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CRONICA ACTUALITĂŢI

IAŞII - CAPITALA GENEALOGIEI ROMÂNEŞTI

A

devenit o tradiţie ca la Iaşi să se adune, constant,
genealogiştii şi heraldiştii din întreaga ţară,
iscoditori de spiţe de neam şi de vechi blazoane.
Atmosfera nostalgică a fostei capitale a Moldovei şi nobleţea
istorică ce poate fi regăsită în vechile zidiri ieşene predispun la
o agreabilă revedere. Prilejul a fost oferit de Congresul de
Genealogie şi Heraldică, desfăşurat în zilele 12-14 mai 2016,
manifestare ajunsă la cea de-a XVII-a ediţie. Ca de obicei,
lucrările Congresului au fost găzduite de Muzeul Unirii, unde
doamna Aurica Ichim patronează reuniuni culturale de
rezonanţă. Trebuie spus că, la originea acestei mobilizări a
cercetătorilor din domeniu se află nu doar farmecul oraşului, ci
şi prestigiul şi energia istoricului Ştefan S. Gorovei, membrufondator al Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a
Academiei Române(1993), al Institutului Român de
Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” (1996), precum şi al
Academiei Internaţionale de Genealogie (1998). Domnia sa a
făcut din Iaşi capitala genealogiei româneşti. Aceasta este
adevărata explicaţie a faptului că reuniunea academică de la
Iaşi a ajuns la un număr impresionant de ediţii, performanţă
notabilă în aceste vremuri puţin favorabile pentru ştiinţă şi
cultură.
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică, purtând
numele lui Sever Zotta, ilustru precursor al studiilor româneşti
de genealogie, este cunoscut în mediul ştiinţific umanist şi
pentru editarea revistei „Arhiva Genealogică” şi a Revistei de
Heraldică „Herb”.

De la stânga la dreapta: Matei CAZACU, Mihai Dim. STURDZA

Ediţia din acest an a Congresului de Genealogie a adus la
Iaşi, pe lângă specialişti din ţară, mai mulţi rezidenţi externi,
între care Mihai Dim. Sturdza, Matei Cazacu şi Christian
Settipani (Paris), Răzvan Ionescu-Batta (Neuss, Germania),
Florian Budu-Ghyka (Lausanne, Elveţia), realizatorul celui
mai bun site de genealogie românească: www.ghika.net. Din
Republica Moldova au participat Silviu Tabac, Vasile
Malaneţchi, Nicolae Dergaci, Sergiu Bacalov şi Manole
Brihuneţ.
Unul dintre oaspeţii speciali ai acestei ediţii, domnul
Christian Settipani, masterand al Universităţii Sorbona şi
doctor în istorie al Universităţii din Lorena, este cunoscut prin
contribuţiile sale la studiul genealogiei şi prosopografiei
elitelor în Europa şi în Orientul Apropiat. Prin cercetările sale,
el a demonstrat posibilitatea continuităţii genealogice a elitelor
din antichitatea târzie şi perioada medievală timpurie, ipoteză
privită anterior cu un anumit scepticism.

Dintre specialiştii de notorietate din Bucureşti, participanţi
la această ediţie, se cuvin remarcaţi Cătălina Opaschi, Violeta
Barbu, Sergiu Iosipescu, Raluca Iosipescu, Gheorghe Lazăr,
Ion C. Sturdza, Filip-Lucian Iorga.
Casa „Paul Mihail” - viitor sediu al Institutului. O parte
însemnată din resursele financiare ale Institutului „Sever
Zotta” au fost direcţionate, în ultimul an, spre renovarea
viitorului său sediu. Este vorba despre casa „Paul Mihail”,
situată în spatele bisericii „Toma Cozma” din Păcurari, pe
strada Sever Zotta nr. 4 (fostă stradela Ionescu), donată
Institutului, în anul 2012, de doamna Zamfira Mihail, fiica
părintelui Mihail. Această casă l-a găzduit pe G. Călinescu, în
anii (1936-1944) cât a fost profesor la Facultatea de Litere din
Iaşi. Aici a scris monumentala Istorie a literaturii române...
(1941), precum şi volumele Poesii (1937), Enigma Otiliei
(1938), Viaţa lui Ion Creangă (1938), Principii de estetică
(1939). Spre informarea participanţilor la congres, în şedinţa
de deschidere au fost proiectate imagini care arată etapele şi
starea actuală a lucrărilor de restaurare a imobilului.
Expoziţie de grafică şi donaţie.O surpriză pentru
participanţii la Congres a fost pregătită de Octavian Onea, cel
care a slujit vreme de 30 de ani ca muzeograf la Memorialul
Hasdeu din Câmpina. Înzestrat cu har de grafician, acesta a
organizat expoziţia Genealogişti şi heraldişti contemporani în
care au fost reunite peste 30 de lucrări de grafică, realizate cu
prilejul mai multor ediţii ale Congresului de Genealogie de la
Iaşi. Sunt, aici, portretele unor personalităţi, unele dintre ele
deja trecute în „lumea umbrelor”. Lucrările au fost dăruite
Institutului „Sever Zotta”.
Expoziţia Mavrocordat, dedicată acestei familii domneşti,
a cuprins o serie de portrete reproduse după cele mai bune surse,
cu o atenţie specială pentru determinarea modelelor originale şi
a autorilor, precum şi documente originale de la mai mulţi
domnitori din familia Mavrocordat, existente la Arhivele

Naţionale Iaşi. A fost expus şi un
monumental album, Istorie în
documente: Mavrocordaţii (17111786), îngrijit de Claudiu-Victor
Turcitu de la Arhivele Naţionale
Istorice Centrale. şi publicat de DAR
Development Publishing
Ca de obicei, comunicările la
această ediţie au fost grupate pe mai
m ul t e sec ţ i uni . La S e cţ i une a
Genealogie dinastică, cercetătorii
Alexandru Pânzar, Elisabeta Negrău,
Radu Albu-Comănescu şi Răzvan
Ionescu-Batta au adus câteva noutăţi
privind familiile domnitoare din cele
două Principate româneşti. În
secţiunea Contribuţii la o istorie a
familiei Mavrocordat, comunicările
prezentate de Violeta Barbu şi Sergiu
Iosipescu (Bucureşti), Mihai Mîrza,
Ioan Augustin Guriţă şi Sorin Iftimi
(Iaşi), Matei Cazacu (Paris) au încercat
să acopere cât mai complet această
temă.Secţiunea Strămoşii mei, având
ca specific asumarea Genealogiei ca o dimensiune a istoriei
personale (My History) şi ca instrument de investigare a istoriei
sociale în general, a reunit atât profesionişti ai domeniului, cât
şi descendenţi ai unor familii istorice, preocupaţi de memoria
familială: Radu Moţoc, Ştefan S. Gorovei, Lucian ValeriuLefter, Constantin Laurenţiu Erbiceanu, IonAndriu, Alexandra
Popescu. Contribuţii basarabene şi bucovinene a fost o
secţiune care a relevat preocupările genealogiştilor de la Iaşi şi
Chişinău întru mai buna cunoaştere a unor vechi familii legate
de destinul istoric al Basarabiei. Au fost prezenţi Marius-Andi
Daşchievici,Vasile Malaneţchi, Sergiu Bacalov, Silviu
Andrieş-Tabac şi preotul Manole Brihuneţ. Una dintre cele mai
bine reprezentate a fost secţiunea Străini printre români,
români în străinătate, care a reunit comunicările deosebit de
interesante ale lui Sorin Grigoruţă, Raluca şi Sergiu Iosipescu,
Cătălina Opaschi, Marius Chelcu şi Filip-Lucian Iorga.

De la stânga la dreapta: Bogdan ATANASIU, Aurica ICHIM,
Ştefan S. GOROVEI, Alexandru PÂNZAR

Slujitorii vechilor blazoane. Congresul de la Iaşi a oferit
prilejul reîntâlnirii celor mai cunoscuţi heraldişti din ţară, care
au prezentat comunicări de profil. Îi amintim pe Tudor-Radu
Tiron (Cancelaria Ordinelor şi Medaliilor, de la Preşedinţia
României), Attila István Szekeres, cu două texte, Constantin
Ittu (Sibiu), Nicolae Dergaci (Chişinău), Anton Coşa (Bacău),
Cătălin Hriban şi Sorin Iftimi (Iaşi), Ana-Felicia Diaconu
(Bucureşti). La întâlnirea heraldiştilor, Tudor-Radu Tiron a
prezentat lucrarea lui Attila István Szekeres, Patrimoniul
heraldic al judeţului Covasna, Editura Tinta,Arcuş, 2015.
Congresul de la Iaşi a fost o bună ocazie pentru întrunirea
anuală a Consiliului Ştiinţific al Institutului (cu membri din
Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Suceava, Toulouse şi Atena), precum
şi pentru Adunarea Generală a membrilor Institutului, prilej cu
care s-a făcut bilanţul actualei ediţii şi s-a reconfirmat calitatea
domnului Ştefan S. Gorovei, ca Preşedinte al Institutului
„Sever Zotta”.
Revista „Cronica veche” îşi dovedeşte încă o dată
disponibilitatea de a promova acele zone de cultură autentică,
de regulă rămase în afara manifestărilor gălăgioase ale străzii şi
mondenităţilor televiziunilor comerciale, fiind, de altfel,
singura publicaţie ieşeană care a oferit spaţiu unei preocupări
care marchează pregnant interesul pentru valori naţionale
perene.
Sorin IFTIMI
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