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CONGRESUL al XVII-lea DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ

După primul congres din 1989, cu o regularitate
de un an între congrese şi doi ani din 2001, s-au
desfăşurat lucrările celui de al XVII-lea congres
în perioada 12–14 mai 2016, fiind găzduit în
saloanele frumos amenajate ale Muzeului Unirii
din Iaşi.
Acest muzeu, restaurat cu multă pasiune şi
competenţă de factorii de decizie ai culturii din
Iaşi, sub coordonarea Doamnei Aurica Ichim, a
fost reşedinţa ultimului
principe al Moldovei şi
reşedinţa Familiei
Regale a României, în
1917-1918. În acest
spaţiu încărcat de
istorie au fost aduse
veştile despre Unirile
din 1859 şi 1918.
Institutul Român
de Genealogie şi
Heraldică „Sever
Zotta” din Iaşi este
patronat de un
preşedinte de onoare în
persoana distinsului
istoric Neagu M.
Djuvara. Consiliul ştiinţific este compus din 22
personalităţi,
care
s-au remarcat prin studii aprofundate în domeniul
genealogiei şi heraldicii. Comitetul director este
alcătuit din şase membri în frunte cu preşedintele
Institutului, Ştefan S. Gorovei.
În perioada 12-14 mai 2016 au fost prezentate
60 de comunicări pe diferite domenii, care definesc
genealogia şi heraldica, dintre care semnalăm
câteva:
1. Genealogie dinastică.
- Radu Albu-Comănescu – Bibeşti şi
Brâncoveni. Reconsiderări genealogice (secolele
XVI-XIX)
- Elisabeta Negrău – O genealogie pierdută a
lui Constantin Brâncoveanu
2. Contribuţii basarabene şi bucovinene.
- Silviu Andrieş-Tabac (Chişinău) – Familia
Pommer, ultimii Bogdăneşti cuhureşteni.
- Pr. Manole Brihuneţ (Chişinău) – Ctitorii şi
necropole boiereşti din Basarabia ca surse de

informaţii genealogice.
3. Biografie – prosopografie – genealogie.
- Christian Settipani (Paris) – Les revendications
d’une ascendance sainte et gallo-romaine chez
quelques familles médiévales.
- Cătălina Opaschi – Un pretendent la tronul
Principatelor Unite – principele Emile de SaynWittgenstein-Berleburg.
4. Familii, ramuri, personaje.
Antoaneta
Macovei – Vornicul
Moţoc – existenţă
spectaculoasă
în
istorie şi literatură.
- Ionela-Liliana
Ionescu - Bunica
Emilia Bădărău, neam
de răzeşi
5. Genealogie şi
heraldică istorică.
- Tudor-Radu Tiron
– Despre corbul cu inel
în cioc. Reprezentări
ale
stemelor
Hunedoreştilor într-un
manuscris din colecţia
Bibliotecii Bavareze de Stat.
- Gheorghe Lazăr – Neamul boierilor din
Drugăneşti
- Dan Emanoil Dobreanu – Succesiuni incerte
- Ruxanda Beldiman – Conacul de la Podoleni,
judeţul Neamţ
- Constantin Itu - Istorie şi heraldică în
monumentul dedicat Mariei Theresia la Viena.
6. Strămoşii mei.
- Ştefan S. Gorovei – Neamuri care se duc:
Văseştii.
- Constantin Laurenţiu Erbiceanu – Magistratul
Vespasian Erbiceanu (1865-1943)
- Radu Moţoc – „Amprente” genealogice ale
familiei Moţoc.
7. Contribuţii la o istorie a familiei
Mavrocordat
- Sergiu Iosipescu – Nicolae şi Constantin
Mavrocordat, domni fanarioţi?
(continuare în pagina 51)
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elegante, fermecătoare, bucătărese excelente, soţii
devotate şi femei adevărate, care se integrează cu
uşurinţă în orice societate, oricât de selectă ar fi
(p.80). De-ar fi fost sertarizate într-un capitol distinct,
toate aceste evocări ar fi constituit o adevărată cronică
de familie.
O diviziune a lucrării este consacrată colegilor de
facultate, dintre care se detaşează portretul Luminiţei
Dăscălescu, fiica primului secretar de Galaţi, mai apoi
prim-ministru al României, a cărei efigie nu conservă
nimic din ideologia ce-l consacrase pe tatăl său.
Surprinde mărturisirea că în familia sa, dincolo de
imaginea afişată public, se respectau tradiţiile
creştineşti de Paşti şi de Crăciun, ceea ce confirmă
ideea magului din Păltiniş, că în comunism nimeni nu
trăieşte în adecvaţie, că trăiam într-o viaţă dublă –
una afişăm în public şi cu totul alta în viaţa noastră
singulară, ferită de ochiul public. Dar cine-ar fi crezut
că fenomenul dedublării este aşa de gonflat încât să-i
cuprindă chiar şi pe cei care treceau drept apărători
fermi şi intransigenţi ai ideologiei comuniste? Fata însă
nu avea nimic din duritatea părintelui său şi chiar
merită o evocare edulcorată. Cât voi avea suflare,
îţi voi aprinde lumânări şi mă voi ruga pentru
sufletul tău curat şi frumos, pentru că tu n-ai avut
nici o vină că tatăl tău era sus plasat pe scara
socială (p.21).
O altă serie de portrete răsfrânge imaginea caldă
a celor care i-au fost colegi de cancelarie şi-a împărţit
cu ei bucuriile şi necazurile vieţii de dascăl. Pe mulţi
dintre ei – Sabin Condur, soţii Olteanu, Munteanu
Silvia, Nina Gurău etc. i-am cunoscut şi eu şi pot
depune mărturie că portretele creionate de autoare
sunt adecvate, mandolinare, simţite şi bineînţeles
meritate.
A fost o vreme când întreaga via ţă dintr-o
comunitate rurală era nervurizată de preotul şi
învăţătorul satului. Între timp, viaţa a evoluat, în sate
au apărut şi alte categorii de specialişti – medici, jurişti,
zootehnişti, dar preotul şi învăţătorul au rămas pilonii
de susţinere ai vieţii comunitare.
Nu mai insist. Cartea este scrisă cu inima şi cu
sufletul şi rămâne un omagiu adus celor ce-au pus
umărul şi-au drenat arealul lieştean pe via moderna a
devenirii sale istorice. Îi mulţumim autoarei pentru
această frumoasă colecţie de portrete şi amintiri ce
sper să se găsească pe masa de lectură a fiecărui
lieştean
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- Sorin Iftimi – Case şi ctitorii ale familiei
Mavrocordat din Moldova
- Matei Cazacu (Paris) – George Mavrocordat
(1893-1976)
8. Heraldică, sigilografie.
- Ana-Felicia Diaconu – Inventarierea ştiinţifică a
sigiliilor - normative arhivistice trecute şi abordări
contemporane
- Cătălin Hriban şi Sorin Iftimi – Noul armorial
universitar ieşean.
- Attila Istvan Szekeres – Stemele comunităţii
secuieşti
9. Străini printre români, români în străinătate.
- Raluca şi Sergiu Iosipescu – În jurul curţilor de
la Viziru-Brăila – istorie şi genealogie (1829-1920)
- Cătălina Opaschi – Natalia Cheşcu-Obrenovici,
regina tristă
Prezenţa la acest congres a Domnului Mihai Dim.
Sturdza, autorul Enciclopediei istorice, genealogică
şi biografică, care a ajuns la volumul III, a contribuit
prin întrebările şi discuţiile oferite pe subiectele
prezentate la o ţinută ştiinţifică deosebit de interesantă
şi elevată. Trebuie semnalat şi arborele familiei
Mavrocordat conceput şi prezentat de distinsul
genealogist din Elveţia: Florian Budu-Ghika.
O surpriză plăcută a fost expoziţia de portrete în
tuş pe hârtie galbenă, executate de către Octavian
Onea, membru fondator al institutului, care a activat
mulţi ani ca muzeograf la Casa B. P. Hasdeu din
Câmpina. Cele 35 de portrete reprezintă cu mare
acurateţe membrii acestui Institut Român de
Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, care au
participat cu lucrări la congresele din perioada
1993-2012. Printre personalităţile marcante se pot
recunoaşte: Paul Păltănea, Mihai Dim. Sturdza, Dan
Berindei, Paul Cernovodeanu şi Constantin
Bălăceanu-Stolnici. Întreaga colecţie a fost donată
acestui institut.
La standul cu cărţi au putut fi achiziţionate câteva
cărţi interesante de la Casa Editorială Demiurg
din Iaşi:
- Vasile Calestru – Huşii de ieri şi de azi
- Victoria Camelia Cotos – Populaţia Bucovinei în
perioada interbelică
- Regina Elisabeta văzută de N. Iorga
- Prinţesa Aurélie Ghika – Valahia modernă
Se poate spune cu certitudine faptul că şi acest
congres a fost un succes ştiinţific, care marchează cu
convingere continuitatea unei activităţi genealogice şi
heraldice româneşti. Merită toate felicitările cei care
au contribuit şi sprijinit această manifestare prin
colaborări şi sponsorizări, oferind conducerii acestui
institut, reprezentat de: Ştefan S. Gorovei,
Mihai-Bogdan Atanasiu şi Alexandru Pînzar, susţinerea
morală şi financiară.
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