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Biserica a fost construită la sfârşitul
sec. al XIX-lea. Situată la mijlocul distanţei
dintre Bârlad şi Huşi, nu departe de
drumul naţional, biserica se remarcă prin
proporţiile ei ieşite din comun, prin
frumuseţea detaliilor şi prin decoraţia
interioară autentică. Atât exteriorul în stil
neogotic, cât şi interiorul păstrează
elementele esenţiale, făcând posibilă o
restaurare a bisericii. În urma cutremurelor
repetate din ultimul secol, monumentul
prezintă “fracturi“ majore pe direcţia NS şi
EV. Turla şi o parte din turnuleţele de
factură gotică ale faţadei au căzut la
cutremurul din 1940. Biserica, grav
avariată, este în pericol de prăbuşire încât
necesită urgentarea consolidării şi de aceea
am considerat oportună prezentarea ei la
Simpozionul Naţional Monumentul - tradiţie
şi viitor.
Istoricul satului Mălăieşti
Satul Mălăieşti, este înconjurat de
dealuri cu vii şi păduri şi se află în mijlocul
unei văi mănoase străbătută de un râu,
afluent al Elanului. Prima menţiune
documentară a satului este din anul 1611. În
sat trăiau răzeşi care în secolul al XVII-lea
încep să îşi înstrăineze pământurile. În jurul
anului 1700, Iordache Ruset îşi măreşte
moşia, având venituri din mori, vii, livezi,
ţarini, prisăci şi fâneţe pe lângă bălţile cu
peşte din Elan. Vistiernicul Iordache Ruset
a lăsat prin testament în anul 1708, moşia
Mălăieşti fiicei sale Ecaterina şi ginerelui
său Constantin Costachi. Urmaşii
logofătului Constantin Costachi au stăpânit

moşia un secol şi jumătate. În 1791 comisul
Şerban Costachi, cunoscut sub numele de
Şerban Negel, a moştenit moşia Mălăieşti şi
siliştile învecinate din secolul XVII-lea. În
aceste locuri el copilărise alături de fraţii săi
Matei, Chesarie, Veniamin (viitorul mare
Mitropolit al Moldovei) şi de Elisabeta.
Ajutat de fratele Veniamin, episcop de
Huşi, Şerban Negel şi-a întregit moşia
cumpărând pământuri de la răzeşi şi silişti
vecine. În 1846, spătarul Iancu Negel a
angajat pe inginerul A. Baiardi să măsoare

moşia şi să întocmească harta. Astfel, au
rămas documente în care este consemnată
suprafaţa de 5995 fălci adică 8565 ha*.
Curţile boiereşti, azi dispărute, se aflau pe
un platou din partea de vest a satului.
Biserica din lemn, înzestrată cu icoane
preţioase, cu hramul Sf Gheorghe, era
construită lângă conac. Şerban Negel era
însurat cu Catinca Văcărescu de la
Bucureşti, sora Doamnei voievodului
Constantin Ipsilanti. Familia Costăcheştilor
se remarcă de a lungul istoriei, fiind una
din marile familii boiereşti din Moldova.
După moartea lui Iancu Negel copiii lui,
Şerban şi Sevastia, au împărţit moşia.
Biserica a fost dărâmată iar catapeteasma şi
parte din icoanele de secol XVIII mutate la
biserica din Albeşti. Alte icoane au rămas la
Mălăieşti, la noua biserică*.
În anii 1869 şi 1873, Costache N.
Corbu a cumpărat prin licitaţie cele două
părţi ale moşiei de la urmaşii lui Şerban
Negel Costachi. În Arhondologia Moldovei a
Paharnicului Sion este menţionată astfel
familia Korbu: Mai este de la Putna un
şătral Gheorghe Korbu ce au fost scriitor şi
la judecătoria de Vaslui şi la Focşani.
Acelaşi bulgar din Besarabia, venit pe la
1832. Acum esta vechil în Moldoveni de la
ţinutul Vasluiului1. Răzeşii de la Focşasca,
tatăl acestora de acum (1844-1856) Calezic şi
Andrieş de pe numele bunului lor, s-au
ridicat la boierie de Domnul Ioan Sturdza
pe la 1826, Costache Corbu (1833-1895),
Comandor al Coroanei României era
însurat cu Aglaia (7 noiembrie 1853— 9
ianuarie 1937), fiica lui Mihalache Botez
(1815-1885) şi a Zoei Alcaz (1834- 12
februarie 1906). Mihalache Botez, armaş
(1853), şerdar (1856), comis (1857), fiul
natural al lui Mihail Cantacuzino Paşcanu a
întregit averea moştenită ajungând la
sfârşitul vieţii să posede numeroase moşii
de-a lungul Prutului. S-a ocupat şi cu

comerţul de vite, pe care le ducea şi le
vindea la Viena, revenind în ţară, pe
Dunăre cu galbenii câştigaţi. Ca un bun
creştin şi iubitor al locurilor el a ridicat
biserici şi şcoli în satele în care îşi avea
moşii: Ijdileni, Simineşti, Bozia, Bogdăneşti,
Raiu şi Giurcani. Chiar dacă de talie
modestă bisericile stau şi azi mărturie a
credinţei lui în Dumnezeu şi a dorinţei de aşi ajuta semenii. Ginerele lui, Costachi
Corbu, i-a urmat pilda, ctitorind alături de
el biserica din Giurcani după 1865 şi mai
târziu cea din Mălăieşti. Ambiţios şi având
atât o mare putere financiară, cât şi
cunoştinţe în domeniu Costache Corbu a
reorganizat Mălăieştii. A renunţat la curţile
boiereşti vechi şi dărăpănate şi a construit
un nou conac în mijlocul satului. Biserica a
fost ridicată alături şi înzestrată cu 72,5 ha
de pământ pentru întreţinerea ei, în partea
de sud a moşiei. Sătenii povestesc că,
pentru a fi protejată, proprietatea era

1, Arhondologia Moldovei, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, p. 121-122.

delimitată cu şanţuri. Satul s-a numit după
numele moşierului, Corbu. Mălăieşti a
devenit comună, cuprinzând şi satele Poşta,
Elan şi Tupilaţi*. Proprietarul reuşise să
reunească şi pe cale administrativă moşiile
ce aparţinuseră cândva familiei Costachi.
Sătenii l-au ales pe Costache Corbu primar
al comunei, pentru care el a construit în
anul 1880 şi o şcoală pentru satul care avea
atunci 380 de locuitori în 120 de familii.
După moartea lui Costache Corbu, conacul
a fost lăsat prin testament comunei pentru a
funcţiona ca spital, funcţiune pe care o are
şi în zilele noastre. La reformele agrare care
au urmat în anii 1921 şi 1945 moşia şi
pădurile Corbu ca şi moşia bisericii, au fost
expropriate.
Noegoticul în Moldova
Interesant că la Mălăieşti, a pătruns
stilul neogotic. După 1800 în ţările Europei
Centrale a apărut un curent favorabil
acestui stilul. Sentimentul naţionalist întărit
după războaiele cu Napoleon a dus la
căutări care s-au finalizat în arhitectura

neogotică în ţări ca Anglia, Austria şi
Germania. Orientarea către modelele din
trecut în dorinţa unei înnoiri şi totodată a
regăsirii eului, istorismul, a marcat întreg
secolul. Au existat mai multe surse care au
favorizat pătrunderea gustului pentru stilul
gotic atât în Moldova cât şi în ţările
învecinate, cum au fost ideile filozofilor
romantici germani (Schelling şi Schlegel)
reflectate în arta germană (Caspar David
Friedrich), sau arhitectura neogotică
engleză (Parlamentul de la Londra 1836, Sir
Charles Barry şi A. Welby Pugin) şi
literatura romantică. În plus în numeroasele
lor călătorii în Anglia, Franţa, Germania şi
Austria intelectualii au avut prilejul să
admire arhitectura gotică cu ochii lor. Acest
stil nu era total străin la noi, deoarece
elemente de arhitectură gotică erau inserate
în compoziţia bisericilor din Moldova cu
veacuri înainte. Neogoticul s-a răspândit în
secolul XIX concretizându-se în construcţii
de clădiri publice, biserici şi palate: castelul,
azi dispărut, din Stânceşti, judeţul Botoşani,

a fost zidit în stil gotic de vornicul Alecu
Callimachi (1837); George A Sturdza (18411909) a construit la Miclăuşeni un
impunător palat, influenţat de anii petrecuţi
în Germania, la studii şi el a preferat stilul
gotic apelând la arhitecţii J. Reinecke şi I.
Grisberg; cazarma Copou din Iaşi; palatul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la
Ruginoasa, construit în 1863 după planurile
arhitectului german Johann Brandel; Palatul
Culturii din Iaşi ridicat mai târziu 1906-1925
după planurile arhitectului I. D. Berindei.
Stilul neogotic s-a potrivit spaţiului
nostru pentru bisericile nou construite în
sec. al XIX-lea, mesajul spiritual fiind
reînvierea dialogului dintre catedrale şi
comunitate.
Biserica de la Mălăieşti a fost
construită în jurul anului 1885. Se pare că
arhitectul era de origine germanică,
probabil vienez, după spusele sătenilor.
Ipoteza pare adevărată având în vedere
vizitele frecvente la Viena ale lui Mihalache
Botez şi Costache Corbu.
Silueta ei se detaşează printre casele
ţărăneşti construite din chirpici. Privind
fotografia dinainte de cutremurul din 1940,
te impresionează zvelteţea ei, proporţiile
turlei clopotniţei. Arhitectura neogotică a
turlelor mici care punctează intrarea,
transeptul, veşmântarul şi altarul
completează faţadele, accentuând valoarea

monumentului. Cornişa din ogive înşiruite
aminteşte decoraţia palatelor de la Stânceşti
sau Miclăuşeni. Biserica este construită din
zidărie portantă. Elementele gotice
decorative sunt realizate din cărămidă şi
mortar. Numai soclul este din piatră.
Tâmplăria este frumos desenată, uşa
metalică care duce la subsol are o decoraţie
deosebită.
Astăzi biserica are fisuri majore
rezultat al cutremurelor din 1940 când a
căzut turla clopotniţă şi numeroase
turnuleţe compromiţând şi pictura bolţilor,
1977, etc. În plan dimensiunile ei sunt mari
20x11 m. Se disting pridvorul închis cu
scara spre clopotniţă, naosul lărgit cu două
abside, altarul. În subsol este un imens
cavou cu 16 locuri din care este ocupată
numai cripta în care odihneşte ctitorul ei,
Costache Corbu. Aglaia care s-a stins din
viaţă mai târziu este îngropată în altă
ctitorie a lor, la Giurcani.
De multe ori în secolul XIX
monumentele nu aveau o perfectă unitate
de stil, introducându-se şi alte stiluri,
apărând astfel caracterul eclectic al
ansamblului. Faţă de arhitectura gotică
exterioară, cu elemente clare, elegante,
zvelte, fără compromisuri, în interior nu
găsim nici un element gotic. Arcele sunt în
plin cintru, planul este caracteristic
bisericilor ortodoxe. Se remarcă însă o

personalizare a interiorului datorată
gustului şi dorinţei ctitorilor. În locul
tabloului votiv clasic pe peretele vestic al
naosului sunt două portrete de şevalet
reprezentând pe Costache Corbu, în costum
de comandor ţinând în mână un papirus pe
care este desenată faţada bisericii şi alături
este tânăra lui soţie, Aglaia într-o preţioasă
rochie purpurie. Lângă altar o icoană ce o
reprezintă pe sfânta Aglaia are chipul
Aglaiei Corbu. Mobilierul, executat
probabil tot în străinatate este frumos
decorat. Stranele poartă monograma
ctitorilor, la fel sfesnicele de bronz şi
majoritatea obiectelor de cult din biserică.
Catapeteasma are icoane ferecate în argint,
cafasul cu balustrada sculptată se sprijină
pe console din metal frumos desenate . S-au
păstrat pe intradosul cafasului trei picturi
naive cu stemele judeţelor Tutova, Fălciu şi
Vaslui. Clopotele din bronz, lucrate cu
multă măiestrie au fost turnate la Bucureşti
în atelierul lui Johann Loibl. Cele trei
clopote au greutăţi diferite, între 138 kg cel
mic şi 586 kg cel mare. Pe fiecare clopot
este gravat acelasi text: Turnat de Johann
Loibl în Bucarest In numele Sfintei Treimi s-au
făcut acest clopot de robii lui Dumnezeu
Constantin Corbu cavaler şi oficer a coroanei
României şi soţia Dselle Aglae născută Botez în
anul 1885 pentru biserica clădită de Dlor în

comuna Mălăieşti jud Fălciu şi sub Domnia
Regelui Carol al României şi a reginei Elisabeta.
Actuala pictură care este cu un fond
gri cu câteva medalioane cu sfinţi este
recentă, dar valoarea interiorului constă în
acest ansamblu nealterat prin intervenţii
ulterioare, cu mobilier autentic şi icoane
deosebite. În acel cătun uitat de lume,
timpul pare că a stat pe loc.
Am prezentat această biserică, aflată
pe lista monumentelor istorice, consemnată
şi de N. Stoicescu pentru a atrage atenţia
asupra valorii ei autentice datorită
amplasamentului, proporţiilor deosebit de
mari pentru o biserică la ţară, al stilului
neogotic al faţadelor, (faţade care datorită
materialului documentar găsit in situ se pot
restaura cu precizie), interioarelor autentice
şi de ce nu, contrastului surprinzător de
stiluri între exterior şi interior şi nu în
ultimul rând al ctitorilor.
Mălăieştii au un trecut bogat, acolo
şi-a petrecut primii ani de viaţă Mitropolitul
Veniamin Costachi, în care multe
personalităţi au avut moşii şi au organizat
viaţa sătenilor spre binele lor şi spre
civilizaţie. A rămas mărturie o biserică grav
avariată care aşteaptă să revină la semeţia ei
de altă dată. Avem datoria să salvăm
monumentul de arhitectură din Mălăieşti.
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