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CONTRIBUÞIA ARMATEI ROMÂNE
LA REALIZAREA STATUII LUI ªTEFAN CEL MARE DIN CHIªINÃU
Dupã Primul Rãzboi Mondial, relaþiile dintre România ºi U.R.S.S. au devenit încordate, pentru
cã statul sovietic nu recunoºtea actul unirii Basarabiei cu România din martie 1918, iar statul român
nu recunoºtea statul U.R.S.S. ºi nu avea relaþii diplomatice cu acest stat.
La începutul anului 1923 s-a agravat situaþia pe Nistru. Pentru a se rezolva problema conflictelor
în aceastã zonã, la 5 august 1923, la Tiraspol, s-a întrunit comisia ruso-românã. În instrucþiunile
primite de delegaþia rusã se arãta cã la negocieri vor trebui sã se evite prin toate mijloacele decizii ºi
formulãri care ar putea duce direct la recunoaºterea de cãtre Rusia a cursului Nistrului drept frontierã
între U.R.S.S. ºi România. La 20 noiembrie 1923, la Tiraspol a fost semnat primul acord încheiat
între România ºi Uniunea Sovieticã, în care s-au stabilit mãsurile ºi procedeele pentru prevenirea ºi
aplanarea conflictelor pe Nistru.
Dupã eºuarea negocierilor de la Viena între cele douã state, la 6 aprilie 1924, la Moscova1, adjunctul
lui Litvinov a fãcut corespondentului ziarului „Pravda”2 urmãtoarea declaraþie: „Pânã la desfãºurarea
unui referendum, vom considera Basarabia ca parte integrantã a Ucrainei ºi a Uniunii Sovietice”3.
Guvernul României a rãspuns cã refuzã sã organizeze un referendum în Basarabia. Nu teama de
rezultatul obþinut a fãcut România sã nu accepte acest referendum, ci faptul cã, indirect, ar fi
recunoscut cã exista o problemã cu Basarabia.
Atunci aceastã problemã a fost creatã în sudul Basarabiei prin declanºarea rãscoalei de la
Tatarbunar, care a fost o revoltã þãrãneascã armatã, de inspiraþie bolºevicã, care a avut loc în zilele de
15-18 septembrie 1924, în împrejurimile oraºului Tatarbunar (uneori scris ºi Tatar-Bunar) din
Bugeac (Basarabia de Sud). Rãscoala a fost condusã de un comitet revoluþionar prosovietic care a
cerut unificarea cu R.S.S. Ucraineanã ºi sfârºitul „ocupaþiei româneºti în Basarabia”4. S-a încercat
inducerea ideii cã „revoluþia” a izbucnit în toatã Basarabia ºi cã apariþia trupelor sovietice este
iminentã. Moscova hotãrãºte, la 12 octombrie 1924, crearea unui stat artificial, Republica Autonomã
Sovieticã Socialistã Moldoveneascã. Republica moldoveneascã a fost înfiinþatã în stânga Nistrului ºi
avea 210 km lungime ºi 95 km lãþime5.
Pentru înãbuºirea rebeliunii, guvernul României a trimis trupele de artilerie din Corpul III al
Armatei Române ºi o unitate de marinã. În perioada 24 august-2 decembrie 1925, timp de mai bine de
trei luni (103 zile), s-a desfãºurat la sediul Consiliului de Rãzboi al Corpului III Armatã din Chiºinãu
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Ioan Scurtu, Istoria românilor. România întregitã (1918-1940), vol. VIII, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2003, pp.
106-195.
Pravda (în limba rusã: AD¿&*", „Adevãrul”) a fost o publicaþie oficialã a Partidului Comunist bolºevic între anii 1918 ºi
1991. Ziarul apare în continuare în Rusia.
Vezi pe larg, Relaþiile româno-sovietice. Documente, vol. I: 1917-1934, editat de Direcþia Arhivã diplomaticã a
Ministerului Afacerilor Externe al României ºi Departamentul Istorico-documentar al Ministerului Afacerilor Externe al
Federaþiei Ruse, redactor responsabil al ediþiei române Dumitru Preda, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 1999; Ludmila
Rotari, Miºcarea subversivã din Basarabia în anii 1918-1924, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2004, ºi Octavian Þâcu,
Problema Basarabiei ºi relaþiile sovieto-române în perioada interbelicã (1919-1939), Chiºinãu, Editura Prut
Internaþional, 2004.
http://www.sud-est.md/numere/20001001/dramaintelectualilor/
Republica Autonomã Sovieticã Socialistã Moldoveneascã (1924-1940).
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procesul participanþilor la revolta armatã de la Tatarbunar (supranumit în presa româneascã
„Procesul celor 500”)6.
În acest context, iniþiativele generalului Vasile Rudeanu7 aveau sã fie apreciate de societatea
românescã din stânga ºi dreapta Prutului8. Generalul Vasile Rudeanu, comandant al Corpului III
Armatã din Chiºinãu, a avut ideea realizãrii monumentului voievodului ªtefan cel Mare în Chiºinãu9.
S-a adresat sculptorului Alexandru Mihailovici Plãmãdealã10, director al ªcoalei Comunale de
Belle-Arte din Chiºinãu, ca sã realizeze statuia lui ªtefan cel Mare din bronz. Sculptorul Al.
Plãmãdealã a acceptat sã lucreze fãrã niciun contract. Când i s-a fãcut sculptorului propunerea de a-l
reprezenta pe voievodul moldovean într-o sculpturã monumentalã – acesta avea deja în atelier schiþa
unui portret al domnitorului Moldovei, ªtefan cel Mare11.
Generalul Vasile Rudeanu a cerut concursul Primãriei Municipiului Chiºinãu ºi a obþinut de la
primarul de atunci, Gherman Pîntea12, ca Serviciul Tehnic al Municipiului, în frunte cu ºeful
Serviciului, arhitect Eugen A. Bernardazzi13, domnii Hevanschi, Bugan, Pavlovschi ºi alþii, sã
contribuie, în mod gratuit, cu cunoºtinþele lor tehnice, la lucrãrile necesare, neprimind decât retribuþia
lor obiºnuitã de la Primãrie.
Olga Plãmãdealã, soþia sculptorului, avea sã povesteascã: „În vara anului 1924, Alexandru
Mihailovici [Plãmãdealã, n.a.] a fost înºtiinþat cã, la Chiºinãu, s-a înfiinþat un comitet pentru înãlþarea
unui monument al domnitorului ªtefan cel Mare. Preºedintele comitetului a încercat sã-l convingã pe
A.M. Plãmãdealã sã facã macheta sculpturii fãrã contract, deoarece la acea orã comitetul nu dispunea
de nici un ban”. A.M. Plãmãdealã a acceptat sã facã macheta, dar a cerut sã fie susþinut financiar pentru
„a putea vizita locurile istorice pe unde ªtefan cel Mare a trecut biruitor cu sabia […]”.
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Dupã finalizarea procesului, majoritatea celor arestaþi au fost achitaþi de instanþã. Un numãr de 85 rebeli au fost condamnaþi
la pedepse cu închisoarea: majoritatea la pedepse între 6 luni ºi 6 ani, doi la 15 ani muncã silnicã ºi Iustin Batiºcev la muncã
silnicã pe viaþã. Dintre cei 85 de condamnaþi niciunul nu era român. În acest proces s-a intenþionat demonstrarea faptului cã
rãscoala de la Tatarbunar a fost organizatã de U.R.S.S.
Generalul Vasile Rudeanu a fost fiul colonelului Constantin Rudeanu cãsãtorit cu Elena Fundãþeanu. Colonelul Vasile
Rudeanu a condus delegaþia românã în Franþa pentru negocierea contractului de furnizare a armamentului ºi muniþiei
destinate armatei române în anul 1917. Dupã ce a fost avansat la gradul de general, V. Rudeanu, a scris în anul 1936
lucrarea cu titlul: „Apãrarea naþionalã ºi bogãþiile României întregite”. Emanuel (Manole) Rudeanu, (n. la 26 mar. 1921,
la Bucureºti), fiul generalului de armatã Vasile Rudeanu ºi al Tatianei, nãscutã Lahovary, absolvent al Facultãþii de Drept
din Bucureºti, doctorand în ªtiinþe politico-economice. A fost avocat în baroul Ilfov ºi membru al corpului diplomatic
(pânã în 1947, când a fost exclus). Arestat la 6 noiembrie 1947 ºi la 1 aprilie 1949.
În anul 1927 este format un comitet pentru construirea Monumentului Aviatorilor din Bucureºti. Din acest consiliu au fãcut
parte: prof. dr. I. Cantacuzino, generalul Vasile Rudeanu, colonel medic aviator Victor Atanasiu, aviator Cornel Olãnescu,
aviator Mihai Oromolu.
Apud. Vasile Malaneþchi, …Chipul sãu în moºtenirea sa (IV), în „Revista româneascã”, nr. 3(49), 2007, pp. 31-32.
http://astra.iasi.roedu.net/pdf/nr49p31-32.pdf
Alexandru M. Plãmãdealã (09.10.1888, Chiºinãu-15.04.1940, Chiºinãu), sculptor. A studiat arta plasticã la Chiºinãu, apoi
la ªcoala Superioarã de Picturã, Sculpturã ºi Arhitecturã din Moscova. În creaþia sa a practicat toate genurile sculpturii:
portretul, nudul, sculptura monumentalã, bustul funerar, compoziþia de gen, plastica micã. Una din cele mai importante
lucrãri ale lui Alexandru Plãmãdealã rãmâne monumentul lui ªtefan cel Mare – o statuie monumentalã, care „prin
simplitatea aparentã ne dã o impresie certã, a operei bine gândite, ºi executate cu precizie tehnicã ºi iscusinþã artisticã”.
Vasile Malaneþchi, …Chipul sãu în moºtenirea sa (I), http://astra.iasi.roedu.net/texte/nr46ChipulSau.html.
Gherman Pîntea, (n. 13 mai 1894-d. 1967), primar al oraºului Chiºinãu în anii 1923, 1927-1928, 1932. A fost un om politic
român din Basarabia, membru în Sfatul Þãrii, om de stat, publicist, învãþãtor. La 27 martie/9 aprilie 1918 a votat unirea
Basarabiei cu România. Participant la Primul Rãzboi Mondial. Fãrã de partid. Deputat în Sfatul Þãrii. În primul Guvern al
Basarabiei autonome deþine postul de adjunct al directorului general de la Ministerul de Rãzboi. A fost preºedinte al
Camerei de Comerþ ºi Industriei din Chiºinãu. În iunie 1940 s-a refugiat peste Prut. În timpul rãzboiului a ocupat postul de
primar al Odesei (1941-1944). Dupã 1944 s-a aflat în România, unde a fost arestat de mai multe ori.
http://chisinaul.blogspot.com/2009/04/lista-de-primari-ai-orasului-chisinau.html
Arhitectul A. Bernardazzi a proiectat peste 30 de edificii arhitecturale în municipiul Chiºinãu ºi în alte localitaþi ale
Basarabiei. Clãdirile reprezentative construite dupã proiectele lui A. Bernardazzi sunt: Biserica greacã din Chiºinãu, Duma
orãºeneascã, Judecata de circumscripþie, ªcoala popularã, Casa M.M. Catacazi (Chiºinãu), conacul Manuc-Bey din
Hinceºti, biserica „Al. Nevski” din Ungheni º.a. Monumentul „ªtefan cel Mare” este cea mai importantã realizare a
sculptorului Al. Plãmãdealã ºi a arhitectului Eugen Bernardazzi. Monumentul a fost inaugurat în anul 1927 în Grãdina
Publicã a oraºului Chiºinãu, dupã care a fost transportat în România ºi reinstalat în Chiºinãu, dupã încheierea rãzboiului.
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A.M. Plãmãdealã a plecat la mãnãstirea Voroneþ, pentru a lua cunoºtinþã de frescele pe care au
fost înveºnicite chipurile domnitorului ºi ale membrilor familiei lui. În bibliotecile din Cernãuþi ºi Iaºi
el a consultat numeroase documente istorice14.
S-a decis sã realizeze macheta în mãrime naturalã. S-a ales ca atelierul sã fie în spaþiul unei
ºcoli din Chiºinãu, aflatã pe strada Tighina. Atelierul a fost izolat de restul ºcolii. Primarul Nicolae
Bivol15 a gãsit potrivitã aceastã soluþie ºi, astfel, sculptorul se putea apuca de lucru. La dispoziþia
lui se aflau doi soldaþi, pe nume Popa ºi Sidoruºchin, care-l ajutau sã care lutul ºi alte materiale
grele16.
Scriitorul Constantin Ignãtescu, personalitate a vieþii culturale în Basarabia17, ºi-a adus
contribuþia la donaþia publicã organizatã de comitetul pentru înãlþarea monumentului prin vãrsarea în
fondul special a întregului beneficiu rezultat din jucarea pe scena teatrului a spectacolului montat
dupã poemul sãu Amintirile lui Mogîldici. Trebuie amintit cã directorul teatrului era scriitorul
Ludovic Dauº (1873-1954)18, a cãrui soþie, Ketty, la rându-i fãcea parte din comitetul condus de
generalul Vasile Rudeanu19.
Printre cei ce au promovat ºi sprijinit prin fapte concrete ideea a fost ºi generalul de divizie Ioan
Râºcanu20, ofiþer de înalt rang al Armatei Române. Faptul cã s-a implicat activ în soluþionarea unor
probleme legate de desfãºurarea lucrãrilor e demonstrat ºi de prezenþa numelui sãu în scrisorile-reportaj
ale sculptorului Alexandru Plãmãdealã. Scria despre calitãþile generalului Ioan Râºcanu, sociale ºi
profesionale, înþelegerea perfectã a stãrii de lucruri din Basarabia, atenþia ºi grija cu care a abordat
necesitãþile acestui þinut mãrginaº al þãrii reîntregite l-au fãcut, ca ºi pe colegul sãu, generalul Vasile
Rudeanu, foarte popular în rândul cetãþenilor de aici.
În acelaºi timp, generalul Rudeanu a organizat un „comitet de Doamne”, pentru adunarea
fondurilor. Din comitetul pentru adunarea fondurilor au mai fãcut parte soþiile unor militari
(generalii Tomescu ºi Firu, coloneii Bãlãºescu, Karp ºi Hermeziu, maiorul Ionaºcu, toþi aflaþi în
subordinea generalului Vasile Rudeanu), ale unor foºti primari ai municipiului Chiºinãu (Vladimir
Herþa, Vasile Bîrcã, Gherman Pîntea); ale unor oameni politici ºi de stat (Constantin Climescu, fost
procuror general ºi prim-preºedinte al Curþii de Apel Chiºinãu, Ioan Gh. Pelivan susþinãtor al
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http://www.moldova.org/page/stiti-oare-ca-in-chisinau-159-rom.html
http://astra.iasi.roedu.net/texte/nr46ChipulSau.html
Nicolae Bivol dupã Unire a fost primar la Chiºinãu în anii 1923-1924 ºi în 1925-1926.
Vasile Malaneþchi, …Chipul sãu în moºtenirea sa (I). http://astra.iasi.roedu.net/texte/nr46ChipulSau.html
Scriitorul Constantin Ignãtescu (n. 1889, comuna Dumbrãveni, jud. Botoºani – d. 1968, Bucureºti) a exercitat, între altele,
câteva funcþii importante la Chiºinãu în perioada interbelicã, fiind preºedinte al Uniunii Presei Române Libere din
Basarabia ºi subdirector al Teatrului Naþional din Chiºinãu.
Ludovic Dauº (1873-1954) scriitor, publicist ºi traducãtor român de origine cehã, a fost director al Teatrului Naþional din
Chiºinãu.
http://astra.iasi.roedu.net/pdf/nr49p31-32.pdf
Generalul Ioan Rãºcanu (n. 4 ianuarie 1874, Cahul, Basarabia – d. 25 februarie 1952, Sighet). A fãcut carierã în Armata
Românã. A revenit în provincia natalã în 1918 în calitate de comandant al Diviziei 1 Vânãtori. A deþinut portofoliul de
ministru de Rãzboi (1 decembrie 1919-9 ianuarie 1920), (13 martie 1920-16 decembrie 1921), portofoliul de ministru de
Stat, comisar superior al Guvernului în Basarabia ºi Bucovina (30 martie 1926-5 iunie 1927). Elena Posticã, Figuri
basarabene în guvernele României interbelice, p. 321.
http://www.nationalmuseum.md/ro/pub/rev/pdf/vol_2_2/29_Postica.pdf
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Unirii, fost ministru ºi, în mai multe rânduri, deputat al Parlamentului României)21 ºi soþia lui,
Maria Pelivan22 º.a.
Primãria a introdus în bugetul sãu o sumã pentru ridicarea acestui monument, acordând gratuit
lucrãtori, camioane etc. Generalul Rudeanu alegea, din efectivele regimentelor aflate sub ordinele
sale, soldaþi-specialiºti, care au luat parte la lucrãri de soclu etc. Generalul Rudeanu, a intervenit pe
lângã ministrul Alexandru Lapedatu, iar Ministerul Cultelor ºi Artelor23 a acordat o sumã pentru acest
monument. Piatra (gresia) pentru soclu ºi piaþetã (43 vagoane a câte 15.000 kg/vagon) a fost oferitã
de cãtre stat din cariera Cosãuþi din Basarabia, iar bronzul pentru statuie a fost donat de cãtre
Ministerul de Rãzboi, materialul a provenit din tunurile de bronz otomane, capturate în rãzboiul
româno-ruso-turc din 1877-1878 (6 tunuri mari).
Lucrãrile monumentului propriu-zis – soclul ºi statuia – au început în anul 1924 ºi s-au terminat
în anul 1925. Chiar dacã nu se mai afla în Basarabia, începând cu anul 1925, generalul Rudeanu
(notat, în corespondenþa lui Al. Plãmãdealã, cu iniþiala „R”) a continuat sã fie preocupat de gãsirea
fondurilor pentru finalizarea lucrãrilor ºi inaugurarea monumentului24.
Din fondurile acumulate de comitet au fost remunerate doar operaþiunile ce nu puteau fi
executate altfel: transpunerea în bronz a statuii la turnãtoria lui V. Râºcanu din Bucureºti, extragerea
ºi prelucrarea blocurilor de piatrã ºi a plãcilor decorative de la carierele din Cosãuþi pentru postament
ºi piaþetã, transportarea lor, cu cotige special construite, pânã la gara Floreºti (de aici au fost preluate
de reprezentantul primãriei Capitalei ºi transportate cu trenul pânã la Chiºinãu). Gratuit, trebuie sã
înþelegem, la solicitarea armatei ºi prin concursul conducerii C.F.R., statuia voievodului a fost
transportatã de la Bucureºti la Chiºinãu, dupã ce a fost turnatã în bronz.
Parþial, adicã în mãsura în care comitetul de iniþiativã a dispus de fonduri, fãrã însã a se fi ajuns la
valoarea totalã, a fost remuneratã contribuþia sculptorului Al. Plãmãdealã ca autor al statuii ºi,
respectiv, a inginerului Gh. Leviþchi, care, aºa cum am vãzut, a condus ºi supravegheat, secondat de
artist, lucrãrile de montare a pãrþilor constitutive ale monumentului ºi de amenajare a piaþetei. Astfel
cã devizul de cheltuieli al memoriului din 1942 al inginerului Leviþchi este unul estimativ.
Deºi elaborat la un deceniu ºi mai bine de la finalizarea lucrãrilor, devizul de cheltuieli, trebuie
sã admitem, reflectã, în linii mari, obiectiv, suma realã a necesarului pentru edificarea monumentului,
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Ioan Gh. Pelivan a fost trimis în 1922, de Guvernul român la Conferinþa de Pace de la Geneva. A deþinut, apoi, mai multe
mandate de deputat. În 1923 intrã în Partidul Naþional Þãrãnesc Român. Între anii 1919-1920 deþine funcþia de ministru al
Justiþiei în guvernul lui Vaida-Voievod. Între 1927-1936 a condus filiala din Basarabia a Asociaþiei de culturã „Astra”. Mai mulþi ani a
fost director al revistei „Viaþa Basarabiei”. În anul 1944 familia Pelivan s-a refugiat la Bucureºti. La 4 mai 1950, la ora trei
noaptea, persoane de la Securitate îl aresteazã pe Ion Pelivan. Avea 74 de ani ºi era bolnav. Securiºtii au spus familiei
cã îl iau pe Ion Pelivan ca sã dea o declaraþie ºi pe urmã îl elibereazã. De atunci, însã, nimeni din familia Pelivan nu l-a mai
vãzut. http://www.stiri.romanism.net/ion-pelivan-membru-in-sfatul-tarii.html
Maria Pelivan era descendentã din familia Gogu din Oltenia. S-a nãscut în martie 1886 la Craiova. Face studiile la „Belle
Arte” la München, Germania. Cunoºtea foarte bine franceza ºi germana. Cãsãtorindu-se cu Ion Pelivan s-a stabilit la
Chiºinãu. Aici se va dedica activitãþii de caritate ºi asistenþã socialã. Astfel ea devine preºedinta „Asistenþei publice
pentru copii din oraºul Chiºinãu”, totodatã situându-se ºi în fruntea „Crucii Roºii din Basarabia”. A colaborat la „Revista
arheologicã bisericeascã” din Chiºinãu. A fost profesoarã de limbã germanã ºi a tradus lucrãri ale autorilor germani. A fost ºi
preºedinta societãþii umanitare „Principele Mircea” pentru ocrotirea copiilor orfani. Pentru activitatea ei neobositã pe
tãrâmul social ºi umanitar a fost distinsã de Guvernul român cu un ºir de decoraþii, printre care amintim aici: „Meritul Sanitar”
clasa I-a, „Rãsplata Muncii”, „Coroana României” în grad de cavaler.
Alexandru Lapedatu, ministerul Cultelor ºi Artelor (30.10.1923-27.03.1926) în guvernul Ion I.C. Brãtianu
(19.01.1922-27.03.1926). http://www.stiri.romanism.net/ion-pelivan-membru-in-sfatul-tarii.html
Statuia este consacratã Domnitorului Moldovei, ªtefan cel Mare. Conducãtor de oaste, ctitor al celor mai frumoase
locaºuri monastice medievale ªtefan cel Mare este reprezentat în odãjdii voievodale, cu mâna dreaptã sprijinitã pe
paloº, iar cu stânga, ridicatã în sus, þinând crucea, ce semnificã respectiv victoriile repurtate în lupte ºi bisericile
ctitorite de Voievod. Ca realizare plasticã este socotit drept unul dintre cele mai importante monumente din regiune.
http://www.monument.md/catalog/statui
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chiar dacã, din insuficienþã de mijloace, plãþile nu au fost fãcute la cota deplinã ºi în totalitate pentru
toate operaþiunile indispensabile25.
Alexandru Plãmãdealã scria soþiei sale, la 15 martie 1927, în continuare: „Eu întotdeauna m-am
aflat departe de afacerile pecuniare legate de monument… Dacã, bunãoarã, creaþia mea meritã
atenþie, Ministerul n-are decât sã-mi dea un premiu, eu nu-l voi refuza, cu atât mai mult cã am lucrat
aproape pe degeaba…”26.
Postamentul a fost conceput dupã motivele arhitecturii populare moldoveneºti ºi a fost executat
din piatrã de Cosãuþi. Parametrii lui au fost stabiliþi de E.A. Bernardazzi, arhitectul oraºului, ºi
inginerul G.A. Leviþchi. De la cariera din Cosãuþi s-au adus trei blocuri de piatrã. Sub conducerea lui
G.A. Leviþchi monoliturile au fost cioplite de meºterii cosãuþeni Maxim Andrievschi, Procop
Zagaievschi ºi fraþii ªendilã, veniþi la Chiºinãu odatã cu blocurile aduse din satul lor… Turnarea
statuii în bronz n-a fost posibilã la Chiºinãu, deoarece unica turnãtorie din oraº, a lui Mocanu, nu
dispunea de tehnologia necesarã pentru a efectua aceastã operaþie. Sculptura fu expediatã la
Bucureºti la turnãtoria lui Rîºcanu. Bronzul l-au primit de la conducerea arsenalului bucureºtean –
tunuri turceºti, luate trofeu în timpul rãzboiului ruso-turc din 187727.
Au fost remuneraþi meºterii pietrari de la Cosãuþi, cãrora le-a revenit, pentru postament,
aproximativ 1 mil. 500 mii lei, iar pentru piaþetã (bãnci, trotuare, borduri, vase decorative) – încã un
milion din suma totalã de 4 mil. de lei. Dar plecarea de la Chiºinãu, în 1925, a generalului Vasile
Rudeanu a încetinit întrucâtva, e adevãrat, ritmul lucrãrilor.
Statuia a fost elaboratã în varianta ºi forma definitivã, la Chiºinãu, în 1924 ºi trecutã în bronz în 1925,
la Bucureºti, în turnãtoria lui V. Rîºcanu. În scrisoarea lui Alexandru Plãmãdealã adresatã la 15 octombrie
1925, din Bucureºti, soþiei, la Chiºinãu scria: „Sunt sãnãtos, în fiecare zi mã aflu la Râºcanu, care îmi
toacã domol nervii ºi care cred cã va tãrãgãna lucrul, dar despre asta nu-i spune lui Gh. Leviþchi. Deºi pe
lume se întâmplã ºi minuni, cred cã monumentul nu va fi gata mai devreme de 15 noiembrie…”. ªi mai
departe: „Luni a fost turnatã în bronz mâna care þine sabia. A ieºit foarte bine, însã Râºcanu gãseºte cã
bronzul e prea moale ºi cã la bronzul din tunuri trebuie adãugat bronzul lui. Trebuie sã înþelegi cã la
mijloc sunt tertipurile lui. Cizelarul considerã cã acest bronz este prea bun pentru o statuie mare,
deoarece acest material e folosit mai cu seamã pentru piese de salon. Este vorba de bronzul din tunurile
anului 1877. Eu o sã insist sã fie turnat numai ºi numai din materialul care li se dã”28.
Acestea au fost reluate, într-o fazã nouã, cãtre finele anului 1927, când în fruntea comitetului era
comandantul militar, generalul Romulus Scãriºoreanu29. Lucrãrile la piaþetã au fost terminate abia în
25

26
27
28
29

Al. Plãmãdealã din scrisoarea adresatã soþiei sale la 15 martie 1927, cât se poate de concludentã, dar ºi întru totul
edificatoare asupra problemei abordate aici: „Îþi mulþumesc pentru Gîndirea. Dacã, între altele, ai citit în aceastã revistã
despre monumentul lui Eminescu, pe care îl va face Oscar Han, ia seama în ce condiþii lucreazã el ºi cât primeºte: nici mai
mult, nici mai puþin de douã milioane (numai pentru machetã ºi modelul din ghips dupã care se va turna în bronz); cu alte
cuvinte, el ia numai pentru munca sa cu 500.000 mai mult decât costã «ªtefan» împreunã cu soclul, cu platforma ºi
întregul monument. Sunt sigur cã Eminescu al lui va fi cu mult mai mic decât «ªtefan»”.
Arhiva Naþionalã a Republicii Moldova, se va cita în continuare A.N.R.M., fond 2114, inv. I, d. 99, f. 11-11 verso.
Sofia Bobernagã, Olga Plãmãdealã, Alexandru Plãmãdealã, Chiºinãu, Editura „Literatura Artisticã”, 1981, pp. 17-19.
http://astra.iasi.roedu.net/texte/nr46ChipulSau.html
Vezi: A.N.R.M., fond 2114, inv. I, d. 99, f. 11-11 verso.
Generalul R. Scãriºoreanu era cunoscut pentru susþinerea actului de culturã naþionalã. Un exemplu îl reprezintã Societatea
culturalã „General David Praporgescu”, care s-a înfiinþat la 1 decembrie 1920, la iniþiativa comandantului Diviziei I
Cavalerie, generalul R. Scãriºoreanu, ºi a maiorului Pleniceanu, cu ocazia sãrbãtorilor dedicate Unirii din 1918, care au
avut loc în acel an la ªimleu. Preºedinte al noii societãþi a fost numit Alexandru Aciu. Acesta convoacã adunarea generalã
de constituire a noii societãþi la 12 decembrie 1920, la ªimleu, pentru a adopta ºi aproba statutele de funcþionare. La aceastã
adunare au participat 40 de persoane, în frunte cu generalul Scãriºoreanu. Preºedinte de onoare al noii societãþi a fost ales
generalul Scãriºoreanu, iar preºedinte executiv, Ioan Deleu. Din conducerea noii societãþi mai fãceau parte Coriolan
Meseºian, ca director al coriºtilor, Ioan Ossian ºi Valer Vicaº, vicepreºedinþi, maiorul Pleniceanu ºi vicarul Alexandru
Gheþie, membri de onoare. Divizia I Cavalerie, prin comandantul sãu, a promis sprijin noii societãþi, dar urma, spre regretul
ºimleuanilor, sã pãrãseascã oraºul Sãlaj. Marin Pop, Aspecte privind activitatea asociaþiilor culturale sãlãjene în primii
ani dupã Marea Unire (1919-1924), în „Þara Bârsei”, nr. 8 (serie nouã), 2009, pp. 124-125. Vezi ºi „Gazeta de Duminecã”,
nr. 34 din 19 decembrie 1920. http://tara-barsei.ro/wp-content/uploads/2009/02/popmarin2007.pdf
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anul 1928, când a avut loc dezvelirea monumentului. ªtefan cel Mare este reprezentat în odãjdii30
voievodale, cu mâna dreaptã sprijinitã pe paloº, iar cu stânga, ridicatã în sus, þinând crucea, ce
semnificã victoriile repurtate în lupte ºi respectiv bisericile ctitorite de Voievod. Monumentul are
11,20 metri înãlþime. Soclul este compus din 5 pietre monolite ºi are 6 metri înãlþime. Statuia are 5,20
metri înãlþime. Pe faþada principalã a soclului: „ªtefan cel Mare – Domnitor al Moldovei. 1457-1504”.
Data dezvelirii monumentului a coincis cu sãrbãtorirea aniversãrii a 10 ani de la Unire. Au participat
la acest moment A.S.R. Principele Regent Nicolae, precum ºi ceilalþi reprezentanþi ai Regenþei, Consiliul
de Miniºtri în întregime, generalul Vasile Rudeanu, autoritãþile civile ºi militare în frunte cu generalul
Romulus Scãriºoreanu31, reprezentanþii judeþelor, comunelor etc. ºi o mulþime imensã.
Pe linia susþinerii culturii româneºti, a tradiþiei ºi a faptelor de arme în Basarabia se înscrie ºi
generalul Petre Cãnciulescu, comandantul Corpul III Armatã. El fost unul dintre cei mai apreciaþi ºi
iubiþi ofiþeri atât de cãtre „toþi camarazii sãi, cât ºi de lumea civilã, în special minoritarã”. Aceastã
ultimã referire se datoreazã „mãiestriei cu care generalul P. Cãnciulescu s-a achitat de sarcina de
reprezentant al oºtirii la Chiºinãu în calitatea de comandant al Corpului III Armatã ºi al garnizoanei,
unde a ºtiut sã întreþinã cele mai bune relaþii cu ºefii autoritãþilor civile, eclesiastice ºi sociale”, dupã
cum nota, în octombrie 1933, inspectorul general de armatã, generalul Alexandru Gorsky32.
Monumentul a fost restaurat în anii: 1942 ºi 1945, iar în anul 1990 de cãtre Combinatul de
Restaurare al Ministerului Culturii din Moldova.
The contribution of the Romanian army
to the building of the statue of Stephen the Great in Chisinau
Abstract
The initiatives of General Vasile Rudeanu were to be appreciated by the Romanian society on
both the left and the right sides of the Prut river. General Vasile Rudeanu, a commander of the 3rd
Army Corps in Chisinau, came up with the idea of building a monument representing the Moldavian
voivod Stephen the Great in Chisinau. He talked to the sculptor Alexandru Mihailovici Plãmãdealã,
headmaster of the Belle-Arte Public School in Chisinau, asking him to build the statue out of bronze.
The sculptor agreed to build the statue, without concluding any contract. When the artist was
presented with the proposal to portray the Moldavian voivod in a monumental sculpture, he already
had a draft of the portrait of Stephen the Great in his atelier. To this purpose, he had consulted a great
number of historical documents in the Cernauti and Iasi libraries.

30
31

32

Veºminte bisericeºti pe care le îmbracã preoþii la oficierea slujbei religioase sau în împrejurãri solemne.
La 13 august 1938, regele Carol al II-lea promulgã o nouã reformã administrativã, creând 10 þinuturi administrative pe
teritoriul României; noii rezidenþi regali ºi secretari generali numiþi ai þinuturilor depun jurãmântul de loialitate faþã de
rege. Între cei numiþi: general de corp de armata (r) Al. Hangu; general de divizie (r), fost comandant al Corpului 6 Armata
(Cluj), Danilã Popp; general de divizie Romulus Scãriºoreanu; general (r) Mihail Negruzzi.
Petre Cãnciulescu s-a nãscut la 10 iunie 1877 în Poiana, judeþul Dolj, fiind fiul lui Cancea Sorovici ºi al Dinei. A avut o carierã
militarã de 39 de ani petrecuþi în cazarmã sau pe câmpul de luptã, alãturi ºi împreunã cu bravii sãi subordonaþi. În 1937 va fi
trecut în rezervã pentru limitã de vârstã. A mai fost decorat cu „Medalia Comemorativã a Încoronãrii”, ordinul polonez
„Virtutea Militarã”, Medalia comemorativã a rãzboiului mare „Victoria” în 1924; Crucea de rãzboi cehoslovacã în 1925;
Ordinul „Steaua României” în gradul de comandor ºi Ordinul „Coroana României” clasa a II-a în 1931. Comandor (r) prof.
univ. dr. Jipa Rotaru, Un erou al Rãzboiului de Întregire dat uitãrii. Generalul Petre Cãnciulescu, op. cit., 2008, pp. 17-22.
http://www.defense.ro/SIA%2025.03.2010/Carte%20-%2026%20iulie%202008%20 %20continut%20final.pdf
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