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• Harta traseului

Ruginoasa este
o comună în județul
Iași, Moldova, România,
formată din
satele Dumbrăvița, Rediu, R
uginoasa (reședința)
și Vascani.

Ruginoasa- repere
geografice

După tradiție, numele localității de reședință ar avea cel puțin două surse
posibile. Una ar fi că provine de la un păstor pe nume Rugină care s-ar fi
stabilit prin aceste părți cu oile, dar în lucrarea „Ruginoasa”, Boris Crăciun
menționează că „ și astăzi în diferite locuri ale comunei se poate vedea, în
special dupa ploaie, un strat subțire brun – roșcat care acoperă pamântul,
mai ales în locurile pietroase”, numele provenind de la acest fenomen.
Numele unui iaz existent în localitate – „Rugină” apare și în documentele
moldovenești din timpul domniei lui Stefan cel Mare, amintind și de o
familie de mari boieri.
Primele așezări s-au construit în partea de vest a satului, la locul denumit
"Osoi", de unde locuitorii s-au retras, întrucât locul era arid și lipsit de apă,
pe locurile unde este astăzi satul Ruginoasa. În jurul anului 1800 aici
existau curțile moșiilor familiei Sturza.

Alexandru Ioan Cuza
Domnitor al Moldovei (până în 1862)
Domnitor al Țării Românești (până în 1862)
Domn al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării
Românești (după 1862)

• Alexandru Ioan Cuza (sau Alexandru Ioan I; n. 20
martie/1 aprilie 1820, Bârlad, Tutova, Moldova – d. 3
mai 1873, Marele Ducat de Baden, Imperiul German) a
fost primul domnitor al Principatelor Unite și al statului
național România. Prin alegerea sa ca domn
al Moldovei, la 5 ianuarie 1859, și al Țării Românești,
la 24 ianuarie 1859, a fost înfăptuită Unirea celor două
principate.
• Ales domnitor, Cuza a dus o susținută activitate
politică și diplomatică pentru recunoașterea Unirii
Moldovei și Țării Românești de către Puterea suzerană
(Imperiul Otoman) și Puterile Garante și apoi pentru
desăvârșirea Unirii Principatelor Române prin
înfăptuirea unității constituționale și administrative.
Aceasta s-a realizat în ianuarie 1862, când Moldova și
Țara Românească au format statul român unitar
modern, adoptând oficial numele de România, cu
capitala la București, cu o singură adunare și un
singur guvern.
• În anul 1866, o largă coaliție a partidelor vremii,
cunoscută sub denumirea de Monstruoasa Coaliție din
cauza orientărilor politice diferite ale membrilor săi, lau forțat pe Alexandru Ioan Cuza să abdice.

Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa

Scurtă istorie
• Palatul, care astăzi adăpostește Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza", a fost
construit în primul deceniu al secolului al XIX-lea, de vistiernicul Săndulache
Sturdza, care a comandat arhitectului vienez Johan Freiwald ridicarea unei luxoase
reședințe pe locul vechii case boierești a strămoșilor săi. Stilul inițial a fost cel
neoclasic, păstrat de capela reședinței, stil care se impusese cu predilecție în
arhitectura civilă din Moldova acelor timpuri. În anul 1847, logofătul Costache
Sturdza „preface casa de la Ruginoasa după arhitectura stilului gotic”, angajând
pentru aceasta pe arhitectul Johan Brandel. Lucrările au fost finalizate în 1855.
Cladirea, care păstrează și astăzi caracteristicile stilului neogotic, inspirat de
romantismul german, este de formă pătrată, cu un etaj, fiecare din cele patru
fațade având aceleași elemente: peroane largi, balcoane sprijinite pe lespezi de
piatră. Asemănarea frapantă cu Palatul de la Miclăușeni, județul Iași, nu este
întâmplătoare, acesta fiind construit de o altă ramură a familiei Sturdza.

Ocaua lui Cuza,
povestire populară.
Cum îi pedepsea
Cuza pe negustorii
care-i înşelau pe
ţărani

• Alexandru Ioan Cuza s-a bucurat popularitate şi a
rămas în memoria poporului român drept domnitorul
drept şi bun. Una dintre cele mai populare legende
legate de numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza
este cea legată de ocaua mică, poveste ce a dat
naştere şi expresiei ”a umbla cu ocaua mică”.

• Expresia ”a umbla cu ocaua mică” a intrat în
vorbirea românilor, aceasta însemnând ”a umbla cu
înşelăciuni”, ”a înşela”.

Iată și povestea negustorului prins cu ocaua mică:
Cuza-Vodă obişnuia adesea să se îmbrace ca un om de rând şi să se amestece prin norod. Dorea să afle el însuşi cum trăiesc
cei mulţi. Aşa, într-o zi, şi-a pus căciulă şi suman ţărănesc, a luat două putini cu lapte acru şi s-a dus în târg la Galaţi.
Pasămite, aflase măria-sa că unii negustori nu foloseau ocaua cea mare, aşa cum hotărâse o lege din acea vreme, şi căreia
poporul îi spunea «ocaua lui Cuza». A căutat, deci, «ţăranul» să vândă laptele la un băcan, despre care se spunea că n-ar fi
tocmai-tocmai cinstit şi că vinde cu «ocaua mică”, iar nimeni nu-l putea prinde cu înşelăciunea.
– Jupâne negustor, nu-ţi iau bani, s-a tocmit «ţăranul» ci ne învoim ca la şase ocale de lapte să-mi dai o oca de untdelemn.
– Bine, a primit negustorul, clipind şmecher din ochi.
A luat de pe tejghea ocaua mare, «ocaua lui Cuza», şi-a măsurat laptele: douăzeci şi patru de ocale. A socotit că trebuie să
plătească,în schimb,patru ocale de untdelemn.
– Caută să-mi masori drept, cu aceeaşi oca, a stăruit «ţăranul».
Nu se poate, că-i plină de lapte. Îţi măsor cu asta! Şi a scos de sub tejghea altă oca.
– Păi, ocaua asta-i mai mică, a zis «ţăranul».
Ce te pricepi tu, nepricopsitule! Ocaua-i oca şi gata!
Atunci, «ţăranul» a scos căciula din cap, a lepădat sumanul şi s-a arătat în tunica albastră, cu epoleţi auriţi, ca un domnitor.
Neguţătorul a înlemnit. De multă uimire a scăpat ocaua din mână.
– Ei, negustorule, mai zici şi-acum că nu te-am prins cu ocaua mică?
– Nu mai zic, măria-ta!… Iertare… milă prea bunule.
Cuza-Vodă a poruncit să-i lege de gât cele două ocale şi să-l poarte pe uliţi, să afle lumea că a căutat să înşele cumpărătorii.
-Să ridice ocalele pe rând, să le arate lumii şi să spună tare cu care va vinde şi cu care n-are să mai vândă de-aici încolo.
Străjuit de slujitori domneşti, neguţătorul mergea pe uliţi, ridica ocaua mică şi striga cât îi ţinea gura:
– Cu asta, nu!
Apoi, ridica ocaua mare şi striga şi mai tare:
– Cu asta, da!
Şi aşa l-au plimbat slujitorii domneşti prin tot târgul: «Cu asta, nu!»… «Cu asta, da!»… Şi i-a fost de ajuns această plimbare
ca să se facă om cinstit.
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