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Fragment de istorie: 
prima atestare documentară a orașului

Chișinău

Hrisovul întocmit pe 17 iulie 1436 la Vaslui, reprezintă
cea mai veche atestare documentară a Chișinăului.
Constituit ca așezare rurală medievală în primele decenii ale
secolului al XV-lea, orașul Chișinău este atestat documentar
pentru prima dată la 17 iulie 1436, când domnii Tă̦rii Moldovei
Ilie și Ștefan "...au dat și i-au întărit lui Oncea-logăfăt pentru
credincioasă slujbă" mai multe sate pe Răut. Stabilind hotarele
acestor sate, documentul menti̦onează: "...și la Bâc, de cealaltă
parte, pe valea ce cade în dreptul Cheșenăului lui Acbaș, la
Fântâna unde este Seliștea Tătărească în dreptul păduricii". 
A doua menti̦une documentară despre Chișinău datează din
1466, așezarea fiind amintită într-un document de proprietate
ieșit din cancelaria domnească a lui Ștefan cel Mare. 
În secolele XV-XVII, în vecinătatea Chișinăului s-au dezvoltat
mai multe localităti̦: Buiucani, Hrusca, Vovinte̦ni, Visterniceni,
Gheti̦oani, Muncești, Schinoasa, care treptat, pe parcursul
secolului XIX au devenit suburbii ale Chișinăului. 
În 1641, Vasile Lupu, domnul Tă̦rii Moldovei, a trecut moșia
Chișinău în stăpânirea Mănăstirii "Sfânta Vineri" din Iași, în
proprietatea căreia a rămas până în secolul XIX. 
În secolul XVI, când Tighina a fost transformată în raia
turcească, iar Bugeacul și împrejmuirile Căușenilor se aflau în
stăpânirea tătarilor, negustorii și călătorii căutau căi mai sigure
în drumul de la Cetatea Albă spre Iași, și, astfel, ocoleau centrul
de ti̦nut Lăpușna și treceau tot mai des prin Chișinău. 
Locuitorii târgului au trecut prin momente grele, Chișinăul fiind
devastat de turci și tătari în mai multe rânduri. De asemenea,
războaiele ruso-turcești din secolele XVIII și XIX au provocat
multe daune și au ruinat orașul. 
În urma Păcii de la București (1812), care a pus capăt războiului
ruso-turc, când spati̦ul dintre Prut și Nistru a fost anexat la
Imperiul Ta̦rist, Chișinăul a fost proclamat, în 1818, centrul
administrativ al regiunii Basarabia și Ti̦nutului Orhei. 
Aspectul general al orașului s-a schimbat mult în anii 1850-
1870. Arhitectul orașului Alexandr Bernardazzi a proiectat
unele străzi și cartiere, a participat la proiectarea și construirea
apeductului din Chișinău, precum și a celor mai importante
clădiri. 
În epoca interbelică, Chișinăul a devenit unul dintre marile
centre urbane ale României întregite. 
La 28 iunie 1940, orașul a fost anexat odată cu Basarabia de
către Uniunea Sovietică și a devenit, după proclamarea RSS
Moldovenești, capitala noii republici incluse în componenta̦
URSS.
La 23 iunie 1990, Parlamentul de la Chișinău a adoptat
Declarati̦a Suveranităti̦i RSS Moldova Orașul Chișinău a
devenit capitala noului stat suveran și totodată primul centru
politic, economic, știinti̦fic și cultural al acestuia.

Pe 17 iulie 2021 - capitala tă̦rii a împlinit 585 de
ani de la prima menti̦une. La multi̦ ani, Chișinău! 

Impresii despre orașul Chișinău
 

Regular și frumos, stă pe un deal, are multe case din piatră, situate în
jurul unei piete̦ vaste, pe care se prezintă catedrala. O grădină engleză
șerpuiește în jurul catedralei, traversată într-o manieră cruciformă de
alei uriașe de plop, iar lângă ele se află o grădină publică cu alei
radiante, foișoare și paturi de flori. 

A. Golumbievsky, 1840

Orașul este provincial, frumos, foarte plin de viată̦ cu ocazia sosirii
sediului principal. 

L.N. Tolstoi, 1850

... trecând pe străzile la modă, largi și relativ cultivate ale noului oraș,
ne-am învârtit mult timp de-a lungul aleilor înguste, strâmbe, foarte
deosebite ale vechiului Chișinău, unde se îneacă piatră, ti̦glă și calcar
...unde, se pare, există încă umbre ale unor povești vechi din vremea
boierilor și poate raiduri turcești. 

V.G. Korolenko, 1903
 

Moldova începe la Chișinău, schimbarea tot aici începe. De aici plecăm
și ne întoarcem înapoi. Ne plimbăm pe ulicioarele și străzile tale, trăim în
sectoarele tale, aici învătă̦m, cunoaștem și creștem împreună cu tine. Te
visăm când nu suntem acasă, ne vine o lacrimă cînd te vedem de departe
și zâmbim cînd ne reîntoarcem. La Multi̦ Ani, dragul meu oraș. Ești în
inima mea oriunde aș fi. 

Marcel&Cornelia Ștefăneț
 

In zona Centru poti̦ vizita Parcul Central, Catedrala, Muzeul de istorie,
Muzeul de Artă, mi-a plăcut parcul. Moldovencele sunt foarte cochete.
In parc am văzut o grămadă de tineri, fete si băieti̦ care citeau. Citeau
cârti!!!

ducipal [@] AmFostAcolo

Chișinăul este un oraș verde. Colinele, pe care se întinde orașul sunt in
cea mai mare parte împădurite, bulevardele si străzile sunt străjuite de
copaci, iar parcurile invită o dată cu vremea prielnică la o plimbare si la
activităti̦ specifice unor asemenea zone de recreere si odihnă. Vă invit sa
va relaxati̦ in parcurile Chișinăului! Frumos! Frumos! Frumos! 

Dan&Ema [@] AmFostAcolo București
 

Lacul și Parcul Valea Morilor m-a surprins - cum, mergând pe jos,
aproape în centrul orașului și, practic fără să ieși din oraș intri într-o
zonă atât de mare de agreement și relaxare. Este în sectorul Buiucani
întreaga zonă, cuprinzând lacul, dar și parcul are 102 de hectare. ai
unde să petreci timpul în natură, la Chișinău! 

izabiza [@] AmFostAcolo
 

Starea generală, pe care Chișinăul mi-a transmis-o, a fost una de
liniște, a unui oraș calm, ba chiar l-am asociat cu Bucureștiul, dar mai
puti̦n aglomerat. Mi-a plăcut foarte tare energia pe care oamenii o
emană, cu toti̦i fiind foarte primitori și respectuoși. Dacă nu ati̦ vizitat
încă Republica Moldova și Chișinăul, vă recomand s-o faceti̦. Pot
spune, că excursia mea a fost una tare reușită, care m-a încântat prin
tot ceea ce ea a însemnat. 

Oana Grozavu 
 

Chisinaul este promită̦tor si aparent si-a propus sa se reconstruiască. Ce
iese in urma arata bine. Cu sigurantă̦, vor trece multi̦ ani pana când va
avea o forma unitara, dar e de admirat rezultatul… cel puti̦n pentru
mine, un turist. Sper sa nu dispară ospitalitatea locala si nici calitatea
bancarii. De mers, cu sigurantă̦ voi mai merge, in viitorul apropiat. 

Bogdan Pantoc
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https://amfostacolo.ro/user.php?uid=100339
https://amfostacolo.ro/user9.php?uid=24926
https://visatorprinlume.ro/author/oana/
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Orașul Chișinău este cel mai verde din Europa, orașul cu umeri
albi de piatră, inima Moldovei! De 585 de ani trăim împreună cu el
bucurii și tristeți, îi sărbătorim fiecare pas spre modernizare,
învățăm să fim mai buni, dar, uneori, mai și greșim, tot împreună.
El este orașul cu care ne mândrim, pe care-l iubim, pentru că este
al nostru, dar și din multe alte motive.
Așadar, ne place Chișinăul, pentru că…
  1. De aici a început totul. La Chișinău, în 2012, a fost inaugurat
kilometrul 0, punctul initi̦al de la care se calculează distante̦le până
la orice destinati̦e de pe Terra și de unde pornesc visurile și dorinte̦le
noastre. 
  2. Are cele mai frumoase și magice apusuri din univers. Cred că veti̦
fi și voi de acord că anume cerului orașului Chișinău trebuie să-i
dedicăm un articol aparte, căci este o adevărată explozie de culori și
emoti̦i.
   3. Ascunde multe povești interesante. Fiecare locușor din oraș are o
taină, ce așteaptă să fie descoperită. Fiecare stradă, alee sau
intersecti̦e are o semnificati̦e aparte, pentru noi, locuitorii săi, căci
anume aici s-au întâmplat cele mai importante evenimente din viata̦
noastră. 
   4. Este cel mai plin de BUCURIA oraș din lume. Din 1946, aici
activează cea mai mare și dulce companie producătoare de patiserie
și cofetărie din Republica Moldova, iar cu ei, “viata̦ e mai dulce…”
   5. Doar aici, toată literatura română a încăput pe o singură alee.
Aleea Clasicilor din centrul capitalei a fost construită în 1958,
având doar 12 sculpturi. Acum, are de 30 de busturi din granit roșu
ale personalităti̦lor, care ne reprezintă ca nati̦une.
  6. Are una dintre cele mai lungi străzi din Europa de Sud-Est – str.
Muncești. Lungimea sa este de aproximativ 14 km, iar aici sunt
amplasate circa 1000 de blocuri.
  7. Doar în acest oraș, Romanite̦le cresc din piatră albă. Clădirea
Romanita̦ din Chișinău a fost construită timp de 6 ani și are 73 de
metri înălti̦me, fiind una dintre cele mai înalte ale orașului. Aceasta
urma să devină fie hotel, fie centru comercial, însă planurile Uniunii
Sovietice au eșuat, Romanita̦ devenind bloc locativ. Numai la
Chișinău ai ocazia să trăiești pe într-o floare.
  8. Are cel mai frumos Turn de Apă. Dacă la începuturi scopul său
era de a furniza apă potabilă, acum acesta găzduiește o expoziti̦e
inedită, ce cuprinde întreaga istorie a orașului. Crezi că orașul
Chișinău nu este unul atractiv? Vizitează Turnul de Apă, admiră
priveliștile de sus și convinge-te de contrariu.
  9. Este centrul economico-industrial al Moldovei. La Chișinău
activează sute de întreprinderi de stat, dar și private, iar dacă ești în
căutarea unui loc de muncă, îl poti̦ găsi aici.
  10. Aici am învăta̦t să scriem și să citim, ne-am descoperit pasiunile
și ne-am ales conștient cariera. Așadar, la Chișinău functi̦onează
cele mai multe instituti̦i de învătă̦mânt: 160 de grădinite̦, 149 de școli
primare, gimnazii și licee, zeci de universităti̦, recunoscute la nivel
internati̦onal. 
 11. Este plin de evenimente interesante, pe gustul și placul oricui. Îti̦
place sportul, arta, știinta̦, tehnologiile informati̦onale sau ecologia?
La Chișinău sunt o sumedenie  de ONG-uri sau cluburi, care-ti̦ pot

 

 satisface curiozitatea legată de domeniul preferat, iar pentru
a-ti̦ actualiza lista de evenimente la care să participi,
urmărește-ne.
  12. Ne plac plimbările lungi prin parcurile din oraș. La Valea
Morilor, Valea Trandafirilor sau Dendrarium poti̦ găsi mereu o
oază de liniște și poti̦ admira tot ce are Chișinăul mai frumos –
flora și fauna.
  13. Aici ai acces liber la cultură. La Chișinău sunt 11 teatre, 9
muzee, 5 săli de concerte, 7 cinematografe, care inspiră prin
farmecul lor și sunt adevărate ferestre deschise spre cunoaștere.
  14. Aici te poti̦ exprima liber. Tinerii artiști se pot împărti̦ cu
arta, pe care o creează, chiar pe stradă, astfel bucurând
trecătorii și aducând zâmbete pe chipurile lor. Iar în parcul
Valea Trandafirilor, recent, a fost instalat un pian unde
doritorii pot cânta melodiile preferate.
  15. Este un oraș calm. Întotdeauna îti̦ poti̦ găsi pacea
interioară, urmărind jocul apei din havuzurile din centrul
orașului, plimbându-te pe Strada Pietonală sau citind pe o
bancă din Parcul Central.  
  16. Are monumente de arhitectură speciale, neatinse de
trecerea timpului. Iar un exemplu potrivit este chiar Catedrala
Mitropolitană, care a rezistat secolelor și continuă să încânte
turiștii prin formele clasice ale coloanelor imense, combinarea
planului bizantin cu elementele renascentiste, dar și păstrarea
particularităti̦lor stilului empire.
  17. Are un Arc de Triumf, care face parte din topul celor mai
mărete̦ din Europa.
  18. Aici, timpul parcă s-a oprit în loc. Vizitând Muzeul
Zemstvei, Observatorul Astronomic sau bibliotecile vechi simti̦
nostalgia vremilor demult trecute.
  19. Este unicul oraș din univers care te întâmpină mereu cu
Porti̦le deschise. Aici, ești mereu bine-venit, deoarece Chișinău
înseamnă, înainte de toate, acasă.
  20. Are cei mai frumoși și activi tineri. Și tu, cel care citești
aceste rânduri, ești unul dintre ei. Iar din această cauză, anume
Chișinăul poate deveni în 2020 Capitală Europeană de
Tineret!
Echipa youth.md iubește enorm de mult orașul nu doar de
sărbători, ci și contribuie zilnic la dezvoltarea și bunăstarea lui
prin informare și promovarea valorilor cu adevărat importante
și te îndeamnă să faci la fel.

La multi̦ ani, Chișinău! Păstrează-ti̦ tinerete̦a,
pentru că noi de asta te iubim!

 
Autor: Garuta̦ Alexandrina,

membru youth.md, partener BPD
 

Articol realizat cu suportul tuturor celor care ti̦n la orașul lor
și-i iubesc micile imperfecti̦une atât de perfecte.

 

-  3  -

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiO_6n29evxAhWp_rsIHQvfCqEQFjAFegQIDhAD&url=https%3A%2F%2Fyouth.md%2F20-de-motive-pentru-care-iubim-orasul-chisinau%2F&usg=AOvVaw2l4zSEEquUk_warVpLpKV3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiO_6n29evxAhWp_rsIHQvfCqEQFjAFegQIDhAD&url=https%3A%2F%2Fyouth.md%2F20-de-motive-pentru-care-iubim-orasul-chisinau%2F&usg=AOvVaw2l4zSEEquUk_warVpLpKV3
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