroh Econom Ioan Ionescu cu privire la
mijloacele necesare în vederea reparării stricte a bisericilor parohiei, și în ciuda
rapoartelor făcute către primărie și nesoluționate, s-a hotărât formarea unui comitet
parohial care să organizeze serbări, concerte, baluri, serate culturale, artistice și
muzicale, iar din veniturile strânse să se investească în refacerea bisericilor din
parohie7.
În procesul-verbal din data de 1 aprilie 1923 se menționează că acest Comitet
era compus din părintele Paroh Econom Ioan Ionescu, dl. Romulus Sevastos cu
doamna lui, dl. Lazăr Panaitescu, dl. Dimitrie Popescu, dl. Dimitrie Răducan, dl.
Vasile Istrate, dl. Petru Mălăescu, dl. Dimitrie Moldovanu cu doamna lui, dl.
Constantin Dimitriu, dl. Gheorghe Alexandrescu, dl. Alexandru Stroja, și dl. Emanoil
Șerbeicu cu doamna lui. Președinte a fost ales părintele Econom Ioan Ionescu, preotul
parohiei, iar casier pe dl. Lazăr Panaitescu, epitrop al Parohiei8.
Colectivul constituit a decis ca părintele paroh, și domnii V. Istrate și C.
Dimitriu, să se prezinte la D. Moldoveanu cu rugămintea de a primi patronajul
serbărilor. Pe foaia din dosar semnează la sfârșitul procesului-verbal, toate persoanele
menționate anterior. Documentul este scris cu cerneală neagră, destul de lizibil și
ordonat, purtând în partea de sus a foii, ștampila Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril”9.
Fila a treia din dosar conține același proces-verbal în ciornă, scris cu cerneală
albastră, și corectat ulterior cu cerneală neagră, fiind adus în forma celui de dinaintea
lui. Scrisul este mai puțin citeț, iar la finalul acestuia se menționează că „se va păstra
în arhiva epitropiei”10.
Fila următoare cu un alt proces-verbal având același conținut, a fost îndreptat
către Ministerul Cultelor și Artelor, Direcția Generală a Contabilității, cu nr.
23769/92311, care a fost aprobat de ministrul din acea vreme, Constantin Banu (19
ianuarie 1922 - 30 octombrie 192312). Documentul a fost încheiat în patru exemplare,
din care două au fost înaintate autorităților competente pentru aprobare13. Actul
Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”, dosar nr.1/an
1923, f.1.
8
Ibidem, f.2.
9
Ibidem
10
Ibidem, f.3- verso.
11
Ibidem, f.4.
12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Ion_I.C._Br%C4%83tianu_(6) - accesat la data de 25 martie
2021.
13
Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”, dosar nr.1/an
1923, f.4 verso.
7
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prezintă un timbru fiscal pentru legalizare, în valoare de 2 lei, având profilul regelui
Ferdinand I al României14.
Demersurile pentru încuviințarea evenimentului caritabil au continuat către
Judecătoria Urbană Ocolul I din Iași, iar în data de 30 aprilie 1923, a fost aprobat de
către președintele judecător, cu legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal15.
Pentru consimțirea serbării din data de 12 mai 1923 din sălile de gimnastică, în
urma avizului dat de dl. prefect al Poliției Iași, s-a autorizat de către Administrația
financiară cu nr.A 73Y/14 aprilie 1923 efectuarea acelui eveniment, cu mențiunea ca,
a doua zi după spectacol, să fie achitate taxele legate de biletele de intrare16.
În acest dosar figurează o ofertă din partea domnului Al. Tinculescu, pe care o
redăm integral: „Ofertă- Subsemnatul Al. Tinculescu ofer serviciile mele cu ținerea
bufetului la Balul de la Sport și Muzică din seara zilei de 12 Mai 1923 privindu-mă pe
mine toate furniturile și serviciile cu toate cheltuielile privitoare la Bufet, iar comitetul
serbărei va încasa 10% din beneficiul brutu. Mâncarea muzicei privește pe Onor.
Comitet însă eu mă ofer a servi în costul de 300 de lei, dacă convine Comitetului dând
mâncare caldă 1 fel- 1/4 pâine și un sfert de vin, spriț de fiecare om (35 persoane).
Cu stimă, Tinculescu. (Semnătura) Str. Spancioc n.2117”. Oferta a fost aprobată de
vice-președintele comitetului, la data de 11 mai 1923, cu o garanție de 100 de lei18.
În documentul de la 1 aprilie 1923 figurează mai multe liste cu obiecte donate
de „Onoratul Public”19, pentru „bazarul ce va fi la balul dat în folosul bisericei Vulpe
din Iași”20. Foile sunt semnate și ștampilate de președintele Comitetului Epitropiei,
preot Econom Ioan Ionescu, dar nu toate sunt scrise, unele rămânând necompletate.
După studierea listelor cu donații se poate trage o primă concluzie, aceea că, cei mai
mulți donatori au dăruit lucruri simple, care le aveau în casă, cum ar fi: 2 cărți și o
servietă, 12 note piano, 6 bilete de intrare în valoare de 60 de lei, o pereche de pantofi,
o sticlă de coniac, un coș cu flori etc. Scrisul donatorului nu este întotdeauna
descifrabil, astfel că nu s-a putut desluși, în unele cazuri, nici numele, nici felul
obiectului donat. Dar, cu toate acestea, din toate bunurile primite ca donație, atrage
atenția un număr de 10 tablouri istorice, donate de Ioan V. Ionescu, de la Librăria
Românească și 10 note muzicale (partituri), de la J. Breșcu - Magazinul de Muzică21.
Despre tablourile istorice nu se cunoaște autorul lucrărilor și nici valoarea lor, dar, ar fi
extrem de interesant ca într-o cercetare viitoare, să investigăm și să descoperim dacă
acestea mai există și ce noutăți vom putea afla despre ele.

14

Ibidem, f.4.
Ibidem, f.5.
16
Ibidem, f.8.
17
Ibidem, f.9.
18
Ibidem
19
Ibidem, f.11.
20
Ibidem
21
Ibidem, f.12. - verso.
15
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Într-o adresă din data de 20 mai 1923, de la Epitropia Bisericii „Sf. Atanasie și
Chiril” membrii Comitetului au fost invitați, în seara aceleiași zile, să participe la o
ședință privind bilanțul de venituri și cheltuieli, privind serata dată în ziua de 12 mai
1923. Documentul a fost luat la cunoștință și semnat de toți membrii, inclusiv de
președintele Comitetului Econom Ioan Ionescu22.
În urma acestei ședințe a fost întocmit un proces-verbal din care rezultă că
valoarea veniturilor a fost de 12.996 lei, iar cea a cheltuielilor de 7.230 lei23, rămânând
un beneficiu de 5.766 lei24. Pe această filă se consemnează că „Această sumă se
depune în mâinile domnului Lazăr Panaitescu Epitrop și casier al Comitetului. După
ce mai întâi vom primi cuvenita autorizație de la Onor. Minister, se va convoca
Comitetul pentru a vedea ce se poate face cu suma de care dispunem”25.
De asemenea, a fost specificat faptul că, dintre obiectele donate de diferite
persoane, s-a oprit pentru serviciile religioase, o cățuie de alamă cu mâner de lemn,
care a fost donată de firma Frații Vachtel. Două perechi de pantofi, una din piele de
căprioară și una de olandă, donate de dl. N. Alexandrescu (cu domiciliul în strada
Muzelor, de profesie cizmar) au rămas în păstrarea președintelui Comitetului
parohial26.
Pe lângă acest document a fost atașată o chitanță emisă de Societatea de
gimnastică, sport și muzică din Iași, pentru închirierea sălii la serbarea din ziua de 12
mai 1923, în valoare de 500 de lei27. O dovadă din 4 aprilie 1923, o reprezentă
primirea acestor bani ca acont, de la dl. V. Istrate membru în Comitet, pentru
închirierea sălii în vedera seratei din 12 mai 1923, semnată de intendent, Th. Botez28.
Tot aici, a fost anexată recipisa nr.81, emisă de Comp. 5 Jandarmi Pedeștri Iași, prin
care s-a primit de la organizatorii balului suma de 120 de lei29, reprezentând servicii de
pază ale jandarmilor de serviciu30.
Următoarea filă din dosar datează din ziua de 13 septembrie 1924, (după un an
și patru luni), și reprezintă o convocare a membrilor Comitetului Parohial, pentru a se
întruni în data de 14 septembrie 1923, la orele 16.00, în cancelaria parohiei din curtea
bisericii, cu scopul de a alege un alt casier în locul domnului Lazăr Panaitescu- care
decedase- precum și pentru a discuta alte probleme legate de interesele bisericilor31.
Ultima filă din acest dosar reprezintă o chitanță din 14 septembrie 1924, în
valoare de 3.665,25 lei (bani în numerar), în care se menționează și alte chitanțe de
22

Ibidem, f.16.
Ibidem, f.20.
24
Ibidem, f.20. - verso
25
Ibidem
26
Ibidem
27
Ibidem, f.17.
28
Ibidem, f.18.
29
Ibidem, f.19.
30
Ibidem, f.20.
31
Ibidem, f.21.
23
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2.100,75 lei, sume de bani date în păstrare domnului R. Scoarță, noul casier. La un
calcul simplu, se observă că totalul este de 5.766 lei- bani proveniți din beneficiul
rezultat în urma serbării din data de 12 mai 1923- iar persoana căreia i s-au dat în
păstrare banii ar fi noul casier al Comitetului Parohial32.
La momentul reconstituirii arhivei Parohiei Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”,
nu s-au găsit alte documente sau alte însemnări care să continue șirul evenimentelor
legate de modul cum a fost administrată această sumă de bani.
*
Una din serbările populare care au avut un mare impact moral, dar și material,
a fost Serbarea Câmpenească de la Perjoaia, din data de 15 august 1929, organizată
în scop filantropic, pentru strângerea de fonduri necesare consolidării celor două
lăcașe de cult, biserica „Sf. Atanasie” și biserica filială „Vulpe”. Evenimentul pune în
lumină activități specifice regăsite în filele dosarelor Arhivei Parohiei „Sf. Atanasie și
Chiril”.
Despre Perjoaia, istoriograful vieții culturale și mondene ieșene Rudolf Suțu,
strănepotul domnitorului Alexandru Nicolae Suțu, scria în unul din cele două volume
ale sale Iașii de odinioară, că era unul din locurile unde localnicii sărbătoreau Sfintele
Paști în afara casei, și avea un farmec aparte33. Pe lângă Perjoaia, mai erau cunoscute
locurile de agrement Leagănul Fluturilor sau La Zaharia, unde în zilele de Paști,
petrecerile erau în toi. Printre manifestări erau reprezentații teatrale care se desfășurau
în corturi, sau jocuri de divertisment precum Roata norocului, sau Încercarea de forță
(putere măsurată prin lovirea cu ciocanul34).
Alte grădini frumoase destinate pentru recreere și petreceri erau cele numite:
„La Chirilă” și „Veneția” din zona Tătărași, „Viață lungă” și „Florica” în dealul
Copoului, sau „Trei fântâni” și „Trei sarmale” înspre dealul Bucium- zona Socola35.
Grădinile publice erau în administrarea primăriei și aveau un personal compus dintr-un
șef grădinar, un ajutor și câțiva păzitori, iar întreținerea era executată de mai mulți
lucrători și un apar. Pentru serviciul de grădinărit comuna (primăria) aloca diverse
sume de bani pentru reamenajări și numeroase lucrări de reparare și înfrumusețare36.
Pregătirile pentru Serbarea de la Perjoaia37 au constat în tipărirea unui număr
de 3.000 de bilete de intrare, 100 de afișe mari și 300 de afișe mici, și a unor materiale
complementare- cum ar fi 100 de benzi de lipit pe afișe și 100 de plicuri oficiale- toate

32

Ibidem, f.22.
Rudolf Suțu, Iașii de odinioară, Iași, vol.I , 1923, p.241.
34
Ibidem, p.242.
35
Constantin Dimitriu, Ion Pătru, Noul ghid al Iașului, Ediția I-a, Iași, 1927, p.8.
36
Lucian Vasiliu, Vasile Pogor și Nicolae Gane, Muzeul Literaturii Române- Iași, Editura Canova,
1993, p.114 - 115.
37
Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”, dosar nr.7/an
1929, f.7.
33
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în valoare de 1.452 de lei, așa cum rezultă dintr-o copie de pe factura emisă de
Tipografia „Opinia” din Iași, din strada Lăpușneanu nr.37, în data de 24 iulie 192938.
Agenția de publicitate și concesiunea afișajului „Reclama” din Iași, cu sediul în
Trecătoarea Banu nr.1, a întocmit în data de 24 iulie 1929 o chitanță prin care specifică
primirea de la Epitropia „Sf. Atanasie” a 450 de lei pentru afișaj, semnată de un domn
pe nume Gheorghiu, director și proprietar al acestei agenții39.
De asemenea, firma „A. Singer” Iași, din strada Cuza-Vodă nr.71, certifică
printr-o notă provizorie din data de 27 iulie 1929, încasarea sumei de 600 lei de la
Epitropia bisericii „Sf. Atanasie” din Iași, pentru diverse artificii40 folosite la acestă
festivitate din Grădina Perjoaia.
Tipografia „Opinia” emite în 16 august 1929 o chitanță prin care menționează
că a primit suma de 1.400 lei de la Epitropia bisericii „Sf. Atanasie”, pentru
imprimarea biletelor și afișelor pentru serbare. Ca o observație, diferența de 52 de lei a
fost găsită ca fiind menționată pe această filă, drept bonificație41.
În dosarul nr.7/1929 se regăsesc și două note provizorii eliberate de Tipografia
„Edison” din Iași, cu sediul în strada Ștefan cel Mare, nr.20, prin care se justifică
cumpărarea de materiale necesare pentru serbare și anume: 1 kg de confeti, 300 de
plicuri, 6 coli de hârtie și un bloc42, și achitarea sumelor aferente43.
În afară de Serbarea câmpenească din Grădina Perjoaia din 15 august 1929 și
Balul popular din Sala de sport și Muzică din seara zilei de 28 decembrie 1929, alte
evenimente desfășurate cu rol caritabil au fost Serbarea de la Ateneul Popular
Tătărași din 31 mai 1930 și Serbarea de la Grădina Copou din 19 iulie 1930.
Ateneul Popular din Tătărași a fost primul așezământ cultural din țară cu rolul
de a antrena categorii sociale mai largi, fiind înființat la Iași în anul 1919, după Primul
Război Mondial44. Starea grea în care se găsea Moldova și Iașiul în urma războiului a
determinat nevoia unor preocupări cultural-educative, care au avut misiunea de a
consolida prin cultură unitatea de stat a românilor45.
Ateneele populare s-au constituit în societăți sau asociații culturale,
autofinanțate prin cotizații, donații sau organizarea de activități economice proprii
pentru obținerea de fonduri utilizate în acțiuni culturale46.
38

Ibidem, f.18.
Ibidem, f.20.
40
Ibidem, f.15.
41
Ibidem, f.19.
42
Ibidem, f.17.
43
Ibidem, f.16.
44
Constantin Cloșcă, Ateneul „Tătărași” din Iași- așezământ cultural național (1919-1940), Iași,
Editura Junimea, 1984, p.31.
45
Idem, Acțiuni cultural-educative de masă, organizate de către Ateneul Popular din Tătărași- Iași, în
perioada dintre cele două războaie mondiale, în Cercetări istorice, Muzeul de Istorie a Moldovei, IV,
Iași, 1973, p.271.
46
Constantin Cloșcă, op.cit., p.31.
39
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Ateneul din Iași avea în componența sa organizatorică manifestări culturaleducative, artistice, filantropice sau economico-edilitare. Activitățile artistice
caracterizate prin spectacole de teatru, muzică corală sau dansuri populare, au
determinat ca Ateneul să fie un adevărat centru de răspândire al culturii în masele
populare47.
Astfel, la Serbarea de la Ateneul Popular din Tătărași organizată în ziua de 31
mai 1930, au participat elevii Seminarului „Veniamin Costache” și s-a concretizat din
coruri de muzică și recitări teatrale din piesa în trei acte numită „Cazanul cu rachiu” 48.
Aceasta a fost scrisă de preotul paroh N.V.Hodoroabă, autorul a numeroase lucrări
publicate în reviste bisericești culturale și literare, cea mai importantă fiind considerată
Monografia Parohiei Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” din Iași, cu biserica filială
„Vulpe”, tipărită în 1934. Piesa este o satiră dură la adresa celor beau alcool, de aici și
urmările nefaste ale beției: provocarea scandalului, sărăcirea și dezmembrarea familiei
și ,în final, sfârșesc prin moarte49. Serbarea a fost o reușită și a adunat în jurul ei un
public numeros, printre care preoți referenți ai Mitropoliei sau ai clerului ieșean50.
Totalul încasărilor de la această festivitate a fost de 5.265 lei, din care
scăzându-se chiria sălii, biletele și alte taxe în valoare de 3.265 lei, a rămas un venit
net de 2.000 lei51, sumă adăugată pentru repararea bisericilor „Sf. Atanasie” și
„Vulpe”.
Grădina Publică din Copou a fost de asemenea un punct de atracție pentru
astfel de manifestări artistice. Înființată oficial de Mihail Vodă Sturdza, acesta a
solicitat Eforiei Iași ca acest loc public să fie înfrumusețat și înzestrat cu cele necesare,
pentru satisfacția ieșenilor52. Astfel, la 24 februarie 1849, după cumpărarea unei
suprafețe de teren învecinate și adăugarea la terenul existent, grădina s-a extins
urmând să fie împodobită cu brazi și mesteceni. În decursul anilor care au urmat,
Grădina Copou a fost împrejmuită cu gard nou53, a fost dotată cu bufet de cofetărie și
un pavilion pentru muzică, și de asemenea, s-a trecut la administrarea și refacerea
aleilor după un plan nou. Bulevardul sau „grădina de copaci pe podișul Copoului”,
care ducea vara în vii, era numit „drumul tuturor trăsurilor boierești”54.
În secolul XX, au continuat lucrările de amenajare și modernizare a Grădinei
Copou de către specialiștii horticultori, astfel că aceasta a devenit locul în care se
Idem, Acțiuni cultural-educative de masă, organizate de către Ateneul Popular din Tătărași - Iași, în
perioada dintre cele două războaie mondiale, în Cercetări istorice, Muzeul de Istorie a Moldovei, IV,
Iași, 1973, p.274 - 275.
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„Vulpe”, Iași, 1934, p.71.
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N. Grigoraș, Complexul de monumente de la Copou-Iași, în Cercetări istorice, Muzeul de Istorie a
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adunau toate clasele sociale, spre plăcuta petrecere a timpului liber, în mijlocul
frumuseții și a muzicii militare55. Ca și alte grădini de vară, Grădina Publică a găzduit
numeroase activități culturale și serate muzicale pentru divertismentul ieșenilor, dar și
în scop filantropic. Un astfel de eveniment de caritate a fost Serbarea de la Grădina
Copou din data de 19 iulie 1930, care a fost organizată în scopul strângerii de fonduri
pentru repararea Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”. Organizatorul acestei festivități,
preotul N.V. Hodoroabă, menționează în monografia sa date referitoare la adunarea
banilor pentru refacerea lăcașelor, astfel că, din vânzarea biletelor, chetă, ruletă și
tombolă a fost strânsă suma de 29.241 lei. Scăzându-se cheltuielile cu taxele în valoare
de 9.495 lei, a rămas un venit net de 19.746 lei56.
Ca o concluzie a celor prezentate mai sus, se poate afirma că, în general,
biserica s-a implicat activ în organizarea de acte filantropice, dar și în soluționarea
problemelor indivizilor și societății la nivel comunitar. Realitatea sărăciei, a suferinței
umane, dar și a celorlalte necesități, au constituit dintotdeauna probleme de rezolvat
pentru fiecare societate57. Pe lângă asistența socială, biserica a făcut și asistență
spirituală, căci nu e suficient să fie îngrijit doar trupul, ci mai ales sufletul, deoarece
trupul este muritor, iar sufletul viu și nepieritor58.
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Anexe
Mențiune
Fotografiile publicate în acest articol fac parte din Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și
Chiril” din Iași, Fondul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” și sunt inedite. Mulțumesc pe
această cale colegilor mei arheologi de la Muzeul de Istorie a Moldovei - Complexul
Muzeal Național Moldova Iași, domnul Costică Asăvoaie și domnul Cosmin Niță,
pentru bunăvoința cu care mi-au pus la dispoziție această arhivă - în demersul meu
pentru cercetare - și îmi exprim recunoștința și mulțumirile mele colegiale.
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Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”,
dosar nr.1/an 1923, f.2.
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Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”,
dosar nr.1/an 1923, f.20.
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Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”,
dosar nr.1/an 1923, f.20. - verso
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Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”,
dosar nr.1/an 1929, f.18.

Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”,
dosar nr.1/an 1929, f.19.

176

