
STUDI I 
PODURI VECHI DE PIATRĂ ÎN MOLDOVA 

M-lHAl TSPIR. -------------------

Investiţ i i le în bani şi mîna de lucru pentru r idicarea 
podurilor - îndeosebi a celor fixe, din kmn, p iatra, sau 
caramidă' - erau în Moldova Evu.lui Mediu, ca, de altfel  şi 
în celelalte ţari române, rarre, daca nu cu totul sporadioe. Fap
tul este cunoscut şi o prima exp l icaţie Oll referire concreta la  
Moldov.a - un-de podurile sînt atestate documentar în ca d in 
14202 - ne este oferita de lin contemporan al lui Petru Rareş 
care explica numărul foane mic al  p odur i lor fixe "prin teama 
moldovenilor ca mt ntmva duşmanul, printr-o repede mişcare, 
S,1. pătnmdii. �t)wr În tarii şi s-o ontpe"3. însemnatatea strate
gică a podurilor este consemnată cu olaritat� şi de Dimitrie 
Cantemir în Descriptio Moldaviae , în Dimpul expedi\ i i lor mi l i
tare conduse de wl Dan, moldoveni i erau obligaţi sa contr;buie 
cu patru mii de oameni " pentnt deschiderea de dnt7nuri şi 
pen.tHt repararea de pod�tl'i"4. Daca adăugam la acea ta posibi
l i tăţile reduse .ale meşterilor, vom Înţelege, poate, mai uşo'r, 
de ce podurile statatoare, situate, desigur, pe drumurile mai 

1 T n  SLUdilll prof. . . Gillrescll Despre p'trlţi ş i  podllri (c. . Gill
reseu, Contribul'i; la istoria ştiinţei şi tehnicii romiineşti 2n seca/ele XV 
- l11cepuw/ secoluilii XlX, Ed. Ştiinţifică, Bucure ti, 1973 p. 14), Întîlnim 
o utilă ela ificare: "Podurile din trec/1tI11 nostTIl a/ţ fost de două feluri: 
podtlTi umblătoare şi poduri stătătoare. Acestea din urmă erau la rÎndu-le 
de două leltlTi: podllri pe vase şi poduri fixe, ultima categorie comportind 
iarăşi două varietăţi, poduri de lemn şi poduri zidite din piatră salt cără
midă". în lucrarea de faţă ne ocupăm numai de ultima subdiviziune inc\u,?( 
În clasificarea citată. 

2 Ibidem, p. 26. 
3 rbidem, p. 14. 
4 Ibidem, p. 18 
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Fig. 1. »Podul Doamnei" de la hiţcani. 

importante, ,er.au construioc, totuşi ,  deasupra cur,suri lor de apa 
latu,r,aJnice, a'colo unde mal ,urile erau ,a.brupue. 

RaritatJea podLli1'ilor [te ur·an forma adesea în surse de veni
turi importante pentru p1'Oprietarii de moşi i ,  l aici au eclezias
tici ,  pe ale caror domenii erau edificate. Brudina - impozitul 
perceput la trecerea poduLui, indiferent de categoria aces'tuia  
-, este men ţj.onata pentr:u prima dat.:� la Începutul secolului 
al XVII-lea şi este pri,lej, în veCllourile VI I  şi XVI I I , de 
permanente d ispute îmre boieri, sau între boieri şi răz:eşi .  Este 
vorba, însa, în majoritatea cazuri,lolr, de poduri umblătoares. 

Cît priveşte podurile de pi.at,ră din Moldova, ele deţin, în 
acest context, un ,loc privilegiat, nu nlllmai în cadrul cclo.rlalte 
categori i  de poduri ,  clar ohiar faţa de an ambkLL arhiwcwrii 
epoc i i ,  în situaţia în care întrebuinţarea p ietrei la construc
ţiile "curente", a fost de-a lungul Întregului Ev Mediu, un 
[apt de excepţie în ţările rom�ne. 

Poduri de piatră În epoca lui Ştefan cel Mare 

Primele poduri de piatra cunosoute în Moldova aparţin 
epocii lui Ştefan cel Mare. Consultarea hărţii releva 
aşezarea lor în apropi,erea unor curţi domneşt,i - de la HÎrlău 
şi Piatra- eamţ - sau în locuri legate de personali tatea dom
nitorului, cum ar fi satul sau natal, Borzeşti, ceea ce lămu
reşte caracterul clomnesc a) comenzii. 

5 D. Ciurea, In legătură CIt problema monopolului feltdal in Moldova, 
"Anuarul Institutului de Isrorie şi Arheologie", Iaş�; 1 964 1 ,  p. 143, nota 33. 
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In,iţiati va domnească fa.ce explicabile, de asemenea, mate
rialul întrebuinţat ca şi trăinicia structurii, care au contribuit, 
alături de respcctuJ timpuriu pentru vestigii,le epocii lui Ştefan 
cel Mare, la păstrarea lor prin vreme. 

Podurile databi.le În secolele XV-XVI, sînt cele de la Zlo
dica li Cîrjola,ia, lîngă Cotn.ari, Girov şi BorZJe'ş'ti. Despre meş
terii care le-,a'll ridicat nu av'em nici o ştire6. tnure ei se vor fi 
numărat oşteni, după cum ne sugerează, de pildă, relatarea 
lui Cantemir, da.r şi 10cuito.X'ii atelor lnve,cinate obligaţi "să 
plmă mÎ,na" 7 la lucrările edili-tare. Aceste podUJri erau con
struite din blocuri de piatră neregulată S<lJU cioplită legate cu 
mortar de var gras şi av,e,a'll - în majorita'te - o singu.ră 
deschidere boltită în plin cintru. 

Raporml originar al go,1urilor deschiderii cu plinuriJe tim
panului şi ,aripilo.r, era, prob,(]bil, echilibrat, dar culede avanS:l:u 
mult în interior'ul albiei, pentru sporirea ,stabi,l'i,tăţii. îng>ustarea 
albiei provoca însă şi efecDul contr,ar, adică S'Iăbirea picioarelor 
podu,lui, din cauza pre iunii mărite a oursului de apă, ma:i 
,lles în timpul "viiturilor" antrenînd pînă la urma S>Ufparea 
( ., măI i rea") ÎntreguJ ui pod. 

Intervenţiile cu carac"er decor,ativ sînt ,reduse la minimum, 
singurul element care contribuie la animarea masei litioe 
fiind acuzarea arhivoltei arce:lor bo,lţii, prin bolţarii perpwdi
cuLui pc int.rados care o aka'tuiesc, dispuşi după 'un nr,aseu 
răspunzînd cerinţelor structive. 

Dar expresivitatea podurilor vechi de PLatra moldove
neşti se datoreşte mai ales apareiajului de bolţari din piatră 
bruta, prin ca,re se rea.J.iZieaza o fericită imegrare a monumen
tului în spaţiul natural. Poduri:le par crescute organic din pei
sajul înconjurator. Un deosebit 's·imţ al masurii vădeşte rapor
tul Între caracterul apareiajului, ,discreţi'a accentelor de plas,tică 
decorativă şi dimensiunile podului. Aspectul brut al bolţari,lor 
nu este ieşit din scară, asigurînd notodată legă,tur.a cu siwl. 

Podul de la Borzeşti este de fapt ridicat Între satele Căiuţi 
şi Gî.rbovana, pe teri,tor,i'lIJl s'a,vului Negoieşti, deasupr,a pi.rîului 
Valea Podului, pe şoseau,a actua,Iă Adjud-Oneşti. EI era sem
nalat la Caiuţ, "mic tîrg" , încă în Jurnalul de căLătorie al lui 
Asachi, publicat în 1 87 2, unde se nO\ieaza că alăwri de v,echiul 
pod "dGlrîmat fiind în vechime" , ,Mihail Suu.rza a pus să se 
construiască 'lin altul "Ot zece stînjeni mai sus"8. Un an mai 
tîrz·iu, podul e menţionat îl1tr-un ră'spuns .ta .chestilonarullansat 
de guvern în 1 8 7 1 ,  la iniţ,i.ativa l'ui Odobescu, privind monu
mentele isnorice9 (anexa 1 ) . C. 1. Istrati dedică un studiu, în 
1 904, bise,ricii şi podului din Borzeşti, Iămuriltor pentru înfă
ţişarea actuală a podului1o. Aflăm că podul a fost consoli.'cl,at 
În 1 902-1903 modificÎndu-i- e, în pa:nea super,ioară, forma 
iniţială. Vechiul nivel a,1 şosdei er,a, înainte de consolidare, în 
dreptul primului brîu, iar podul avea ,un par.apet de 1,20 m. 

Ulterior şoseaua' -'a Înălţat pînă la nivelul ,pampetului ast
fel că a trebuit construita o a ,doua ba!lustradă. 

Intr-un studiu ulterior, Radu Rlosetti pune Însă la îndoială 
aUlienticitate.a podului de <:ris <de C. 1. Istrati, pe care-I consi
dera din perioaJda 'r.eg-ul:amentară, " rămăşifele" adevăratu.1ui 
pod "clădit de $tefan cel Mare, sa�t de alt Domn sau baze,., 
cu mtmele de $tefan", ,a,Hîndu-se la 8 - 1 0  m mal JOs: " . . .  mt 
încape Ilzci o îndoială că pod�tl . . .  a fost comt1'l-tit ÎIl vremea 
dom;liei lu,; Mihail Su,trza în lOC/otl cehti vechi, stricat Clot desă-
vîrşire" 11. 

• • 
Fără Îndoială că podul de la Borzeşti a sufent o reparaţIe 

radicală în timpul .lui Mihail Sturza, fapt Întărit şi de coin
cidenţ.a rebtării 'lui R. Rosetti ou aceea făcută, cu cîteva. de: 
cenii în urma, de Asa.chi. Modul în c.are au fost consoI.daţl 
bolţarii arcului aminteşte, de altfel, aspectul bolţii podului de 
la CîrJ'oaia restaurat de acc.lasi domnitor. Totuşi, diferenţa , I II '-1 
cbră între finisajul pietrei în zona inferioară ,a podului, pll1a 

6 Aşa după cum lipsesc În general izvo;lrele
. 

�n ce pri,:,eşte condiţia 
meşterilor În timpul l ui Ştefan cel Mare (H. Stănescu, Meştert constYltctort, 
pietrari şi Zligravi, în timpul Ilii Ştefan cel MrlTe, "S.C.LA.",  1 95 5 ,  2, 
p. 36 1 -367), 

7 f biclem, p. 36l. 
8 N, Iorga, M onllmel lte istorice în vechea noastră literawră, "BCM!" , 

XXVI, 1 933, i u l ie-septembrie, r. 77, p, 1 0 1 .  
9 Cestionarirt sali isv6cl de întrebările îll privinţa vechi!or aşe'âimime 

ce se află În deosebitele .o'nltrre ale României, Bibl .  Academiei R.S.R., 
ms. rom. 223-230. 

10 . I. Istrati, Biserica şi podul dirr Borzeşti, prewm şi o ochire 
relativă la bisericile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 904, p. 1 8- 1 9. 

1 1 Radu Rosetti, Podul lui Ştefan din COmlll1a Bogdana, judeţul BacăII, 
"Convo.rbiri literare", XL, 1 906, p, 89. 
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la primul brîu şi cel de la podurile construite În vremea lui 
Sturza - cum ar fi "Podul Doamnei" peste Bîrlad - ne 
face să bănuim că restaurarea din perioada regulamentară 
a folosit mater,ialul vechiului pod. 

A"ja cum se Iprezintă astăzi, podul de la Borzeşti, avînd o 
deschidere de 5,80 m cu bolta .s'prijinita pc două culee de 
0,80 m, Înalte la început de 2 m - poartă desig.ur ampr,enta 
vizibila a transformărilor sale succesive. Pwporţiile podului 
lui tefan cell\1are vor fi f.ost au totul altele. 

Din prima sa fază totuşi, provin, se pare, încercările de a 
sublinia prin elemente de deco.raţie :arhiteoCturaIă, unele parţi 
esenriale ale structurii: arcul bolţii - prin doua a'rhivolte 
suprapuse -- şi linia drumului - printr-un brîu - mani
f,estări explicite, deşi d!screte, ale unei intenţii estetice 
(fig. 2, 3) .  

Aceleaşi intenţii se cite c ,  deşi mai puţin clar, la podul 
de la Girov, ridicat deasupra unui mic pîrîu - Valea 
Mare - pe vechiul drum Piatra Neamţ-Căciuleşti-Ser
beşti-Iaşi sau Roman, la cea 500 m de actuala şosea naţio
nală Piatra Ne<lJI11�-Roman, pe care tradiţia orală îl pune 
în legă1Jură cu 1uptele antiotomane din 1. 475-1476, semni
ficativă fiind Însă şi vecinătatea curţii domneşti de la Piatra. 
Bolta semicilindrica, cu deschi,de.rea originara de 4 111, se spri
jinea pe două culee Înalte de 2 m f,iecare, fiind marc,ată 
Întocmai c.a la Bo-rzeşti, la cele două extremităţi, prin cîte 
doua arhivolte simple, din bolţari, suprapuse. Interesantă 
este apariţia blocurilor de piatră cioplită ,alături de .cele din 
piatra neregulata (fig. 4, 8) .  

Dubla modalitate a prelu.crării ,pietrei se  regăseşte ş i  la 
podul de la Ziodica, unde predomină Însă blocurile paraleli
piped:ce, cioplite. PocLul are o singură deschidere, de circa 
8 111 la or,igine, mult miqorată acum prin lăsarea terenul'ui, 
aripile s,alc consolidînd drumul pe o distanţa mai mare de 
30 m. Balustrada, ale cărei urme se mai ,v ăd Încă, se Întin
dea pe aproape înt'reaga lungime fiind împărţită, probabil, 
în trei segmente. Dintr-un r.aport din 1 8 06 asupra ruinclor 
clădirilo.r domneşti de la Hîrlău şi Counari, aflam că podul 
era "aşternut deampra Clot lespezi" 12. 

O exacta descriere a podului Într-unul din răspunsurile 
date chestionarului sus-menţiona-r din 1 8 7 1  dovedeşte că si
tuaţia podului acum un veac era nu foarte deosebită de cea de 
astăzi13. De notat că aroul bolţii nu are un traseu semicir
cular perfect, fiind pUţin frînt l.a cheie. De asemenea, bolţa
rii arcului, ciopli�i paralclip�pe,dic, sînt aşezaţi alternativ cu 
[aţa Îngustă şi cu cea lungă 'spre exterior, desigur din motive 
structivc, dar prilejuind şi un joc grafic (fig. 6) .  

Piatra pentru acest pod, ca şi pentru cel de la Cîrjoaia, 
putea proveni de la cariera apropiată Catalina, deal " toarte 
plin de piatră" 14. 

Podul de :la Zlodica, pc drumul care U�1ea În vechime 
I-Iîr1aul cu Cotnar;,j şi mai departe cu Iaşul, se afla Într-o 
zona bogata în monumente, unele datate de istorici sau de 
tradiţie În perioada domniei lui Ştefan cel Mare şi plasate 
În orbita Cotnarilor. Totuşi, o parte din aceste monumente, 
ca �i podurile de la Zlodi.ca şi GÎrjoaia, ar trebui puse În 
legatură mai degrabă 'cu "dl1Umul Hîrlăuiui" şi cu reşe
dinţa domnească din localitate, mai importanta decît cea 
- presupusă - de la Cotnari; tîrguI Gotnarilor, de altfel, 
deşi men�ionat în documente înca în Ve,1;C'ltl al XV-lea, nu 
apare în izvoarelc epocii lui Şte.fan cel Mare. Obs<!rvatorul, 
destul de perspicace, căruia îi da \ioram descrier,ea podu1ui dia1 
Zlodica "redata mai sus, noteaza de al tfel că beci'ul din ace
laşi sat siuuat În aprop:ere.a podului - este , , �mlotlu şi acelaşi 
materiaht ca pivnita s@ beciul din Hârlă�t"15 (fig . 7) .  

Podul din satul vecin Zlodicăi, CÎrjoaia, construit peste 
pîrîul Cîrjoaiei pe acelaşi .drum ve.chi ,ca şi precedentul, este 

12 B .  Zotra, Bisericile din Hîrlău şi Cotnari, ,,13 MI", XXVI, fase. 76, 
apri lie-iun:e, 1 933, p.  92. 

13 " • • •  La o altă extremil'ate a Cotnariltllti, adeca în cotrma Zlodica, 
într-o vale adîncă pe apa 1lumită parartlrt !-frtma, este făww rmrt poelr.t de 
peatră care şi astadi porta mtmele de podullt lui Stefall Vodă - solidu 
şi practicabibt; bolta paraului astadi e camu mica abea de la pamwtrt 
10 cent.met se spune că odinioară era (/şea de mare îllCClw putea trece pe 
sub eZrt rmlt omit calare, 'a partea despre apuSlt la m;jlowlrt podului sta Ulllt 
loclt deserw Itnde alt fosw o piatră sa dice Ca Cit oareşicare illscripţiul1e, 
astad; lipseşte acea piatră CIt towlu, sistemullt ei este de 10 c.m. IUllgiml: 
şi 10 c.m. lăţime". (Bibl . Acad. R.S.R. Il1S. q'om,  224 fi l a  1 4 3 ,  v), 

14 Idem, ms. rom .  227, f. 354 .  
15 Idem, ms. rom.  224, f .  1 4 3 ,  VI. 
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Fig. 2. Podul de la egoieşti. 

Fig. 3. Podul de I:t Negoieşti, detal iu. 

Fig. 4 .  Podul de b Girov, detal iu .  
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Fig. 5 .  Podul de la Zlodica. 

Fig. 6. Podul de la Ziodic:t, detaiiu cu locul pentru in cripţie. 

Fig. 7. J3eciul de la Ziodica. 

Fig. 8. Podul de la Girov, detaliu 
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un monument de excepţie pr,in dimensiuni şi prin faptul că 
la Început a avut patru deschideri. Dintr-un raport Întocmit 
În 1845 in vederea reparal1ii podului, preconiz.:na încă din 
182816, aflam că avea 18 sdnjeni (cca 40 m) În lungime, 
3 stînjen i (cca 7 m) la ţime şi 2,5 stînjeni (cea 5,5 m) Înal
ţime "de la mălitură în SI'tS". Era "stricat tocmai la mijloc 
fiind Ll-tspatru bolţile astţtpate cu mîl şi neavînd ap,;L pe 
/-Inde merge". Din aceasta caUZa "s-al.t dărîmat o boltă Ot o 
b.tcată de zid şi tori stîlpii 1)odului sînt stricaţi, şi la Lăspatnt 
coi(:urile să află stricat" 17. Dacă dimensiunea înălţimii podu
I ui este corecta, rezulta un dLametru al de,sch:derilor d_ peste 
10 m, cel mai mare Între podurile cunoscute. Într-un raport ulte
rior al arhitectului ieşean Matei Niciman, conducător al lucrări
lor, se dau date suplimentare despre starea podului În 1847. 

,,1. POdl,d este mălit pără deas.tpra luminii bolţilor şi în 
jos căt va fi mt să ştie. /lceastă mălitwră îi năsădită şi în dos 
şi în faţa lui di rămîni a să distupa ( .. . ). 

2. Doţtă bo{�i de la mijloc sînt dărîmaLe. 1 scălitltl soco
tt:şte în iOCttl acelor două a să face bina mai mal'r şi mai 
înaltă sjJre siguripsirea în viitorime. 

3. Podul ( ... ) trebuie a să sfărîma pără la timelii, care fiind 
lucrare în ipsos cne trebţtin�'ă de îndestulisire salahore,�ti"18. 

Bănuim Însă că ultima cerere a arhitectului nu a fost 
aprobata de Departamentul Pricinilor D:nlauntru, care înca 
din Ui.>2 recomanda Într-o "porunca" Ispravniciei HîrlauLui: 
"Pod"L denumit domnesc de La Stefan Vodă (cel de la Cîr
joaia) trebuie reparat pe cît s-ar pbitea mai aproape de ade
vărul fiinţei şi antichitaoa hti şi fără cît de puţină abatere"19. 
"Porunca" citata, cu valoare de principiu de restaurare, este 
importanta şi pentru situ.aţia podului de la Neg;oieşti-nor
zeşti, consolidat în aceeaşi perioada, punînd sub semnul În
trebării opinia după care ar fi fost construit în întregime în 
timpul lui Nliha:1 Sturza. 

Touuşi, fOflna actua!a a po,dului de la Cîrjoaia arata Ca, 
pÎna la urma, a fost necesar, din motiv,e de rezistenţa, sa se 
renunţe la trei din cele patru "bolţi" iniţiale, pastfÎndu-se 
numai "bolta de La mijLoc" şi ace,asta, probabil transformata 
(fig. 9, 10, 11). 

în răstimpul de mai bine de un se,col, care ::t trecut de la 
reparaţi::t podului eLin 1847, a ,dispăJI'ut şi "parmaclîcul" din 
piatra în care erau Încastmte, la mijLoc, doua pietre mari cu 
inscri pţi i2o. 

Cîteva poduri de piatra din vremea l'ui Ştef.an cel Mare 
sînt euno cute documentar: unul peste ŞOl11uzul Mar'e, aproape 
de vărsarea în Siret21, care apare Într�un document din 1457, 
anul urcarii pe tron a domnito·rului, fii11d deci posibil sa 
fi existat şi Înainte de aceasta d:na, un altul, amintit În 1464, 
"din SI1-S de Bahril1eşti"22, un al treilea consemnat de Mi,ron 
Costin dupa tradiţie şi localizat de un dooument din 1827 
în "mahalaua Trapezaneasca" a Iaşilor23• 

într-un raport din 14 mai 1830 Înaintat Divanului supli
nitor al Cnejiei Moldovei, de catre Ispravnicia ţinutului Vas
lui, este descrisa pe larg, starea unui pod a carui construcţie 
este de asemenea atribuita lui Ştefan cel Mare. 

"Podul di piatră. din dntmNI mari ci esti între pocitile 
Unceştii şi T elejna, făCf,tt di Stefan ,<;vod. din vremi în vremi 
mîncîndu-să pîrîul di api aţt rămas a să sprijîni 1111-mai în 
parti, iar temeliia a�t rămas SI,tS di faţa pămînt�thti ... şi fără 
m�tltă zăbavă poati să le rÎsîpască înapoi pisti ace rîpă fiind 
tare adîncă nt anevoie să poati ţîne pod di lemn. 

16 Gh. Ungureanu, Gh. Anghel, Conse. Botez, Cronica Cotnarilo,., Bucu
reşti, 1971, p. 11 6. Podul este mentionat şi Într-un document din 1 680. 
(fbidem, p. 116, nota 103). 

17 Arh. St. Buc., Ministerul Lucrărilor Publice, Moldova, anul 1845 
dos. 297, f. 14. Dosarul este citat în Gh. U ngu,reanu, Gh. Anghel, Con
stantin Botez, Cronica Cotnarilol', p. 116. 18 Anh. St. Buc., '" dos. 297, f. 55. Deşi dosarul e din 1845, raportul 
arhitecnt"lui Matei Nicil1lan e d atat 1847. 

19 Gh. Ungureanu, Gh. A nghel, Const. Botez, op, cit., p. 117. 
20 »Acest pod s-a dat di /ericitltl Î/ltm pomenirea domn Ştefan cel 

Mare, s .. a Înoit la anul 1847 din porunca prea Înălţatltlui domn Mihail 
Grigorin Sturza Voevod', sub Îngriji,.ea ministrului dinlăuntm, logo/ăttti 
Iordache Ghica, CIt chellltiala bănească di//. Casa Stat/tlui". (Ibidem, p. 118 
şi Arh. SI". Bucureşti , LucI'. Publ. do .. 297/1845 f. 89). 

21 E. D iaco nescu, Vechi dmmuri moldoveneşti. COl1t,.ib/tţ·i/tI1i În. le
gătură CIt luptele lui Ştefan cel Mare pentTlt oCltparea domniei, l:1şi, In
stitutul de arte G rafice, 1939. p 77. 22 Ibidem, p, 77. 

23 Repertoriul mOllltmentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan 
cel Mare, Ed. Academiei R.P.R., 1958, p. 238. 
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Păr,/ aCI1.1?1 s-aţt SprtJl11lt umplîmll1.-s<l dişărt{lciunea aceea 
Ot pămînt, dar fiind că Îndată ce vini cîti ţm pHhoil1. să spală 
pămîntl1.L mîncînd şi acel vi�t pămînt, ca să mt vii În vreo 
stricăcil1.ni, după datorii înştiinţăz ca di să va socoti a să 
slobozî cheltuiaLa trebţtitoari di var şi piatră, să să rî/Uhtiască 
şi �m petrar din Eşi, meşter, căci aice petrari meşteri nu sînt, 
ca s?i îndepLinească temeliia ett au râmas Lipsă I)ără în pă
mînt viu, cît să va socoti di aceL meşter. 

Sau, cu tot Ot meremet di pămînt să să ţii cît să va 
{Jbtte"24. 

Consemnam şi o marturie hotarnica a moşiei Crăsteştii
tinutul Lapuşnii, din 20 mai 1794, din care desprindem loca
lizarea pe apa Lapuşnii a "Poduhti Lui Ştefan", amintit de 
două ori: " ... Si din piatra aciasta am pţtrces Ot măsura 
drept In gios, aLătl1.re Ot matca apii Lăpuşnii, şi piste iazul 
ci să 11I1-meşte a lui Gavril Ll1.ca, şi tot în gios alăuţre CI1- apa 
LăIJbtşnii, pînă în chestoare Făureştilor, adică la sămnul Imei 
săLcii, ce ias/:e Lîngă vaduL vechil1- a Poduhti hti Ştefan ... 
Si acoLo La împlinire ace ştii sumi, am JNtS şi noi o piatră ho
tar, drept În maluL Lăpu,mii, Lîngă salce cu trii stînjini de 
La saLce din gios, aproape Lîngă vadl1-1 acel vechi a Podţţhti 
hti Ştefan Ot cari piatră s-aţt făott coLţ�t Crăsteştilor despre 
F,'iţtreşti, ci-i 11I4meşte hotamica post. Cogălcian că ar fi BoL
sl1.neştii ... ".25 Notaţia "vadul vechht a PoduLui Lui Ştefan" 
pare a indica persistenţa unei tradiţii mai degraba decît pre
zenţa concretă a podului. Nu este clar daca, la data alcatuirii 
documentului, podul ca atare se mai pastra. Tocmai de aceea 
menţinerea toponimiei, ca şi sublinierea "vadul vechiu", apar 
ca argumente ale edificării podului de catre Ştefan cel Mare. 

Alături de aceste poduri vor fi existat şi unele fixe de lemn, 
poduri pe vase, pe te rîurile mari şi poduri umblatoare26 nu
meroa l!, pentru Înll!snirea circul::ttiei negustorilor, cal.ator:lor 
au oştl!nilor. 

Podurile de piatra, Însa, aveau UtIl statut aparte. Ridi
C<1Jrea lor, în general, În apropie,rea c'Ufţilor dO>l11ne.�ti, au 
pe "Jocuri domneşti", materialul şi finisajul, schiţare::t unor. 
eleme'l1te de plastica de,c,orativa, le ,acorda un prestigiu spe
cial care se adauga sensului ,utilitar. Este pUţin probabil ca 
aceste podu.ri erau ediEcate În graba pregăti,rilor pentf'U cam
paniile militare. Construcţiile de poduri ou cameter militar 
întrebuinţau cu deosebi,re lemnul, material mai perisabil. Po
dLtfile de piatra, Însa, erau poduri domneşti aşa cum ap.a.r 
consemnate în unele din doclllnentele amintite şi ele urmea,za 
sa-şi afle un loc În sintezele pnivil1'd istoria artei româ
neşti alaturi de celdalte monumente de arta aulica ale epocii 
lui Ştefan cel Mare.:. 

Poduri de piatra În secolele XVII-XVIII 

Cele doua-trei poduri rămase din aceasta perioada păs
treaza, în general, caracteristicile tehnico-stmctive ale celor 
din epoca anterioara, fiind prevăzute ou o singura deschi
dere arcată în plin c;,ntru. 

Pisania inclus'ă În zidăria podului de la CănţăIăreşti, aflat 
pe vechiul "drum Împărate·sc" care trecea prin I,aşi şi Vaslui, 
perm;te datarea precisa a podului. "Acest pod l-a făcut panul 
GavriL H atmamtl şi weghinea hti Liliana, 111 zilele fratelui 
său Ioan Vasilie Voevod, în anul 7144 (1636)"27. 

După N. D. Chiriac28, acest pod ar fi fost construit de 
Ştefan cel Mare şi refacu.t doar, de fratele ,lui Vasile LUlpu. 
Unul dintre argumente îl ofera Letopiseţul ,1ui Ureche cu bine
cunoscutul p'lsaj despre lupta de la Podul Înalt29• 

24 i\rh. Sl. h�i, Co!eqia "Litere" - Gh. A,achi. Lit. P!249 f. 1 ,  
d ocument comunicat prin bunăvoin�a tov. Gheorghe n,llica, d e  la Arhivele 
Statului Iaşi, căruia li J11ulj:umim pe această cale. 

,5 DoC1tmente din Basarabia, voI. II, pub!i'cate de L. T. Boga 
B.C.MJ. - SeCţia din Basarabia, h işinău, Tipografia Dreptatea, 1938, 
p. 155, 156. De notat că pe aceeaşi mo� ie se afla şi "Podlt! ce se n/tmeşte 
a lui l!aşC/t" (Ibidem, pp. 155, 160-161). 

26 C. C. Giurescu, op. cit . . p. 15. 
27 Melchisedec, Notiţe istorice şi arheologice aelltlral.e ele pe la 48 1170-

nastiri şi biserici antice elin Moldova, Bucureşti, 1885 , p. 135. 28 N. D. Chi riac, Ctitoriile lui Ştefan cel Mare, Cîmpul ung Mus('el, 
1924, p. 80, Argumentele autorului nu sînt foarte co nvingă toue, iar 

�it atl�� din Ureche, relativ l:t pod, "să-I fi zielit de piatră Ştefan Vodă 
/1"/S/tŞ/. , este llllaglll.1T. 

29 Grigore Ureche Vornicul şi Simion Dasdlu, Lelopiseţ/tl rării. Mol
dovei, editie comentată de C. C. Giurescu, Ed. Scrisu l Românesc, Craiova, 
1934. 
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Fig. 9, 10, II . Podul de la Cîrjoaia 

Fig. J 2, J3. Podu l de la  Căn\ăIărc�ti, vedere generală �i dCLa.JiU de contra
fort. 

11 

12 

13 
f-ig. 1 4 . Podul de la . oldăne�ti ,  detaliu 
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Dar perioada În care Ureche şi-a scri s aronioa coincide, n u  
precede perioadei În car'e, confo·rm pi.sanie i ,  a fost cladit  po
d u l  şi este f iresc ca toponimia intrata în tradiţie să fie 
consecutiva şi  nu anterioara constI1Uqiei .  

De altfel, este greu de  presupus ca fr.atele 1ui  Vasil e  Lup�� 
şi-ar fi însuşit paternitate.a ,edificarii unui  monument a1 epocII  
lui  Ş tefan oel Mare, cunosouta f i ind gri ja  deosebita pentru pas
trarea şi ocrotirea vest ig i i lor acestei peI1i,oade, promovata toc
mai de Vas i le  Lupu. 

Prloporţ i i le pe c.1Jre podul le va fi avut În secol u l  a l  
XVI I- lea aIll sufe,ri t  probabil modificari cu  ooazia interven
ţ i i lor  u l terioare. Pod u l  a fost consol i dat în 1 867, dupa cum 
atesta U i1'tJ din raspu!1Sur,i l e  la Chestionarul arheologic d i fuzat 
în 1871 , vadind, pe de .a lta parte, persi stenţa tr,adiţ iei alir:
buir i i  1110numentu l u i  in i ţ iat ivei lui Ştefan cel Mare3o. 

A,pareia jul  - îndeosebi cel al  bolţi i  au ,desch idere de cca 
J m, al culeelor,  Într-adevar Înalte (cca 2 m) care cbu po
dulu i  o Înfăţ i şare de mic viaduct31 ş i  al părţ i i  superioare, cu 
balustrada (oca 90 cm) - p a;,re, Într-adevar, .afectat de trans
formari ( fi g. 1 5 ) .  Contrafonmile  pUDernice, înal te de oca '5 m, 
late de cca 1 ,5 m, care spri j ina podul în parţ i le l aterale (fig.  
1 3 )  sînt probabil,  completari tîrzi i ,  din secolul  a l  X I X-lea 
- asemanătoare cu cele adaugate biserici i din BOIfzeşt i ,  la  În
ceputul aceluiaşi veac, în laturate apoi32. 

Podul de la Şoldăneşti, aflat pe "drumul mare" care, de-a 
l u ngul vaii  Moldovei ,  făcea l egatura zoneLor mai sudice a le  
Principatului  cu Polon.ia ,  trednd prin Roman, Fal ticen i ş i  
Suceava, este de asemenea transformat prin reparaţ i i  succe
sive. Se observa de p ilda d iferenţa de apareiaj între ,partea 
i nfertÎoara a poduLu i şi oea superioara, a da.ugata ,Împr,ell'na cu 
ba1ustmda, poate cu ocazia con o l idar i i  d in  1 845(a:nexa II ) .  

Tot atunci a u  fost, probabi l ,  întarite aroele d e  capat ale 
bolţ i i  c i l in drice, cu deschiderea de 5 m,  prin bolţalr i i  laţ i  de 
p iatra faţuita care se vad astazi ,  cel de la ehelie f i ind taiat 
" pana" şi rel iefat ( fig .  1 4) .  In  acelaşi t imp, m i j locul balustra
delor a fost marcat prin acvi le  bicef,ale d Ln piatră - posibi le 
embleme hera ldic'e ut i l izate ca p ietre de hotar - astazi aco
perite pîna la j umatate cu beton (fig.  18) . C apetele balustra
dei au fost s·ubl i n i ate , prin doua t.!1unch i ur i  de p i,cami dă, cu 
m ici co i fur i  p�ramidale.  PropOrţi i l e  podulu i ,  fin isa j u l  oare
cum neg l i jent, îl d i ferenţ iază de podurile epoci i  l u i  Ştefan cel 
Mare. I nex istenţa unei tradiţ i i  orale despre o.r iginea domneasca 
a podulu i ,  ar S'll.gor,a de asemenea o datare mai tîrzie. Dar 
dacă flid icarea pod ulu i  v,a fi fost sau nu comandată de vreunul 
din membrii  fam i l ie i  Başota, amintita în documente ca stapÎ
n ind parţi elin moşia Soldaneşti,  înca de la începu\)ul vca;,ou lui  
a l  X V I I I-Iea33 nu putem şt i ,  deocamdata. 

Adaugam numai  ca obiceiul  instalari i  p ietrelor de hotar 
în m i j locul unor poduri este confirmat de o mărturie hotar
nica d in  1 6 1 7, a satulu i  Măşcăuţi ţ inutul  Orhei "Si 
toate semnele de hotară le-am găsit bune şi adevărate pe 
semmtl ttriotlui . . . partea lui Golăe tot din gios pornind cel 
întîi hotar am ptts la Podtll Neotlcii despărţitor în mij
loc" . . .  34 . 

Dificultatea datării ne întîmp i nă şi în cazul podului  clădit 
peste pîrîul Pod riga, pe actuala şosea Dorohoi-Da;,raba,n i-Ra
dauţi (Prut) în raza comunei Mi leanca35, astazi aproape în 
în.tregime �ub n ivelu l solu lu i .  Se mai d i st ing doar cîţiva bolţa.ri 
c iopl iţ i  d in Ireg,iunea 

,
cheii  unuia dintre ar�ele bo l ţ i i .  S-�r pllt�a 

ca podul sa fie cel lJ1S'emnat pe drumul l 11tre Dorohol ŞI Ra-
30 " • • •  Spre nordu vestit de la Vaslui, cale de o poştă şi  jumătate pe 

elmm./tlu vechiu se află podlliit de piatră, peste o mâncăwră de dealu., de
part.e de 8erladu ca la o arrmcătllră ele băţu: etu este !ăC//.tu de Şte/arlll 
celu Mare reparam aCltmu. vre-o pat rlt ani, ele Comitewlu permanent alI/. 
dist.:; este de piatră cioplită, CIt unI/. singurlt arcu . . .  " (Bibl. Acad. R .S.R.,  
ms. rom. 230, f. 259 v). 

3 1 Denumirea pe care localnicii o dau pÎdul u i  peste care a fost Înăl ţat 
podul este sugestivă: Rîpa Hanului (un han fusese construit, u lterior, în 
apropiere). 

32 C. 1.  ls,trati, op. cit., stfLmpele 1 ,  I I. 
33 DoCitmente privind relaţiile agrare, p. 1 32, nf. 54,  p. 1 76, nr. 1 1 1 ,  

etc. 
34 DOCitmeme din Basarabia, val. II, p. 1 5 . Pe teritoriul :1.cel uiaşi 

sat este menţionat şi " Podul lui A/tenie" (Ibidem, p. 1 4). , 35 Mileanca era o etapă menţionată de izvo:1.re a "drumului  tătă;esc" 
şi  a drumurilor care legau Romanul sau Iaşul de nord-estul Moldovel (E. 
Diaconescu Vechi elYlemltri moldoveneşti. Contribllţillni În legăwră cu 
lttptele lui

' 
Ştefan cel Mare pentm ocuparea domniei, Iaşi, Institutul de 

A rte Grafice, 1939, p. 1 9, 54-55, 65, ş. a.) . 
36 L. Boicu. 1mbunătăţirea căilor de comrmicaţii În Moldova, 1828-

1834, "Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie", Iaşi, 1 96 1 ,  1 2, nr. 1, p. 1 06. 
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dauţi,  În vidomostia d.:n 5 mai 1829, aka\)u ită din ord inul  di
vanulu i  Moldovei ,  la cererea administraţiei ruse36. 

* 
Şt i,rile despre podu.r i umblatoare sau pe "cLuhase" sînt mai 

frecvenDe decît cele privind pod uri le de piatra şi  pennru seco
lele XVI I-XVI I I37. Această s i tuaţie ne îndreptăţeşte să consi
deram în continuare ,ipoteza unei semn ificaţ i i  particulare a 
podur:i lor vechi  de Ipiatra. 

ConstrUCţie de i nteres  publ ic, podul este men.it, desi�ur, 
sa ,raspundă în primul rînd unei trebuinţe economico-sociale 
imediate. Împre jurări specia le  î i  pot acorda totuşi statutul  de 
operă de ,arta, sa'u de obiect cu valor,i extr,aut i l i tare .  

N. Iorga, intuind aceste valori ,  le-a ,interpretat la capatul 
unei e legante demonstraţii .  Faptul  că, conform jurisdicţiei oto
mane de moştenirea aver i i  vîrfuri lor  ierarh i e i  statale nu bene
ficiau urmaşi i ,  ci statu l însuşi ,  punea viaţa fruntaşi lor poli t ic i  în 
perpetuu pericol ş i  totodată î i  îndemna la  i nvest i ţ i i  depaşind efe
merul , categorie exemp l i ficată prin podul de l a  Canţalareşti38. 

Se po,ate ,afi rma deci ,  .că podur i le vechi de p iatra au a;,V'llt 
şi o funCţie mnemonica, i poteza pe care, de a ltfel , �mcripţia'e 
Însoţitoare, prezente sau num.ai dedus::, o Întaresc. 

Poduri de piatră În secolul al XIX-lea 

Modificari le in plan e,conomic ş i  soc ia l  care se f'a'c simţite 
încă de l a  Începutul seco lu lu i ,  cr istal izate Îndeoseb i  pr in  ma
suri le  ş i  prevederile Regulamentul ui Organic, s-au tradus, î� 
domeni u l  edil i tar şi a l  amenajarilor rutiere printr-o adevarata 
explozie cantitativă - între 1. 824-1 844 s-au construi t  1 38 0'!.1 
stîn jen i  de şosea şi 329 de poduri,  pr intre cele reparate n u ma� 
r[ndu-se şi podulr i l c  de la �e�oieşti,  �îrjoa!a, . Şoldă�l:Ştl 
� .a.39 - ca şi  prin transforman de ordlll calitatiV. Spmtul gospodăresc care a prezidat, a,dese,a, administrarea Moldo�e� 
în perioada regulamenta;ra, se ;reflecta În numeroasele lucran 
ele consHuCţie a drumu.riJor sau în l11u l tipl i carea podu.�i1or 
d in p iatra spor,ind securitatea acestora. Ambele clategoru de 
l ucrări sol ;cita!u masiv contribuţi.a gr,atuita în munca a locui
tori lor .  De asemenea, apar şi se înmulţesc cadrele de specia
l itate - ingineri i ,  persona l ul oal i,ficat sau  semical i f i,cat -
iair podurile mari  sînt pentru prima data 3!11\)eproj.ectate. 

lnt:re acestea, alaturi de podurile de . la Nioo l i n a  şi Doco
l ina  trebuie  menţionat Podul Doamnei, peste Bîrlad, între 
sate

'
l e  Roşieşti ş i  Gh iţcani pe drmnul  "mare" . Clare v:n i n d  

d inspre I aşi , cobora p r i n  Vaslu i-Gura A lbeştl-Docol ll1a---: 
Crasna-Bîrlad, către Galaţi  - unul .cii.n cele dOlua driunmn 
princip.ale longitudinale aJe Mol dovei . . . ' . 

Podu. l  a fost inaugur,at la 8 noi'embne 1 8 4 1 ,  de "Mthatl 
Grigo 1'e SU-trza princi.pe domnitor al

. 
M �ldovei în 

v
al. optl!le� 

Cl/ 1  al domniei sale" d upa cum confHma cele dO'ua J Ilscf1l<pţn  
sapate în blocuri le de  piatra monolite Încastrate la mijlocul  
I a lustr,adelor. 

Meşterii  pod uri lor de mai mare lanver);1ura - Clum era 
ş i  cel  de la Chiţcani - se recrutau de obicei "de la vretm stat 
megie5it" 40. Erau îndeosebi meşteri austrieci sau sîrbi - "soco
tiţ.i m�i btmi mai conştiincioşi decît cei austrieci"4 1  alaturi  de , 

d ' , V 42 moldoveni i ,  care numeric, aveau pon erea cea mal I nsemnata . 
Tehnica de constrUCţie, trebuie să fi fo�t asemanat?ar� ou 

aceea consemnata documentar, a podulUI de l a  Nlcol1l1a : 
S u& 

'
flmdame1l t �tl lui, care să fie negreşit pi pămînt sănă�os, sî-s ptti şarampoi. de stejar îndesttti de des ,5i asupra lor 

37 Esee cunoscut "Podl/.l Pârîului ,ogilllicu/ui", de l îngă Orhei, d�n 
două documente: o marturie hotarnică din J 802, iu l ie 5 (DocltmeJIle dm 
Basarabia, voI. I I .  p. 220) şi o anafora. din 1 806, iu! ie .� 7, d in  care 
aflăm că podul era "de picură" .(c. .: Giu�es�u, Conl rtbtl!.Il . . . , p . . 27). 

38 . • .  ,, ' "  fiece mare den'l171 tar calita sa l Inpodobeasca. satul he�. (ţe 
naşterc, oraştll IInele se

. 
năsC/lse, imprejl,!imile

, 
acestOr ţocalităţ!, proYL!1Cra 

de Imde plecase. Sub m/illenţa trtrceasca alt mcepllt ŞL la noI. llec:r�rt de 
aast fel . . .  " răspîndite În întregul Imperiu şi în . Peninsul a Balc:1.l1lca. (N. 
Iorga, Drremuri vechi, Bucureşti, C.u l tu l'a Neam ulul Românesc, :920, p. 20) . 

39 L. Boi,cu, Căile de comlmlcaţie tereslre în Moldova, mlre 1834-
1848, " Anuarul Institutului de Isto,rie şi A rheologie, A. D. Xenopol" ,  v. 
1 968, II, p .  14 1 .  

40 IbLdem, p. 92, 1 967, 1. 41 Tbidem, p. 92. 
42 Cunoaştem, de pi ldă, din. corpul de ?ocumente ,a!l1l1.ll lt , nun?ele 

meşterilor care au lucrat l a  repararea . po�ului  ?e !a. <;:Ir)oala: Dumitru 
Andrei, Maoin Iamandi şi V. Ene, toţi . dln �aş:; cacl 1 I1 r r-un � raport al  
cinovnicului către Departamentul Treb�l �dor DII1 Jau ntru se . ar�:a."ca "s-all 
intors în capitalie",  probabil nem u l ţuml\'l  de suma de ,,29 �rn1/.ltcL cu care 
au fost retribuiţi (Arh. St. Bucureşti ,  Min. Lucr. PublIce. Mold .  dos. 
297/1 845, f. 69). 
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sÎ-s Înceapă cLădirea" 43. Mater ia lu l  pr inc ipal  era piatra "zar 
zidi,'ea OI nisip, var bun ,5i cărclmidă pre arsă, pisată şi pie
l rele din faţă toate cioplite" (de f,ap t  faţu ite) lespezile ur
mînd sa fie legate cu , scoabe de fie?" şi phlmb" 44. 

Podul ,  avînd o l,ungime de 91 m cu 'un profi l  "en dos 
d'�ne" slLb l i n iat prin g.radaţ i a  celor  cinci  de ·chider i  sennClf
culare spre desch iderea centrala, m a i  larga ( 1 4  m) dev i i1,e o 
prezenţă categorica şi mOl1l1l11entala În ambianţa domoala a 
dealuri lor Bîrladulu i ,  medi u  n atuml dominat de ,l in ta  oriÎ
zon tala. 

Plastica decorativă e·ste obra. Terminaţ ia  balustradei f,a,ce 
sa se decupeze cu clari tate conturul  dub1u înc l inat a l  parţ i i  
uperioare a podul u i  pe  fundalul o·pizontu l u i ca lm nea'cc i

dentat (f ig .  1 ) .  Apare ia ju l  frust, ale caru i s ingure accente 
sînt chei le arcelor, d i scret rel iefate, sporeşte efectu l  1110l1l1-
mental.  Picioarele podu lu i ,  masive, sînt întar i te p r i n  cîte doua 
contra,f,ortu.ri care, înăl ţare pÎna la  n ivel u l  cheiLo,r aroelor şi 
alcatu i te d in Îmbinarea - marcata pr intr-o p1atbanda - a 
unei jumatăţi de trunchi de con C'll o j,umatate de calota sfe
rică, contribuie  la r itmarea suprafeţelor p l ane l aterale.  

Eclectica este forma pietrelor ou i n scr ipţ i i ,  terminate ou 
U l l  fel de fronton ourb del imitat de o corn i şa ce se sp;ri j ina  
pc lesene scunde, cu  profi latura clasicizanta, avînd În  centru,  
un motiv berald ic4s (fig.  20) . 

Profilul  podulu i ,  Însa, reami nr.eşte C'll Ipregnanţa pe acela 
al monumentelor analoage din Pen insula  Balcanica .  Parti'c i
p:trea probabi la a mcşte.ri lolf sî;rb i l,a edificarea "Podu ]. u  i 
Doamnei "  face aceasta f i l iaţ ie  cu atît mai  plauzibi la46. 

Construcţia "Podu l u i  Doamne i "  este reppezentativa pen
tru perioada regu1a.mentara - de mari .ambiţ i i  şi n u  o data, 
de importante real i zar i  - perioada În care podurile de piatră 
Îşi p ierd caracterul de eXlcepţ ie ş i  haloul de semnif iqlţ i i  care 
le Însoţea în aceasta ipostaza, i n tegrSndu-se oategorie i  - lTIIai 
largi - a creaţ i i lor ing inereşt i .  

In ansamblu, podurile vech i de p i atra pot Întregi imagi
nea unor stad i i  de c ivi lizaţie, cum au fost cele ale Moldovei, 
între secolele X V- X I X ,  Icontri bu ind la  mai buna lor cu
no,aştere. 

ANEXA 1 
Romania 
Inveţetorulu Com. Bogdana nr. 58 

Domnule Revisor,e !  
1 2  om.  1 873  

"La cestionarulu comunicatu pe  l înga c i rculara Domniei  
Voastre nr. 1 7 1 , nu am n i mica de rasp unsu,  afara numai  
l ua pe drumulu que duce spre EstLL laprope de Caiuţl1 pe  

moşia Gîrbovana propietatea domnulu i  Necolae Donici, este 
unu podu de p iatra pe unu micu pîrîu sau scu rsura de apa 
que cade din n i şce mari deluri  şi quare scursura în t i m p u
r i le ploioase, vine cu o ma,r,e fu.r ic ;  'aq uestu podu e facutu de 
Ştefan Cel u  Mare D.omnulu  Moldovei.  Aiprope de aque w 
podu pe o radicauura de delll mai  este şi u nu mOJ1illmentu sau 
dlpll de căramida în forma q uadr.ata şi fara n ic i  o inscrip

ţie pe elu, aquestLI stî lpu e eLice qlla  ,ar f i  fa'Clutu  în t impulu  
Domnulu i  Miha i  Sturza, cînd s-au faoutu o m a re reparaţie 
podului  indicatu . . .  " 

D- ale 
( s) A .  Andon iu  ( ? )  

D - I u i  Revisor al  scolelo-r d in  jrud. Ba,cau 
nIBL. ACAD . R.S.R.  SECŢIA MA USCRISE M . ROM. 
223 F. 482 

A EXA I I  
Catra cinst.itui Departament a l  treb i lor D i n lăuntru 

Isprăvn i·c ia  ţ inutu lu i  S ucevei 

La p('llruI1JCa respeoDivulu i  D i
partament no.  1 008 1 ,  răspunză
toare raportu lui  no. 291 6  urmat 

43 L. Boiou, op. cit., II, p. 138 .  
4 4  Arh. St. Bucu.reşti, Min. Lucr. Publice, Mold. dos. 297/1 845, r .  89 .  
45 Poate, stema Moldovei în  vremea lu i  Mihail Sturza, cunoscută şi 

după un sigiliu publicat în C. Moisil, Stema Romaniei, originea şi evolllţia 
ei istorică şi heraldică, Bucureşti, lnst. de arte grafice E. Marvan, 1 93 1 , 
p. 12, fig. 33 ,  cu calCe emblema de la nPodul Doamnei", evocînd motivul 
dublei pajure, pare să se asemene. 

46 Sugestia aparţine p rof. Vasile Drăguţ, căruia îi mul\1llmim, cu ace t 
prilej, pentru întreg sprijinul dat în alcătuirea lucrării de faţă. 
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Fig. 1 5 .  Podul de la 'ăn\ălăreşti, deta l iu de paral11ent 

Fig. 1 6. Podul de la Cănţălăreşti, în cadrul zonei învecinate, după o 
hartă din 1 87 1  

� .. 
Fig. 1 7. Podu l de la Căn\ă Iăreşti, deta l i u  cu pisania 
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Fig. 1 8 . Podul de la ŞOIldaneşli, d�tal�,i,u. 

I ·ig .  1 9 . " Podul Doamne'i" 

hg. 20 " Po.d u l  Do,ll1l n�i " ,  de'laJLiu c·u i n,s('n�P\ ie. 

Fig. 2 1 .  P du l de l a  So ldăne�[i ,  det a l i u  

1 0  

pentl1u în lesn i re comuJl ica� le l  cu 
toata supunere sa raportucşte că 
podul de p iatra di pi moşi ia  Ş 1-
daneşt i ,  ramîn i  în  l in i a  c l11uni
caţ ie i  ş i  strecaci unea nu sa  p re
cenuieşte, f i :nd dru l11u din Înve
ch:me pa LLl1de urmează, aoum sa 
se l11 ut:e. Drumu m:ue este IUm
b latori ş i  astazi decat c;:ri t re
bu inţa de oareşcare p refaceri şi 
cîteva. podeţa p recum s-au ra
portu lt .  

masa 1 u  
no. 3372  
1 8 45 m a i  3 1  

ecretar 

s i  uger 

1 )  Semnatu ra i ndesci frab i l a  
Ra.port 

SeCţia al 2-lea. Sa ni 
sa faca cuno cut dupa 
ce izv-od (?) s-au cerut 
asemenea şti inţa 

i u l i e  2 .  
La i sprăvn ic ia  de Suceava nr .  1 09 1 4  

1 845 i u l ie 6 
D upa lamur1rea ce dă i spravnic i a  pr in raportul sub nr .  

3372  " . . .  ă scrie �pre raspuns ca  s-a  ş i  pus  în l ucrare pr :n  
mi j l o-ci rea laouitor i lor d in sat : le  1l1egieşi te cari  pafite avînd la  
sat  mult  fo los  de aceasta com unioaţ ie  savÎrş ind l ucrul  pre
cum S:1 poate Jn:1 i în primavara ca sa fie gata l a  vremea iar
maroou l u i  urmator" , 

A R I-!. ST. BUC. FON D. M I NISTERUL LUCRA R I LOR 
PUBLICE DO , 258/ 1 8 4 5 ,  f. J 02,  1 03 . 

Resume 

Au Moyen-Age,  en Moldavie,  comme d'ail leurs dans tous 
les Pays Roumains,  les ponts e raient des constructions plutot 
rares, etant donne surtout Jeur i mportance pour la defense 
d u  pays q u i  en l im J ta it  le nom bre.  

Nous considerons que l 'on doit  accorder une attemion toute 
parti c u l iere aux ponts en p ierre v u  l 'ut i l i sat ion  restrc inte de 
ce matcri a l  dan le  Principautes, a cette epoque. 

Les p l u s  anciens ponts en p ierre qui ex istent encore cn 
Moldavie peuvent etre attribues a l 'epoque d'Etienne le  Grand. 
Ce sont les  ponts de Zlod:ca, Cîrjoaia,  Girov et Borzeşti .  I ls 
ont  une ou p l usieures arche cn p lc in-c i nt re ou legerement 
br isees a la elef (Zlodica). 

L'express iv i te de ces monut11ents est due a l 'appare i l l age 
e� pierre brutc q u i  favorise leur i n tegration dans le s ite en
v l ronnant.  

Un prestige au l ique s'ajollte a l eur  dest inat ion u t i l i ta i re 
d u  fait  des i n tcrventions decorati ves, si d iscreres soient-elles, 
de l a  peren i te d u  materiei mis en oeuvre, c t  de l 'emplacement 
de ces ponts dans le  vois i nagc des residence du souverain 
(I-!îrlău ,  P iatra-Neamţ) ,  ou de son l !eu d'origine (Borzeşti ) .  

A CănţăIăreşti e t  Sol dăneşti, s e  trouvent deux au tres ponts :  
- le p remier date de  [a�on precise d'apres l ' i nscript:on 

( 1 636) .  
- le second datant du x vu ·tme siecle.  
Comme il  a deja ete demontre, ces 1110numents doivent 

avoir  cu  auss i  une ccrtaine s ignif ication mnemonique.  
n fin  a Chiţcan i se t rouve u n  grand pont construit  sur 

l a  r iv iere Bîrlad, en 1 84 1 .  I l  i l l ustre l 'ampleur des travaux 
routiers cxecutes c1urant la periode du Reglement Organiq uc.  
I l  est aussi typ i q ue p ur une epoquc ou les ponts en p ierrc 
perdent leur caractere except ionnel  pour s ' integrer dans la 
categorie p lus  l arge des creations techniques. 

Dans leur ensemble,  les anciens ponts en p icrre peuvent 
completer l ' i mage de certaincs etape de l 'h i stoire d� la Mol
davie cntre l e  XV-°me et l e  XIx·ome siecle .  
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