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Adevărata mare schimbare a 
societăţii abia urmează să se producă

(interviu cu academicianul rus de origine basarabeană S. P. Kapiţa, 
fiul Laureatului Premiului Nobel Piotr Kapiţa, realizat de Alexe Rău, 
directorul Bibliotecii Naţionale din Chişinău) 

ALEXE RĂU: Stimate domnule academician, sunteţi 
descendent din viţă basarabeană. Mai ţineţi vreo legătură cu baştina 
strămoşească? 

SERGHEI KAPIŢA: Vreo legătură, e prea puţin spus. Precum 
vedeţi, vă răspund în limba română, pe când dvs. m-aţi întrebat 
ruseşte... 

RĂU: Astăzi sunteţi pus pe surprize... 
KAPIŢA:  La ce vă referiţi? 
RĂU: Am în vedere, mai întâi, comunicarea ce aţi prezentat-o 

în cadrul acestei conferinţe internaţionale, prilejuită de aniversarea 
a 170-a a Bibliotecii de Stat a Rusiei, făcând un adevărat fureur. Şi 
a doua surpriză este că vorbiţi atât de bine limba noastră... 

KAPIŢA: Iată că şi dvs., când vă referiţi la această limbă, 
recurgeţi la exprimarea eufemistică. Academicianul Piotrovski, 
un mare romanist şi un foarte bun prieten al familiei noastre, a 
tot vorbit despre situaţia lingvistică din Basarabia, inclusiv despre 
felul acesta al multor intelectuali, iscat din raţiuni de circumspecţie 
politică, desigur, de a ocoli numele ei cel adevărat. Dar ea este 
limba română şi n-ai ce-i face. Bovarismul politicienilor de la 
Chişinău, care poate fi numit cu un cuvânt mult mai dur, numai că 
nu-mi pot permite să cobor atât de jos, întreţinut, ba nu – generat de 
o seamă de politicieni chiar de aici, de la Moscova, este o mostră de 
ignoranţă agresivă. Eu nu cred că în condiţiile creşterii nivelului de 
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instruire şi ale democratizării opacitatea obscură a acestor grupări 
şovine nu va fi dezamorsată definitiv. Lucrul acesta, însă, depinde 
de vorbitorii acestei limbi, în primul rând de intelectualii de la voi 
care trebuie să spună adevărul. Iar dacă “a spune adevărul” vi se pare 
o expresie cam bombastică, atunci ţineţi-vă de ceea ce se numeşte 
demnitate intelectuală. Eu, fiind departe de locurile de baştină ale 
străbunicilor mei, ţin la această limbă tocmai din acest sentiment 
de demnitate, care include, pentru un intelectual, şi datoria de a 
cunoaşte şi de a vorbi limba mamei care i-a dat viaţă şi l-a crescut. 
Dacă bunelul şi bunica erau basarabeni vorbitori de limbă română, 
dacă tatăl meu şi mama mea au fost la fel, chiar dacă, în virtutea 
situaţiei lor, nu au prea avut condiţii să se şi afirme în această limbă, 
cum puteam eu să fiu altfel? Mai mult chiar, deşi m-am născut şi 
am crescut departe de Basarabia, am mers pe urmele tatei şi  mi-am 
luat şi eu o soţie basarabeancă, de prin părţile Sorocii, aşa încât, 
atunci când ne retragem în căminul nostru familial, mai vorbim 
şi româneşte. Am şi mers împreună, de câteva ori, când eram mai 
tineri, în ospeţie la părinţii şi la rudele soţiei mele. 

RĂU: S-a spus astăzi, la inaugurarea conferinţei, că sunteţi unul 
din cei mai vechi şi mai devotaţi prieteni ai Bibliotecii de Stat a 
Rusiei... 

KAPIŢA: Îi datorez acestei biblioteci tot ce am reuşit să fac 
până acum şi ca savant, şi ca popularizator al ştiinţei. Îmi petrec 
aici aproape toate zilele lucrătoare. Există câteva bibliotecare 
deosebite, care sunt ca şi cum ale mele şi care m-au asistat în tot 
ce am făcut şi continui să fac. Cu mulţi ani în urmă, o editură mi-a 
propus să scriu o carte despre istoria ştiinţei. Dar una deosebită, 
care să reflecte mişcarea vie a ideilor ştiinţifice, continuitatea lor, 
modul de gândire şi de  căutare al savanţilor. Bibliotecara ce m-a 
ajutat, s-a îndrăgostit de tema mea, făcea investigaţii bibliografice 
de anvergură. În fiecare zi, când veneam la bibliotecă, pe masa mea 
din sala de lectură mă aştepta o partidă nouă de materiale şi o listă 
de titluri pentru ziua următoare. Când am terminat de scris lucrarea, 
nu-i puteam găsi un titlu care să-mi placă. L-am căutat multe zile 
până când odată, uitându-mă prin lădiţele cu fişe ale bibliotecarei, 
am dat de un fişier în care dânsa a inclus şi a sistematizat toate 
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titlurile ce le găsise pentru mine. Pe lădiţă era scris: “Viaţa ştiinţei” 
(pentru S.P. Kapiţa). Titlul mi-a plăcut nespus de mult, încât l-
am preluat atât pentru acea carte, cât şi pentru ciclul de emisiuni 
televizate de popularizare a ştiinţei, ciclu care abia mai apoi s-a 
numit “Evident, neverosimil”. 

RĂU: Conferinţa de astăzi a pus în discuţie rolul bibliotecilor în 
societatea informaţională. Ca şi în cadrul altor foruri internaţionale 
ale bibliotecarilor, s-a vorbit despre schimbări mari, radicale, 
despre o revoluţie informaţională. Dvs., însă, aţi cam dat peste cap 
enunţurile de acest fel... 

KAPIŢA: În abordarea acestor probleme se face tot mai 
mult observabilă o greşeală metodologică care îi îndepărtează 
pe bibliografi şi pe informaticieni de esenţa lucrurilor. Ei scot în 
evidenţă vectorul evoluţiei societăţii în ultimele două, trei decenii 
şi îl compară cu vectorii unor perioade de sute de ani. Or, la scara 
secolelor şi a mileniilor, ceea ce s-a întâmplat în aceste câteva 
decenii s-ar putea să nu constituie o orientare vectorială. În plus, 
demersurile acestea nu întotdeauna pornesc de la nişte desluşiri 
naţionale adecvate. Se afirmă, de exemplu, că abia acum societatea 
a devenit una informaţională. Este absolut incorect. Ce înseamnă, 
de fapt, cuvântul “informaţional”? El desemnează procesul de 
transmitere de informaţii de la individ la individ, de la o generaţie 
la alta, de la o comunitate la alta cu ajutorul limbii, limbajului (oral 
sau în scris). Ei bine, cercetările savanţilor arată că limba, vorbirea 
au apărut cu 1-1,5 mln de ani în urmă. O comunitate, o societate 
nici nu s-ar fi putut constitui ca atare fără această comunicare. 
Societatea a fost una informaţională dintotdeauna. Ceea ce s-a 
schimbat cu adevărat au fost căile şi viteza de transmitere la scara 
globală, dar schimbările acestea nu ţin de ceea ce este esenţial în 
om şi în comunitatea umană. 

RĂU: Vorbind despre comunicare, aţi atins una din problemele 
deschise ale bibliologiei – ce a apărut mai întâi: scrierea sau 
vorbirea? Unii bibliologi chinezi şi francezi, de pildă, vorbesc de 
primatul scrierii. 

KAPIŢA: Pentru a găsi răspunsul corect la această întrebare, 
trebuie  mai întâi să vedem ce s-a întâmplat cu creierul omului: 
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a evoluat oare el din punct de vedere al complexităţii sale 
ori a rămas acelaşi. Mult timp problema aceasta era abordată 
prin prisma evoluţionismului, care a condus la înscăunarea în 
ştiinţă a idealismului materialist şi chiar a unui soi de bovarism 
scientist. Au venit însă matematizarea ştiinţelor şi a filozofiei, 
tehnologizarea şi informatizarea cercetărilor care au dat nişte 
rezultate ce dezmint, în multe cazuri, prezenţa evoluţiei şi a 
progresului. Modelările matematice bazate pe datele de ultimă oră 
ale arheologiei, arheografiei, antropologiei ne demonstrează că 
creierul uman nu a evoluat. Complexitatea lui a fost dată dintr-o 
dată, ca un dar divin. Problema, soluţionarea căreia a necesitat o 
evoluţie, rezidă în posibilităţile omului de a exterioriza informaţia 
conţinută în creier. El a căutat mereu nişte mijloace de exteriorizare 
adecvate complexităţii sale cerebrale. La început au fost semnele 
geometrice, pentru că într-o anumită perioadă coardele vocale, aşa 
cum arată analiza artefactelor, nu erau suficient de dezvoltate şi, în 
consecinţă, nu exista încă vorbirea articulată în complexitatea ei 
cunoscută, omul producând doar câteva sunete specifice. De altfel, 
chiar evoluţia scrierii ne dovedeşte acest lucru. Or, dacă vorbirea 
articulată ar fi fost un dat primordial, atunci alfabetul, care a apărut 
în baza limbii vorbite, ar fi apărut şi el dintr-odată. Aşa însă, el a 
apărut la o ultimă etapă, după semnele geometrice, după scrierea 
analitică şi după cea sintetică. Dar toate aceste evoluţii nu au atins 
esenţa omului, ele trebuind doar să ajungă la nivelul complexităţii 
acestei esenţe. Şi nu se ştie când se va întâmpla o concordanţă 
deplină între interiorul cerebro-psihic şi mijloacele de exteriorizare 
a lui. 

RĂU: Toate datele acestea le-aţi expus şi demonstrat cu 
deosebită persuasiune în cadrul a două ediţii speciale ale emisiunii 
dvs. “Evident, neverosimil”, pe care le-am privit fascinat. 

KAPIŢA: Cred că aţi fost nu doar fascinat, ci şi contrariat. Într-
adevăr, e greu să-ţi impui o acceptare necondiţionată a datelor noi 
ale ştiinţei. Am primit, după emisiune, sute de scrisori, din partea 
multor savanţi, pedagogi, chiar de la simpli cetăţeni. Dezacordul 
şi dezaprobarea erau exprimate în mult mai multe răvaşe decât 
fascinaţia şi bucuria euristică... 
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RĂU: La conferinţa de astăzi aţi produs o mare senzaţie, 
prezentând o viziune neaşteptată asupra trecutului, prezentului şi 
viitorului societăţii, surpriza fiind amplificată şi de faptul că un 
fizician face revoluţie în sociologie... 

KAPIŢA: Cel de-al doilea aspect al surprizei nu este de fapt o 
surpriză, ci e vorba de continuarea unei tradiţii de familie. Tatăl meu, 
mai cu seamă în perioada de după decernarea premiului Nobel, a 
fost o prezenţă remarcabilă a vieţii publice ruse şi internaţionale. Eu 
nu am făcut decât să-i urmez exemplul. Împreună cu câţiva colegi 
savanţi din SUA şi Danemarca, am încercat să aplicăm modelarea 
matematică pentru a afla nu la nivelul presupoziţiilor, dar mai mult 
sau mai puţin exact cum a fost comunitatea umană până acum şi ce 
ne aşteaptă în viitor. Rezultatele ce le-am obţinut sunt revelatoare, 
iar concluzia principală este că schimbările despre care vorbim 
mereu de câteva decenii sunt insignifiante în raport cu ceea ce ne 
aşteaptă. Adevărata mare schimbare a societăţii abia urmează să se 
producă. 

RĂU: Aveţi în vedere o schimbare de ordin tehnologic? 
KAPIŢA: Tehnologiile, ca şi moda sunt lucruri efemere şi nu 

ţin de esenţa fiinţei şi ale fiinţării umane. Iar în câmpul acestora 
din urmă, progrese nu s-au prea înregistrat. Francis Fucuyama a 
demonstrat acest lucru de o manieră irefutabilă. Pe de altă parte, 
aşa cum arată rezultatele cercetărilor noastre, factorii decisivi în 
dezvoltarea comunităţii umane au fost, atât în epocile preistorice 
cât şi în timpurile istorice, nu economia, nu munca, ci spiritualitatea 
şi informaţia, cultura în sensul larg al cuvântului. 

RĂU: Prin urmare, concluzia lui Maltus, spre care s-au orientat 
şi de care s-au ghidat atâta timp politicienii şi savanţii, că problema 
alimentară este forţa motrice a omenirii, se dovedeşte a fi greşită? 

KAPIŢA: Categoric. Analizele noastre arată, că resursele 
alimentare pe globul pământesc au fost şi sunt mai mult decât 
suficiente. Problema stă în distribuirea acestor resurse, dar nu 
în deficitul lor. Afară de aceasta, explozia demografică, precum 
ne arată modelul matematic, a fost un fenomen temporar şi este 
influenţată, cât n-ar părea de paradoxal, tocmai de nivelul de cultură 
şi de capacitatea de receptare a informaţiei. Cât timp cultura se 
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limita mai mult la îmbunătăţirea aspectelor de civilizaţie, s-a redus 
progresiv mortalitatea şi a crescut numărul populaţiei. Punctul de 
vârf al exploziei demografice l-au constituit anii 1950-2000. Din 
2001 a început stabilizarea, iar din 2200 numărul populaţiei Terei 
va fi într-un regres continuu din cauza reducerii considerabile a 
natalităţii. Şi cât n-ar părea de paradoxal, factorul principal care 
determină această tendinţă este, în plină revoluţie informaţională 
declarată, tocmai criza informaţională. Vorba e că omul a ajuns 
la limita posibilităţilor sale de receptare a informaţiei. Formarea 
profesională durează deja până la vârsta de treizeci de ani. Dar 
şi după aceea, instruirea trebuie continuată, altfel nu faci faţă 
concurenţei. Şi atunci cum să-ţi rămână timp ca să mai şi lucrezi, 
să te reproduci, să transmiţi cunoştinţele acumulate către generaţia 
tânără? Limitele receptării au condus la un fenomen nou în 
ţările postindustriale: aproape la 30% din populaţie se manifestă 
analfabetismul funcţional (războiul din Iraq, de exemplu, a arătat 
că mare parte din ostaşii americani nu posedă pe deplin armele 
intelectualizate). 

RĂU: Apropo, cineva dintre vorbitorii de astăzi a scos pe tapet 
problema disproporţiei crescânde, în cadrul resurselor tehnologice 
noi, între preţurile la hard şi la soft, cele din urmă fiind deja de 
aproape douăzeci de ori mai mari. Nu este şi acest indiciu o 
răsfrângere indirectă a ceea ce remarcaţi dvs. că se petrece în cadrul 
resursei umane? 

KAPIŢA: Fără doar şi poate. Dar aş ţine să fac imediat o replică 
vizavi de sintagma “resursa umană”. Tratarea factorului uman ca 
resursă are şi ea partea sa de contribuţie la ceea ce se întâmplă cu 
omul şi cu societatea. Se conturează două puncte ale căii parcurse 
până acum: de la frate al naturii, în vremurile primordiale, la 
resursă, în perioada contemporană. În general, modelul matematic 
al căii acesteia arată că s-a produs o comprimare a timpului şi 
a istoriei. Fiecare perioadă istorică nouă a fost de două, trei ori 
mai scurtă decât precedenta. Densitatea informaţională, culturală, 
psihologică, biologică a crescut în proporţie geometrică, presându-
l pe om cu o forţă fără precedent. 
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RĂU: Daniel Boorstin l-a comparat pe omul de astăzi cu 
cambula. 

KAPIŢA: Cred că a găsit o metaforă foarte exactă. 
RĂU: Aţi specificat mai sus că din anul 2200 va începe scăderea 

progresivă a populaţiei Terei. Probabil că momentul acela se 
va constitui într-un fel de linie de demarcare, de trecere la noua 
societate, intrată în adevărata mare schimbare la care v-aţi referit. 
Cum va fi acea societate? 

KAPIŢA: În primul rând, va fi radical schimbată componenţa 
de vârste: oamenii în etate vor fi mult mai mulţi decât cei tineri. 
Va fi, deci, o societate îmbătrânită, cu toate consecinţele ce decurg 
dintr-o astfel de stare. Se va produce o criză acută de concepţie 
colectivă asupra lumii şi de conştiinţă. Vor intra în declin familia şi 
statalitatea. În locul timpului comprimat va veni altceva. 

RĂU: Se pare că primele semne a ceea ce va urma s-au şi ivit. 
KAPIŢA: Aveţi perfectă dreptate. Numai că atunci ele se vor 

amplifica, după mecanismul avalanşelor montane. 
RĂU: Nu vor însemna oare toate acestea începutul sfârşitului? 
KAPIŢA: Dacă nu se va întâmpla nicio catastrofă cosmică, nu 

va dispare nici societatea. Ea va traversa, desigur, o perioadă de 
reabilitare, de reanimare după cele prin câte a trecut. Şi apoi îşi va 
reveni. Dacă, desigur, se va întoarce la natură, la spiritualitate, la 
cultură, lăsând aspectele tehnologice pe un plan secund, unde le 
este locul, aşa cum ne-a prevenit şi filosoful german Heidegger, şi 
marele Fucuyama. 

RĂU: Care ar fi, după dvs., viitorul bibliotecilor în acest 
context? 

KAPIŢA: Am discutat despre aceasta de multe ori, cu 
biblioteconomiştii ruşi. Eu cred că biblioteconomia trebuie să-
şi schimbe punctele de reper în ceea ce priveşte pronosticarea 
şi programarea strategică pe termen foarte lung. Limitele de 
receptare umană, la care m-am referit deja, impun o reorientare de 
la informaţie la cunoştinţe. 

RĂU: E tocmai genericul conferinţei internaţionale de astăzi. 
KAPIŢA: Sunt nespus de bucuros că am reuşit să influenţez 
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alegerea acestui generic. Din păcate, însă, în prim-planul dezbaterilor 
au ieşit problemele tehnologice, iar nu cele socio-umane. 

RĂU: Credeţi că ar trebui să renunţăm la tehnologizare? 
KAPIŢA: În niciun caz. Tehnologiile îşi vor ocupa locul ce li 

se cuvine. Până în 2200 va mai veni un mare val tehnologic, legat 
de aplicarea memoriei holografice la computere, de motoarele cu 
apă (cu hidrogen) şi de crearea intelectului artificial. Acesta din 
urmă va duce criza interioară a omului şi a societăţii la limita 
ultimă, încât, pe fundalul răririi populaţiei, vom vedea cu alţi 
ochi realitatea, o vom simţi fizic, cum ar zice Borges. Şi atunci,  
lăsând tehnologiile la locul lor, ne vom preocupa de creşterea părţii 
spirituale, culturale a fiinţei noastre, pentru a redobândi echilibrul. 
Chiar dacă nu vom face în mod deliberat acest lucru, îl va face 
instinctul de autoconservare din noi, natura care e mai înţeleaptă 
decât înţelepciunea însăşi. 

RĂU: Aşadar, un progres eventual pentru biblioteci ar însemna 
trecerea de la diseminarea informaţiilor la difuzarea cunoştinţelor. 
Cum vedeţi dvs., ca unul care cunoaşte biblioteca din interior, 
înfăptuirea practică a acestei orientări? 

KAPIŢA: Înfăptuirea practică trebuie să decurgă, pe de o parte, 
din baza metodologică oferită de ştiinţă, de modelarea matematică 
în particular, iar pe de alta, din studierea publicului cititor cu 
instrumentele ce le oferă sociologia contemporană. Vectorii 
evoluţiei demografice şi antropologice trebuie să prevaleze, ca 
puncte de reper, asupra aspectelor tehnologice. Însă eu nu aş fi de 
acord cu noţiunea de progres pe care aţi utilizat-o aici. E vorba 
mai curând de o reîntoarcere la spiritualitate şi la cunoaştere, 
dar la un alt nivel de dezvoltare, desigur. Acelaşi lucru se poate 
spune şi despre globalizare. Or, utilizând, cu referire la circuitul 
informaţional, sintagma “sat global”, noi, de fapt, recunoaştem 
că arhetipul informaţional foarte vechi al statului e mult mai bun 
decât modelul la care am ajuns în secolul XX. Asta e legitatea. 
Universul e pulsatoriu, se contractă şi se dilată, se depărtează de 
punctul iniţial şi apoi revine. Omul, ca parte a acestui univers, nu 
poate fi o excepţie. 
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RĂU: Vă mulţumesc pentru interviu. 
KAPIŢA: Iar eu vă mulţumesc pentru invitaţie şi vă rog să 

transmiteţi cititorilor revistei d-voastră urările mele de fericire şi 
de mai bine şi, mai ales, cititorilor de prin părţile Sorocii, oameni 
despre care am nişte amintiri de neşters. 

Moscova, 8 aprilie 2003
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Gheorghe Curinschi-Vorona – un mare 
istoric al arhitecturii

Celebritate de talie mondială, Gheorghe Curinschi-Vorona nu 
figurează în enciclopediile noastre.

Recent, am găsit o infor maţie sumară într-o ediţie de profil.
În Dicţionarul constructorilor români (Bu cureşti, 2000) la 

pagina 57 este inserat un mic articol:
Curinschi-Vorona Gheorghe (1925-1996)
Arhitect, se remarcă îndeosebi prin activitatea sa didactică şi 

publicistică.
Activitate didactică în cadrul Insti tu tului de Arhitectură 

„Ion Mincu” din Bucu reşti timp de 47 de ani, ca profesor titular 
al disciplinelor Istoria arhitecturii uni versale şi româneşti şi 
Restaurarea mo numentelor; şef al Catedrei de istoria şi teoria 
arhitecturii; doctor arhitect.

Lucrări principale: (Editura Tehnică): Centrele istorice ale 
oraşelor, 1967; Restaurarea monumentelor, 1968; Istoria arhitecturii 
în Ro mânia, 1981; Introducere în arhitectura compa rată, 1991; 
Istoria universală a arhitecturii, 1991; – ilustrată (3 volume apărute 
în 1977, 1982 şi 1986); Arhitectură, urbanism, restaurare, 1997.

I s-a conferit premiul Academiei Ro mâne pentru primele 2 
volume ale Istoriei universale a arhitecturii, 1982.

La această succintă prezentare ar fi necesar să fac doar câteva 
precizări, adică locul şi data naşterii, precum şi locul, şi data 
decesului. Această menţionare are formula:

Gheorghe Curinschi-Vorona (30 iunie 1925, Chişinău – 20 
decembrie 1996, Bucureşti).

Din articolul inserat în dicţionar nu ne putem face o părere cât 
de cât obiectivă despre acest distins istoric al arhitecturii, despre 
acest arhitect care s-a consacrat stu diului cel mai meticulos al 
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acestei arte uzua le, aducând arhitectura mondială în Româ nia şi 
prezentând arhitectura româ nă lumii.

La baştină, la Chişinău, este un necu noscut. Probabil că puţini 
specialişti îi po menesc numele şi mai puţini sunt acei care îi cunosc 
opera.

Numai după 1990 a fost la Chişinău, contactând cu colegii, pe 
unii i-a primit şi la Bucureşti, consultându-i. A avut chiar şi câţiva 
doctoranzi din Basarabia.

Cum e şi firesc să fie în cazul marilor personalităţi, care se 
formează şi se consa cră în domeniu numai învingând rezisten ţa 
acerbă a unor indivizi ce preferă o poziţie mai conservativă, mai 
comodă, ca racterul lui era dificil. De fiecare per soa nă se apro pia 
diferenţiat. Pe unii îi apro pia, pe alţii prefera să-i ţină la distanţă. 
Comporta mentul lui detaşat şi aristocra tic, după 1990, i-a adus 
suficiente proble me în relaţiile cu studenţii.

 Eu am avut norocul să-l descopăr afl ându-mă chiar în inima 
Bucureştiului, în casa unui alt minunat arhitect basara bean 
Alexandru Budişteanu, fostul arhi tect-şef al Bucureştiului. Două 
seri la rând am rătăcit printre masivele tomuri semnate de Curin-
schi-Vorona, care la început era doar Curin schi, apoi şi-a adăugat al 
doilea nume, probabil inspirat de cel al mănăstirii Voroneţ.

Cu ajutorul lui Alexandru Budişteanu am obţinut mai multe 
materiale inedite semnate chiar de Gheorghe Curinschi-Vo rona. 
Datele biografice în expunerea lui sunt extrem de elocvente. 
Aranjate în ordine cronologică, aceste minibiografii rela tează 
suficiente informaţii despre ilustrul savant. În luna august 1964 el 
scria:

„Arhitect Gheorghe Curinschi
1964
Opisul lucrărilor ştiinţifice:
I. Lucrări publicate:
a) Studii şi lucrări de specialitate:
1. Lupta pentru independenţă împotriva robi ei turceşti şi 

arhitectura epocii lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş // Arhitectură 
şi urba nism, nr. 4-5/1952.
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2. Ion Mincu, arhitect patriot. La 100 de ani de la naşterea lui I. 
Mincu (1852-1952) // Arhi tectură şi urbanism, nr. 12/1952.

3. Problema de restaurare a monumentelor istorice // Arhitectura 
R.P.R. nr. 4/1964.

4. Cu privire la originile arhitecturii monu mentale româneşti // 
Arhitectura R.P.R., nr. 6/1956.

5. Contribuţia oraşului Iaşi la dezvoltarea arhitecturii româneşti. 
Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi. Sec ţiu-
nea III. Tomul VI. Anul 1960.

6. Documente de arhitectură din România 7-8 (în colaborare cu 
Grigore Ionescu). Editura Didac tică şi Pedagogică, 1962. (Premiul 
I al Minis terului Învăţământului pentru arhitectură.)

7. Cercetările privind natura şi specificul arhi tecturii şi 
problemele metodologiei în istoria arhitec turii (în colaborare cu I. 
Rebedeu). Studii şi proiecte. Institutul de Arhitec tu ră „Ion Mincu”, 
Bucureşti, 1964.

b) Manuale:
1. Urbanismul (partea I-a: Istoria urba nismului). Manual pentru 

şcolile medii tehnice E.M.C., 1952.
c) Articole de specialitate:
1. Arhitectura teatrelor // Arhitectura - Con strucţii, nr. 2/1949.
2. Un an de muncă pe tărâmul reformei învăţământului 

arhitecturii // Arhitectura. Con strucţii civile, nr. 4/1949.
3. Arhitectul Bajenov // Arhitectura, 1950.
4. Arhitectul Ion Mincu. Ştiinţa şi teh nica, 1953.
5. Valorificarea urbanistică a centrelor şi a monumentelor 

istorice // Viaţa economică, nr. 22 din 29 mai 1964.
II. Lucrări în curs de publicare:
1. Arhitectura veche în România. Editura Meridiane.
2. Monumentele istorice ale oraşului Iaşi. Editura Meridiane, 

1967.
3. Ansamblul urbanistic central al oraşului Sibiu (în colaborare 

cu Grigorie Ionescu). Editura Didactică şi Pedagogică. Docu mente 
de arhitectură 10-11.

III. Lucrări ştiinţifice şi comunicări prezentate la sesiunile 
ştiinţifice ale cad relor didactice în ţară şi la reuniuni inter-
naţionale:
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1. Cu privire la originile arhitecturii monu mentale româneşti. 
Cea de a patra sesiune a cadrelor didactice din Institutul de Arhi-
tectură „Ion Mincu”, 13-15 februarie 1958.

2. Castele în Transilvania. Cea de a cin cea sesiune a cadrelor 
didactice din Insti tutul de Arhitectură „Ion Mincu”, 13-14 februarie 
1959.

3. Tradiţio na lismul şi moder nismul în ar hi    tec tura României 
burghezo-moşie reşti şi gândi rea estetică a epocii. Sesiune de co mu-
nicări ştiinţi fice a cadrelor didactice cu pri lejul „Zilei Insti tutului”. 
Insti tutul de Arhi tec tură „Ion Mincu”, 15-16 februa rie 1960.

4. Contribuţia oraşului Iaşi la dezvoltarea arhitecturii româneşti. 
Sesiunea ştiinţifică jubi  liară a Universităţii „Al. Ion Cuza” din Iaşi, 
28-30 octombrie 1960.

5. Cercetările privind natura şi specificul arhitecturii şi 
problemele metodologiei în istoria arhitecturii. A şaptea sesiune 
ştiinţifică a cad relor didactice din Institutul de Arhi tectură „Ion 
Mincu”, 2-4 martie 1962.

6. Relatare asupra studiilor de istoria arhi    tecturii din Italia. A 
şaptea sesiune ştiinţi fică a cadrelor didactice din Institutul de Arhi-
tectură „Ion Mincu”, 2-4 martie 1962.

7. Reconstrucţia centrelor istorice ale oraşe lor din R.P.R. Co-
municare elaborată pen tru conferinţa in ternaţională privitoare 
la con  strucţia în cadrul cen tre lor istorice. Bu dapesta, oc tom brie 
1963?

8. Probleme de sistematizare a centrelor isto rice ale oraşelor 
şi de valorificare urba nistică a monu mentelor istorice. A VIII-a 
sesiune şti in ţi fică a cadrelor didactice din Institutul de Arhi tectură 
„Ion Mincu”, 17-18 aprilie 1964.

9. Contribuţii ale unor lucrări de restaurare la istoria arhitecturii 
din România. Comuni care făcută la al II-lea Congres al Arhi tec-
ţilor şi Tehnicienilor de Monumen te. Vene ţia, mai 1964.

IV. Teza de disertaţie pentru obţinerea titlu lui de candidat în 
ştiinţe şi referatele ştiinţifice elabo rate în cadrul stagiului de 
aspirantură (în manuscris).

1. Arhitectura Renaşterii în Transilvania. Teză de disertaţie (280 
pagini text şi 400 ilustraţii), susţinută la 8 aprilie 1959.
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2. Arhitectura feudală din Bulgaria.
3. Renaşterea şi barocul în Transilvania.
4. Arhitectura populară din Transil va nia.
V. Lucrări ştiinţifice în manuscris:
1. Cu privire la natura şi specificul arhi tecturii. Dialectul 

structurii şi al formei.
2. Arhitectura României în anii puterii populare.
3. Edificiile pictate din nordul Moldovei.
4. Arhitectura în România de la sfârşitul secolului al XVIII-

lea până la Primul Război Mondial (în colaborare cu Grigore Io-
nescu).

5. Arhitectul Ion Mincu. Schiţă mono grafică.
6. Monografia bisericii din satul Arbore (în colaborare cu 

Grigore Ionescu).
7. Sistematizarea centrelor istorice şi valori ficarea urbanistică a 

monumentelor istorice.
8. Călătorie de studii în Italia şi Grecia.
9. Învăţământul de arhitectură în anii pu terii populare (în 

colaborare cu Grigore Io nescu).
VI. Expuneri publice şi conferinţe mai importante:
1. Din trecutul oraşului Bucureşti. Sala „Fili mon Sârbu”, 11 

martie 1955.
2. Monumentele de arhitectură din regiu nea Râmnicului Vâlcea. 

Uniunea Arhitecţilor, 20 ianuarie 1956.
3. Monumente de arhitectură din Ardeal. Uniunea Arhitecţilor, 

29 ianuarie 1957.
4. Monumentele arhitecturii feudale din Moldova. Uniunea 

Arhitecţilor. Filiala Cluj, 23 februarie 1957.
5. Monumente de arhitectură din R.P.Un gară. Note de călătorie 

ilustrate cu ima gini în culori. Uniunea Arhitecţilor, 26 martie 
1957.

6. Arhitectura din Ţara Haţegului. Uniu  nea Arhitecţilor, 7 mai 
1957.

7. Cum a evoluat creaţia arhitectonică a po po rului român din 
cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Casa Centrală a 
Armatei, 5 mai 1958.
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8. Călătorie în Italia. Roma, Veneţia, Flo renţia. Uniunea 
Arhitecţilor, 17 ianuarie 1961.

9. Probleme de reconstrucţie a centrelor istorice ale oraşelor. 
Uniunea Arhitecţilor, 30 mai 1961.

10. Ciclu de conferinţe cu privire la arhitectura veche din Italia 
şi Grecia. Uniunea Arhitecţilor, 7 februarie 1962 şi 8 mai 1962.

11. Problemele teoretice ale arhitecturii. Sim pozion la Institutul 
de Arhitectură „Ion Mincu”, decembrie 1962.

12. Elada antică şi Magna Graecia. Dez voltarea arhitecturii 
antice din Grecia şi Sicilia de la Acropola din Micene până la 
Parthenon. Institutul de Arte Plastice, 1963.

13. Phidias şi Parthenonul. Universitatea Popu lară de Artă 
Plastică, 7 noiembrie 1962.

14. Monumente de seamă ale arhitecturii uni ver sale. I.P.G.G., 
6 martie 1963; Univer  si ta tea Populară de Artă Plastică, 17 aprilie 
1963.

15. Arhitectura României în anii puterii popu lare. Universitatea 
Populară de Artă Plas tică, mai 1963.

VII. Lucrări mai importante îndru ma te în cadrul cercului 
ştiinţific studenţesc de istoria arhitecturii:

1. Probleme de statică, expresivitatea plas ti că şi realizare a 
sistemelor constructive în arhi tectura veche din Moldova, 1959.

2. Contribuţii la studiul arhitecturii urbane în Transilvania, 
1960.

3. Tectonica spaţiilor de tip central în arhi  tectura feudală a Ţării 
Româneşti, 1960.

4. Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii feudale din Transilvania. 
Relevee ale cetăţilor ţărăneşti din Ghimbav, Homorod, Hărman, 
Caţa, 1962.

5. Probleme de reconstrucţie a centrului istoric al oraşului Sibiu, 
1962.

6. Reconstrucţia centrului istoric al ora şu lui Iaşi şi problemele 
valorificării monumen te lor isto rice, 1962.

7. Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii roma nice din 
Transilvania. Releveul cetăţii ţă ră neşti din Drăuşeni, 1963.

8. Cercetare critică asupra lucrărilor de restau rare a unor 
monumente istorice realizate în anii puterii populare, 1963.
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August 1964”
Un volum impresionant de lucrări. Altul s-ar fi mulţumit cu atât 

şi s-ar fi preo cupat mai mult de problemele carierei pe dagogice 
şi academice. El însă era vrăjit de muncă, avid de cunoaştere şi 
desco pe rire. Pasiunea pentru istoria arhitecturii l-a „de vorat” 
fără rezerve. Ceea ce pentru alţii era un chin, o corvoadă, pentru 
Curinschi-Vo rona părea a fi o delectare nemai po me nită.

Un anumit grad de izolare umană, impus de regim şi mai ales de 
statutul lui de originar din Basarabia, îl obliga să nu se aventureze 
în discuţii fără rost pe teme politice, care era limpede, pentru 
un om raţional ca el, că ajungeau pe masa secu rităţii şi oricând 
i-ar fi adus o groază de neplăceri, el considera mai important să 
se aplece peste filele cărţilor vechi, peste foile mari de proiecte 
sau pur şi simplu să călătorească în căutare de mostre neobiş nuite 
de arhitectură originală. Deşi tre buie să recunoaştem, din capul 
locului, că gradul lui de libertate intelectuală şi de deplasare peste 
hotare era incomparabil cu cel al confraţilor basarabeni.

A părăsit Chişinăul în 1935 şi l-a revă zut în 1990, după Revoluţia 
din Decem brie. A plecat dintr-un regim monarhic şi s-a întors la 
baştină într-o umbră a regi mului socialist. A fost invitat să ţină un 
curs special la Facultatea de Arhitectură şi Urbanistică a Institutului 
Politehnic. Mo tivul nedeclarat însă a fost curiozitatea şi dorinţa de 
a revedea locurile de baştină după atâţia ani. A ajuns şi la Durleşti 
unde, în curtea bisericii, sunt înmor mân taţi strămoşii lui. Şi casa 
părintească de lângă spitalul „Toma Ciorbă” a regăsit-o. 

Într-un interviu realizat de publicistul Vlad Olărescu şi inserat în 
săptămânalul Literatura şi arta (1991, nr.16) Gheorghe Curinschi-
Vorona mărturisea:

„Iar în curtea bisericii din Durleşti am găsit mormintele 
străbunicului, stră-stră bunicului şi al stră-stră-străbunicului. Despre 
cel de al doilea mi s-a spus că «el a construit biserica». Faptul 
extraordinar de a cunoaşte încă câteva generaţii din as cendenţa 
mea mi-a întărit conştiinţa rădă cinilor şi mi-a scos în evidenţă că 
pentru mine se profilează nişte datorii, dar şi anumite drepturi.

Dar ceea ce s-a întâmplat ca un eveni ment senzaţional 
pentru existenţa mea este faptul că am fost invitat să predau în 
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învăţământul superior chiar în oraşul meu natal, lucru pe care nu 
mi l-aş fi imaginat odinioară”.

Pentru a pune în lumină excepţionalele lui realizări, vom utiliza 
procedeul cel mai preferat al lui Gh. Cu rinschi-Vorona, procedeul 
comparării, şi vom pune alături două descrieri amă nun ţite ale 
realizărilor profesionale. Dina mi ca evoluţiei este copleşitoare.

Am abordat activitatea profesională a arhitectului şi istoricului 
Gheorghe Cu rinschi-Vorona la două memorii de acti vi tate, scrise 
în perioade diferite, dar care demonstrează evident, ca într-o gra-
fică matematică, ascensiunea lui profe sională şi nestăvilita sete de 
afirmare a unor va lori culturale. Fiind unul dintre fonda to rii metodei 
comparatiste în isto ria arhi tecturii, el s-a ghidat de ideea că marile 
realizări universale trebuie imple mentate în spaţiul românesc, iar 
marile valori ro mâneşti trebuie să fie cunoscute pe plan universal.

Deşi la Bucureşti s-a simţit acasă şi n-a trăit sentimentul 
de exilat din propria ţară, totuşi o strună vibra, amintindu-i că 
dincolo de Prut, la baştina lui, arhitecţi străini proiectează edificii 
în Basarabia, arhitecţi străini scriu istoria arhitecturii şi afirmarea 
valorilor naţionale în acest domeniu rămân, atât de evident, prob-
leme de viitor.

Arhitectura este înrudită în secret cu monumentalistica, clădirea 
este o operă estetică sau aestetică. Depinde cât suflet şi câtă raţiune 
pune creatorul în această operă materială.

Când mă gândesc la marii arhitecţi pe care i-a risipit Basarabia 
sau cărora nu le-a putut crea suficiente condiţii de a se rea li za, mă 
apucă o mare tristeţe: A. Bernar da zzi, M. Cechirul-Cuş, V. Ţâganco, 
Alexei Şciusev, Gheorghe Curinschi-Vorona, A. Budişteanu, 
Alexandru Cişmigiu ş.a.

Diferenţa de paisprezece ani dintre cele două curriculumuri se 
citeşte clar, fiind o mărturie sigură că autorul a stat aplecat peste 
cărţi: 

„1974, completat 19.11
Memoriu de activitate
Pregătirea de specialitate
Interesul meu faţă de istoria arhitec tu rii s-a născut încă în cursul 

anilor de studenţie. El s-a conturat sub impulsul studierii cursurilor 
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de specialitate, con tac  telor pe care, student fiind, le-am avut, în 
cadrul unor călătorii, excursii studenţeşti, cu valorile unor vechi 
civili zaţii, bizantină şi central europeană, cât şi a îndemnurilor 
personale ale profesorului Grigore Ionescu, care m-a stimulat, 
în cursul unor seminarii, să aprofundez o seamă de probleme de 
specialitate. Ur mare a rezultatelor obţi nu te la disciplina „Istoria 
arhitecturii româ neşti”, după absolvirea facultăţii, în 1949, am fost 
numit preparator la Catedra de istoria arhitecturii, la disciplina 
amintită.

Ultimele probe ale activităţii mele de student, releveul şi diploma, 
s-au des făşurat sub înrâurirea acestei noi calităţi. La releveu am 
abordat ca temă Studiul arhitecturii văilor Bistrei şi a Haţegului, 
prilej cu care, împreună cu trei colegi, am relevat un număr de 
35 de case şi cinci biserici, iar la diplomă (susţinută în luna iunie 
1952) am realizat o Recon stituire a cetăţii lui Ştefan cel Mare de 
la Suceava pentru decorurile unui film istoric în culori. Releveul a 
fost apreciat cu nota maximă, iar în urma susţinerii proiectului de 
diplomă şi a examenului de stat am obţinut „diplomă de merit”.

O altă treaptă a studiilor mele a con stituit-o stagiul de doctorat 
(octombrie 1953 – octombrie 1956). Hotărându-mă să mă dedic 
istoriei arhitecturii, am ales for ma aspiranturii cu frecvenţă, ceea ce 
a concentrat preocupările mele, în perioa da arătată, exclusiv asupra 
studiului. Cele zece examene pe care le-am susţinut în prima fază 
a stagiului de aspirantură (fiind primul doctorat al Institutului 
de Arhitec tură, stagiul meu a constituit o experienţă şi pentru 
organizatori) mi-au asigurat o bază generală de cunoştinţe privind 
în treaga istorie a arhitecturii, uni versală şi naţională. Întocmirea 
tezei de doctorat cu tema Arhitectura Renaş terii în Transil va nia, 
susţinută la 8 aprilie 1958, mi-a pri le juit o cercetare care s-a soldat 
cu depis tarea a peste 300 de mo nu mente şi piese izolate în stilul 
Renaş terii, pe care le-am studiat, în cea mai mare parte, la faţa 
locului.

În vara şi toamna anului 1961 am urmat un stagiu de specializare 
în dome niul istoriei arhitecturii în Italia, cu o durată de 3 luni şi 
jumătate, stagiu care a inclus şi participarea la cursurile de istoria 
arhitecturii de la Centrul Interna ţional de Studii de Arhitectură 
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„Andrea Palladio” din Vicenza şi o călătorie de do cumentare în 
numeroase oraşe din Italia şi Grecia.

Alte călătorii în străinătate, ocazionate de participarea la 
deplasări de studiu şi documentare, cât şi în delegaţii cu carac-
ter oficial, la care s-au adăugat dep lasări pe cont propriu, mi-au 
permis să cunosc ţări din Europa şi Asia, cu o bogată moş tenire 
arhitecturală şi să acumulez un vast material documentar. Călătoriile 
mele au cuprins Italia (7 deplasări, totalizând peste 7 luni), ţări 
din Balcani (Bulgaria, Iugoslavia, Grecia şi Turcia), din Europa 
Occidentală (Franţa, Belgia, Olanda, R.F. Germană, Spania), din 
Europa Centrală (Cehoslovacia, Ungaria, Austria), din Eu ropa de 
Răsărit (Polonia, ....), regiunea Caucazului (Armenia şi Georgia), 
Asia Centrală şi China.

Activitatea de proiectare, de cercetare şi de îndrumare din 
producţie

În primii mei ani de activitate profe sională, munca didactică s-a 
îmbinat cu cea de producţie. Am început activitatea de proiectare 
ca ucenic, în primăvara anu lui 1949, în colectivul de proiectare a 
secţiei de sistematizare a oraşului Galaţi, trecând apoi în colectivul 
de proiectare al Teatrului Naţional, condus de către pro fe sorii Octav 
Doicescu şi H. Stern. La 1 august 1949, m-am încadrat la Institutul 
de Proiectare a Construcţiilor (I.P.C.) de venit la 1 ianuarie 1953 
Institutul de Studii şi Proiectare a Oraşelor (I.S.P.R.O.R.), unde am 
lucrat la secţia de spitale, con dusă de arhitecta H. Delavrancea-
Sibory şi apoi la secţia de locuinţe.

La 1 martie 1953, urmând recoman dă rile profesorului arhitect 
Nicolae Rădescu de a mă dedica studiului monumentelor şi al 
istoriei arhitecturii, am fost tran sferat la Direcţia Monumentelor 
Istorice din Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii 
(C.S.A.C.).

După stagiul de aspirantură şi susţi ne rea disertaţiei, m-am încadrat 
prin cumul la Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectură şi 
Sistematizare, unde am activat la secţia de sistematizare ca arhi-
tect principal, apoi ca membru al Con siliului de experţi. Această 
activitate mi-a prile juit aprofundarea problemelor de urba  nism, iar 
experienţa obţinută a con tribuit la dezvoltarea preocupărilor mele 
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privind valorificarea centrelor istorice ale oraşelor.
În septembrie 1963, am fost numit director tehnic (prin cumul) la 

Direcţia Monumentelor Istorice, unde am activat până în septembrie 
1968, când am optat pentru funcţia din învăţământ. În cadrul 
D.M.I., am răspuns de sectoarele de studii şi proiectare, păstrând, 
după încetarea activităţii, contactul cu domeniul restau rărilor, în 
calitate de membru al Comisiei de avizare a monumentelor istorice 
(până în anul 1972).

Activitatea didactică şi ştiinţifică
După o activitate de 3 ani ca prepa ra tor (1949-1952), între anii 

1952 şi 1961 am fun cţi onat ca asistent la aceeaşi disciplină, Istoria 
arhitecturii în România, predată de prof. Grigorie Ionescu.

În toamna anului 1961 am fost avansat lector, încredinţându-mi-
se predarea dis ciplinei Restaurarea monumentelor de arhitectură. 
Începând cu anul universitar 1964-1965, postul ocupat de mine 
a fost completat cu disciplina Istoria artelor şi transformat, în 
septembrie 1965, la ce rerea conducerii Institutului de Arhi tec tură, 
în post de conferenţiar. Titularizarea mea pe post de conferenţiar, 
prin concurs, a avut loc în anul 1970. Din anul uni versitar 1972-
1973 am ocupat un post de profesor, încredinţându-mi-se predarea 
cursului Istoria universală a arhitecturii, deve nind, începând cu 
anul 1973-1974, Isto ria arhitecturii universale şi româ neşti.

Activitatea mea teoretică şi ştiinţifică de început trebuie privită 
ca un instru ment de studiu şi de acumulare de cunoş tinţe. Ea s-a 
axat pe cercetarea unor prob leme care ridicau întrebări pentru în-
ce pă tor şi care, în unele cazuri, cores pundeau cu zonele pe care 
Istoria arhi tecturii, ca ştiinţă, încă nu reuşeşte să le acopere. Fără 
îndoială că primele mele lucrări reflectă atât limite personale, cât şi 
limite pe care le transmite oricărei teoretizări ampli tu dinea ideilor 
domi nante ale timpului.

Consider ca semnificative pentru sfera preocupărilor mele de 
atunci, efortul de a da o explicaţie unitară originilor arhitec turii 
feudale româneşti, încercarea de a surprinde sursele sociale ale 
unor etape ale arhitecturii româneşti, cum ar fi cea corespunzătoare 
domniilor lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, interesul pentru 
arhitectura secolului al XIX-lea în Româ nia, care a pregătit 
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premisele arhitecturii contemporane.
Comemorarea, în anul 1952, a arhi tec tului Ion Mincu mi-a 

prilejuit întoc mirea unei monografii (rămasă nepub li cată) în soţită 
de o culegere de docu mente. Tezele de bază ale acestei lucrări au 
constituit obiectul unui articol Ion Mincu arhitect patriot publicat 
în revista Arhitectură şi urbanism, 2/1952.

Între anii 1953 şi 1956, în cadrul stagiu lui de aspirantură, am 
elaborat trei refe rate şi teza de disertaţie cu tema Arhi tec tura 
Renaşterii în Transilvania. Consi der că valoarea acestei lucrări 
constă atât în acumulările cantitative de material faptic, semnalate 
mai sus, în caracterul inedit al unor informaţii la care a condus 
inves ti gaţia, cât şi în evidenţierea unor schim bări şi filiaţii existente 
între arhi tectura celor trei ţări feudale româneşti. Conclu zia lucrării 
privind posibilitatea explicării unor fenomene caracteristice 
arhitecturii fiecăreia dintre ţările româ neşti numai prin luarea în 
considerare a relaţiilor reci proce existente între ele avea, în acel 
moment, o importanţă şi principială, şi metodologică.

În ultimul an al activităţii mele ca asis tent am elaborat lucrarea 
Tradiţio na lis mul şi modernismul în arhitectura Româ niei şi 
gândirea estetică a epocii. Lucra rea reprezenta o încercare de 
recon sti tui re a curentului „neoromânesc” cât şi a con frun tărilor pe 
planul ideilor în arhitec tura din tre cele două războaie mondiale.

Începând din anul 1961, când am pre luat predarea disciplinei 
Restaurarea mo numentelor de arhitectură, preocu pă  rile mele în 
domeniul istoriei arhitecturii au trebuit să facă loc şi celor legate 
de restau rare.

Desigur, iniţial, m-am bizuit pe expe rienţa prelegerilor privind 
conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, ţi nute în anii 
precedenţi de prof. Grigorie Ionescu şi am fost un timp tributar 
biblio grafiei cla sice. Dar treptat, ca rezultat al unei preo cupări 
deliberate, cât şi în vir tutea unui proces de acumulare şi maturi zare, 
am ajuns la poziţii proprii. La aceasta a con tribuit şi activitatea 
mea desfăşurată înce pând cu anul 1963 la Direcţia Monumen-
telor Istorice. În res tau rare, fapt care o deosebeşte întru câtva de 
proiectare cu rentă de arhitectură, soluţia aleasă este rezultatul unei 
inves tigaţii de dezbateri la care participă nu numai autorul proiec-
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tu lui, ci şi, adesea, un larg colectiv de specia lişti. Consider că, în 
calitatea mea de preşedinte al Consiliului tehnic interior al D.M.I. 
şi de membru al Comisiei de avi zare a monu mentelor istorice, mi-
am adus contri bu ţia cuvenită la soluţionarea unor cazuri complexe 
de restaurare.

Lucrarea Restaurarea monumentelor, pub licată de către Editura 
Tehnică în 1968, a asigurat acoperirea disciplinei cu material 
didactic. Ea reprezintă o prezentare cri tică a concepţiilor de 
restaurare, privite în evoluţia lor, şi a metodologiilor de execu tare 
a lucrărilor.

Apreciind lucrarea, prof. Ferdinando Rossi, director al „Opificio 
dolle Pietre Dure” din Florenţa, este de părere că autorul „ha fatto 
un’attenta ricerca di tutti i testi piu cunoscute attualmente e quel 
suo esame sui singoli metodi usati nel passato e sui sistemi actuali, 
le ha dato modo di esercitare un senso critico del quale lo studiose 
puo valutate i vai sistemi o rendersi conto di come debba realisarsi 
un restauro arhitettonico, ancho in casi piu dificili”.

Autorul articolului Romanian round-up din Arhitectural Review 
din 1972 afirmă că „There is nothing in England, for instance, to 
compare with quarterly bulletin (...) and by for the best book on 
restoration the writer has come across in Gheorghe Curinschi’s 
Restaurarea monu mentelor, which systematically covers the 
history, theory and practice of resto ration”.

Tezele conţinute în această lucrare au fost reluate şi continuate 
într-un şir de articole de opinie, publicate între anii 1967 şi 1969 
în revistele Arhitectura şi Con temporanul: Restaurare şi inovaţie; 
Res taurarea monumentelor în pas cu pro gresul teoriei arhitecturii; 
Cum restaurăm monumentele istorice; Se poate vorbi despre o 
şcoală naţională; Evoluţia con cepţiilor de restaurare; Cum vom 
restaura?

Problemele de restaurare au constituit şi obiectul unor comunicări 
la cel de al II-lea Congres al Arhitecţilor şi Tehnicienilor de 
Monumente (Veneţia, mai 1964), la se siunea jubiliară a Academiei 
R.S.R. (sep tembrie 1966) şi la sesiunea ştiinţifică a Direcţiei 
Monumentelor Istorice (mai 1968).

Ocupându-se de aspecte teoretice şi metodologice sau 
reprezentând un co mentariu asupra realizării concrete, aces te 



24

Basarabenii în lume

25

Vol. III

contribuţii tind să sublinieze existenţa unor trăsături proprii, 
autohtone, care definesc o şcoală naţională a restaurărilor.

Controversele, adesea deosebit de acu te, care se manifestă 
între diferitele curente şi personalităţi în domeniul restaurării, 
atri buind, toate, poziţiilor teoretice proprii un caracter ştiinţific, 
m-au determinat să aprofundez studiul evoluţiei concepţiilor de 
restaurare şi al actualelor orientări. Analizând valoarea obiectivă 
a normelor şi principiilor de restaurare, anunţate din momentul 
apariţiei ideii de restaurare şi până în prezent, am ajuns la concluzia 
că toate aceste norme şi principii nu au va loarea unor legături, 
care să se impună restauratorului, independent de voinţa sa, ci au 
caracterul unor convenţii deter mi nate de climatul cultural, diferit 
de la o societate la alta, de la o epocă la altă epocă. Cu alte cuvinte, 
după părerea mea, o ştiinţă a restaurărilor nu s-a conturat încă, nu 
pentru că activitatea de restau ra re nu ar avea un caracter ştiinţific, 
ci pen tru că, până în prezent, teoreticienii nu au făcut efortul de 
a degaja legităţile obiec tive ale progresului de restaurare. Obligat 
de necesităţi didactice la o asemenea ten tativă, după îndelungi 
căutări, pot afirma că am reuşit să determin o unică legitate: de 
îndată ce restauratorul depăşeşte faza conservării, indiferent dacă 
vrea sau nu, el rezolvă un raport între vechi şi nou. Latura calitativă 
a acestui raport defineşte diversele operaţii de restaurare, iar latura 
calitativă delimitează diversele concepţii teoretice. Desigur că 
legitatea mai sus-enunţată reprezintă un început modest în ceea ce 
priveşte precizarea structurilor unei ştiinţe a restaurărilor. Ea mi-
a per mis totuşi construirea unui sistem didac tic închegat, având 
la bază considerarea restaurării ca soluţionare a unui raport între 
vechi şi nou.

Abordarea problemelor restaurării ca soluţionare a unui raport 
între vechi şi nou, m-a situat, din punct de vedere al teoretizării, la 
un nivel superior fazei în care am elaborat lucrarea Restaurarea 
monumentelor. O asemenea abordare racordează problemele 
de restaurare la domeniul arhitecturii, care, în toate cazu rile, pe 
planul unicatului sau ansam blului, reprezintă rezolvarea unui 
raport între vechi şi nou, permiţând formularea unei poziţii clare 
faţă de definirea naturii domeniului de restaurare; deci solicită 
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contribuţia unor specialişti de profil variat, domeniul de restaurare 
aparţine, în pri mul rând, arhitecturii, iar arhitec tului restaurator, în 
cadrul colectivului pluri disciplinar de restaurare, îi revine un rol 
hegemon.

Această nouă etapă a activităţii mele teoretice privind 
problemele de restau ra re este reflectată în comunicarea la cea de 
a II-a sesiune a cadrelor didactice din Insti tutul de Arhitectură (20 
decembrie 1969), intitulată Problemele raportului între vechi şi 
nou în cadrul restaurării arhitec turale şi urbanistice, în raportul 
la cel de al 13-lea Congres Internaţio nal de Isto ria Ştiinţei de la 
Moscova (18-24 august 1971), intitulat Evoluţia concep ţiilor de 
restaurare şi tendinţele actuale şi în articolul Cunoştinţele despre 
res tau ra rea monumentelor, componentă a for ma ţiei arhitecturale, 
în Arhitectura, nr. 5/1972.

În cadrul cursului de restaurare a mo numentelor am asigurat 
o pondere apre ciabilă problemelor privind restaurarea urbanistică, 
considerându-le, dintre prob lemele domeniului, cele dintâi în 
ordinea intrării lor în sfera de activitate a oricărui arhitect. Acordând 
prioritate problemelor restaurării urbanistice, am realizat în 1964, 
încă dinainte de redactarea Res tau rării monumentelor, o lucrare 
litogra fiată Sis te matizarea centrelor istorice şi valo rificarea 
urbanistică a monumentelor de arhitectură, dezvoltată apoi 
şi pub licată în anul 1967 cu titlul Centrele istorice ale oraşelor 
(Protejare şi restau rare; sistema tizare şi reconstrucţie; valori ficarea 
urba nistică a monumentelor de arhitectură). Lucrarea, care a fost 
distinsă cu un premiu al Uniunii Arhitecţilor, a găsit un răsunet 
favorabil în presa din ţară şi străinătate. Într-o amplă recenzie, 
pub licată în revista Pamatkova Pece, nr. 4/1968, editată la Pra ga, 
Karel Rоbic subli niază aportul lucrării care, „îfăţişând rezultatele 
remarcabile ale experienţei în materie de protecţie şi reconstrucţie 
a centrelor istorice de după cel de al Doilea Război Mondial, prin 
con tribuţia autorului la această problematică”, merită o mare atenţie 
şi recunoaştere.

Consider problema soluţionării rapor tu lui dintre vechi şi nou ca 
o temă majoră a arhitecturii contemporane, care mă preocupă în cel 
mai înalt grad. În anii din urmă, predarea problemelor de res tau ra re 
urbanistică şi valorificare a cen trelor istorice au căpătat, în cadrul 
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cursu lui meu, aspectul unei dezbateri asupra căilor solu ţionării 
raportului între vechi şi nou. Lec ţiile se bizuie pe un material bogat, 
rezul tat din cercetarea critică a situaţiilor ivite în ţara noastră, cât 
şi în diferite alte ţări ale Europei, unde mi s-a oferit ocazia de a mă 
deplasa şi a studia această problemă.

Pe linia acestor preocupări vreau să semnalez raportul meu 
privind Save gar de et mise en valeur des sites d’intérêt architectural 
et historique en tant que contribution sur activité du centre des 
villes prezentat la cel de al doilea ciclu de studii asupra renovării 
urbane a Comi siei economice pentru Europa al O.N.U., publicat în 
volumul La renovation urba niste, la New York, 1970, raportul de la 
sesiunea Comitetului permanent Situri istorice urbane, al FLHVAT 
la Lübeck (septembrie 1973) privind valorificarea centrelor 
istorice din România şi studiile: Raport între vechi şi nou, temă 
majoră a arhitecturii contemporane (în Arhitec tura, nr. 4/1975); 
Conservarea specificului oraşelor (în Monumente istorice şi de 
artă, nr. 2/1975); Restaurarea urbanistică. Geneza unor discipline 
de graniţă între restaurarea monumentelor şi sistemati za re (în 
Arhitectura, nr. 4/1976).

Cu aceste prilejuri, cât şi cu ocazia unor luări de poziţie în faţa 
studenţilor sau la plenarele Uniunii Arhitecţilor din Bucureşti şi 
provincie, am militat pentru valorificarea moştenirii istorice privită 
ca o componentă a soluţionării judicioase a raportului între vechi 
şi nou. Această soluţionare o consider ca una dintre veri ficările 
fundamentale ale capacităţii şi măiestriei arhitectului.

În contextul aceleiaşi preocupări, în calitate de conducător de 
diplome, am urmărit să transfer centrul de greutate al temelor de la 
soluţionarea unor probleme circumscrise strict în cadrul restaurării 
la elaborarea unor aspecte majore ale rapor tului între vechi şi nou.

Preluarea, în anul 1961, a predării dis ciplinei Istoria artelor a 
constituit o situa ţie conjuncturală. Nu am dorit această însărcinare, 
dar am predat cursul cu pasiune şi dăruire. Trebuie să recunosc că 
activitatea mea în cadrul acestei discipline am privit-o ca o pregătire 
pentru pre da rea unui curs de Istoria arhitecturii, pre gătire care, de 
altfel, a început odată cu numirea mea ca preparator.

Cu prilejul predării Istoriei artelor am recurs la un procedeu 
specific învăţămân tului universitar, dar aplicat sporadic în 
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învăţământul de arhitectură, acela de a trata cursul vorbit cu un 
ciclu de prele geri, care selecţionează din programa ana litică acele 
probleme care sunt mai apro piate de experienţa personală a celui 
ce predă. Prin urmare, am stăruit cu precă dere asupra acelor opere 
sau monumente pe care eu însumi le-am văzut, întrucât asocierea 
emoţiei vii, directe, din punctul de vedere al eficacităţii didactice, 
este de preferat redării unor informaţii biblio gra fice, acce sibile în 
egală măsură şi studenţilor.

Ideea însuşită încă din primii ani de muncă în specialitate, 
privind rolul isto riei arhitecturii ca instrument pus în slujba creaţiei 
contemporane, a avut un rol călăuzitor în întreaga mea activitate. 
Treptat, pe această bază, mi-am format o concepţie metodologică 
care mi-a furni zat argumentele pentru confruntările de opi nii menite 
să stabilească locul istoriei arhitecturii în procesul formării arhitec-
tului. Cu aceste prilejuri am susţinut con secvent poziţia istoriei 
arhitecturii ca dis ciplină de profil, de sine stătătoare, având sarcini şi 
obiective distincte de cele ale teoriei arhitecturii, dar dezvoltându-
se în strânsă legătură cu aceasta din urmă; ca o disciplină având un 
important rol formativ, capabil fiind să contribuie la cristalizarea 
concepţiei dialectice a arhi  tectului privind raporturile arhitec turii 
cu societatea, la înţelegerea legităţii inter ne ale fenomenului şi, 
totodată, în măsură să lărgească orizontul cunoştin ţelor sale de 
specialitate şi să dezvolte sensibilitatea sa estetică.

Nevoia clarificării unor aspecte meto dologice m-a condus 
la elaborarea (îm preună cu Ion Rebedeu) unui studiu inti tulat: 
Cercetările privind natura şi spe cificul arhitecturii şi problemele 
meto dologiei în istoria arhitecturii, publicat în 1964 (studiu care, 
după părerea mea, nu şi-a pierdut până în prezent actualitatea). 
Probleme metodologice ale istoriei arhi tecturii au fost abordate 
şi în prefaţa la traducerea lucrării lui Bruno Zevi, Saper vedere 
l’arhitecttura (Editura Tehnică, Bucu reşti, 1969), în articolul 
Monumentele de arhitectură şi istoria lor obiect al cerce tării 
(Arhitectura, nr. 4/1971) şi în comuni ca rea prezentată la sesiunea 
ştiinţifică jubi liară a Institutului de Arhitectură din 1973 pri vind 
Rolul şi locul istoriei ca dis ciplină în învăţământul de arhitectură.

Activitatea mea în domeniul istoriei arhitecturii mi-a demonstrat 
necesitatea unei munci continue de investigaţie, în su prafaţă şi 
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adâncime. De mulţi ani pro gra mul meu zilnic cuprinde un număr 
con sis tent de ore dedicat studiului. Este adevă rat că, în unele cazuri, 
direcţia efor tului meu a fost determinată de cerinţe edito ria le. În 
acest sens trebuie privită redactarea unor lucrări ca Roma cetate 
eternă sau Veneţia, la alcătuirea cărora am ţinut seama însă şi de 
nevoile cititorului student.

Aceeaşi activitate îndelungată de inves  tigaţie mi-a permis să 
trec la redactarea unei lucrări de sinteză, o Istorie uni ver sală a 
arhitecturii, în patru volume, primul publicat în 1977. Publicarea 
acestei lucrări, care este vizată să îndeplinească şi funcţia de curs, 
va constitui realizarea unei sarcini a învăţământului de arhitec tură 
rămasă îndelung neîndeplinită.

Vreau să arăt că activitatea de predare nu o consider numai 
sub aspectul con -ţinutului, ci şi din punctul de vedere al formei 
de transmitere a cunoştinţelor. Trebuie să recunosc că lucrez 
îndelung asupra formei lecţiilor mele şi că întot deauna îmi propun 
să cuceresc audito ri ul. Şi dacă acest lucru nu-mi reuşeşte în toate 
cazurile, prezenţa acestei preocu pări dă o anumită plenitudine şi 
tensiune ac tului didactic, contribuind la eficaci tatea sa şi constituie 
una din sarcinile acelor satisfacţii care pot face din profesiunea 
didactică o profesiune de râvnit.

Calitatea conţinutului şi formei prele gerilor nu epuizează totuşi 
sursele eficien ţei procesului didactic sub aspect instruc tiv-educativ. 
Considerând pe student nu ca un consumator pasiv al actului didac-
tic, ci ca un participant activ la procesul formării sale profesionale, 
am urmărit cu perseverenţă şi transform activitatea de cercetare a 
studenţilor dintr-o activi tate extraşcolară într-o activitate de masă, o 
formă superioară a studiului indivi dual, o componentă obligatorie a 
proce sului de învăţământ. Am urmărit, de ase menea, să antrenez pe 
cei mai buni studenţi drept colaboratori la lucrările ştiinţifice ale ca-
tedrei şi la propriile mele lucrări. Această preocupare de includere 
a cercetării în activitatea cotidiană a studentului a dat, în ultimii 
ani, roade evidente, pe măsura adâncirii procesului de integrare a 
învăţământului cu cerceta rea şi producţia.

Prin noul mod de organizare a activi tăţii studenţilor, care îşi 
însuşesc cunoş tinţele pe mai multe căi, cursul îşi schim bă ponderea 
ca sursă de informare: cursul vorbit şi cel scris, bibliografia, o 
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activitate de cercetare şi o activitate prac tică de pro iectare. Îmbinarea 
acestor forme de acti vi tate a permis antrenarea unui mare nu măr de 
studenţi la realizarea unor lucrări de specialitate, cerute de diferiţi 
benefi ciari, realizate sub îndru  ma rea mea şi a celorlalţi membri ai 
cate drei cum ar fi: Studiul ştiinţific al determinării zonei centrale 
istorice a oraşului Bucureşti sau studiile pentru valorificarea zonelor 
co mer ciale din centrele istorice ale oraşelor Suceava şi Craiova.

Privind verificarea şi apre cierea cunoş tinţelor stu den ţilor ca o 
parte integrantă a actului instructiv-educativ, am urmărit îmbinarea 
unor for me tradiţionale cu for me moder ne cum ar fi examinarea 
prin teste, tinzând a spori continuu ponderea pe care o poate căpăta 
verificarea cunoş tinţelor teoretice acu mulate prin inter me diul unei 
activi tăţi practice.

În cele expuse mai sus trebuie văzută preo cuparea mea in sis-
ten tă pentru moder ni zarea pro cesului de învăţământ şi spo rirea 
eficacităţii discipli nelor de Istoria arhi tec turii şi Restau rarea 
monumentelor în pro cesul de formare a arhi tectului.

Gheorghe Curinschi, iulie 1977”
Nu ştiu în ce măsură sunt aplicate la noi concepţiile de spre 

monumentele de arhi tec tură şi destinul lor în con tem pora neitate, 
despre res tau ra rea urbanistică. Nu cu nosc în ce proporţie aceste 
teme sunt stu diate la Facultatea de Arhi tec tură şi Urbanistică a 
Universităţii Teh nice din Chişinău, dar, judecând după felul cât 
de uşor ne despărţim de patri mo niul nostru cultural, opera lui 
Gheorghe Curinschi-Vorona nu este cunoscută şi nu are apli care 
practică.

În acelaşi interviu Gh. Curinschi-Voro na face o precizare 
interesantă care are rezo nanţă şi în lucrarea Arhitectura compa
rată…?. La întrebarea lui V. Olărescu el găseşte de cuviinţă să dea 
un scurt co men tariu:

„– Înţeleg că sunteţi creatorul arhi tecturii comparate.
– O abordare spontană de nuanţă comparatistă este prezentă în 

orice istorie a arhitecturii. Fondatorii istoriografiei româneşti de 
arhitectură, Gheorghe Balş şi N. Ghika-Budeşti, au fost veritabili 
comparatişti fără să afirme acest lucru şi, poate, chiar fără să-
l fi conştientizat. În ceea ce mă priveşte, am încercat să aduc 



30

Basarabenii în lume

31

Vol. III

comparatismul în istoria arhitecturii la nivel de metodă, teorie şi 
disciplină auto nomă de investigaţie.”

În epoca socialistă comparatismul a apărut ca o necesitate, ca 
un drept aproa pe neîndoielnic de a avea permisiunea de a studia 
şi epocile anterioare. Doar e ştiut faptul că propovăduitorii noului 
realism socialist în artă şi literatură cu aceeaşi măsură marxistă au 
operat şi în arhitectură, negând tot ce s-a creat de alte generaţii. 
Stilul „stalinist” în arhitec tură poate fi întâlnit în multe dintre ţările 
care după cel de al Doilea Război Mondial au fost împinse în orbita 
de influenţă a U.R.S.S.

Salvarea arhitecţilor era în încercarea de a nu se îndepărta prea 
tare de marile modele arhitectonice ale lumii, de a nu se înstrăina 
spiritual de realizările contem poranilor, de a nu neglija experienţa 
acumulată, exploatând-o în direcţia care ar da cea mai valoroasă 
eficienţă.

Acest moment, odată înţeles de Gh. Curinschi-Vorona, a fost 
implementat şi prin istoriile sale, şi, desigur, cel mai efi cient prin 
metoda comparatistă, promo vată şi cultivată cu multă ardoare de 
savan tul şi arhitectul basarabean. 

El n-a proiectat edificii. El a proiectat un tezaur arhitectonic 
pe fundalul foarte schimbător al unei epoci dramatice cu unele 
conotaţii chiar tragice.

Nefiind în stare să se apropie de arhitectura basarabeană din 
motive obiec ti ve, s-a orientat spre cea universală, de schi zând o 
fereastră importantă pentru ge  neraţiile de tineri arhitecţi români 
care tre buiau să fie formaţi la şcoala arhitecturii mondiale. Acesta 
este marele lui merit.

Ca savant a realizat o operă aproape completă. Scriu cuvântul 
aproape şi sunt conştient de faptul că autorul a avut ace eaşi senzaţie. 
El n-a scris despre arhitec tura Basarabiei – din motive obiective, 
căci nu avea dreptul. Dar o studia, o ştiu de la doctoranzii lui. 
Păcat. Pana lui ar fi consacrat eternităţii monumentele noas tre 
de arhitectură, le-ar fi universalizat şi, poate, prin gestul lui, le-
ar fi salvat. Fără el nouă ne este mai greu să o facem, poate chiar 
imposibil…

 Iurie COLESNIC
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Gavriil Vier – un pictor 
plecat să-şi caute destinul

În galeria marilor exilaţi, întâlnim figuri uitate cu desăvârşire. 
Porniţi în lume, în căutarea unui destin, din cauza unor circumstanţe 
istorice, se po menesc adesea în nişte condiţii, într-un anturaj 
nebănuit, neaşteptat pentru ei. Mobilizân du-se, ei se afirmă, 
descoperă că dincolo de frontiera baştinei talentul lor este poa te 
mai preţuit, mai necesar decât acasă. E o senzaţie concepută cu 
întârziere, dar foarte importantă pentru forjarea unor caractere 
veritabile.

Gavriil Vier este un exemplu de sur ghiunit, plecat de acasă din 
adolescenţă, format într-un mediu cultural rusesc de avangardă şi 
stabilit în Bielorusia, fiindcă acolo atmosfera i s-a părut cea mai 
priel nică, mai apropiată de cea a meleagurilor natale. Nu atât natura 
verde cu păduri întinse, ci oamenii blânzi şi sfătoşi l-au făcut să 
ancoreze în acele ţinuturi.

A fost pomenit în volumul I al enciclope diei Literatura şi arta 
Moldovei (Chişinău, 1987) cu un articol nu prea mare, dar a rămas 
neobservat de criticii de artă şi de acei istoriografi amatori, care 
încearcă să întregească orice licărire demnă de atenţia istoriei 
artelor plastice din Basarabia.

Explicaţia rezidă în faptul că el, născut la 25 martie 1890 în satul 
Puţântei, jud. Orhei, a purces să înveţe la Peters bur g şi destinul a 
făcut ca să nu mai poată reve ni la baştină.

A însuşit temeinic arta picturii, înce pând cu anul 1905, în 
atelierul maestrului de icoane P. Kurbatov. De la iscusinţa de a 
picta icoane trece la arta de gen, unde în cadrul şcolii de desen a 
Societăţii de Susţinere a Artelor i-a avut ca profesori pe A. Pisemski 
şi Nikolai Rerih. Cursurile acestei şcoli le-a absolvit în 1906. În 
1910 este ucenic în atelierul lui S. Egorov, unde activează până în 
1912. Concomitent, stu diază la Şcoala Pictorilor din Petersburg.
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Nu cunoaştem cu ce s-a ocupat în tim pul primului război 
mondial, nici în peri oada revoluţiei din 1917, nu ştim de partea 
cui au fost simpatiile lui pe durata răz boiului civil. Poate că s-a 
conformat situaţiei şi a rămas în tabăra învingăto ri lor, ori poate a 
umblat şi el cu unul dintre regimentele roşii…

Nu ştim cum, în ce condiţii, dar în 1921 îl găsim la Minsk, unde 
se manifestă ca pictor decorator, făcând scenografie pen tru teatru. 
Paralel, a început să activeze şi ca profesor de desen, mai întâi la 
Tehni cumul Feroviar apoi şi în alte instituţii de învăţământ (1922-
1925).

În această perioadă încearcă să facă pictură de gen şi una din 
pânzele sale ex trem de reuşite, intitulată Tânărul pictor (1923), 
devine antologică şi sub aspectul calitativ al realizării estetice, 
şi sub struc tura abordării temei şi izbutirii unei zug răveli cu un 
profund mesaj propagandistic.

Din 1925 participă la expoziţiile re pub licane din Bielorusia. Este 
un artist plastic care, trecând prin vârtejul primu lui război mondial, 
al revoluţiei, conflic tului civil, războiului al II-lea mondial, a adus 
în crea ţia sa impresiile timpului în care a trăit. Tematica, în mare 
parte, este revoluţio na ră: Masacrul de la Kurlovsk (1925), Par ti
zanii (1927), Vechi şi nou (1927), Intrarea ar matei roşii în Minsk 
(1944).

O altă temă, care l-a captivat cu desăvârşire, a fost cea a muncii. 
Convins că se făureşte o viaţă nouă, ne maiîntâlnită în istoria 
omenirii, el a în cer cat, prin arta sa, să fie alături de cei care ctitoresc 
această lume: Subotnic (1932), Tineri sportivi (1934), Recoltarea 
cartofilor (1935), Asamblarea maşinilor (1937), Forjă rie (1938), 
În turnătorie (1940) ş.a. Aceste titluri vădesc poezia muncii, sunt 
parcă nişte poeme cifrate, nişte coduri pentru noile generaţii, istorii 
care ar trebui să comunice lumii cum se zămis leşte o orânduire 
nouă, mai dreaptă.

Dar există şi o altă faţetă a istoriei pe care aceste tablouri nu o 
mărturisesc, o tac nu din laşitate, ci de teama cenzurii. În Bielorusia 
acelor ani aveau loc evenimente cumplite. „Epurările” staliniste au 
nimicit milioane de oameni, în marea lor parte intelectuali bieloruşi. 
Iar fără referiri la aceste tragice evenimente arta lui Gavriil Vier, 
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la fel ca şi a altor contemporani ai săi, azi păleşte, ca o artă care a 
plătit tribut tăcerii şi tăinuirii adevărului…

A fost pasionat de compoziţiile isto rice, de pânzele mari cu 
esenţă batalistă. Din şirul acesta evidenţiem Bătălia de pe lacul 
Ciud (1938), 3 Mai 1944 la Minsk (1945). 

Amintindu-şi de pictura bisericească, de tehnicile ei însuşite 
odinioară, el a pro fesat şi pictura murală şi s-a evidenţiat ca un bun 
portretist: Kondrat Krapiva (1938), Mamăeroină (1946), Portretul 
fiicei (1947).

Interesul nostru însă rămâne fidel axat pe o altă lucrare, o 
compoziţie simplă inti tu lată Tânărul pictor. O descifrăm ca pe o luc-
rare autobiografică – un băieţel dintr-un sat basarabean, împătimit 
de arta fru mosului, încearcă să îmbine culo rile şi să obţină pe pânză 
o lume închipuită nu mai de el. Este o poezie, un fel de sonet pe 
pânză. E una dintre lucrările cele mai reuşite ale lui Gavriil Vier, 
care s-a stins din viaţă în 1964 şi despre care practic nu se mai 
aminteşte nimic nici în Bielorusia, nici la noi.

În Enciclopedia Bielorusiei am găsit câteva referinţe la numele 
lui în articolele consacrate artelor plastice. Şi numai în volumul 
Hudojniki sovetskoi Belarusii (Minsk, 1976) am găsit o pagină 
modestă dedicată acestui autor.

Făcând parte din generaţia lui Alexan dru Plămădeală (1888-
1940), care s-a for mat ca artist plastic în cadrul şcolii mosco vite 
cu tradiţiile şi specificul ei, Gavriil Vier este un produs al şcolii 
din Peters burg, care a promovat în artă alte particu larităţi, alte 
atitudini faţă de arta tradiţio nală rusă, faţă de avangarda ce abia 
îşi făcea loc la începutul secolului XX. Studiul acestor două mari 
şcoli de artă, în cazul nostru, urmează a fi făcut prin prisma celor 
doi discipoli. Evoluţia lor ulterioară este extrem de instructivă. 
O cercetare comparativă, aplicată direct istoriei artei noastre, se 
impune, deoarece în istoriile noastre de artă lipsesc cu desăvârşire 
aces te pagini. 

În orice caz, trebuie să ştim: neamul Vieru a dat Basarabiei un 
pictor marcant, chiar dacă n-a activat la baştină.

Iurie COLESNIC



34

Basarabenii în lume

35

Vol. III

Autorii de la “Viaţa Basarabiei”: 
Alexandru Lungu

Dintre sutele de nume de scriitori care au perindat în paginile 
revistei, pe cel al lui Alexandru Lungu l-am observat mult mai 
târziu. Şi e logic, căci pentru prima dată el a apărut abia în 1941, 
pe când prestigiosul periodic apărea deja la Bucureşti, iar tânărul 
poet abia împlinise 17 ani. Dar tinereţea, din câte se vede, nu-i 
încurca să se manifeste. Era un băiat îndrăzneţ cu trăsături dure de 
caracter şi idei curajoase, mature, bine pronunţate. Se vede aceasta 
din poezia, prima poezie la Viaţa Basarabiei – Chişinău toamna… 
(V.B., 1941, nr. 4, p. 42), din care, pentru confirmare, reproducem 
două strofe:

Hei, vinul e mai vin şii mai vârtos
În oraşul acesta mort în aparenţe –
Poezie creşte din pahare şi spumos
Sufletul cât stepa ne face reveranţe…

Hai să plecăm din cârciuma mică
La braţ cu luceafărul basarabean – 
Amintireai ca o damă de pică
Şi toate’n privire amarul alean.

E greu să crezi că versurile în cauză aparţin unui tânăr de 17 
ani din timpul războiului. Prospeţimea şi originalitatea poeziei 
tânărului basarabean, de altfel, se vede bine şi din aprecierile 
colegului său de breaslă Sergiu Matei Nica, care pe acele timpuri 
redacta prestigioasa revistă dintre Nistru şi Prut. În cronica Poetul, 
bălaiul Alexandru Lungu (V.B., 1941, nr. 4, p. 118-119) el scrie: 
“Un poet de o fineţe impresionantă, creator de smaragde (smaralde) 
pe care trebuie cu mare băgare de seamă să le porţi în degete ca să 
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nu le pierzi, cu o temperatură modelată, uşoară şi gradată, ca o 
simfonie din locuri neexplorate de om, ceva extrem de fraged se 
găseşte în poezia lui Alexandru Lungu, o frăgezime determinată de 
fineţea unei sensibilităţi superioare, ceva care e prea frumos ca să 
nu ai grijă, că trebuie cu osârdie păstrat, spre a nu se volatiliza, a nu 
zbura peste graniţele imediatei înţelegeri.”

Astfel apare poetul Alexandru Lungu la prima sa poezie de la 
Viaţa Basarabiei. Nu este exclus că tânărul o mai fi publicat şi la 
alte periodice, căci – straniu lucru – colaborarea lui de la Viaţa 
Basarabiei a durat doar doi ani (1941 şi 1943), deci cu o întrerupere 
de un an (1942, iarăşi o enigmă).

Dar să revenim la publicaţiile protagonistului de la revista 
anunţată. Informăm cititorul, că autorul nostru, A. Lungu, a 
activat la Viaţa Basarabiei în două ipostaze: de poet şi de critic 
literar. În calitate de versificator a publicat, probabil, 5 poezii 
(un număr de revistă n-a fost consultat de noi), prima fiind deja 
citată şi încă patru: Bugaz (V.B., 1941, nr. 5, p. 41), Eu cu gândul 
(V.B., 1941, nr. 6-7, p. 53), Cântec de stepă (V.B., 1941, nr. 8, p. 
75), Cardiograma basarabeană (V.B., 1943, nr. 11-12, p. 42), şi, 
conform înregistrărilor noastre, mai este una (sau poate un ciclu) 
în revista din 1941 (nr. , p. 41). Aici e necesar să constatăm că 
majoritatea din ele sunt poezii nestandarte din sufletul unui tânăr, 
poezii care exprimă sentimentele lui faţă de fiinţa dragă.

Gura ta de trandafir şi de lichior
Na sărutat nicicând livada de trifoiu.
Dincolo de viaţă am vrut să te desfoiu
De lutul care te fură din albul zbor.

(“Eu cu gândul”) sau
Nu simţi? – se coace sângele’n cascade
(Ce caldăi mâna ta de catifea…)
Ne împresoară’n vrejuri dragostea:
Zenitul a pierit şi ziua cade…
Ci sânul tău de piersică muşcată
Şi stepa care urlă’n liniştile tari – 
Hai să muşcăm din sâmburii amari,
Hai, fata mea – stranie fată!

(“Cântec de stepă”)
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Desigur, versurile reproduse aici, pot fi comentate diferit. Unora 
pot plăcea prin sinceritatea lor, altora din contra. Cert rămâne doar 
un lucru, că ele au prevestit o personalitate de poet viguros, un 
talent.

Ultima lucrare poetică a lui A. Lungu – Cardiograma 
basarabeană e de altă natură şi exprimă evident alte sentimente. 
De data aceasta autorul e copleşit de marea dorinţă de a-şi vedea 
baştina, de a reveni la locurile din copilărie etc. Poetul tânjeşte după 
casa părintească, după Basarabia. Tânărul se simte cu inima cioburi: 
“Cerul basarabean, simplu ca un cearceaf,/ Izbele speriate şi mici,/ 
tristeţea ţăranilor liniştită şi bună –/ Se pierd în cioburile de oglindă 
ale inimii/Alerg printr-o parabolă modernă,/ Străină de ape, de livezi, 
de lucernă/ Şi totuşi cât de aproape mi-i/ Decorul acestui orizont 
basarabean!/ În toate gările prin care alunecăm fugar/ (Oprind 
mai multe pentru amintiri)/ Sufletul înstrăinat şi urban/ Îşi pleacă 
steagurile de melancolie/ Pentru anii din copilărie.”

În calitate de critic literar şi de cronicar la Viaţa Basarabiei 
A. Lungu a publicat în mai multe rânduri. Fiind un intelectual, un 
tânăr bine orientat, el înţelegea că măestria poetică nu vine de la 
sine, şi el se străduia să fie la curent cu toate noutăţile editoriale. 
El citea şi-şi făcea notiţe. Unele din astfel de însemnări au nimerit 
şi în paginile periodicului ce-l consultăm. Primele referinţe 
critice sunt plasate în nr. 6-7 din 1941 şi constituie nişte succinte 
prezentări ale doi debutanţi, primul fiind Lucian Valea cu volumul 
de poeme Mătănii pentru Fata Ardeleană, apărută în colecţia 
„Zarathustra” (1941) şi al doilea era Holand Horaţiu cu placheta 
de versuri Suflet ruinat, editată de Societatea Scriitorilor Români 
Basarabeni (1941). Semnalăm că aprecierile din referinţele relatate 
sunt destul de drastice şi este greu de presupus că ele aparţin unui 
începător. Referindu-se la volumul lui Lucian Valea criticul pentru 
început respinge, ca prematură, teoria literaturii de refugiu şi în 
lumina acestor deziderate constată că volumul Mătănii pentru Fata 
Ardeleană prezintă numai o atitudine a poeziei, nu şi o realizare a ei, 
ca la încheiere să conchidă că “… Lucian Valea a grăbit momentul 
prielnic de creaţie despre care am vorbit la începutul acestor note. 
Îndreptând asupra sa privirile nu ca asupra unui rod poetic de 
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plan superior, ci ca asupra unei mari speranţe a generaţiei noastre 
literare.” (p. 159). Cam în acelaşi spirit e apreciat şi volumul Suflet 
ruinat, despre care prezentatorul spune: “Această primă carte a 
tânărului poet interesează în măsura în care îi va folosi în viitor ca 
o experienţă întru lămurirea sa interioară.”

Următorul grupaj de materiale, plasat la diviziunea “Vitrina 
cărţii” este alcătuit de asemenea din două recenzii: prima la cartea 
Nebănuitele trepte de Lucian Blaga şi a doua Alter Ego de Ernest 
Verzea (V.B., 1943, nr. 6, p. 73).

Criticul de data aceasta este bine dispus, este mulţumit de cărţile 
consultate. Îndeosebi îi plac versurile blagiene, despre care spune: 
“Ultimul volum semnat de Lucian Blaga aduce variate posibilităţi 
de interpretare, îmbie la fixarea unor unghiuri inedite de vedere 
şi constituie un teren pe care indicatoare diferite şi interesante 
se pot situa fără exagerare. Versurile proaspete – uneori chiar în 
afara cronometrului literar – din Nebănuitele trepte constituie într-
un chenar cursiv, un document viu de lirism actual.” (p. 70). În 
continuare autorul stăruie să demonstreze “intensa combustiune de 
lirism interior, de lirism pur, de incantaţie şi cadenţă care încep 
acolo unde dispare construcţia, organizarea lucidă, alambicul 
intelectului de răceală” (p. 71), şi concomitent se referă la aspectul 
filozofic al poeziei blagiene. Referindu-se la volumul Alter Ego 
de Ernest Verzea, criticul, polemizând cu unele idei expuse în 
recenziile anterioare, cum că tonalitatea izolată a poemelor din 
volum, în comparaţie cu cele publicate în ultimii 2-3 ani în diverse 
reviste, apare mult mai palidă ca orhestraţia împlinită a cărţii…”, 
ca în fine să conchidă oarecum ironic: “Ernest Verzea ni se pare un 
poet care merită să existe, să ardă şi să consume nu numai traectoria 
de febrilă sclipire poetică pe care o înghioacă, ci şi hârtie de lux, 
deşi editurile vor continua să tipărească muzicuţe şi muzici mult, 
foarte mult inferioare volumului Alter Ego.”

Ultima publicaţie a lui Alexandru Lungu la Viaţa Basarabiei 
(V.B., 1943, nr. 9-10, p. 99-100) constituie o recenzie la romanul 
Mântuire de Octav Suluţiu. El, Octav Suluţiu, până a-şi scrie 
romanul anunţat “a realizat o critică nu numai interesantă, ci 
plină de sevă, de luminişuri, o critică fără vidul lucrurilor seci, 
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reuşind să fie creator şi-n acest meşteşug al discuţiilor lucide”. Şi 
iată că ilustrul critic apare în ipostază de romanist. Prin romanul 
Mântuire autorul nu se limitează la o încercare a puterilor sale într-
un nou gen, el foarte sigur anunţă prin Mântuire un serial întreg. 
Criticul romanului, Alexandru Lungu, apreciază prima carte a 
serialului pozitiv, dar cu unele rezerve. El scrie: “Mântuire este o 
carte interesantă, mai ales bine construită şi intră, mai mult decât 
merituos şi fix, în chenarul genului catalogat: roman. Îi lipseşte 
tonul adânc, fiorul continuu, o naturaleţe de dincolo de construcţie. 
Lipsa aceasta nu trebuie căutată în logica propriu-zisă a acţiunii: 
totul este verosimil, dar nu-i convingător.” (p. 100).

Aceasta este activitatea basarabeanului Alexandru Lungu 
la revista Viaţa Basarabiei (aflată pe acele timpuri în refugiu la 
Bucureşti). O colaborare, poate nu atât de fecundă, însă pentru un 
tânăr cum a fost protagonistul nostru – destul de esenţială.

Aici, credem, a sosit momentul să ne lămurim cine este, totuşi, 
acest Alexandru Lungu? Pentru a răspunde la întrebarea aceasta 
cam generală vom apela la documente, la o scrisoare a tânărului 
scriitor din acei ani, reprodusă din cronica lui Sergiu Matei Nica, 
semnalată anterior: “Da sunt basarabean… e primul lucru, pe care 
vreau să-l scriu pe această fluturare de albă prietenie. Mi-am ridicat 
anii de undeva, de lângă Nistru – geograficeşte – de undeva din 
judeţul Cetatea Albă şi mai precis: din Saba¹ cu vinuri de aur şi 
sânge. De mic am părăsit plaiurile natale, însă revenirile acelea 
calde în Akkerman şi apoi în casa buneilor din Chişinău – unde se 
mutaseră – nu le voi uita niciodată şi mai mult, le simt mereu focul 
în mine.

Iată de ce drumul meu spre viaţa ce pulsează nu e o simplă 
formă, ci adeziune de fond sufletesc, sinceră, totală.

Şi poate, în curând, într-o toamnă cu vin mult şi cu vise mustite 
în pârg – o să ne întâlnim şi o să ne îmbrăţişăm cu toţii în redacţia 
atât de intimă a lui N. F. Costenco lângă pahare cu aurul viilor 
noastre basarabene.”

¹ Într-o scrisoare adresată lui Ion Şpac protagonistul Alexandru Lungu ne 
mărturiseşte următoarele: “M-am născut la Cetatea Albă. Impresia din textul lui 
Sergiu Matei Nica e un fel de “cochetărie” metaforică.”
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Pentru a întregi chipul poetului de la Cetatea Albă reproducem 
în continuare şi cuvintele, aprecierile criticului şi poetului din acele 
timpuri Sergiu Matei Nica, din aceeaşi cronică: “Pe Alexandru 
Lungu l-am cunoscut în Chişinău, în redacţia acestei reviste. E un 
băiat bălaiu, cu fruntea înaltă şi plină, cu ochi obosiţi de visare, cu 
obrazul frumos şi fin ca o ospitalitate basarabeană, îmbrăcat în sur 
– mătasea nesfârşitelor stepe de toamnă – şi cu o vorbă dulce, ca o 
pară moldovenească. Ne-am cunoscut în Vinerea Seacă a anului de 
tristă pomenire 1940, apoi ne-am despărţit, ne-a despărţit refugiul, 
şi iată că astăzi din nou îl avem pe Alexandru Lungu în faţă, dar nu 
băiatul cu ochi de icoană, ci poetul Alexandru Lungu.” (p. 118)

Notiţele de unde sunt extrase aceste frumoase cuvinte, se 
sfârşesc cu o frază vrăjitoare: “Copil bălaiu, cu fruntea cât o lună, 
am vrea să te avem mai aproape!” (p. 119).

La încheiere ne aliniem şi noi la dorul regretatului Sergiu Matei 
Nica, parafrazându-i niţel cuvintele. Dragă Alexandru Lungu! Vrem 
să vă avem mai aproape de Moldova.

Iar pentru cititorii curioşi comunicăm că poetul, editorul şi cetăţeanul 
Alexandru Lungu astăzi trăieşte în Germania. Scrie şi azi în limba 
română şi editează pentru noi, românii, o originală revistă. Amănunte 
mai ample doritorii vor afla din articolul academicianului M. Cimpoi 
“Un cavaler al orei 25: Alexandru Lungu”. (Viaţa românească, 1996, 
nr. 9-10, p. 32-36), cât şi din dialogul poetului şi publicistului din 
republică Andrei Burac, intitulat “Cred că poeţii nu descoperă poezia, 
ci se lasă descoperiţi de ea”, publicat în revista Basarabia din 1994 
(nr. 9-10, p. 68-74).

Ion ŞPAC
30.03.1999
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Paul Mihail – preot, istoric, patriot

„E aşa de scurtă viaţa noastră. 
Toate răutăţile provin de la oameni şi împrejurări. 

Dar în esenţă, e aşa de plăcut să trăieşti, 
să vezi şi mai ales să gândeşti.”

Paul Mihail (fost Pavel Mihailovici) s-a născut la 29 iunie 
1905 în s. Cornova, judeţul Orhei (azi raionul Orhei). Neamul 
Mihailovici parvine din comuna Ciuciulea, fostul ţinut al Iaşilor, 
unde prede cesorii au fost preoţi şi dascăli.

Tatăl său, pe când era elev la Seminar, sub influenţa poporanis-
mului s-a dedicat mişcării pentru ridicarea poporului. Plecând din 
clasa a 5-a din Seminar, a fost nu mit într-un sat îndepărtat – Cornova 
– unde la cele 80 de case ale locuitorilor răzeşi şi ţărani lipsea o 
şcoală în cepătoare. Tânărul învăţător a în ceput să înveţe copiii în 
1893 pe la casele lor, apoi satul a ridicat o construcţie modestă din 
cărămidă, sală pentru clasă, unde el a predat până la tragica moarte 
prin accident din 1909. Odată cu slujba de învăţător, a îndeplinit-o 
şi pe cea de dascăl al bisericii Sf. Dumitru şi a fost preşedintele 
comitetului de construcţie a bis ericii din piatră, cu hramul Sf. 
Gheorghe. Prin căsătoria cu Elena Huzun, fiica căpitanului de 
mazili din satul Meleşeni, jud. Orhei, şi-a întemeiat gospodăria şi 
a avut nouă copii, ultimul băiat fiind Paul. Acesta, rămânând orfan 
de mic, a fost dus la orfelinatul mănăstirii Hârjauca, unde a urmat 
şcoala mănăstirească, iar în 1918 a fost admis ca elev la Seminarul 
Teologic din Chişinău. Sporind în învăţătură, Paul Mihail a fost cel 
dintâi la absolvire, în 1926.

Fiind în seminar, el a condus secţia culturală a Societăţii cultur ale 
a elevilor Seminarului „Mitropo litul Gavriil Bănulescu-Bodoni”. 
În cadrul acestei secţii a prezentat di verse referate, care puţin mai 
târziu au fost publicate în revistele din Chişinău şi Iaşi: Luminătorul, 
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Stu dentul, Calendarul bisericesc, Cuvânt moldovenesc ş.a. Anume 
aici, în clasele seminarului, tânărul teolog studiază documente şi 
man uscrise din bibliotecile parohiale şi mănăstireşti şi din arhivele 
instituţiilor de învăţământ şi ale statului.

În toamna anului 1926 devine studentul Facultăţii de Teologie 
din Chişinău, care a fost inaugurată la 8 noiembrie a aceluiaşi an. 
Mai târziu, pe paginile revistei Luminătorul, părintele Paul va lăsa 
o amintire caldă despre înfiinţarea primei Facultăţi de Teologie în 
Chişinău, despre activitatea ei, despre mari dascăli ai teologiei, 
care au îndrumat şi au crescut mai multe generaţii de preoţi, savanţi 
şi slujitori vrednici ai Bisericii. 

În perioada studiilor publică primul său articol „Despre 
bibliotecile parohiale”, în care tânărul teolog arată dragostea sa 
pentru cărţi şi biblioteci, şi mai ales de ordinea şi starea lor în 
parohiile basarabene. La Facultatea de Teologie îndeplineşte timp 
de 4 ani funcţia de secretar al facultăţii (ianuarie 1927 – decembrie 
1930). 

Din 1928 a urmat cursurile la Litere, Secţia istoria românilor a 
Universităţii din Iaşi.

În noiembrie anului 1930 susţine teza de li cenţă la Catedra 
„Istoria bisericii române”, obţinând notarea „Magna cum Laude” 
pentru lucrarea „Legături culturale bisericeşti dintre români şi ruşi în 
secolele XV-XX”, mai târziu publicată în revista Societăţii istorico-
arheologice bisericeşti. Luând în consideraţie stăruinţa lui pentru 
cunoaşterea trecutului Bisericii, Eparhia Chişinăului, în fruntea 
căreia se afla Mitropolitul Gurie Grosu, îi acordă bursă pen tru studii 
în sud-estul Europei: Jugoslavia, Bulgaria, Grecia şi Turcia (1930-
1932). Prin greutăţi, uneori flămând, fără odihnă, bolnav, lucrează 
insistent, studiind şi copiind numeroase documente, hrisoave, acte 
voievodale şi manuscrise vechi, privitoare la istoria patriei şi a 
neamului. Rămâne cu impresii şi amintiri deosebite, care le expune 
în agenda sa, mai târziu publicată ca Jurnalul călătoriei de studii în 
sudestul Europei: „Ce-am simţit aici nu pot exprima prin cuvinte. 
Trebuie să fii aici ca să simţi harul acoperământului divin”. Iar 
aflându-se zilnic la slujbele divine din mănăstirile Muntelui Athos, 
văzând viaţa curată şi înălţătoare, care o duceau călugării athoniţi, 
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îşi pune întrebarea privind planurile din viitor: „Voi merge la 
călugărie, la viaţa curată, la muncă şi rugăciune...” şi în altă parte: 
„Da sau nu? Spre preoţia de mir sau spre călugărie?”.

Se întoarce la Chişinău cu un număr mare de documente, 
hrisoave, manuscrise, tipărituri şi corespondenţe, care au format 
un bun al patrimoniului cultural naţional. Se căsă toreşte şi este 
hirotonit diacon (1933) la Catedrala „Naşterea Domnului” şi preot 
(1936) la „Soborul Vechi” din Chişinău. Aici a slujit din anul 1936 
până la 28 iunie 1940 şi din iulie 1941 până la 18 august 1944.

Munca sa de cercetător în isto rie era orientată, în primul rând, 
către cunoaştera trecutului pământului natal. Pentru lucrarea sa în 
manu scris „Tipărituri româneşti din Basarabia de la 1812 până la 
1918” Academia Română i-a acordat Premiul Năsturel (în sumă de 
5000 lei) la 13 iunie 1939. Iar în 1940 a tipărit-o în colecţia „Studii 
şi cercetări”. Apariţia cărţii i-a adus părintelui Paul aprecierea în 
rândurile savanţilor şi cercetătorilor. Astfel, generalul Radu Rosetti 
o numeşte „una dintre cele mai importante cărţi citite în ultimul 
timp”.

La 19 februarie 1945, la Râmnicu-Vâlcea, unde se afla temporar 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi, preotul Paul Mihail susţine 
teza de doctorat: „Ctitorii româneşti către Locurile Sfinte şi 
popoarele vecine”, manuscris în 313 pagini. Comisia îl declară 
doctor în teologie, Specialitatea „Istoria bisericii”, cu calificativul 
„magna cum laude”.

În deceniile următoare şi-a continuat cercetările, publicând 
peste 400 de studii, articole, recenzii şi note. 

A activat în calitate de subdi rector (1933), apoi director (1941) 
al Muzeului Istorico-Bisericesc din Chişinău. 

Director al Şcolii de cântăreţi bisericeşti (1941-1944). În această 
calitate a prezentat rapoarte despre activitatea şcolii în revista 
Luminătorul.

După 1944, preot la biserica „Buna Vestire” din Râmnicu Vâlcea 
(1944-1946). 

Între anii 1946-1980 deţine funcţia de paroh al bisericii „Banu” 
din Iaşi, despre care aminteşte în lucrarea intitulată „Contribuţii do-
c umentare la istoria oraşului Iaşi”, apărută în Anuarul Institutului 
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de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” din Iaşi (vol. I şi II din an. 
1987). În anul 1942 este avansat în treapta de iconom stavrofor. 
Aici a predicat şi a catehizat la fiecare slujbă, a introdus cântarea de 
obşte în biserică şi s-a îngrijit pentru buna conservare a inventarului 
parohiei. 

Asistent la Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi (1948-
1949).

Participant la mai multe con grese şi simpozioane istorice din 
străinătate (Sofia, Praga, Varşo via, Moscova ş.a.).

Au fost apreciate scrierile sale prin înregistrarea lor în 
„Bibliografia veche românească”, „Bibliografia românească de 
lingvistică”, „Bibliografia istorică a României” şi în bibliografii 
de peste hotare. De asemenea, citarea acestora în diverse lucrări 
de specialitate arată contribuţia sa în domeniul istoriei şi valoarea 
studiilor sale pentru întreaga lume şi în special pentru cultura 
neamului nostru.

Împreună cu fiica sa, dr. Zamfira Mihail, a publicat volumul 
„Acte în limba română, tipărite în Ba sarabia”, precedate de 
bibliogra fia tipăriturilor româneşti din Ba sarabia, l, 1812-183011, 
care „constituie una din pietrele de temelie, din monadele templului 
bibliologiei noastre”. 

A fost omagiat la implinirea a 70, 75 şi 80 de ani în publicaţii 
bis ericeşti şi ştiinţifice. Pentru activitatea de slujitor al Bisericii de 
peste 50 de ani, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, pe atunci Mitropolit 
al Moldovei şi Sucevei, îi acordă părintelui Paul Mihail gramota 
către ziua Învierii Domnului, prin care i s-a conferit titlul onorific 
de „Avva”. 

În noaptea de 10 spre 11 oc tombrie 1994 preotul Paul Mihail 
a trecut în lumea drepţilor. „Paul Mihail s-a stins din viaţă aşa 
cum a trăit, senin şi blând, împăcat cu sine şi cu lumea, în liniştea 
patriarhală a casei sale din Bucureşti, un adevărat templu, cum puţine 
mai sunt astăzi în ţară”. Luni, 10 octombrie a fost o zi obişnuită şi 
chiar a terminat studiul privind „Obştea Mănăstirii Neamţ la anii 
1836-1837”, care a şi fost dus de fiica sa, cercetătoarea ştiinţifică 
dr. Zamfira Mihail, dlui academician prof. Virgil Gândea, spre 
a-l avea la momentul când urma să se sărbătorească împlinirea a 
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200 de ani de la trecerea din viaţă a Sfântului Cuviosului Paisie 
Velicikovski, arhimandritul şi stareţul mănăstirilor Secu şi Neamţ 
– la 15 noiembrie 1994 în Catedrala „Înălţarea Domnului” de la 
Mănăstirea Neamţ. 

Dorinţa testamentară era ca să fie dus şi înmormântat lângă 
părinţii săi, în satul natal Cornova, judeţul Orhei (astăzi raionul 
Orhei). Lucrul acesta nu s-a înfăptuit din diverse motive. Părintele 
Paul a suferit ca pe o răstignire prelungită neputinţa de a merge 
zece ani la locurile copilăriei sale, deşi s-a aflat în permanentă 
activitate ştiinţifică de cercetare în spaţiul de parohie, de arhive 
şi biblioteci de toate nuanţele (bisericeşti şi laice). A suferit în 
anul 1985, când, la împlinirea a optzeci de ani, în unele articole de 
omagiere, din cauza „cenzurii”, nu s-au putut înscrie corect datele 
biografice în coordonatele reale ale spaţiului geografic românesc 
de unde provinea, ci doar: creşte (sau a crescut) în localitatea (sau 
satul) Ciuciulea din ţinutul Iaşului (sau „din vechiul ţinut Iaşi”).

Prin studiile sale istorice a adus o contibuţie importantă la 
descoperirea şi studierea surselor medievale ale istoriei naţionale, 
fi ind cel dintâi cercetător român al Arhivei Metocului Sfântului 
Mormânt din Istanbul (Constantinopol).

Multe alte documente inedite pe care le-a descoperit şi publicat 
– ca şi unele manuscrise şi obiecte de artă – le-a donat Bibliotecii 
Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, 
Arhivelor Statului din Iaşi, Institutului de Istorie din Iaşi. 

Părintele Paul Mihail a rămas şi va rămâne pe veacuri pentru 
nea mul nostru, pentru istorie şi Biserică, un preot şi cercetător 
cu „caldă afecţiune umană”, „un părinte al dragostei”, un patriot 
al meleagurilor natale, al limbii, tradiţiei poporului nostru şi al 
culturii. 
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Arhiepiscopul Vichentie 
(Victor Alexandru Moraru)

S-a născut la 4 octombrie 1953 în satul Sculeni, raionul Ungheni, 
RSS Moldovenească, într-o familie de preot. După absolvirea şcolii 
medii, din anul 1971 până în 1973 a trecut pregătirea militară. În 1974 
a susţinut cu succes examenele de admitere la Seminarul Teologic 
din Moscova, iar în 1982 este admis la Academia Teologică din 
Moscova, pe care a absolvit-o cu succes, obţinând titlul de candidat 
în teologie (magistru), având ca temă „Învăţătura despre rugăciune 
a Sfântului Ignatie Briancianinov”. În 1981 a fost tuns în călugărie 
şi hirotonit ierodiacon, iar în ianuarie 1982 în ieromonah. Din 1982 
a făcut ascultare în calitate de ajutor de iconom al Lavrei Troiţe-
Serghieva. În 1985 a fost ridicat în rangul de igumen ai aceleiaşi 
Lavre. La 28 august 1990 a fost ridicat în treapta de arhimandrit, 
iar la 2 septembrie în Catedrala „Naşterea Domnului” din Chişinău, 
într-un sobor de arhierei în frunte cu Prea Fericitul Aleksei II Patriarh 
al Moscovei şi al întregii Rusii, a fost hirotonit în treapta de Episcop 
de Bender, vicar al Mitropoliei Chişinăului. 

Odată cu venirea sa în Eparhia Benderului, viaţa religios-
morală a luat un avânt nemaiîntâlnit până atunci. Au început să 
deschidă bisericile închise, se primeau ajutoare din partea statului 
pentru înviorarea vieţii religioase, eparhia a început a se trezi din 
somnul indiferenţei religioase şi ateismului. S-a înfiinţat un seminar 
teologic în incinta Mănăstirii Noul-Neamţ, Chiţcani, în care îşi 
făceau studiile tinerii din întreaga mitropolie.

Din darea de seamă din 20.XI.1992 aflăm, că doar într-un an 
au fost hirotoniţi 21 preoţi, în marea lor majoritate absolvenţi ai 
Seminarului Teologic de la Noul-Neamţ. Dintre ei – 4 activează 
în Eparhia Chişinăului, 10 în Eparhia Benderului, 5 îşi continuă 
studiile, 2 au rămas la mănăstire. Tot în acest an pe teritoriul 
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Eparhiei Benderului au fost redeschise 15 parohii, care sunt în 
număr de 127, urmând a fi deschise încă 20.

Din darea de seamă anuală din 1993 aflăm că numărul de parohii 
deschise au fost în număr de 167, deci s-au deschis de două ori mai 
multe decât s-a propus. S-a ridicat numărul protopopiilor la 11, 
a preoţilor la 173, călugări – 15, preoţi antrenaţi în parohii – 161 
dintre ei 3 călugări, au fost hirotoniţi – 26 preoţi, preconizând a 
redeschide şi înfiinţa 20 parohii.

Pe lângă Seminarul Teologic „Cuv. Paisie Velicikovski” de la 
Noul-Neamţ în care învăţau 113 elevi, s-a înfiinţat şi o şcoală de 
cântăreţi bisericeşti (dascăli) la Dubăsari, în care îşi făceau studiile 
30 de elevi şi eleve, rector al şcolii fiind numit pr. Eufimie Robu.

Luând în consideraţie situaţia politică ostilă de la Tiraspol, 
nu s-au putut realiza multe din obiectivele propuse, totuşi, către 
anul 1995 în Eparhia Benderului aflăm 173 parohii cu 201 preoţi, 
numărul călugărilor s-a ridicat la 32, nou-hirotoniţi – 9, parohii 
trecute la Mitropolia Basarabiei – 9, s-a ridicat numărul obştelor 
monahale – 3: 

- Mănăstirea Înălţarea Domnului, Noul-Neamţ, stareţ arhim. 
Dorimedont (Cecan)1;

- Schitul Sf. Mcc. Vichentie şi Dorimedont, stareţ igumen 
Serafim;

- Schitul Sf. M. Mc. Gheorghe „Zloţi”, stareţ arhim. Tobii.
Odată cu înfiinţarea noilor eparhii în republicile Hakasia şi 

Tuva, din ordinul Sf. Sinod din 18 iulie 1995, a fost numit episcop 
de Abakan şi Kâzâl, în care a activat din 18.07.1995 până în 
19.07.1999. Din ordinul Prea Fericitului Patriarh Aleksei II, la 19 
februarie 1999 a fost ridicat la treapta de arhiepiscop, iar din iulie 
1999 a fost transferat ca arhiepiscop de Ekaterinburg şi Verhotursk, 
unde a început o activitate prodigioasă în vederea organizării noii 
eparhii. În decursul unui an a reuşit să reconstruiască catedrala 
episcopală din or. Ekaterinburg, pentru care a fost decorat de 
Prea Fericitul Patriarh Aleksei II cu distincţia Cuv. Serghie de 
Radonej gr. I. Tot în acest an a reuşit să reconstruiască şi să repare 

1 8.11.1998 a fost hirotonit episcop de Edineţ şi Briceni.
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câteva mănăstiri din eparhie. Sub conducerea sa apar patru ziare: 
Gazeta ortodoxă, Glasul ortodoxiei, Acoperământul, Biserica 
ta. De asemenea, s-a înfiinţat un post de radio care, are ca scop 
propovăduirea adevărurilor creştine, a moralei creştine ş.a. Din 
binecuvântarea şi cu sprijinul I.P.S. Sale a luat fiinţă şi un studio 
televizat, un Centru de reabilitare a jertfelor sectelor totalitare, 
centre sociale, o Societate Arheologică, un muzeu unde sunt 
expuse relicvele descoperite. A înfiinţat un colegiu teologic şi este 
rector al Seminarului Teologic din Ekaterinburg, din iunie 2003 
este preşedintele Fondului Sf. Macarie. 

 Din scurta relatare vedem cu cât zel şi cu câtă dibăcie, pentru 
a câta oară, un basarabean ridică prestigiul patriei sale, prin munca 
depusă în ogorul Bisericii Creştine Ortodoxe. În final îl felicităm 
pe I.P.S. Vichentie cu împlinirea a 15 ani de slujire arhipastorală şi-i 
aducem piosul nostru omagiu, rugând fierbinte pe Multmilostivul 
Dumnezeu să-i dăruiască zile îndelungate cu sănătate şi roade 
bogate în păstorirea Sfintei Biserici a lui Hristos.

Bibliografie:
Dosarul personal al P.S.Vichentie, ep. de Tighina, în Arhiva Mitropoliei 

Chişinăului şi a Întregii Moldove.
Site-ul oficial al Arhiepiscopiei Ekaterinburgului: www.ekaterinburg-

eparhia.ru/

Serghei MELNIC, doctorand
14.01.2005
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Cantemiriana în viziunea cărturarului 
chişinăuian Alexandru Kidel

Despre Alexandru Kidel – bibliologul, istoricul şi istoricul 
literar – un pasionat propagator al ştiinţei, artei şi literaturii în 
spaţiul românesc, şi mai ales în spaţiul basarabean, s-a scris în mai 
multe rânduri. Despre el s-a elaborat şi un studiu biobibliografic, 
care mai dăinuie, din păcate, în manuscris. 

De data aceasta însă ne este dat să mărturisim cititorilor despre 
aportul adus de el pe altarul moştenirii literar-ştiinţifice şi, în special, 
la cristalizarea în memoria poporului nostru a numelui Cantemir, 
anume al lui Dimitrie Cantemir şi al familiei sale. 

Se mai păstrează în memoria noastră manifestările organizate cu 
ocazia sărbătoririi „Anului Dimitrie Cantemir – 2003”: simpozioane, 
conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, expoziţii de carte etc., la care 
s-au rostit (şi scris) multe lucruri frumoase, unele parţial cunoscute, 
iar altele fie uitate sau chiar inedite. Cu interes deosebit, spre 
exemplu, au fost primite comunicările, dar şi emisiunile televizate 
şi radio ale reprezentanţilor de la Moscova şi Petersburg, respectiv 
Dimitri Karalis şi Veaceslav Samoskin. Printre altele, ei au lansat 
multe detalii din bogata corespondenţă a fiicei mai mari, Maria, 
şi a feciorului mai mic, Antioh, ai marelui cărturar şi om de stat 
Dimitrie Cantemir, o bună parte dintre care (despre dragostea dintre 
Petru cel Mare şi Maria Cantemir, spre exemplu) sunt cunoscute 
unora de la Şt. Ciobanu (7), de la Al. Kidel (1) şi din alte surse, 
dar care fiind percepute de către o bună parte din ascultători ca 
nişte documente absolut inedite. Se cereau, parcă, unele explicări. 
Se aştepta publicarea comunicărilor, care, probabil, ar fi rezolvat 
problema aceasta, după părerea ascultătorilor mai atenţi, inventată. 
Dar aşteptările mai continuă. La drept vorbind, momentele acestea 
m-au intrigat şi pe mine. 
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Revenind la scrierile kideliene despre familia Cantemir, ne-
am convins că ele deloc n-au fost nişte ocupaţii episodice, ci din 
contra: făceau parte din interesele lui profesionale (ştiinţifice). 
Se ştie că, imediat după absolvirea Universităţii Cuza-Vodă din 
Iaşi (1928), Al. Kidel şi-a perfecţionat studiile, făcând doctoratul 
la aceeaşi instituţie, secţia politico-economică (1928-1933). În 
1930 el a publicat, într-o broşură aparte, lucrarea Contribuţiuni 
la bibliografia socialeconomică basarabeană, care, alcătuită din 
mai multe diviziuni, rezervează un paragraf aparte – „Colonizările 
din Basarabia” – ce constituie o trecere în revistă a literaturii 
despre colonizările moldovenilor în diferite regiuni ale Rusiei (S. 
Trişcenco). Aceste interese ştiinţifice le-a realizat în mai multe 
studii şi articole, printre care şi Maria Cantemir: Femeia cea mai 
cultă din epoca lui Petru cel Mare, publicată într-o ediţie separată 
(Ch., 1934) şi în revista Viaţa Basarabiei (nr. 6 şi 7-8, 1934). 
Pe parcursul anilor autorul va propune cititorilor şi alte articole, 
studii şi recenzii legate de acest nume. (Lista acestora, în ordinea 
cronologică a apariţiei, vezi la finele acestor rânduri.) 

Dar iată şi cantemiriana propriu-zisă în viziunea lui Alexandru 
Kidel. Maria Cantemir... (1) e prima lucrare de proporţii la tema 
dată a tânărului cercetător. El din start ne pune la curent că lucrarea 
respectivă e scrisă „După studiul lui N. Maikov, membru al 
Academiei Ruse, publicat în revista Russkaia starina, anul 1897, 
unde arată şi izvoarele de care s-a folosit: scrisorile Mariei Cantemir 
către fratele său Antide Cantemir păstrate în arhiva Ministerului de 
Justiţie din Moscova etc. ” (P. 9), ca mai apoi să ne mărturisească 
cum şi în ce împrejurări D. Cantemir cu familia şi cu toţi cei de l-
au însoţit au ajuns în Rusia. „În anul 1711, la începutul războiului 
ruso-turc, domnul Moldovei Dimitrie Cantemir a aderat la planurile 
războinice ale lui Petru cel Mare şi după sfârşitul nefavorabil al 
acestui război s-a retras după oştile ruseşti în Rusia” (P. 9). Autorul 
se asociază la spusele contemporanilor că D. Cantemir „e un om 
foarte capabil şi cuminte” (Petru, ţarul), că e un om înţelept, cult 
şi curtenitor. Român de origine, a fost de-o cultură superioară. 
Primele studii le-a făcut la Constantinopol. Născut în anul 1663, a 
asistat de tânăr la primele războaie ruso-turce. Dimitrie Cantemir, 



52

Basarabenii în lume

53

Vol. III

căsătorit cu fiica domnului muntean Şerban Cantacuzino, care 
„nutrea gânduri despre izgonirea turcilor din Ţarigrad” (P. 10), 
a rămas adânc impresionat de aceste planuri. Dar în zadar... Iar 
când ţarul Rusiei a declarat război Turciei, „domnul Moldovei nu 
s-a îndoit niciun moment ca să treacă spre partea Moscovei. Însă 
înfrângerea de la Prut a risipit şi ultima speranţă” (P. 10). 

În 1711, la părăsirea Moldovei, familia lui Dimitrie Cantemir 
„se compunea din următoarele persoane: soţia sa – Casandra, două 
fiice – Maria şi Smaranda şi patru fii: Matei, Constantin, Serghie 
(Şerban) şi Antioh... Fiica cea mare – principesa Maria, născută 
la Iaşi, la 29 aprilie 1700, a fost dusă la Constantinopol, unde a 
stat cu părinţii până la numirea lui Dimitrie Cantemir ca domn al 
Moldovei. La sfârşitul anului 1711, Dimitrie Cantemir cu familia 
vine la Iaşi.” (P. 10). Aici, la Iaşi, în ziua de 24 iunie 1711, Maria l-a 
văzut pentru prima oară pe ţarul Petru cu ţarina Caterina la intrarea 
lor în capitala Moldovei. Asta a fost o măsură de precauţiune, de 
a-şi expedia familia în Rusia. De la această dată Maria „nu şi-a 
părăsit noua sa Patrie” (P. 10). 

Pentru început, D. Cantemir şi-a stabilit reşedinţa la Harkov, 
însă nu pentru multă vreme. În anul 1712 ţarul îi dăruieşte moşii 
întinse în ţinuturile Moscovei, Kurskului şi Sevskului şi un palat la 
Moscova. Peste un an (1713) D. Cantemir se mută la Moscova. În 
Rusia copiii lui erau supravegheaţi, în primul rând, de mama lor – 
Casandra, dar îl aveau în casă, ca perceptor, pe Anastasie Condoidi 
– un grec din Ţarigrad, pe care Dimitrie Cantemir „l-a luat cu el 
la plecarea sa în Rusia” (P. 11). Anume de la acest perceptor a 
învăţat Maria Cantemir greaca veche, latina şi italiana, „ştiindu-le 
aşa de bine încât pe urmă purta corespondenţa în limba italiană 
cu fratele său Antioh Cantemir” (P. 11). Cercetătorul chişinăuian 
redă în amănunte aptitudinile Mariei, dragostea ei faţă de carte, 
literatură, artă: „Citea scrierile autorilor străini... Ştia foarte bine 
matematica şi desenul..., nu era străină nici de muzică..., studia 
limba şi literatura rusă... În anii cei dintâi ai şederii sale în Rusia, 
Dimitrie Cantemir şi-a luat în calitate de secretar pe Ivan Ilinski. 
Rus, de baştină din gubernia Iaroslav... Ştia bine limba latină, 
binişor limba greacă şi perfect limba şi literatura rusă” (P. 11). În 
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casa cantemireştilor a învăţat limba română. Concomitent învaţă pe 
copiii lui D. Cantemir limba rusă, iar Antioh a învăţat de la Ilinski 
„regulile gramaticii ruseşti, compunerea prozei şi a versurilor”. 

Soţia lui Dimitrie Cantemir, Casandra, n-a rezistat mult prin 
străini. Ea s-a stins în ziua de 11 mai 1713, în vârstă de 32 de ani. 

La finele anului 1717, semnalează Al. Kidel, a venit la Moscova 
ţarul Petru cu ţarina Caterina, unde a vizitat în mai multe rânduri 
casa lui Dimitrie Cantemir. În curând după această vizită, îl vedem 
pe Dimitrie Cantemir la Petersburg, unde „se amorizează de una 
din frumoasele Curţii – principesa Anastasia Ivanovna Trubeţkaia, 
cu care se căsătoreşte în ziua de 14 ianuarie 1720, la nuntă fiind 
ţarul, ţarina şi toată Curtea. Între timp s-a îmbolnăvit fiica cea 
mică a lui Cantemir – Smaranda – care moare în braţele Mariei 
Cantemir” (P. 12). 

Al. Kidel constată că a doua căsătorie a lui Dimitrie Cantemir şi 
trecerea sa la Petersburg i-au impus şi schimbarea în felul de viaţă. 
„În acel timp au început în Capitala Nordului festivităţile cu ocazia 
încheierii păcii de la Nenstadt (30 august 1722) cu Suedia, datorită 
căreia Rusia, în mod definitiv, şi-a deschis poarta spre occident...” 
(P. 13). Cu lux de amănunte, în cadrul acestor festivităţi, este 
descrisă petrecerea din „ziua de 26 octombrie în acelaşi an în casa 
lui Dimitrie Cantemir, unde li s-a făcut o primire fastuoasă...” 
(P. 13). În iarna aceluiaşi an Dimitrie Cantemir a intervenit la ţar 
„să-l ajute la eliberarea fratelui său din Constantinopol”. Dar din 
relatările cărturarului nostru s-a văzut că intervenţia aceasta n-a 
avut sorţi de izbândă, căci ambasadorul Franţei la Petersburg – de 
Compredon – „a căutat să schimbe subiectul conversaţiei... De 
altfel şi ţarul Petru n-a mai vrut să continue discuţia aceasta. Însă, 
tot în acelaşi timp, s-a întâmplat ceva cu totul neprevăzut. Ţarul 
Petru s-a amorezat de Maria Cantemir, fiica fostului domnitor al 
Moldovei” (P. 13). 

Meditând pe marginea acestor relaţii, cercetătorul chişinăuian 
constată că „Maria Cantemir era dotată cu o inteligenţă vie, avea 
o cultură vastă, ceea ce era suficient ca să-l farmece pe ţarul 
reformator. Se povesteşte că şi dânsa a fost cucerită de figura 
puternică a lui Petru” (P. 14). De observat că autorul descrie toate 
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peripeţiile acestea, punându-ne la îndemână informaţii interesante. 
Dar cele relatate confirmă nu doar relaţiile celor îndrăgostiţi, ci 
şi unele zvonuri legate de atitudinea lui D. Cantemir faţă de 
situaţia descrisă, ba chiar şi de atitudinea lui „trădătoare” faţă 
de Ţara Moldovei. De aceea, în continuare, ne vom strădui să 
reproducem mai multe aliniate (pilde) din textul cercetătorului 
chişinăuian: „Acestea se confirmă prin faptul că (Maria) în curând 
refuză propunerile de căsătorie ale prinţului Ivan G. Dolgoruki sub 
pretextul că n-are niciun cin în slujba Maiestăţii Sale împărăteşti; 
cu tot consimţământul lui Dimitrie Cantemir. Lucrurile de mai sus 
le găsim, scrie Al. Kidel, într-o scrisoare de testament trimisă de 
fostul domnitor al Moldovei ţarinei Caterina din septembrie 1722. 
Dimitrie Cantemir voia să arate că relaţiile fiicei sale cu Petru au 
rămas pentru el necunoscute. Ţinând seama că Petru a avut cu 
Caterina numai două fete, e posibil că Dimitrie Cantemir nutrea că 
Maria născând un băiat acesta va fi moştenitorul direct al tronului 
rus şi că dragostea puternică a ţarului către fiica lui Cantemir va 
despărţi pe Petru de ţarina Caterina. După spusele contemporanilor, 
aceasta a fost şi bănuiala Caterinei. În primăvara anului 1722 s-a 
constatat că principesa e gravidă. Planurile lui Dimitrie Cantemir 
păreau a se apropia de realizare” (P. 14). 

După o mică abatere de la temă, aducând ştiri importante despre 
războiul lui Petru cu Persia, la care, de altfel, a participat şi Dimitrie 
Cantemir, autorul continuă: „Cei trei fii ai lui Cantemir îl însoţeau în 
expediţiile militare, pe când soţia cu fiul mai mic – Antioh şi Maria 
au rămas în Astrahan... Între timp, Maria, care era însărcinată, a 
avortat înainte de vreme un copil de sex masculin. Sunt bănuieli 
că de acest lucru n-a fost străin medicul casei Policală şi favoritul 
împăratului, Tolstoi, care voia în modul acesta să-şi câştige simpatia 
Caterinei. Astfel s-au spulberat nădejdile lui Cantemir...” (P. 15). 

Între timp s-a sfârşit şi războiul cu Persia. La întoarcere spre 
Astrahan, Dimitrie Cantemir, în drum, a făcut testamentul asupra 
averii sale. Ajuns „la Astrahan prinţul şi-a găsit fiica bolnavă. 
Sunt presupuneri că Dimitrie Cantemir n-a ştiut adevăratul motiv 
al bolii Mariei... Pe ziua de 11 octombrie şi 26 octombrie (ziua 
de naştere a lui D. Cantemir) Petru îi face vizite, stând de vorbă 
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cu el trei ceasuri, tot atunci Dimitrie Cantemir i-a înmânat ţarului 
testamentul său. Nu se ştie dacă ţarul a mai dat ochii şi cu Maria”, 
scrie Al. Kidel (P. 15). 

Aceste ultime întâlniri l-au zdruncinat pe fostul domnitor al 
Moldovei şi mai mult. „Pe ziua de 27 ianuarie 1723 familia lui 
Cantemir a pornit spre Moscova. În mijlocul drumului starea lui 
Dimitrie s-a înrăutăţit aşa, încât în loc să pornească spre Moscova 
– a rămas într-una din moşiile sale din Kursk. Odihna i-a mai 
prelungit viaţa până în ziua de 21 august 1723 când a murit, fiind 
înmormântat pe ziua de 10 octombrie a aceluiaşi an, în Moscova, la 
mănăstirea grecească a lui «Sf. Nicolae»” (P. 15-16). 

După moartea lui Dimitrie Cantemir soarta familiei sale 
devenise critică. Al. Kidel revine la testamentul lăsat de fostul 
domnitor al Moldovei şi, cu acest prilej, pe lângă rugămintea 
părintească adresată lui Petru ca „toată averea sa imobilă să fie 
dată în mâinile unui singur fecior al său...” (P. 16), el, cu cuvintele 
lui Cantemir, caracterizează pe feciorii pretendenţi la moştenire: 
„Matei – îl depărta definitiv de moştenire, Constantin – cel mai 
bun, iar în minte şi ştiinţe e cel mai bun – Antioh” (P. 16). 

În partea a doua a studiului (Viaţa Basarabiei. – 1934. – Nr. 7-
8. – P. 49-67) autorul mai face o paranteză referitoare la dragostea 
protagoniştilor săi, constatând că înainte de moarte „...ţarul şi-a 
adus aminte de vechea dragoste şi o frecventa foarte des pe Maria 
Cantemir” (P. 49), în rest însă cercetătorul chişinăuian era preocupat 
mai mult de probleme familiale (raporturile copii – văduva fostului 
domnitor al Moldovei, împărţirea moştenirii, căsătoria odraslelor 
cantemiriene etc. ) şi în special de relaţiile Mariei cu fraţii săi, şi 
mai ales cu fratele mai mic – Antioh. 

Se întâmplă aşa că după moartea lui Petru cel Mare (28 ianuarie 
1725), într-un timp scurt s-au aflat la guvernarea Rusiei mai mulţi 
reprezentanţi. După Caterina I, care l-a înlocuit pe Petru I, a urcat 
pe tron Petru al II-lea, care moare la 18 ianuarie 1730, fiind înlocuit 
de moştenitoarea apropiată Ana Ioanovna, ducesa Curlandei. 
Toţi aceşti ani familia Cantemir a trecut prin diverse cumpene. 
Referindu-se la perioada dată, Al. Kidel scrie: „Între timp Maria 
Cantemir se îmbolnăveşte grav influenţată, probabil, de supărările 
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aduse de avere sau, mai curând, de moartea neaşteptată a ţarului. 
Bolnavă fiind, ea-şi face testamentul, prin care lasă partea ei din 
averea părintească fraţilor... Însă datorită constituţiei robuste, 
principesa se însănătoşi” (P. 49). 

Ceva mai târziu, deja după suirea pe tronul Rusiei a Anei 
Ioanovna, starea lucrurilor în familia cantemireştilor mergea mai 
spre bine: „Tânărul Antioh Cantemir, care era locotenent de gardă 
în regimentul Preobrajenski, hotărî să-şi facă o carieră pe cale 
politică..., (apropiindu-se) de prinţul Alex. N. Cerkasky, senator 
şi arhiepiscopul Novgorodului... Tot atunci Maria Cantemir fu 
numită domnişoară de onoare pe lângă împărăteasă. Însă ea preferă 
să rămână la Moscova, unde-şi construi o casă de piatră... în 
cartierul Pokrovka... Toată influenţa de care dispunea ea o puse în 
ajutorul fraţilor, plănuind căsătorii convenabile”, scrie Al. Kidel 
(P. 50). Dar în unison cu autorul, cât şi cu însăşi Maria Cantemir, 
trebuie să constatăm că toate aceste „planuri” eşuau: „Tinerii nu 
se grăbeau deloc. Prinţul Serghie declină toate aceste preparative. 
Prinţul Matei (refuză şi el miresei...) din familia Saltâkov... Atunci 
Maria se hotărî să-l însoare măcar pe Antioh cu principesa Varvara 
Cerkasky, fiica acelui Cerkasky, despre care s-a vorbit mai sus” (P. 
51). Rolul de peţitoare al Mariei în cazul dat este descris de către 
autor cu iscusinţă şi în multe detalii, însă rezultatul rămase acelaşi, 
căci, „în acest timp, diplomatul Osterman, cancelarul Rusiei, poate 
cu scopul ascuns de a scăpa de o persoană care ştia prea multe, 
propune lui Antioh Cantemir postul de reprezentant al Rusiei la 
Londra. Era o numire de vază, însă Cantemir voia să lichideze 
afacerile sale particulare: logodna şi împărţeala averii părinteşti. 
Prima nu i-a reuşit, pe când a doua a reuşit s-o facă. Pe ziua de 27 
decembrie 1731 s-a obţinut numirea lui ca ambasador al Rusiei la 
Londra” (P. 51-52). 

În continuare chipul Mariei Cantemir se află în centrul celor 
descrise. În anul 1733 „construcţia casei s-a terminat şi principesa 
se mută în casa nouă” (P. 52). În curând „cumpără o moşie lângă 
Moscova pe care o numeşte Mariino şi unde petrece vara”. În 
acelaşi an, 1733, principesa Maria pleacă la Petersburg pentru a 
cere completarea donaţiei făcute de împărăteasă. „Călătoria aceasta 
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e foarte amănunţit descrisă în scrisorile ei către Antioh Cantemir”. 
La Petersburg s-a oprit la fratele său Constantin. Cu acest prilej, 
în scrisoarea din 20 martie (1733), adresată fratelui Antioh, Maria 
scrie: „Am fost primită de Maiestatea Sa, care, după cum îmi pare, 
m-a primit foarte amabil”(P. 53). La Petersburg a avut şi multe alte 
întrevederi cu apropiaţii săi. Principesa Elizaveta, fiica lui Petru 
cel Mare, spre exemplu, a invitat-o la masă. Însă mai bine decât 
toţi, accentuează Al. Kidel, a primit-o sora împărătesei, ducesa de 
Mecklenburg – Ecaterina Ivanovna. Cu amabilitate a fost primită şi 
de Biron, Osterman, Uşakov ş.a. 

Până a reveni la relaţiile familiale Maria – Antioh, cercetătorul 
nostru nu scapă prilejul să ne informeze şi despre pretendenţii la mâna 
Mariei. Primul, se vorbea, a fost foarte bogat, însă era dintr-o familie 
puţin aleasă (numele a rămas necunoscut). Al doilea a fost ţareviciul 
georgian – Nichita Bacarovici, fiul ţarului Bacar, din Cartalia, – 
dar sărac. Principesa, după cum ne informează Al. Kidel, i-a cerut 
sfatul fratelui Antioh, cel mai iubit dintre toţi, însă înainte de a primi 
răspunsul – „Maria refuză amândouă propunerile” (P. 54). Între 
timp, deja în 1737, Mariei i se mai face o propunere de căsătorie, 
care, se pare, scrie Al. Kidel, a fost ultima. Într-o scrisoare din 10 
noiembrie Maria scrie fratelui despre propunerea ce i-a făcut-o „un 
oarecare Naumov T.V. Cere sfaturi fratelui cum să procedeze...” (P. 
57), făcându-i, în continuare, o amplă caracteristică: „un om bun, 
din familie aleasă..., foarte bogat şi are multe moşii şi gradul de 
general... (dar, din câte s-a văzut mai târziu), Naumov urmărea mai 
mult averea Mariei şi să folosească legăturile lui Antioh Cantemir 
la curtea împărătesei Ana” (P. 57).

Întoarsă la Moscova, unde reîncepuse viaţa monotonă de familie, 
Maria se pomeni completamente absorbită de corespondenţa cu 
Antioh Cantemir, care avea misiuni diplomatice pentru început la 
Londra, iar mai apoi la Paris. Problemele erau diferite, iar interesele 
unice. „Prinţul Antioh îi trimite surorii sale... mici cadouri: ştofe, 
vase şi mai ales cărţi”. În schimb Maria îndeplinea însărcinările 
lui, îi trimite „nişte piei de hermelină pentru prietenul său..., nişte 
piei de samur şi de urs... Comenzile acestea se făceau, desigur, 
contra plată care n-a păgubit principesa...” (P. 58). Dar acesta este 
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doar un mic aspect din întreaga misiune a corespondenţei. Autorul 
studiului, credem, a reuşit să folosească bogăţia aceasta a informaţiei 
epistolare cantemiriene nu atât pentru a ilustra interesele personale 
ale corespondenţilor sau ale unor cantemireşti în parte, cât pentru 
a demonstra destoinicia familiei Cantemir în genere, realizându-
şi această măreaţă idee prin grija Mariei de a păstra, de a ocroti 
demnitatea neamului, de a ilustra setea de carte şi de a arăta rostul, 
necesitatea şi puterea cunoştinţelor în viaţa fiecăruia. Iată de ce şi 
de data aceasta revine la lectură. Deprinderea lucrului cu cartea, ca 
sursă de îmbogăţire spirituală, vine din familie. „În timpul vieţii 
lui Dimitrie Cantemir, acesta o conducea în alegerea cărţilor”, 
relatează Al. Kidel, conform corespondenţei consultate. Iar după 
moartea cărturarului, misiunea aceasta, după cum s-a mai constatat 
anterior, este continuată de Antioh Cantemir. Cărturarul chişinăuian, 
bazându-se pe informaţia corespondenţei respective, reuşeşte să-şi 
familiarizeze cititorul cu fapte şi argumente elocvente pentru a-şi 
caracteriza personajele alese: Constantin, Matei, Serghie (Şerban) 
Cantemir, Anastasia Cantemir (Trubeţkaia), dar cu o deosebită 
scrupulozitate înfăţişându-i pe Maria şi Antioh. 

Pentru a dovedi mai convingător interesele comune ale 
acestor entuziasmaţi cantemirieni în necesitatea sporirii nivelului 
intelectualităţii lor, autorul studiului, Al. Kidel, demonstrează 
capacităţile şi posibilităţile lui Antioh în vederea realizării acestei 
sarcini. El vorbeşte despre bibliotecile familiei Cantemir, mai întâi 
a lui Dimitrie, iar mai apoi şi ale lui Antioh, de la Londra şi de 
la Paris, despre şcolile prin care au trecut odraslele cantemiriene 
etc. Aşa, spre exemplu, mărturisind despre biblioteca bătrânului 
Cantemir, Al. Kidel scrie: „...Se poate bănui că majoritatea cărţilor 
(lui) erau referitoare la clasicism şi teologie. Pe când orizontul lui 
Antioh, constată autorul, care a primit educaţia academicienilor din 
Petersburg, era mult mai larg. Antioh Cantemir admira descoperirile 
ştiinţifice şi literatura modernă. El înţelegea că evoluţia ştiinţei e 
abia la început şi că urmează să se dezvolte o adevărată concepţie 
despre lume. Nu e de mirare că Antioh în alegerea cărţilor pentru 
sora sa se conducea de acelaşi principiu. Însă mişcarea culturală 
mai puternică pe vremea aceea era tocmai în ţările ale căror limbi 
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nu le ştia Maria Cantemir: Franţa şi Anglia, şi o notă de amărăciune 
respira din scrisoarea Mariei către Antioh Cantemir despre 
imposibilitatea de a se adăpa direct la izvorul culturii de atunci, căci 
cărţile italiene, pe care le citea Maria, reflectau mai slab mişcarea 
culturală europeană... (de aceea ea) îl ruga pe Antioh să-i trimită 
ceva cărţi de astronomie şi geometrie uşoare de înţeles...” (P. 59). 
Aici este cazul să remarcăm că amănuntele acestea sunt descrise cu 
mare sârguinţă de către cărturarul nostru şi că ele prezintă interes 
deosebit pentru cititorii de astăzi, însă noi, din păcate, nu le putem 
reproduce în toată plinătatea sa, de aceea ne rămâne doar să sperăm 
că cititorii mai pasionaţi le vor absorbi din studiul kidelian, iar noi, 
constatând interesul deosebit al Mariei faţă de cărţile istorice, şi în 
special faţă de istoria antică, vom semnala doar că ea şi-a aprofundat 
cunoştinţele prin lectura operelor lui Josephus Flavius, Cornelius 
Nepos, Flavius Arrianus, Appianus ş.a., făcând pe parcurs şi unele 
aprecieri demne de a fi cunoscute. 

Acordând o deosebită atenţie chipului Mariei, cărturarul 
nostru, analizând acest suflet de femeie, „...constată o doză mare 
de scepticism, o minte practică lipsită de sentimentalism şi o 
îndoială evidentă asupra sentimentului de iubire între oameni. 
Deci, e natural că Maria Cantemir să fie mai mult atrasă de cărţi 
istorice şi ştiinţifice decât de literatură pură, poezii etc.” (P. 61), 
concluzionează autorul. În ultimele 4-5 pagini ale studiului său, Al. 
Kidel ne demonstrează cum Maria „...în calitate de reprezentanta 
cea mai vârstnică a familiei Cantemir continuă să se îngrijească de 
prestigiul familiei prin căsătorii bogate şi folositoare” (P. 62). În acest 
mod cărturarul caracterizează în linii generale pe fiecare din fraţii 
Mariei: Constantin, Matei, Serghie şi Antioh, înşirând posibilele 
mirese, pricinile care au dăunat căsătoriilor ursite, relaţiile dintre 
urmaşii numiţi, legate de problema repartizării averii moştenite, 
cât şi suferinţele Mariei din cauza acestor neînţelegeri. Una dintre 
ele a fost iniţiată de posesorul maioratului cantemireştilor – prinţul 
Constantin, care „...intenţionează să vândă toate moşiile, trecând 
capitalul soţiei sale, neavând moştenitori descendenţi...” (P. 65). 
Toate aceste peripeţii agravau situaţia până la infinit. 
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Între timp, sănătatea lui Antioh, şubredă de totdeauna, se 
înrăutăţi grav. Toate zbaterile au fost fără efect şi în ziua de 31 
martie 1744 moare la Paris. Sicriul cu Antioh a fost adus în ţară 
abia în septembrie 1745, fiind înmormântat în biserica de jos din 
mănăstirea grecească „Sf. Nicolae” din Moscova, lângă mormântul 
lui Dimitrie Cantemir. Cu moartea lui Antioh se rupse ultimul fir, 
care o mai ţinea pe Maria în viaţă. 

În legătură cu aceste evenimente, Al. Kidel aduce câteva 
fragmente din scrisoarea datată cu ianuarie 1744, unde Maria scria 
că „...vrea să se călugărească, vânzând averea sa lui Serghie, iar 
cu banii să clădească o mănăstire. Răspunsul lui Antioh (fiind 
categoric) negativ” (P. 66). Ultimii ani ai vieţii sale i-a petrecut la 
ţară, la moşia de lângă Moscova, Mariino. În testamentul datat cu 
august 1757 Maria „...cere ca să se facă în numele ei o mănăstire 
de călugăriţe, iar, în caz de nu se va obţine aprobarea, să se împartă 
o sumă anumită pentru săraci, iar restul între succesori. Cere de 
asemenea să fie înmormântată la moşia ei – Mariino – simplu şi 
fără ceremonie” (P. 67). Iar la 9 septembrie 1757 Maria Cantemir 
se stinse din viaţă. 

Ultimele dorinţe ale Mariei n-au fost îndeplinite: „...Succesorii, 
folosindu-se de caracterul neprecis al fundaţiei mănăstireşti, n-au 
mai construit acest lăcaş, dar nici la Mariino n-a fost înmormântată 
Maria Cantemir, ci la mănăstirea grecească „Sf. Nicolae”, unde 
erau de acum înmormântaţi părinţii, fratele ei şi mica surioară 
Smaranda”. Astfel îşi încheie studiul său despre Maria Cantemir 
Alexandru Kidel, studiu consacrat „celei mai culte femei din epoca 
lui Petru cel Mare şi din prima jumătate a secolului al XVIII-lea 
din Rusia” (P. 67). 

Din cele expuse aici s-ar putea crede că studiul lui Al. Kidel 
este reprodus în întregime. În realitate însă lucrurile stau cu totul 
altfel, căci, din câte am observat, multe momente, detalii din viaţa 
şi activitatea familiei Cantemir, cât şi a multor apropiaţi şi înrudiţi 
cu protagoniştii studiului consultat, au rămas în umbră. De aceea 
am vrea să credem că cititorul cointeresat numaidecât va apela şi 
la studiul kidelian, căci, în ultimă instanţă, acesta şi este scopul 
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nostru: de a îndemna specialiştii să consulte şi documentele atinse 
de tainele uitării. 

La un moment dat, peste zeci de ani, deja în alte împrejurări, 
când Basarabia devenise parte componentă a Republicii Sovietice 
Socialiste Moldoveneşti, imediat după sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial, autorul ajunse la concluzia că a sosit momentul să 
revină la subiectul studiului „Maria Cantemir...” (1). Era o perioadă 
când intelectualitatea din ţinut, în special oamenii de ştiinţă erau 
preocupaţi de problemele depistării patrimoniului cultural al ţării 
şi de însuşire a moştenirii literare şi culturale. Anume astfel poate 
fi explicată apariţia în anul 1945 a articolului Urmaşii lui Dimitrie 
Cantemir în Rusia (2) – una dintre primele lucrări de acest fel 
din ţinut, care, din păcate, nu s-a bucurat de prea mare rezonanţă. 
Or, autorul ei, Al. Kidel, punea mari speranţe în continuarea 
cercetărilor. 

Făcând o paralelă între aceste două publicaţii kideliene, se 
creează impresia că Urmaşii... (2) nu este altceva decât o variantă 
a studiului din 1934. Şi într-adevăr, în prima parte a Urmaşilor... 
cititorul va observa multă informaţie cunoscută deja din primul 
studiu. În continuare însă, el se va convinge că de data aceasta 
autorul se prezintă cu informaţii noi, cu unele adăugiri şi precizări 
în caracterizarea personajelor de bază (Matei, Constantin şi 
Antioh, cu excepţia Mariei), formulând şi unele propuneri. Spaţiul 
nu ne permite să le enumerăm pe toate, unele din ele totuşi se cer 
semnalate. Nu putem omite, spre exemplu, momentele despre 
relaţiile amoroase dintre Petru cel Mare şi Maria Cantemir, descrise 
cu multă migală şi siguranţă ca un adevăr incontestabil. Pe când Şt. 
Ciobanu, spre exemplu, punea la îndoială aceste zvonuri. Şi Al. 
Kidel cunoştea foarte bine părerea oponentului, căci făcuse chiar 
şi o trimitere la lucrarea savantului-academician (7). În noul său 
articol (2), la un interval de peste 20 de ani, Al. Kidel doar fixează 
cazul dat, relatând următoarele: „Nu pot să se adeverească zvonurile 
răspândite de unii diplomaţi străini aflători în Rusia despre anume 
legături de dragoste între Petru cel Mare şi Maria Cantemir” (P. 
128). Cu părere de rău, nu putem explica pricinile ce l-au făcut 
pe autorul nostru să-şi schimbe părerea. Putem doar presupune că, 
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dacă ar fi existat careva argumente, autorul nu s-ar fi sfiit să le 
formuleze. Pricina, bănuim, a putut fi schimbarea regimului (?). 

Ţinem să mai informăm cititorul că în acest, al doilea, articol 
Al. Kidel, caracterizând personalitatea lui Antioh Cantemir, pune 
accentul pe activitatea literară a acestuia, făcând o succintă analiză 
a satirelor poetului (Antioh). În ce priveşte caracteristica generală 
a operei lui Antioh, autorul ajunge la concluzia: „...El apare mai 
mult cu calităţi de publicist-moralist decât ca scriitor. E cel dintâi 
publicist democrat în literatura rusă...” (P. 131). Date în plus se 
aduc şi despre ceilalţi fraţi ai lui Antioh. Aceste date (cu privire la 
Matei, Constantin şi Şerban) se referă mai mult la biografiile lor: 
sunt indicaţi anul, luna, uneori şi data naşterii, unde şi-au făcut 
studiile, serviciul, alteori se dă şi anul morţii, se aduc şi careva 
ştiri despre urmaşii rămaşi. Articolul se încheie cu o întrebare 
retorică: „...În ce stare se găseşte în momentul de faţă studierea 
cantemirienei...?” (P. 132). În calitate de răspuns urmează câteva 
propuneri: „...Trebuie de urgenţă studiată moştenirea literară, 
rămasă de la Dimitrie Cantemir... Sunt o mulţime de manuscrise 
ale lui nepublicate încă, ele se păstrează la secţia de manuscripte 
a Bibliotecii Academiei de Ştiinţe, la Moscova. Se impune ca ele 
să vadă lumina zilei, comentate de învăţaţii şi scriitorii noştri din 
Moldova... Toată corespondenţa, urmată între Antioh Cantemir şi 
Maria Cantemir, şi între ceilalţi urmaşi ai lui Dimitrie Cantemir... 
ar trebui publicată fie ca adăugire la deosebite studii, fie în mod 
special. Se impune ca Editura de Stat a Moldovei să purceadă la 
tipărirea de biografii ale oamenilor renumiţi moldoveni... Între 
primele trebuie dată la iveală biografia marelui cărturar moldovean 
Dimitrie Cantemir şi a fiului său Antioh...” (P. 132). 

Şi acest material este semnat ca de obicei: A.S. Kidel. Dar, de data 
aceasta, adăugând: Lucrător ştiinţific al Institutului Moldovenesc de 
Cercetări Ştiinţifice. Merită toată atenţia şi faptul că, spre deosebire 
de primul studiu consacrat Mariei Cantemir, unde toate trimiterile la 
literatura consultată se dădeau în subsol sau în text, aici, în articolul 
Urmaşii (2) autorul a prezentat o listă bibliografică impunătoare 
(„Literatura”) – lucrări de prestigiu ale savanţilor: O. Beer, D. 
Bantâş-Kamenski, P. Pekarski, V. Belinski, I. Şimko, L. N. Maikov 
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ş.a., lucrările cărora fiind consultate mai apoi de majoritatea 
cercetătorilor operei cantemiriene: V. Ermuraţki, V. Coroban, N. 
Agasieva, A. Babii, V. Potlog ş.a., rămânând neobservate doar 
studiile lui Al. Kidel (?). 

Revenind la propunerile semnalate, constatăm că pe parcursul 
anilor în Moldova s-a realizat câte ceva în vederea editării şi 
studierii operei lui Dimitrie Cantemir. Au fost lansate în ediţii 
aparte Descrierea Moldovei (în câteva rânduri şi câteva traduceri), 
Istoria ieroglifică etc., au fost puse la dispoziţia cititorilor câteva 
monografii, mai multe opere literare consacrate lui Dimitrie 
Cantemir (de Gh. C. Madan. V. Ioviţă ş.a.), culegeri de studii şi 
sute de articole şi recenzii în presa periodică din ţară şi de peste 
hotare, printre care şi cele ale lui Al. Kidel. Una dintre lucrările 
protagonistului nostru O carte interesantă despre Cantemir (3) 
o propunem şi d-voastră, dragi cititori. Ea constituie nu altceva 
decât o recenzie la povestirea Două ambasade de scriitorul român M. 
Gheorghiu. Recenzentul apreciază lucrarea după toate meritele, dar 
făcând şi unele obiecţii. Principala observaţie: scriitorul în partea 
a doua a scrierii sale, unde face o încercare de a descrie viaţa 
lui Dimitrie Cantemir în Rusia, s-a dovedit a fi prea superficial. 
Recenzia aceasta, împreună cu multe altele, prevesteşte o direcţie 
nouă în activitatea cărturarului nostru chişinăuian. Fiind unul 
dintre organizatorii bibliotecii institutului semnalat anterior, el 
(Kidel) îşi asumă sarcina de propagator al fondurilor bibliotecii 
şi, nu în ultimul rând, al lucrărilor scrise de colegii săi din cadrul 
institutului – sarcină, pe care eruditul şi entuziasmatul Al. Kidel 
o va duce (purta) pe parcursul întregii sale vieţi. O mică parte 
din aceste publicaţii se referă la tema ce ne frământă, adică la 
personalitatea lui Dimitrie Cantemir. Elocvente, în acest sens, 
paremi-se, sunt articolele şi cronicile din rubrica «Perelistâvaia 
kalendar» (Dnestr-Nistru), susţinută pe parcursul mai multor ani 
şi aducând în faţa utilizatorilor de informaţie succinte profiluri 
de creaţie ale multor personalităţi notorii din domeniul culturii, 
ştiinţei, artei, literaturii etc. Astfel, în una din asemenea cronici 
Volter ob «Istorii Ottomanskoi imperii Dmitriia Kantemira» (4) 
autorul familiarizează cititorii curioşi cu spusele marelui gânditor 
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şi scriitor iluminist francez Voltaire despre Dimitrie Cantemir, 
constatând, totodată, că scriitorul „Multe a învăţat din această 
carte” (P. 153). 

Mult mai amplu însă aceste calităţi de propagator al cărţii, Al. 
Kidel le-a manifestat în succinta, dar foarte bogată în informaţie, 
cronică, intitulată semnificativ: Cantemiriana la Biblioteca 
Academiei de Ştiinţe a RSSM (5). „La Bibliotecă..., scrie autorul, 
se păstrează un fond aparte de opere cantemiriene” (P. 142). În 
continuare se înşiră zeci de titluri: lucrări semnate de Dimitrie 
Cantemir sau despre el, fiecare fiind însoţită de scurte comentarii cu 
privire la ediţia în cauză: ce reprezintă prin conţinutul ei, cum şi în ce 
împrejurări a ajuns la Biblioteca Academiei etc. Astfel, mărturisind 
despre concursul bibliotecilor moscovite la achiziţionarea literaturii 
pentru Moldova, autorul scrie: „Printre acestea un interes capital 
îl prezintă cartea Istoriia o jizni i delah moldavskogo gospodarea 
Konstantina Kantemira, scrisă de Dimitrie Cantemir în 1716-1717. 
De fapt, e vorba despre o monografie a familiei Cantemir şi care 
cuprinde, de asemenea, evenimentele campaniei de la Prut (1711), 
lista familiilor moldoveneşti care l-au însoţit pe D. Cantemir în 
Rusia, biografiile membrilor familiilor fiilor şi fiicelor luminatului 
cărturar” (P. 142-143). La fel procedează autorul şi cu multe alte 
ediţii, unele comentate mai pe larg, altele mai laconic. Spaţiul nu 
ne permite să le nominalizăm pe toate, de aceea ne vom limita 
doar la cele mai valoroase. Aşadar, la Biblioteca Academiei pot fi 
consultate: Letopiseţele Ţării Moldovei, editate de M. Kogălniceanu, 
Descrierea Moldovei de D. Cantemir (în mai multe ediţii), Hronicul 
a vechimei romanomoldovlahilor – o istorie a Moldovei din cele 
mai vechi timpuri, colecţia de Opere ale lui D. Cantemir, editată de 
Academia Română (1872-1901) în opt volume. 

Nu sunt trecute cu vederea şi periodicele ruseşti Jurnal 
Ministerstva narodnogo prosveşceniia, Russkaia strana, Russkii 
arhiv, care cuprind bogate materiale despre Cantemireşti şi care pot 
fi consultate la biblioteca academică. Autorul semnalează bogăţia 
de materiale cu privire la Campania de la Prut, care pot fi consultate 
în volumul XI (părţile 1 şi 2) ale colecţiei Pisma i bumaghi Petra 
Velikogo, publicată începând cu anul 1887 de academicianul şi 
istoriograful rus A.F. Bâcikov. 
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De mare interes pentru cercetătorii familiei lui D. Cantemir sunt 
documentele despre Maria şi Antioh Cantemir, în special lucrările 
lui I. Şimko Novâe dannâe k biografii A.D. Kantemira i ego 
blijaişih rodstvennikov şi Kneajna Mariia Kantemirova, semnată 
de L. Maikob. În aceeaşi lumină sunt comentate şi volumele Satire 
şi alte poetice compuneri de prinţul Antioh Cantemir (în limbile 
rusă şi română), care, în mai multe ediţii, se păstrează în fondurile 
bibliotecii. Referindu-se la prima din aceste ediţii, la cea din anul 
1844, Al. Kidel apelează la spusele lui V. Alecsandri din revista 
Propăşirea: „Satirele lui Antioh Cantemir zugrăvesc atât de viu şi 
lovesc atât de aspru relele năravului... Ele au dobândit autorului 
cinstitorul nume – de Bualo al Nordului” (P. 144). 

În încheiere Al. Kidel relatează că cercetătorul harnic se va adăpa 
la cantemiriana Bibliotecii Academiei de Ştiinţe a RSSM „spre a 
cunoaşte slova înţeleaptă a marelui cărturar şi spirit enciclopedist, 
vestit om politic şi diplomat, care a fost Dimitrie Cantemir” (P. 
144). 

Următoarea publicaţie din „Cantemiriana...” lui Al. Kidel este 
intitulată O carte de ieri şi de azi: «Descrierea Moldovei». Ea, 
această carte cantemiriană, mai corect – eseul kidelian pe marginea 
acestei opere – poate fi considerat ca un supliment-argument la cele 
relatate de autor în precedenta sa cronică, căci aici el şi-a putut 
permite să elucideze toate detaliile din istoria scrierii, traducerii şi 
editării acestei monumentale lucrări.

Se ştie că aniversarea a 300 de ani de la naşterea marelui 
gânditor moldovean a prilejuit apariţia a numeroase opere jubiliare, 
articole de revistă, monografii etc. Şi, revenind la Descrierea 
Moldovei, Al. Kidel ne informează cu privire la istoria traducerii 
şi pregătirii către publicare a acestei capodopere, apărute în ultimii 
ani în limbile română (N. Costenco) şi rusă (L. Pankratiev), ambele 
traduceri fiind efectuate după originalul din limba latină (P. 143). 
Informându-ne, în continuare, că „opera aceasta n-a văzut lumina 
tiparului în timpul vieţii autorului”, el caracterizează un şir de 
personalităţi prin mâinile cărora a trecut manuscrisul dus de Antioh 
Cantemir în Franţa, unde fusese achiziţionat de contele Tomson, 
„după moartea căruia, trecând prin mai multe mâini, ajunge la 
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profesorul Miuller din Petersburg. Acesta transmite manuscrisul 
publicistului berlinez Buşing, care publică în traducere germană 
capitolele trei şi patru din partea întâi a operei (1769). În anul 1771 
apare la Frankfurt pe Main o ediţie mai completă a Descrierii 
Moldovei, cu portretul autorului şi unele adnotări” (P. 143). Multe 
amănunte aduce Al. Kidel despre primele traduceri şi traducători. 
Astfel, în anul 1789, apare o traducere în limba rusă, efectuată 
prin intermediul limbii germane de Vasile Levşin. Iar în 1825 a 
fost tipărită şi în limba română. A doua ediţie, în traducerea lui C. 
Negruzzi, văzu lumina tiparului în anul 1851 etc., etc., înşirând 
şi alte ediţii în diferite limbi, ca mai apoi să treacă la analiza şi 
aprecierea variantelor efectuate de Levşin şi Pankratiev în limba 
rusă şi cea a lui N. Costenco – în limba română, ultimele două fiind 
apreciate ca cele mai profesioniste şi mai calitative. Ajungând la 
aceste concluzii, autorul exclamă: „Şi iată avem în faţa noastră, 
după atâta amar de vreme, ediţia reînviată a Descrierii Moldovei. 
Operă monumentală, o adevărată enciclopedie, ea ne înfăţişează 
geografia ţării, orânduirea de stat, starea economică, obiceiurile 
poporului, cultura. Descrierea... a fost primul tratat ştiinţific despre 
ţinutul nostru natal” (P. 145).

În încheiere, după o succintă analiză a liniilor de subiect a 
operei cantemiriene, autorul chişinăuian formulează scopul şi 
menirea ei: „Scrisă la Petersburg, menirea Descrierii Moldovei era 
să prezinte Rusiei şi Europei apusene o ţară mai puţin cunoscută 
atunci, cu tradiţiile, obiceiurile şi bogăţiile ei naturale. Opera lui 
Dimitrie Cantemir este un moment important în istoria culturii 
moldoveneşti, un tratat de mare valoare ştiinţifică” (P. 146). 

Acestea, în plan general, sunt sugestiile şi părerile cărturarului 
chişinăuian Alexandru Kidel referitoare la personalitatea, viaţa şi 
opera lui Dimitrie Cantemir şi a familiei sale în lume. Prin cele 
relatate n-am pretins să trecem în revistă toate publicaţiile autorului 
la tema dată. Sunt omise, probabil, unele articole din presa 
periodică şi din enciclopediile chişinăuiene, dar ele, credem, nu 
diminuează esenţa celor expuse aici. Cititorul va observa, sperăm, 
că autorul nu a pretins să facă o analiză exhaustivă a întregii opere 
cantemiriene, să-şi asume ultimul cuvânt în aprecierile ce şi le-a 
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permis. El, cititorul, va mai depista, desigur, şi unele inconsecvenţe 
şi neexactităţi în tratarea unor probleme din viaţa cantemireştilor 
etc. 

Cu toate acestea, îndrăznim să afirmăm că aportul scrierilor 
kideliene în vederea valorificării moştenirii literare şi ştiinţifice în 
genere şi parţial la însuşirea şi propagarea moştenirii cantemiriene 
este sesizabil. Despre asta vin să mărturisească cele relatate 
anterior.

Bibliografie selectivă:
1. KIDEL, AL. Maria Cantemir: (Femeia cea mai cultă din epoca lui 

Petru cel Mare) // Viaţa Basarabiei. – 1934. – Nr. 6. – P. 9-16; Nr. 7-8. – P. 
49-67.

2. KIDEL, AL. Urmaşii lui Dimitrie Cantemir în Rusia // Octombrie. 
– 1945. – Nr. 1. – P. 127-133. – Cu alfabet rusesc. 

3. KIDEL, AL. O carte interesantă despre Cantemir // Cultura Moldovei. 
– 1956. – 18 decembrie. – Rec. la cartea: Gheorghiu M. Două ambasade. 
– Bucureşti, 1955 (?). 

4. КИДЕЛ, АЛ. Перелистывая календарь…: Вольтер об „Истории 
Оттоманской империи” Дмитрия Кантемира и др. // Днестр. – 1958. – Nr. 
5. – C. 153. – Fără semn. 
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7. CIOBANU, ŞT. Dimitrie Cantemir în Rusia. – Bucureşti, 1925. – 168 p. 
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Un poet basarabean în Canada

„Numai voi, meleaguri sfinte”

Prinţul Eugen Eni Han Caraghiaur trăieşte în prezent în Montreal 
(Quebec) în Canada, fiind născut în Bugeacul basarabean, într-o 
familie cu vechi şi frumoase tradiţii româneşti, taicăl Alteţei Sale 
provenind din vechiul neam al Cara-Muşatinilor. Neobişnuit şi 
dramatic destin i-a fost dat să încerce în viaţă: student la Politehnica 
din Timişoara în preajma războiului antihitlerist, activitatea în 
fruntea organizaţiei de tineret a Partidului Ţărănist întemeiat de 
Iuliu Maniu, condamnarea de către bolşevici, în 44, la moarte, 
detenţia mai multor închisori, evadarea din aceste cetăţi ale morţii, 
peregrinările cu eforturi supraomeneşti în Austria, mai apoi Italia 
şi Franţa, traversează Atlanticul către Canada… Inginerul-minier 
Eugen Eni Han Caraghiaur, pe lângă numeroasele-i activităţi – 
acelea de om politic, de om de afaceri, de ctitor de biserici creştine 
şi altele, a purtat toată viaţa în suflet darul şi dragostea de cuvântul 
scris: a editat în româneşte mai multe cărţi de poezie la Montreal, 
la Deva, la Craiova, un volum de versuri îi apare şi la Chişinău, 
prefaţat de M. Gh. Cibotaru, ministrul culturii. Cartea poartă titlul 
Şoaptele inimii. Un nesfârşit dor de casă, de meleagurile natale, de 
bulgărul de ţărână al Bugeacului se desprinde din versurile prinţului 
Caraghiaur. Şi poate de-aceea Alteţea Sa în fiecare an, după 1989, 
traversează oceanul, vine în România şi Republica Moldova, are 
multe întâlniri cu oamenii de afaceri, susţine întrevederi cu domnii 
Ion Iliescu şi Mircea Snegur, se ceartă principial cu consângenii 
Domniei Sale de la Comrat, care nu-l prea înţeleg (D-Sa vorbindu-
le în cea mai impecabilă limbă românească!). Prinţul, ca un adevărat 
om de afaceri, caută să investească unde crede că intenţiile sale vor 
putea da roade. (A investit câte ceva şi la Chişinău, în domeniul 
industriei alimentare!). Dar, oricând, în clipele de răgaz, el se va 
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apropia cu sfială de coala albă de hârtie şi va consemna dureros că 
„poezia mea este o lacrimă de speranţă pe faţa pământului”. În cele 
mai multe întâlniri pe care le-am avut cu Alteţea Sa la Chişinău, la 
Bucureşti, mai apoi într-un răgaz de trei zile la Băile Herculane, 
mai sus de Dunăre, unde aceasta este încorsetată de Porţile de Fier, 
prinţul mi-a mai încredinţat nişte pagini cu poezii, ţinând cont 
că am mai contribuit la apariţia unor cicluri de ale Dumisale în 
capitala republicii.

Anatol CIOCANU
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Imnul inimii
O surpriză din Canada

E un miracol dragostea de maternă, adică de limba acelei fiinţe 
care ţi-a dat suflare. Mai apoi ea îşi extinde raza binecuvântată şi 
asupra meleagului din seva căruia ţi-ai alimentat puterea de zbor 
în lumea largă. Pentru Eugen Caraghiaur limba maternă e acea 
condiţie care pe parcursul întregii vieţi i-a menţinut echilibrul 
fiinţării.

E un destin extraordinar acest basarabean al nostru, născut în 
1923 în stepa Bugeacului. Chiar din primii ani ai tinereţii timpurii 
s-a angajat într-o confruntare deschisă cu răul şi nedreptatea socială. 
Fiind student la Politehnica din Timişoara, a organizat mişcarea de 
rezistenţă a tinerilor naţional-ţărănişti. Fiind condamnat ulterior la 
mulţi ani de închisoare, reuşeşte să evadeze din ţară, urmând apoi 
drumul pătimirilor prin 39 de închisori din Occident. În cele din 
urmă se stabileşte în Canada, ia, cum s-ar zice, taurul de coarne, şi 
devine peste ani acela care este astăzi – unul dintre cei mai de vază 
oameni de afaceri din Occident, proprietar a zeci de întreprinderi 
din numeroase ţări de pe glob. Aceasta-i doar o faţetă a biografiei 
sale neordinare. Căci având harul cioplitorului în piatra de rezistenţă 
a slovei româneşti, e înainte de toate un poet de excepţie.

E o minune, precum spuneam, că fiind izolat de mediul 
lingvistic matern, de aerul Patriei-mumă, trăind doar cu amintirile, 
acest împătimit al slovei eminesciene, a ştiut să menţină scânteia 
spiritualităţii naţionale, să adune în fagurele poeziei sale lumina, 
căldura, farmecul şi armonia limbii de acasă. Acest ataşament, 
această credinţă netulburată, această senină şi purificatoare 
dragoste s-a conturat în cele peste 30 de volume de poezie, printre 
care am putea remarca doar câteva titluri de cărţi de o sugestivitate 
deosebită: Cântece de departe, Suflet basarabean, Şoaptele inimii, 
Poeme din Canada.
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Zilele trecute maestrul Eugen Caraghiaur mi-a făcut o surpriză 
cu totul neaşteptată, expediindu-mi din îndepărtatul Montreal una 
dintre ultimele sale apariţii editoriale Meteoriţi, lansată de astă dată 
de Editura „Mileniul Trei” din Deva, România. În răvaşul amical, 
ce însoţeşte cartea, poetul îmi mărturiseşte: „Sunt încleştat cu multe 
preocupări practice pe tărâm de business, dar continui să scriu şi să 
mă pregătesc pe plan politic în România”.

Cât priveşte conţinutul cărţii, aş înclina spre destinaţia că 
poeziile înmănuncheate în coperţile ei ar profila un imn al inimii. 
Căci zice poetul într-o creaţie de a sa: „Mă închid în sinea mea / dar 
rămân pe drumul aspru: / din iluzii fac o stea / din pământ renasc 
un astru.”

În altă poezie se întrezăreşte o vibraţie interiorizată a stării 
sufleteşti: „Eu sunt o apă ce dezmiardă / durerile să nu se piardă / 
în veşniciile uitării / sau necăinţele mustrării.”

Dar vorbeam de sfâşietoarea nostalgie a poetului pentru pământul 
Ţării, pentru baştina dragă pe care o evocă cu aceeaşi tensiune a 
sufletului şi a inimii: „Pământul meu, Bugeacul cel străbun / i-atât 
de-aproape, ca un veşnic cânt / de-atâta timp şi încă-i mă supun / ca 
unui frate, fratelui din gând.”

Pentru poetul român din Canada, Eugen Caraghiaur, Basarabia 
a fost şi a rămas acea iconiţă, acea sursă de inspiraţie, de mângâiere 
şi încurajare care îl menţine într-o permanentă stare de revenire 
spre sine, deci spre izvoarele primordiale ale pământului matern. 
Aceste idei se văd foarte clar în poezia Ţara, dedicată Basarabiei:

„Drumul tău trece prin mine
ca o rază de soare peste câmp:
dimineaţa cu ochii prin rouă,
la prânz în dogoarea iubirii,
seara prin fumul amintirilor.
Drumul tău a trecut peste mine.”

Acesta este poetul basarabean Eugen Caraghiaur care a lansat 
o punte peste ocean, punte care nu-i altceva decât lungul şi mult 
râvnitul drum al revenirii acasă...

Mihai MORĂRAŞ
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Cogan Moisei

(24.05.1879, Orhei, Basarabia – 1943, Oswiecim), sculptor, 
architect, grafician. În anii 1899 – 1903, îşi face studiile la 
Academia de Arte din Bavaria (Münshen), expunând la expoziţii 
geme, medalii şi plachete din bronz, argint şi pietre semipreţioase. 
Debutează cu opere la Cabinetul de stampe din München, figurând 
mai apoi la expoziţiile de la Galeria de Arte din Bremen, în Muzeul 
„Folkwany” din Essen şi Muzeul de Stat din Halle, expunând 
reliefuri în teracotă (nuduri feminine). La Weimar lucrează împreună 
cu H. Van de Velde. În 1910 pleacă la Paris, unde colaborează cu 
Au. Rodin şi A. Maillol. În 1914, realizează basoreliefuri pentru 
arhitectul W. Gropius.

Încă din timpul aflării sale în Germania participă cu lucrări 
la Salonul de Toamnă (Paris, 1908), fiind prezent la expoziţiile 
Secession-ului de la Berlin (1909, 1911, 1912, 1926), la Secession-
ul din Köbner (1912), Bremer (1912), Goltz (1913), Freie (1923) 
şi Drezda (1926). Printre prietenii săi figurează V. Kandinsky, 
Berheim, A. Flechtheim, Brummer. Expoziţii personale: Amsterdam 
(1934), Paris (postmortem, 1947). La expoziţiile Societăţii de Arte 
Frumoase din Basarabia participă în 1933. Lucrări de M. Cogan se 
află în Muzeul Folkwang din Essen, Muzeul Wallraf-Bichatz din 
Köln şi în colecţii din München, Paris, Zürich, Olanda şi SUA.

A profesat sculptură cu amprente ale stilului postimpresionist, 
cu aplicare la formele antice. Cogan M. este unul dintre puţinii 
plasticieni basarabeni, care s-au afirmat în arta europeană din anii 
interbelici.

Tudor STĂVILĂ
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Un Demiurg al politicii româneşti care 
s-a format ca personalitate în Siberia

În lunile mai şi iunie ale anului 1979 am avut ocazia să călătoresc 
prin Siberia de Vest şi Centrală; am străbătut oraşele Tomsk, Perm, 
Omsk, Tiumen, Minusinsk…, încheindu-mi călătoria la aeroportul 
din Krasnoiarsk. Am mers pe jos, cu trenul, cu vaporul; am vizitat 
muzee; am întâlnit români basarabeni deportaţi în 1937, am întâlnit 
deportaţi din 1949 şi am întâlnit tineri care au plecat de acasă ca să 
câştige bani la construcţiile comsomoliste de şoc. A fost o descoperire 
a Siberiei, care numai în două luni de zile trece de la frig la o vară 
cu toată vege taţia înflorită aproape simultan, cu pomuşoarele 
coapte în două săptămâni de zile, cu râuri tumultuoase, cu apă rece 
ca gheaţa, dar străvezie ca sticla şi-n care, ca într-un acvariu uriaş, 
poţi urmări cum înoată peştii. Acea călătorie m-a impresionat mult, 
dar am simţit că îmi lipseşte un reper, un accent principial. Scopul 
acelei peregrinări ar fi trebuit să fie descoperirea unei personalităţi, 
dar ea nu era pomenită nici în muzeul „V.I. Lenin” de la Şuşenskoe, 
nici în Muzeul de Istorie de la Krasnoiarsk, nici în alte locuri. De 
fapt, nici nu puteam să-l descopăr atunci, fiindcă numele lui îmi era 
cunoscut doar la auz. Marea revelaţie, descoperirea lui C. Stere, 
a venit mai târziu, în 1988, odată cu primele publicaţii despre el, 
apărute în revista Nistru. Cine ştie, dacă aş fi cunoscut biografia lui 
Stere, dacă aş fi citit romanul În preajma revoluţiei, poate şi epopeea 
mea siberiană ar fi avut un alt conţinut. Proiectată pe propria mea 
experienţă, povestea lui C. Stere mi se pare una fantastică, dar care 
în vremurile lui de exil şi de asuprire ţaristă a fost o implacabilă 
realitate.

Conştiinţa şi morala mai multor generaţii de intelectuali ruşi s-a 
cristalizat, s-a purificat prin marea jertfă plătită Siberiei…

Perceperea şi descoperirea unei personalităţi poate surveni pe 
două căi. Una grăbită, concentrată la maximum într-un curriculum, 
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şi alta detaliată şi extinsă ca o mărturisire în faţa unui duhovnic, 
când ai certa încredere că el te înţelege, că este pătruns de emoţiile 
şi zbuciu mările tale, că el, se prea poate, îţi va ierta chiar acele erori 
pe care nici propria ta conştiinţă nu le poate trece cu vederea.

Pentru cei care preferă prima cale este suficientă o astfel de 
prezen tare, pe care am inclus-o în enciclopedia „Sfatul Ţării”, cu 
anumite precizări ulterioare:

„STERE, Constantin (1.VI.1865, s. Horodişte, Soroca – 
26.VI.1936, Bucov – Ploieşti, înmormântat la Bucureşti). 

Român basarabean. Mandat validat de la 27.III.1918 până la 
25.XI.1918.

A fost ales deputat în Sfatul Ţării în afara schemei, în şedinţa 
plenară din 27 martie 1918, în mod unanim.

A fost preşedinte al Sfatului Ţării de la 2.IV.1918 până la 
25.IV.1918. 

Încă de pe timpul când era elev la Gimnaziul nr. 1 de băieţi din 
Chişinău, se încadrează în mişcarea narodnicistă din Rusia. Arestat 
la Chişinău, în 1884, pentru activitate revoluţionară, este judecat şi 
întem niţat în diferite închisori din Siberia (1886-1892). 

După eliberare (1892), vine în România, stabilindu-se la Iaşi, 
unde urmează cursurile la Facultatea de Drept, ajungând ulterior 
profesor universitar de Drept constituţional şi rector al Universităţii 
ieşene. 

După articolele sporadice de critică literară, reunite în volumul 
În literatură (1921), lansează romanul-fluviu În preajma revoluţiei 
(8 volume, 1932-1936), care este un amalgam de imaginaţie 
literară, de sinteză politică şi autobiografie romanţată.

Consolidându-şi poziţiile în societatea românească (profesor 
univer sitar, rector, deputat liberal în Parlamentul României), 
Constantin Stere nu uită de Basarabia ocupată, se deplasează la 
Chişinău, îndeosebi în 1905-1906, când este avocat în „procesul 
Kalmuţki”.

Vine la Chişinău de nenumărate ori în 1918, când contribuie 
la pregătirea şi proclamarea Unirii, continuând şi mai apoi să facă 
naveta Bucov – Chişinău, pentru a-şi vizita membrii primei sale 
familii – fecio rul său mai mare, Roman, îşi construieşte (pe la 1930) 
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o casă (actual mente casa cu nr. 2 de pe str. Al. Plămădeală). Rolul lui 
în şedinţa istorică din 27 martie 1918 este deosebit. Cuvântarea sa, 
bine chibzuită şi rostită cu haru-i oratoric caracteristic, autoritatea 
de luptător convins împotriva ţarismului, au jucat un rol hotărâtor 
în momentul votării. Şi mai târziu, personalitatea sa a adunat sub 
drapelele politice multe nume notorii din Basarabia, iar în anul 
când a fost învinuit de trădare politică şi colaborare cu germanii, 
alegătorii din judeţul Soroca i-au acordat toată încrederea, alegându-l 
deputat cu o majoritate covârşitoare de voturi.

A fondat publicaţiile: Viaţa românească (Iaşi, martie, 1906 – 
iunie, 1916), Basarabia (Chişinău, 1906-1907), Lumina (Bucureşti, 
1.IX.1917-12/25.XI.1918) ş.a.

Iniţial colaborează la publicaţiile: Evenimentul, Evenimentul 
literar, Adevărul, Viaţa românească ş.a., semnând articolele cu 
diverse nume literare: Şt. Bârzu, S. Cerepcoveanu, Codreanu, 
Nistreanu, C. Nistrul, C. Stupu, Un observator ipohondric, C. 
Şărcaleanu ş.a.

În 1906 fondează, împreună cu Paul Bujor, revista Viaţa 
românească şi, prin intermediul lui Emanuil Gavriliţă şi Ion 
Pelivan, reuşeşte să pună bazele primului ziar de limbă română din 
ţinut, Basarabia (1906).

Este curios faptul că ziarul Lumina avea scris pe frontispiciu: 
„Ziar românesc independent”, cotidian apărut sub direcţia lui C. 
Stere şi la care au colaborat: D.D. Pătrăşcanu, G. Topârceanu, Liviu 
Rebreanu, Barbu Nemţeanu ş.a.

Alţii însă vor căuta mult, vor rătăci îndelung prin labirintul 
biografiei lui Constantin Stere dorind să găsească detaliile-
cheie. Personalitate polivalentă: filozof, jurist, scriitor, publicist, 
memorialist, om politic el păstrează pentru fiecare dintre cei 
interesaţi faţeta trebuincioasă, portretul dorit, atât doar că se cere 
o anumită doză de răbdare pentru a potrivi bine detaliile acelui 
mozaic din care la un moment dat se va forma chipul râvnit.

Obârşia
Nu cred că este o simplă coincidenţă faptul că Horodiştea din 

jud. Soroca a dat doi romancieri de talie europeană. Punctul lor 
de pornire a fost acelaşi, dar forjarea caracterului a fost diferită. 
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Stere s-a format ca intelectual într-un mediu revoluţionar rus şi 
s-a realizat ca persona litate proeminentă în România, reuşind să-
şi vadă idealul vieţii realizat – Basarabia eliberată de sub jugul 
Imperiului ţarist. 

Ion Druţă s-a format într-un mediu basarabean inoculat de 
accente sovietice, dar marea realizare a reuşit s-o facă la Moscova 
şi impunerea lui pe plan european s-a făcut tot de acolo. 

Ceea ce este comun pentru ambele personalităţi, pentru ambii 
romancieri rămâne aceeaşi palmă de pământ cuprinsă între Prut 
şi Nis tru şi numită Basarabia. Pentru destinul ei, aceste două 
personalităţi au avut şi au variante diferite, în vederea realizării 
viitorului…

Arborele genealogic
Informaţiile despre neamul Stere nu sunt prea bogate. În cartea 

lui Costantin Sion Arhondologia Moldovei scrie:
„Steri. Greci, unul Aleco Steri, ce-şi zice acum Steriade, au 

venit cu Mihai vodă Şuţu, la 1819, terzibaş domnesc, adică croitor. 
Ducându-să Şuţu cu volintirii lui, croitorul acesta, după liniştirea 
revoluţiei, s-au înturnat din Basarabia şi s-au apucat de meşteşugul 
său, pe la 1826. Apucându-să vestiernicii Iordachi Roznovanu de 
zidirea palaturilor ce sunt acum a vistiernicului Neculai Roznovanu, 
pe acesta l-au tocmit pristav asupra lucrării aceia, după găsirea 
căreia, ieşind aga Vasile Bosie care era vătav, l-au pus pe el vătav 
de curte. Pe la 1829, surgunând ocâr muirea rusească pe vistiernicul 
Roznovanu şi pe mitropolitul Grigore a Ţării Româneşti, în Rusia, 
la Tiraspol, unde zăbovind un an mai bine, grecul acesta au rămas 
în curte, încă sub privegherea postelnicului Dimitrachi Danu, carele 
era plenipotent a toată casa şi averea Roznovanului. Dar grecul, ca 
grec, tot au ciupit mult şi în lipsa boierilor de acasă el deschiseseră 
partidă de cărţi cu postelnicul Danu, cu vornicul Alecsandri, cu 
spatariul Neculai Teodor şi alţii, cu care legând prieteşug, au mijlocit 
prin aciia, mai ales că Alecsandri era şi deputat al Adunării Obşteşti 
şi mădular al comisiei ce au fost rânduită spre cercetarea boierilor 
făcute cu petace de Ioan Vodă; şi l-au trecut în condica boierilor cu 
rangul de căminar, făcut de Ioan Vodă fără să fi fost, şi-au rămas 
bun căminar grecoteiul; pe la 1833 l-au dat Roznovanu afară de 
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vitejie, dovedindu-l cu multe furături; un fecior a lui au intrat în 
miliţie şi s-au făcut ofiţer, altul, Costachi, au căpătat rangul de 
stolnic de la domnul Mihai, o fată au luat-o aga Costachi Grigoraş, 
după ce s-au despărţit de fata postelnicului Baldovici. Mai este un 
Mihalachi Stere, grec venit pe la 1830, şi lipindu-să de vornicul 
Lascar Paşcanu l-au făcut vechil la moşiile sale de la ţinutul Eşii şi 
l-au făcut căminar: că niciun moldovan fără milă de locuitori şi în 
tot felul a-i munci n-au găsit să-i placă ca caţaonul acesta”.

Această informaţie sumară s-ar părea că este numai tangenţială 
cu biografia lui Constantin Stere, dacă la Arhiva Naţională a 
Republicii Moldova nu s-ar păstra un dosar (Fond 88, reg.1, dosar 
620), deschis în 1832 şi încheiat în 1896, întru recunoaşterea 
nobleţei neamului Stere. În revista Basarabia (1991, nr.12) istoricul 
Gheorghe D. Tulbure a publicat o parte din aceste documente, 
completându-le cu altele găsite în dosarele jandarmeriei ruse.

Din aceste documente reiese clar faptul că în acel moment 
fraţii Stere, tatăl şi unchii lui Constantin nu deţineau proprietăţi 
în Basarabia, dar îmbogăţirea lor s-a făcut treptat, pe baza unor 
arendări reuşite de moşii. Bunicul lui C. Stere, Ştefan Stere, în 
ierarhia boierească mol do     venească, era trecut paharnic, iar fiii 
acestuia erau căminari. La 14 decembrie 1832 Mihalachi (în etate 
de 30 de ani), Ştefănachi (în etate de 25 de ani), Costache (în etate 
de 17 ani) şi Iordache (în etate de 12 ani) au fost înscrişi în Cartea 
Nobilimii Basarabene, în partea I, a judeţului Iaşi. 

Tata
Despre tatăl lui Constantin Stere s-a scris mult. În primul rând, 

numele lui mic a fost scris în mai multe feluri şi, din cauza aceasta, 
în acte şi memorii îl întâlnim ca Iordachi, care, la tre ce rea peste 
Prut, s-a prefăcut în Iorgu, de la Iorgu s-a ajuns la Gheorghe, iar pe 
piatra funerară ce se mai păstrează în curtea bisericii din Cerepcău 
scrie în limba rusă: Egor Stepanovici Steri, decedat la 3 septembrie 
1895, în etate de 75 de ani.

În amintirile lui Teodor Porucic, care nu sunt suficient de 
obiective, găsim câteva accente biografice care merită să fie 
precizate ulterior:
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„Un pas (necunoscut încă) al răposatului G. Stere, tatăl lui C. 
Stere, a făcut că cercul moldovenesc din Bacsani a fost denunţat 
poliţiei. Gheorghe Stere venise din Principatele Unite odată sau 
înaintea rudelor lui A.I. Cuza detronat. Ca şi aceste rude, venise 
cu foarte mulţi bani de aur, a cumpărat moşia Cerepcău şi altele şi 
s-a însurat cu Pulcheria Stroescu, care era cu vreo 30-35 ani mai 
tânără ca el, fiică de boier scăpătat. El era cunoscut ca un foarte bun 
gospodar şi crescător de oi şi porci. I se spunea „conu Gheorghe 
Nasu”, fiindcă avea un nas formidabil; i se mai spunea şi „conu 
Gheorghe Şepeleagu”, fiindcă era peltic (cepeleag). Ştefan Porucic, 
ca şi Em. Gavriliţă, adesea spuneau: «ei, de nu era Şepeleagu, nu 
se întâmpla pozna iasta» (adică: nenorocirea cu arestarea etc.). Ce 
anume a făcut conu Gheorghe – nu se ştie.” (Din amintirile lui 
Teodor Porucic publicate în revista Viaţa Basa rabiei, anul VI, nr. 
7-8, iulie-august 1937, cu titlul Contribuţiuni nouă pentru istoria 
evoluţiei naţionalismului între Prut şi Nistru).

Despre informarea insuficientă a lui T. Porucic ne vorbeşte 
faptul că el exagerează profund în privinţa mamei lui C. Stere, care 
nu era din neamul Stroescu, neam foarte bogat şi nici nu era mai 
tânără ca Iorgu Stere cu 30-35 de ani, diferenţa fiind doar de 19 
ani.

Mama
Conform informaţiei publicate de Gheorghe Bezviconi, în vol. 

II al cărţii Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Bucureşti, 
1943), mama lui Constantin Stere, Profiria Feodorovna, se trăgea 
din neamul grecesc Caţaoni (Caceunov). La 8 ianuarie 1884, la 
cererea soţului ei, Gheorghe (Iorgu) a fost înscrisă în Cartea 
Genealogică a Nobilimii Basarabene (Fond 88, reg.1, dosar 620).

Mormântul mamei lui C. Stere se găseşte în curtea bisericii din 
s. Ce repcău şi pe piatra funerară scrie tot în limba rusă: „Pulheria 
Feodorovna Steri, decedată la 12 septembrie 1901, în etate de 62 
de ani”.

Fraţii şi surorile 
Din documentele de arhivă extragem câteva informaţii şi despre 

cele mai apropiate rude ale lui C. Stere. Într-un document întocmit 
la Tobolsk, la 1 iunie 1890, de către şeful poliţiei din gubernie sunt 
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trecuţi în formular: Victor, fratele, student la Academia Agricolă 
din Moscova, Ecaterina (în etate de 20 de ani), Elena (în etate de 
18 ani).

Este cunoscut faptul că fratele lui C. Stere, Victor, născut la 1867, 
ianuarie 1, a murit tragic. A fost arestat împreună cu Constantin, în 
cadrul aceluiaşi lot. 

Ecaterina a fost căsătorită cu boierul Meleghi din Răduleni, a 
rămas văduvă, iar mai apoi s-a măritat cu ofiţerul Olşevschi din 
Soroca. 

Şcoala 
Primele noţiuni de carte le-a primit acasă, aşa cum se obişnuia 

în casele boiereşti. Apoi a fost adus la Chişinău şi înscris la 
pensionul pastorului german Phaltin, de pe lângă biserica luterană 
din Chişinău, unde a studiat timp de doi ani. De aici, probabil, vine 
şi simpatia lui Constantin Stere pentru cultura germană, pen tru tot 
ce este german.

Apoi tata l-a înscris la Gimnaziul nr.1 de băieţi din Chişinău. 
În cartea protoiereului Nicolai Laşcov „Kişinevskaia oblastnaia, 
vposled stvii gubernskaia, nâne pervaia gimnaziia. Istoriko-
statisticeskii ocerk za 75-letie eio suşcestvovaniia (12 senteabrea 
1833-12 senteabrea 1908)” (Chişinău, 1908) numele lui Constantin 
Stere poate fi găsit în lista elevilor, dar nu şi în lista absolvenţilor. 
Din simplul motiv că el fusese arestat pe când era elev în clasa a 
VIII-a de gimnaziu (1884), nemai      terminând cursul gimnazial. Peste 
2 ani (în 1886) ajunge în Siberia (până în 1892). De altminteri, 
nu cunoaştem nimic despre alte studii făcute în Rusia ţaristă 
de C. Stere şi nici nu ştim în baza cărui document s-a înscris la 
Universitatea din Iaşi (în 1892). Probabil că obţinuse un atestat, 
susţinând examenele extern. 

În cazul unei mari personalităţi cum a fost Constantin Stere este 
foarte greu să delimitezi exact cât în el a fost investit şi şlefuit de 
şcoală şi cât a investit în el şcoala vieţii.

Dar această formulă succintă nu deschide principalele paranteze, 
cele emotive, sentimentale fără de care nu se poate descifra evoluţia 
unui caracter omenesc.
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Crescut într-o familie de nobili basarabeni, el s-a bucurat doar 
de dragostea părintească a tatălui, şi doica i-a înlocuit dragostea 
maternă de care a fost văduvit din cauza egoismului omenesc.

De mic copil a fost printre străini şi a înţeles că sunt două 
feluri de adaptări la mediu: unul când te supui şi accepţi dictatura 
mediului şi altul, calea cea mai grea, cea cu mai multe suferinţe, 
dar şi cu cele mai mari satisfacţii – calea când te impui, ca fiind mai 
puternic, mai deştept, mai nobil, mai principial ş.a.

Arestarea
În luna decembrie 1933 tânărul publicist Gheorghe Bezviconi se 

întâlneşte la Chişinău cu omul-epocă Constantin Stere. Genealogist 
în formare, acesta savurează fiecare cuvânt, fiecare nume rostit de 
omul politic. Din aceste însemnări, mai târziu, rezultă nişte schiţe-
portret destul de exacte şi obiective. Scopul lui era de a disocia 
realitatea istorică de adevărul artistic. Căci, odată cu apariţia 
romanului În preajma revoluţiei, marea majoritate a acelor care 
scriau despre C. Stere luau drept adevăr absolut faptele expuse în 
roman: 

„…Rareori mi-a fost dat să observ împreunarea unei culturi atât 
de înălţătoare cu forţa de personalitate a unui proeminent caracter 
politic. Cuvintele acestui mare basarabean mi-au fost nişte icoane 
scumpe şi, fără să expun cărările lunecoase ale întrebărilor mele, 
păşesc direct la răspunsuri – expuneri mai mult decât interesante 
ale venerabilului profesor.

Convorbirea noastră s-a început în jurul romanului D-Sale…
– Fiecare autor ia din viaţă descrierile caracteristice, îmbinându-

le cât mai artistic; în genere însă personagiile nu sunt produsul 
exclusiv al realităţii şi, ca document istoric, romanul meu nu poate 
fi considerat. Vanea Răutu, parţial, e luat din viaţa mea, dar şi 
celelalte personagii au multe trăsături ale vieţii mele…

– Am fost arestaţi în ultimele zile ale examenelor de absolvire 
a Liceului Regional din Chişinău. Meritam aceasta: cercurile 
instructive, strâns legate de „Narodnaia Volea”…

Arestarea s-a produs, într-o oarecare măsură, în legătură cu o 
anecdotă, ce-o voi povesti într-un volum apropiat al romanului 
meu, la trecerea lui Răutu din Basarabia în România.
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M-am întors din Siberia când aici bântuia holera. A trebuit să 
stau câteva zile în carantină, căci mă temeam să rămân în aşteptare 
în patria mea. Deodată a venit un individ:

– Bată-te Dumnezeu să te bată! strigă el. Nici nu bănuieşti c-am 
jucat un rol însemnat în viaţa dumitale. Ţurcanovici! se prezentă 
individul.

Era odinioară student, care, printr-un contrabandist, transmitea în 
Basarabia literatura revoluţionară. Odată, în lipsa contrabandistului, 
el se încurcă cu frumoasa soţie a acestuia, iar bărbatul, înfuriat, 
descoperi autorităţilor, în Basarabia, „literatura”. Transportul a 
fost urmărit. Am fost îndelungat observaţi până când toate firele 
nu s-au prins şi, în zilele examenelor, am fost distruşi. Au găsit nu 
prea multe broşuri, iar toate celelalte, cu ocazia examenelor, au fost 
ascunse.

– Comandantul jandarmilor, Ianov, era un om de viaţă: ştia să 
bea, juca cărţi, iar «cramola» o căuta ajutorul său, un căpitan.” 
(Constantin Stere. Impresii // Din trecutul nostru, 1934, nr. 7-8, 
material nesemnat, dar scris de Gheorghe Bezviconi).

Cercetătorul Valeriu Pasat în revista Săptămâna (vineri, 1 aprilie 
2005) a publicat o serie de documente despre relaţia lui Constantin 
Stere cu cercurile narodniciste din Chişinău şi, respectiv, cu poliţia 
şi jandarmeria din Basarabia. Aceasta se referă la arestarea lui Stere, 
la eliberarea lui Stere sub cauţiune de 3000 de lei şi, respectiv, 
judecarea lui Stere.

Arestarea lui Stere a avut loc pe 12 mai 1884. În raportul şefului 
de poliţie din Chişinău din 24 aprilie 1884 în lista celor care urmau 
a fi arestaţi figurează Laşkov, fiu de preot, fost ofiţer de poliţie. 
Acesta nu este altul decât Vasile Laşcu (1.I.1861, Chişinău – 1.VII. 
1932, Chişinău), publicist, poet, scriitor, dramaturg, membru al 
Sfatului Ţării, fiul preotului Luca Laşkov.

Locul de întâlnire a membrilor cercului a fost stabilit, precizându-
se că se adunau în Hotelul „Europa”, pe strada Armeană la surorile 
Haleţki, pe strada Vozniseţkaia în apartamentul lui Şliain şi în 
camera nr. 3 de la Hotelul „Ciuflea”, şi aceste adunări considerate 
simple serate literare erau conduse de Constantin Stere. 
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La 16 iunie 1886 a fost luată decizia definitivă despre arestarea 
lui C. Stere şi exilarea pe un termen de trei ani în Siberia. Deja 
când se afla în exil, în 1888, a fost pedepsit încă pe un termen de 
trei ani, atunci când poliţia din Tobolsk a descoperit participarea 
lui la editarea revistei hectografiate: „Exilaţii politici”. Urma să fie 
trimis în regiunea Irkutsk, dar, prin relaţiile sale, a reuşit să obţină 
un alt loc de exilare, regiunea Krasnoiarsk, unde clima era mai 
suportabilă.

Geografia exilului poate fi restabilită, deşi are o traiectorie 
complexă.

Într-un interviu C. Stere mărturisea:
„… Ştii dumneata că în convoiul spre Sibe ria, din care făceam 

parte şi eu, eram douăzeci şi şapte şi că n-am rămas decât şapte!…” 
(Romanul românesc în interviuri. O istorie autobiografică. 
Antologie de Aurel Sasu şi Mariana Vartic. Bucureşti, 1988, vol. 
III, (R-S), partea II.)

Şi tot acolo găsim mărturisirea-cheie despre Siberia, impresie a 
cărei intensitate l-a marcat:

„Siberia, continuă dl Stere, are 18 mili oane de kilometri pătraţi. 
De 18 ori mai mare decât Franţa şi Germania laolaltă. Pe toată 
această întindere de pământ, locuiesc numai 4 milioane de locuitori 
– adică mai puţini decât populaţia României mici dinainte de război. 
Între un sat şi altul, depărtarea este de 150 şi chiar 200 de kilometri. 
Oamenii îşi au, acolo, obiceiurile şi legile lor. Administraţia ţaristă 
nu reuşeşte să impună un ritm nou acestei vieţi de independenţă 
totală. În ţinutul acesta, veneau – în fiecare an, de mai multe ori pe 
an – două valuri de oameni: criminalii de rând şi deportaţii politici. 
Aceste două valuri, atât de diferite ca esenţă sufletească, frământau 
împreună satele siberiene.

Singura nădejde a deportatului era evadarea. De altfel, întreg 
sistemul penitenciar – dacă se poate numi «sistem» şi încă 
«penitenciar» – al Rusiei ţariste se înte meia, în ceea ce priveşte 
deportarea în Siberia, pe evadare.”

Şcoala exilului siberian a fost una dură, grea, dar i-a adus şi 
multe învăţăminte. Dacă revoluţionarii profesionişti au preferat 
riscul, lupta clandestină, terorismul, ilegalitatea, el a preferat să 
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păşească pe cale legală. Nu prin terorism, prin omoruri să aduci 
izbăvirea po po rului de povara exploatării, ci prin reforma politică, 
prin introducerea votului universal, prin împroprietărirea ţăranilor, 
prin schim barea legilor şi constituţiilor, prin cultu ralizarea şi 
civilizarea societăţii.

Lecturile lui siberiene au cuprins următorii autori, în mare parte 
filozofi, sociologi, economişti, jurişti: I. Kant, A. Smith, D. Ricardo, 
T.R. Malthus, J.S. Mill, F. Lange, A. Riehl, K. Göring, A. Comte, 
A. Fouillée, R. Avenarius, R. Ihering, A. Dicey, F. Libermeister.

Este calea cea mai lungă, cea mai anevoioasă, dar e şi cea mai 
de perspectivă. Istoria a demonstrat-o.

Este extrem de exactă caracterizarea pe care i-o face Pamfil 
Şeicaru. El defineşte esenţa exilului în cazul lui C. Stere:

„C. Stere, rector al Universităţii din Iaşi, conducător al revistei 
Viaţa românească, animator al poporanismului, nu suferise nicio 
trans formare interioară, continua să trăiască în el revoluţionarul 
deportat în singurătăţile îngheţate ale Siberiei. În fond, Stere a fost 
un dezrădăcinat, un permanent exilat; ca moldovean basarabean, 
un exilat în lumea ru seas că şi mai târziu, ca fost revoluţionar 
deportat, un exilat în viaţa românească. Şi acest sentiment de exilat 
se adâncea liric într-o stare nostalgică, într-o refugiere în amintiri, 
în chemarea evocărilor spre a reduce din senzaţia de frig a exilului” 
(Un singuratec: C. Stere. Madrid, 1956).

La 16 decembrie 1892, prin punctul de frontieră Ungheni, 
Constantin Stere trece în România. În aceeaşi zi, în ajunul Anului 
Nou, în localitatea Sineşti, el scrie o poezie:

ÎNTRO ÎNCHISOARE

Mâhnit, întristat şi cu inima frântă
La fereastra îngrădită cu fer
Şezând plin de gânduri lugubre el cântă
Spre sudul uitânduse cer:
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„Morminte strămoşilor mei, pe părinţi
Iam lăsat eu în patria mea;
O gingaşă fată, regina dorinţei
A milei, rămase calea.

Scânteie (s)ei ochii ca azur din cer(c)
Diamanţii pe pieptul ei ard
Şin curte de aur pe dânsa o fere
De pietre preţioase un gard.

Şi numele ei fără şiretenie
Bucuros voi spune curând
Se cheamă ea: draga mea Românie!
O, ţara mea, ţie eu cânt.

Cu lacrime, geamăt, dureri fierbinte
Ca maicei iubite suspin
Aud eu României sfinte cuvinte
Ce rar pân’ la mine ei vin…”

Constantin Stere

(Din volumul „Scrisori către Ibrăileanu”, 
vol. II, Bucureşti, 1971).

Românitatea lui C. Stere nu este una acceptată, una simulată, 
ea a izbucnit în sufletul lui pe timpul când se afla în mijlocul 
gheţarilor veşnici, ea a izbucnit ca lava unui vulcan şi a topit, a 
măturat din calea sa multe dintre concepţiile adolescentine despre 
ideea internaţionalismului universal. 

Depărtarea geografică de România a cristalizat în el sentimentul 
naţional sublim. Dacă ar fi avut o altă soartă, o altă linie a destinului, 
probabil că C. Stere ar fi fost altul. Deşteptarea sentimentului 
naţional a făurit din el o personalitate integră.

Iurie COLESNIC
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Sergiu Victor Cujbă – membru al 
delegaţiei basarabene la Conferinţa de 

Pace de la Paris din 1919-1920

Conferinţa de Pace de la Paris, care stabilea bazele unei noi 
evoluţii a omenirii în perioada imediat următoare primei conflagraţii 
mondiale (1914-1918), şi-a demarat lucrările la 18 ianuarie 1919, 
atunci când unirea tuturor românilor într-un stat naţional unitar 
era deja realizată. Pe ordinea de zi a Conferinţei, concomitent cu 
trasarea noilor hotare ale Europei postbelice, în urma destrămării 
marilor imperii, se cerea impetuos consacrarea, prin instrumentele 
dreptului internaţional, modificărilor politico-teritoriale produse în 
Europa Centrală şi de Est după conflagraţia mondială. 

Astfel, la forul internaţional urmau să fie încheiate tratate, în 
care să fie confirmate şi recunoscute pe plan politic internaţional 
existenţa independentă şi unitatea naţională a statelor nou create 
sau reîntregite: Polonia, Estonia, Regatul sârbo-croato-sloven, 
Letonia, Lituania, Finlanda, Cehoslovacia. De asemenea şi 
România, exercitându-şi dreptul la autodeterminare, prin actul de la 
1 decembrie 1918, îşi delimitase frontierele etnice prin constituirea 
statului naţional unitar român, prin adunările reprezentanţilor 
naţiunii de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia.

Marile Puteri – Franţa, Italia, Anglia şi SUA – alcătuiau Consiliul 
Suprem al Conferinţei (Consiliul celor patru). Bineînţeles că la acel 
for internaţional a fost prezentă şi delegaţia României. 

Ion I. C. Brătianu, şeful delegaţiei române, a luat cuvântul 
la 1 februarie 1919, în cadrul şedinţei plenare a Conferinţei de 
Pace, unde a expus, concis şi argumentat, drepturile României. 
De asemenea delegaţia română a prezentat Puterilor Garante un 
amplu şi probatoriu memoriu, în care erau inserate o serie de 
dovezi concludente din punct de vedere ştiinţific şi documentar în 
favoarea drepturilor românilor, ca habitatul acestora să rămână în 
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perimetrul frontierelor statului român reîntregit.
Marele Puteri Aliate şi Asociate în persoana Marii Britanii, a 

Franţei, a Japoniei, a Italiei şi a Statelor Unite n-au respectat în 
mod exhaustiv drepturile tuturor statelor, mari şi mici, de a reintra 
în matca firească; multe dintre ele fiind neglijate premeditat. Pe tot 
parcursul celebrului “tribunal al popoarelor” de la Paris, România a 
fost supusă unor şicane şi discriminări. Pentru a-şi atinge scopul de 
a-şi asigura influenţa politică şi dominaţia economică în România, 
guvernele occidentale (Marele Puteri) au invocat pretextul protecţiei 
minorităţilor etnice din cadrul României, mai ales. 

Şi basarabenii, a căror provincie se unise prima cu Patria-mumă 
(27 martie / 9 aprilie 1918), au luat parte la notoriul eveniment din 
Capitala Luminilor. Guvernul din Bucureşti l-a delegat cu acest 
scop în oraşul de pe malul Senei pe Ion Pelivan, care în perioada 
1919-1920 a deţinut portofoliul de ministru de justiţie al României 
Mari în guvernul lui Alexandru Vaida-Voevod. Ion Pelivan “a 
luat parte la Conferinţa de la Paris, fiind preşedintele delegaţiunii 
moldoveneşti în chestia recunoaşterii realipirii Basarabiei la Patria-
Mamă”1, activând la Versailles “din februarie1919 până la mai 
1920”2. În timpul aflării sale la Paris dânsul a scris mai multe lucrări 
despre trecutul politic, economic şi cultural al Basarabiei, editând 
câteva cărţi şi broşuri în limba franceză3 pentru a convinge opinia 
publică mondială în privinţa legitimităţii actului unirii Basarabiei 
cu România. Spre a reuşi ca să facă faţă exigenţelor Conferinţei, 
Pelivan avea impetuoasă nevoie de colaboratori care să-i vină în 
ajutor, deoarece colegii vechi erau ineficace (unul “Condurachi s-a 
dovedit a fi un colaborator cu desăvârşire nepotrivit”4).

Am depistat o epistolă datată cu 2 iunie 1919 expediată lui 
Ion Inculeţ, în care Pelivan i se adresa acestuia: “D-ta îmi scrii, 
că ai putea să-mi trimiţi încă un ajutor. Mai întâi nu văd pe cine 
ai putea d-ta să-mi trimiţi <...>”5. Febril, se căutau remedii şi la 
Chişinău, şi la Bucureşti. Exemplificăm printr-o propunere care 
se conţinea în unul dintre răvaşele – cel din 10 iunie 1919 – al 
ministrului Basarabiei în Guvernul României, Daniel Ciugureanu: 
“Ne-am gândit, deocamdată, la următoarea soluţie. Poate ar fi bine 
să plece acolo Halippa ca să te ajute pe d-ta a-i combate pe ticăloşi. 
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Halippa ne este nouă foarte necesar aici, însă dacă crezi d-ta că ţi-ar 
fi de folos şi te-ar ajuta, atunci comunică-ne şi el va veni <...>. Te 
rugăm, deci, ne vesteşti cu prima ocazie, dacă este necesară venirea 
lui Halippa. Suntem neliniştiţi, căci în joc este cea mai sfântă cauză 
a noastră <...>”6.

Problema care a iritat la maximum delegaţia basarabeană 
la acest for european a fost acea a drepturilor minorităţilor din 
România, inclusiv şi a celor din arealul pruto-nistrean. Importanţa 
chestiunii era supralicitată prin exponenţii etnici străini, nostalgici 
după vechiul imperiu, care aveau anumite interese în Basarabia şi în 
celelalte provincii româneşti şi care acţionau cu preponderenţă pe 
3 căi: 1) şi-au trimis emisari speciali la Conferinţă (este cunoscută 
propaganda contra recunoaşterii actului Unirii Basarabiei la 
Patria-mumă, dusă la Paris de către minoritarii Şmidt, Krupensky, 
Savenko, Ţâganko, Slonim ş. a.); 2) au acţionat prin intermediul 
unor demnitari ai marilor puteri (drept exemplu poate servi cazul lui 
Bernştein, secretarul personal al lui Wilson, sau cel al lui Mendel, 
secretarul intim al lui Clemenceau7); 3) activitatea bolşevicilor 
roşii şi a albgardiştilor (aceştia, în marea lor majoritate, considerau 
Basarabia “pământ rusesc”).

Lupta din culoarele de la Versailles ajunsese la apogeu, încât 
se căutau urgent noi soluţii, pentru a expedia vreo personalitate 
din Basarabia, cunoscătoare a documentelor istorice şi a literaturii 
ştiinţifice, în ajutorul lui Ion Pelivan, care formulase deja la acea 
dată şi unele cerinţe faţă de viitorii membri ai delegaţiei: “Această 
delegaţie ar putea să aibă o oarecare însemnătate numai dacă ar avea 
împuternicire de la grupările sociale şi naţionale. Altfel delegaţia ar 
pierde vremea şi banii”8.

Daniel Ciugureanu îi făgăduia într-un răvaş solului basarabean: 
“În curând îţi voi trimite pe cineva, care, cred eu, dacă va veni, va 
face mai mult decât toate delegaţiile”9, dar numele acelui deus ex 
machina miraculos a rămas şi astăzi învăluit într-o aură de mister. 
Se făceau diferite propuneri: “Au fost proiecte de trimitere la 
Paris a dlor Gore, Herţa, Cazacu, Semigradov, Catargiu, Butmi-
de-Katzman, însă acum această idee pare abandonată. Poate vor 
veni nişte studenţi”10, îi scria D. Ciugureanu la 21 iulie 1919 din 
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Bucureşti. Tot la această dată, din Chişinău, Ion Inculeţ îl anunţa 
pe Ion Pelivan despre sosirea lui “Năstasă, Cazacliu şi moş Ion 
Codreanu. Ei vor pleca la Paris săptămâna aceasta. Dumneata să-i 
duci imediat la de Martonne, care activează în favoarea noastră ca 
un adevărat prieten, după cum se vede din declaraţiile lui. A fost 
vorba ca să vină şi Herţa, Gore ş. a. Dar chestia s-a încurcat. Gore 
a renunţat, iar lui Herţa îi trebuie aproape 2 săptămâni pentru a 
se pregăti de plecare. Aşa că, după toate probabilităţile, ei nu vor 
veni”11.

Tocmai la 1 august 1919 componenţa delegaţiei basarabene s-a 
stabilit aproape definitiv, urmând ca aceasta, în caz de necesitate, 
să se completeze suplimentar pe parcurs cu membri noi. Cu această 
ocazie Ion Inculeţ menţiona într-o scrisoare adresată lui Pelivan: 
“Din delegaţia basarabeană vin la d-voastră, deocamdată, Năstasă, 
moş Ion Codreanu şi Cujbă, pe care-l puteţi folosi ca secretar. 
El ştie limba franceză”. Şi continua: “Ceilalţi vor sosi la Paris 
mai târziu. Dl Herţa mi-a promis că va pleca la 20 august şi-l va 
convinge şi pe Gore. Vom trimite de asemenea un învăţător şi un 
preot”12. Peste o săptămână, adică la 7 august 191913, Ion Inculeţ 
îşi anunţa colegul şi prietenul de luptă: “În sfârşit, mâine pleacă la 
Paris Gh. Năstase, I. Cordeanu şi S. Cujbă. Gore, Herţa şi Butmi 
vor pleca mai târziu sau poate că nu va mai fi nevoie de ei acolo”, 
menţionând suplimentar, că “delegaţii aduc cu ei certificate de la 
diferite societăţi, cu plenipotenţe”14.

Aşadar, “delegaţia era alcătuită din dnii: I. Codreanu, S. Cujbă 
şi Gh. Năstase” şi a avut mandate, precum urmează: “primul, din 
partea ţărănimii basarabene, al doilea, din partea intelectualilor şi 
societăţilor culturale basarabene, iar al treilea, din partea studenţimii 
basarabene”15. Sergiu Victor Cujbă, fiind considerat un barometru 
al nevoilor basarabenilor, a fost delegat, în mod special, de 
Societatea Istorico-Literară “B. P. Hasdeu” din Chişinău, societate 
care se constituise la 1 aprilie 1918 şi al cărui membru activ era 
scriitorul. “Când s-a pus chestia apărării drepturilor istorice şi 
politice ale Basarabiei în faţa marilor puteri, Societatea [Istorico-
Literară “B. P. Hasdeu”], punând la dispoziţie tot materialul istoric 
ce avea, a delegat pe un membru al societăţii dl Sergiu Cujbă, 
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ca să se ducă la Paris şi să lupte pentru drepturile politice ale 
Basarabiei româneşti”16. Dintr-un document al timpului, semnat 
de Pan Halippa şi T. Porucic, desprindem: “Université Populaire 
Roumaine de Kichineff, 31 Juillet 1919 Nr. 85 

Le Comité directeur de l’ Université Populaire de Kichineff, 
se conformant à la décision prise en séance publique le 27 Juillet 
a. c ., charge M. Serge Victor Cujba, professeur et publiciste, d’ 
aller à Paris”, întru susţinerea cauzei naţionale, subliniindu-i 
delegatului calităţile profesionale: “M. Serge Victor Cujba, notre 
collegue, qui a su, par ses poésies populaires, pleurer et se réjouir à 
l’unisson de l’âme du peuple bessarabien, afin que M. Cujba puisse 
développere notre programme qui consiste á éclairer l’opinion 
publique française”17. A doua zi, adică la 1 august, Şt. Ciobanu şi 
prof. D. Munteanu- Râmnic semnează un document, care îl delega 
pe compatriotul nostru la Congresul de Pace de la Paris: “Societé 
Historique et Littéraire “B. P. Hasdeu” de Kichineff. Kichineff, le 
1er Août 1919 Nr. 32 

La Societé Historique et Littéraire “B. P. Hasdeu” de Kichineff 
donne délégation à un de ses membres, M. Serge-Victor Cujba, 
d’ aller à Paris, ou il devra se mettre en rapport avec tous les 
professeurs, littérateurs et publicistes de France <...>”.

Delegaţia a ajuns în oraşul de pe malul Senei, precum indica 
Sergiu Victor Cujbă, la 11 august 191918. Iată cum formula scopul 
delegaţiei basarabene, din care a făcut el însuşi parte, scriitorul şi 
juristul Sergiu Cujbă: “Trebuia ca marile puteri aliate şi asociate 
în război să recunoască actul unirii. Aceasta nu era aşa de uşor, 
pentru că revenirea Basarabiei la matcă trezea multe duşmănii sau 
o periculoasă neînţelegere din partea unor factori hotărâtori. De 
aceea trebuia ca opinia publică din Paris, unde reşedea Conferinţa 
de Pace, să fie lămurită şi câştigată, precum şi delegaţii marilor 
puteri la această Conferinţă”19.

Acum scopul delegaţiei basarabene era întru apărarea ideii 
statalităţii ca o idee organică, născută din moştenirea istorică, 
naţională şi culturală. “Pe lângă frumoasa operă de lămurire prin 
grai viu şi pe cale de întrevederi cu cele mai de seamă personalităţi 
din lumea politică, culturală, ştiinţifică şi publicistică de la Paris, 
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delegaţii basarabeni, dnii Năstase, Codreanu şi Cujbă în frunte cu 
I. Pelivan, au întocmit şi un scurt memoriu, în care orice om de 
bună credinţă poate vedea ce este în realitate Basarabia”20, relata 
cotidianul Basarabiei Sfatul Ţării. Iată cum s-a făcut “lămurirea 
prin grai viu şi pe cale de întrevederi” cu cele mai notabile 
personalităţi politice şi culturale, “ale căror păreri trag la cântar în 
deciziunile ce se iau de către Conferinţa de Pace”21: “Prima vizită au 
făcut-o reprezentantului Angliei în comisiunea teritorială Leeper, 
care, ştiind româneşte, a discutat cu delegaţii timp de aproape o 
oră şi i-a asigurat că cererile Basarabiei vor fi satisfăcute în sensul 
hotărât al Sfatului Ţării, mai ales că această hotărâre garantează 
dezvoltarea şi cultivarea minorităţilor în toată libertatea”22. Deşi 
delegatul Angliei ştia româneşte şi “dnii Codreanu şi Năstase i-
au expus doleanţele noastre în limba natală” (corect – maternă), 
ulterior anume Sergiu Victor Cujbă i-a expus dlui Leeper opinia şi 
dorinţa basarabenilor “în limba franceză”23.

Năzuinţele basarabenilor au fost ascultate cu aceeaşi înţelegere 
şi bunăvoinţă de către “regretatul bărbat de stat italian Tittoni, 
delegatul Italiei la Conferinţă, care ne-a asigurat tot sprijinul”24, 
îşi amintea Sergiu Victor Cujbă. Cu Albert Thomas şi cu Gustave 
Herve s-a discutat “cu acte şi documente”, primul sprijinind cauza 
delegaţiei noastre, “arătând că referitor la Basarabia va pleda 
pentru respectarea hotărârii sale de a se uni cu România, aşa cum 
a fost lămurit şi el şi întreaga opinie publică”25 de către mesagerii 
Basarabiei.

Deşi Conferinţa de la Paris, de jure, a pus la baza deciziilor 
sale “principiul naţionalităţilor”, de facto anume problemelor 
minorităţilor li s-a atribuit un rol preponderent, acolo unde puterile 
garante aveau scopurile lor bine camuflate. “Mai toţi bărbaţii politici 
şi diplomaţii se interesau în mare grad de chestiunea minorităţilor 
din Basarabia şi de chestiunea ucraineană. Am avut prilejul să le 
expun esenţa problemei ucrainene”26, îşi va aminti peste ani Sergiu 
Victor Cujbă.

Delegaţia basarabeană, însoţită când de Ion Pelivan, când 
de reprezentanţii legaţiunii române din Paris, au făcut vizite şi 
altor personalităţi politice franceze: Barthou, Dubost, Dechanel. 
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“Tuturor, scria S. V. Cujbă, le-am expus revendicările noastre, 
primind asigurări pline de nădejde”27.

A fost vizitat şi distinsul om de stat Tardieu, comisarul francez, 
raportor la Conferinţa de Pace, care “după ascultarea dorinţelor 
noastre, ne-a promis sprijinul său”28 şi “ne-a spus verde în ochi: “La 
creditul d-voastră aveţi Basarabia, iar la debit – iscălirea tratatului 
cu Austria şi o mică concesiune bulgarilor în Cadrilater”29.

Sergiu Cujbă, activând în calitate de secretar al delegaţiei lui 
Pelivan, a întocmit procesele-verbale ale tuturor întâlnirilor şi 
conferinţelor organizate de mesagerii basarabeni, aducând la 
întoarcere dosarele respective lui Ion Inculeţ, pentru a înţelege cum 
“stau trebile” la Paris30.

Pentru o mai bună propagandă a problemei Basarabiei, nota I. 
Pelivan la Paris, “ar trebui să avem aici un jurnal săptămânal. Nu 
este acest lucru indispensabil, dar ar fi foarte folositor”. Şi tot dânsul 
se întreba, desigur, retoric, dându-şi seama de multiplele greutăţi, 
atât de ordin financiar, cât şi de cele legate de lipsa factorului uman 
propice, greutăţi inerente debutului oricărei publicaţii periodice: 
“Numai de unde să luăm oameni specialişti: gazetari cu experienţă 
şi cunoscători ai Basarabiei?” O soluţie salutară în acest context 
era candidatura lui Sergiu Victor Cujbă, care acumulase o bogată 
experienţă în domeniul mass-media şi cunoştea la perfecţie 
franceza. În epoca antebelică acesta colaborase la Amicul copiilor, 
la Universul şi la alte publicaţii din Vechiul Regat, la primul ziar 
românesc din provincia cotropită de ruşi şi intitulat Basarabia 
(1906-1907), iar după Unire – la Sfatul Ţării, la Cuvânt moldovenesc 
etc. “Dl Cujbă, scria I. Pelivan într-o epistolă adresată lui I. Inculeţ, 
datată cu 16 septembrie 1919, îşi oferă serviciile sale pentru acest 
lucru”31. Din nefericire, această soluţie i se părea inoportună şefului 
delegaţiei basarabene: “Dar eu nu cred că el să fie potrivit, este 
prea poet şi are prea puţin simţ practic. Apoi mai este şi bolnav, 
surmenat, nervos <...> ”32.

Se apropia ziua când delegaţia basarabeană îşi încheia 
fructuoasa activitate la Paris. S. V. Cujbă îşi amintea cu această 
ocazie: “În genere, afară de delegaţia americană, care la început 
ridica obiecţiuni pentru recunoaşterea Unirii, mai toţi factorii 
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politici şi culturali au privit cu simpatie chestiunea basarabeană, 
astfel că activitatea delegaţiei nu a fost de prisos”33. Făcând un 
bilanţ al activităţii lor la Paris, “delegaţii basarabeni <...> au venit 
la concluzia că n-ar strica, chiar ar fi foarte bine, să trimiteţi încă 
o delegaţie, în care să intre reprezentanţii aleşi de la minorităţile 
Basarabiei: ovrei, bulgari, ucraineni şi nemţi. Dar să-i trimiteţi 
atunci, când sosirea lor va putea să aibă însemnătate. Ei să fie aleşi 
gata. Şi când voi da de ştire să vină imediat”34.

Trebuie să amintim, că fiecare membru al delegaţiei – Sergiu 
Victor Cujbă, Ion Codreanu şi Gheorghe Năstase – au primit câte 
160 franci pe zi, “fiecare a primit câte 2160 franci franţuzeşti”. 
La 16 septembrie 191935 delegaţia basarabeană, făcând “tot ce a 
putut”, vorba lui Ion Pelivan, se pregătea să se întoarcă în ţară. 
Unicul cotidian de limbă română din provincie la acea vreme, ziarul 
Sfatul Ţării relata: “Zilele acestea s-a întors de la Paris delegaţia 
basarabeană la Conferinţa Păcii compusă din dnii S. Cujbă, I. 
Codreanu şi Gh. Năstase”36. Tot cotidianul a publicat în câteva 
numere consecutiv o expunere detaliată a memoriului întocmit de 
delegaţia basarabeană în capitala Franţei.

La 28 octombrie 1920, la Paris, Marea Britanie, Italia, Franţa 
şi Japonia, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, au semnat 
ultimul tratat internaţional ce recunoştea legitimitatea hotărârii 
Sfatului Ţării de la Chişinău din 27 martie / 9 aprilie 1918 şi Unirea 
Basarabiei cu România. Cauza pentru care a pledat delegaţia 
basarabeană, alături de delegaţia Statului Român, făcând o operă 
diplomatică de o însemnătate epocală, s-a dovedit a fi legitimă. 
Sergiu Victor Cujbă, alături de ceilalţi trei membri ai delegaţiei, la 
Conferinţa de Pace de la Paris a fost un apărător al cauzei Unirii 
Basarabiei cu România. În preambulul tratatului încheiat de Marile 
Puteri se arăta că unirea cu România era pe deplin justificată “din 
punct de vedere geografic, etnografic, istoric şi economic”, iar 
populaţia provinciei dintre Prut şi Nistru şi-a exprimat cu ardoare 
“dorinţa de a vedea Basarabia unită cu România”.
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Autori de la „Viaţa Basarabiei”:
Dominte Timonu

 
Personalitatea scriitorului transnistrean Dominte Timonu nu 

este absolut necunoscută cititorului contemporan. După 1990 
încoace despre el s-a scris în mai multe rânduri. Fragmente din 
scrierile sale şi diverse materiale despre el: articole, dialoguri, 
interviuri şi cronici literare au găzduit în paginile sale periodicile: 
„Transnistria” (1991, nr. 27, p. 6), „Basarabia” (1991, nr. 4, p. 54-
58), „Ştiinţa” (1992, 28 febr.), „Literatura şi arta” (1992, 29 oct., p. 
3 şi din 19 noiemb., p. 3), „Ţara” (1997, 15 apr.), „Limba română” 
(1999, nr. 3-5, p. 161-168) ş.a., fiind semnate de Timon Timonu, 
feciorul prozatorului, Vlad Chiriac, Veronica Bâtcă ş.a. În toate 
aceste documente cititorul dornic de a-l cunoaşte va găsi multe 
date, fapte şi evenimente din viaţa şi actrivitatea Domniei sale. 
Din aceleaşi referinţe, şi în special din cronica „Dominte Timonu”, 
semnată de feciorul acestuia (Vezi: „Transnistria”, 1991, nr. 27, p. 
6), ne-am inspirat şi noi pentru a vă familiariza pe dumneavoastră, 
stimaţi beneficiari, cu biografia scriitorului.

S-a născut la 6 august 1911 în comuna Mahala, astăzi comasată 
cu or. Dubăsari, din părinţi moldoveni: Moisei şi Varvara Timonu. 
Rămas orfan la vârsta de trei ani, şi după moartea surorii sale 
Maria, în 1918, împreună cu mama, Dominte se transferă cu traiul 
în Basarabia, la unchiul Chiril Basul. Aici a urmat şi şcoala primară. 
În 1921, prin contribuţia domnului Pan. Halippa, îşi continuă 
studiile la Liceul internat „A.D. Xenopol”. După patru ani vine 
la Chişinău. În 1929, terminând liceul, se înscrie la Conservatorul 
de Artă Dramatică, clasa profesorului Mittu G. Dimitriu, pe care-l 
absolveşte în 1933, obţinând diploma de actor.

Din anul 1930 este angajat probist la Teatrul Naţional, înfiinţat 
sub conducerea lui Ion Aurel Maican, până în anul 1937, când 
acesta îşi închide uşile.
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Debutul literar a avut loc în anul 1928 cu versuri şi proză scurtă. A 
colaborat la „Gazeta Basarabiei”, „Itinerar”, „Cuvânt moldovenesc”, 
„Raza”, „Viaţa Basarabiei” şi alte periodice din Ţară, avându-i de 
colegi pe Vasile Luţcan, George Meniuc, Victor Pogolşa, Bogdan 
Istru ş.a. În 1937 debutează editorial cu romanul „Al nimănui”. În 
anul 1939 a fost înscris ca membru al Societăţii Scriitorilor Români, 
fiind recomandat de Gala Galaction, N. Dunăreanu, D. Iov şi Ionel 
Teodoreanu. În anul 1940 i-a apărut al doilea (şi ultimul) volum de 
nuvele „Uliţa păcatelor”. În timpul războiului al doilea mondial, 
timp de trei ani, a fost director al Teatrului Naţional din Tiraspol. 
Ultimii ani ai vieţii sale i-a petrecut la Bucureşti, a murit la 18 
ianuarie 1972, fiind înmormântat la cimitirul Belu din Bucureşti. 
Acestea sunt etapele principale ale vieţii şi activităţii prozatorului 
şi publicistului Dominte Timonu. Alte amănunte cititorii interesaţi 
le vor găsi în articolele nominalizate anterior şi în primul rând în 
cele semnate de Vlad Chiriac.

În cele ce urmează, ne vom referi la personalitatea Timonu în 
calitate de autor la revista „Viaţa Basarabiei”, căci cercetătorii ce 
au scris până în prezent au cam ocolit aspectul dat, comunicându-
ne doar că a colaborat la revistă. Tăcerea aceasta rămâne a fi cam 
enigmatică deoarece ea (revista) a jucat în soarta scriitorului un 
rol semnificativ. Însăşi faptul că directorul revistei, Pan. Halippa, 
fiindu-i într-un fel ocrotitor în anii de studii liceale, nu s-a îndurat 
să-l grăbească pe elevul Dominte ca acesta să-şi aducă versurile şi 
nuvelele la revista patronată de el (sau, poate că tânărul condeier n-a 
îndrăznit să-şi propună scrierile unui periodic atât de prestigios?) 
dă de bănuit. Doar versurile şi prozele scurte ale liceanului apăreau 
în periodicele timpului încă din 1928, iar prima lui nuvelă „Fiica 
domnului primar” văzu lumina tiparului la „Viaţa Basarabiei” 
abia în anul 1937 (Nr.11), peste 5 ani de la fondarea revistei. Să 
fie aceasta modestia tânărului autor sau rigurozitatea patronului? 
Credem că e şi una şi alta, căci nici un fel de pasivitate ori neglijenţă 
din partea faimosului Pan. Halippa faţă de un tânăr scriitor nu putea 
avea loc.

Dar să urmărim cum s-au desfăşurat evenimentele. Cu câteva 
luni înainte de apariţia primei sale nuvele, poetul şi criticul literar 
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Sergiu Matei Nica a publicat o recenzie la romanul lui Dominte 
Timonu „Al nimănui” („Viaţa Basarabiei”, 1937, nr. 7-8, p. 138-
140). Socotim de trebuinţă să medităm, în continuare, ceva mai 
detailat pe marginea acestei recenzii. Şi nu pentru că ea a rămas 
oarecum neobservată de istoricii noştri literari, ci mai mult pentru 
că ea demonstrează o atitudine deosebită faţă de tinerele talente.

Recenzentul nu se sfieşte nici un pic că prin aprecierile sale 
de fapt dezaprobă munca romancierului. Din contra, dânsul 
caută (şi găseşte, credem) cele mai potrivite exemple pentru a-şi 
argumenta tezele şi pentru a-şi convinge colegul, dar fără a-i ştirbi 
demnitatea. El demonstrează că ceea ce a făcut e bine, dar că se 
poate face şi mai bine. Iată cum autorul îşi exprimă atitudinea: 
„Apariţia d. Dominte Timonu în literatura basarabeană e o noutate, 
prin faptul că volumul d-sale, deşi nu se poate identifica pe de-a-
ntregul cu pretenţiile unei munci într-adevăr literare, din pricina 
unei alunecări prea vizibile în reportaj, prezintă totuşi,unele calităţi 
aparte, care contează pentru formarea unei intrări posterioare în 
literatură”. Şi mai departe: „Cartea aceasta e o carte de debut şi, 
ca atare, trebuie studiată sub prisma unor obiecţiuni, ce-ar deveni 
folositoare şi rodnice pentru mai târziu” (P. 138). Şi aceasta nu 
e doar o declaraţie. În continuare găsim (deşi foarte succint) 
argumente convingătoare. Demonstrând, spre exemplu, „deosebirea 
fundamentală între roman şi roman reportaj sau între literatură şi 
reportaj literar”, recenzentul face o constatare ireproşabilă: „Nu 
vom găsi în cartea aceasta, de 164 pagini, măcar o singură descriere 
a naturii sau a mediului, care să se identifice perfect cu vibraţia unei 
stări psihologice intense a eroului şi asta numai din motivul că d. 
Timonu n-a accentuat aşa cum se cuvine poziţia vieţii sufleteşti în 
rama împrejurărilor lăturalnice şi chiar dacă a făcut lucrul acesta, 
l-a făcut din fugă, din impresie puţin conştientă, din aplicaţie mai 
mult gazetărească” (P. 138). Constatarea aceasta se argumentează 
cu pilde bine selectate, care demonstrează plusurile şi minusurile 
oglindirii eroului principal Victor Crăişor, antipodului acestuia 
Damian, precum şi multe alte detalizări. Toate acestea îi permit să 
ajungă la generalizatoarele concluzii: „Stilul acestei cărţi e simplu 
şi, deşi e cizelat şi elegant, n-are încă plinătatea şi rotunjimea 
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unei fraze literare... Cartea, în totalitatea ei, e o revoltă impotriva 
meschinăriei şi mizeriei contemporane... Ca debut, romanul acesta 
poate fi relevant. Dar el nu va putea să rămână în literatură. Sfătuim 
pe autor să se dispenseze de rapiditatea şi stilul impropriu literaturii, 
cel al gazetei, şi să-şi studieze cu de-a-mănuntul lumea eroilor săi, 
pentru că d-sa poate da dialoguri minunate şi reale, cărora nu le 
poţi adăuga nici scădea nimic... E păcat că o idee bună şi nouă ca 
interpretare să fie scăzută de anumite divagaţii formale, care se pot 
uşor înlătura” (P. 139-140).

Ne-am oprit la aceste aprecieri-sfaturi ale unui specialist de 
prestigiu de pe acele timpuri, cum era Sergiu Matei Nica, nu pentru 
a defaima opera recenzată, din contra, pentru a demonstra careva 
calităţi extraordinare ale romancierului D. Timonu. Nu! Intenţiile 
noastre se limitează doar la un singur moment: de a atrage atenţia 
beneficiarilor la atmosfera şi împrejurările în care îşi ia zborul 
tânărul scriitor. Analizele lui Sergiu M. Nica, în acest context, 
constituie una din puţinele exemple din acele timpuri când criticul 
se apropie de creaţia unui tânăr cu cele mai bune intenţii, care, cred 
eu, găsesc în sufletul lui terenul cel mai favorabil pentru creaţiile 
sale de mai departe.

Anume astfel înţeleg eu, de pe poziţiile de astăzi, colaborarea 
lui D. Timonu la „Viaţa Basarabiei” imediat după publicarea 
recenziei comentate, şi pe parcursul anilor următori. Astfel, alături 
de nuvela „Fiica domnului primar” („V.B.”, 1937, nr. 11, p. 3-7) 
nominalizată anterior, prozatorul a bucurat cititorul cu încă patru 
nuvele: „La comisariat” („V.B.”, 1938, nr. 6-7, p. 67-74), „Lealea” 
(„V.B.”, 1938, nr. 10, p. 13-20), „Albăstrele”(„V.B.”, 1941, nr. 2-3, 
p. 49-51) şi „Un pictor de peisaje”( „V.B.”, 1942, nr. 4, p. 47-51), 
care, toate luate împreună, şi fiecare în parte, sunt scrise, parcă, 
drept răspuns la recenzia colegului mai mare (S.M. Nica), ţinând 
cont de observaţiile părinteşti.

Prozatorul de la bun început, prin nuvela „Fiica domnului 
primar”, vine să protesteze! Ba nu, să demonstreze că el este 
apt de a crea tablouri, situaţii, chipuri veritabile, autentice cu 
descrierea naturii şi a mediului, care perfect se identifică cu vibraţia 
sufletească a eroului etc. Eroul liric al nuvelei în cauză, un proaspăt 
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student, s-a lăsat copleşit de o tristeţe chinuitoare. Dar el altfel visa 
să vadă studenţia... „De aceea şi toamna asta cu frunze ruginite 
îmi pare altfel decât celelalte toamne. Cerul vânăt şi posomorât 
toarnă în fiinţa mea dornică de viaţă melancolia şi urâtul unei lumi 
întregi. Văd moartea plutind peste cuprinsul firii, cu rânjet hidos 
de ursitoare neagră. Altceva nimic frumos, care să te înfioare, să-
ţi indice calea dreptei bucurii. Ici îngălbeneşte jalnic un firicel de 
iarbă, colo se desprind frunzele de pe un ram şi toate, la un loc, 
fac să vibreze în noi, pasagerii acestei vieţi, cu rezonanţe adânci şi 
grave, un poem dureros. Şi frunzele cad rând pe rând, parcă ar fi 
nădejdile spulberate ale unui invalid erou...” (P. 3).

Grădina publică era unicul refugiu al tânărului student. Aici 
a şi cunoscut-o pe Nely, fiica domnului primar. Urmează câteva 
frumoase pagini despre dragostea improvizată a studentului 
visător.

Cu o măiestrie de adevărat artist al cuvântului sunt descrise 
suferinţele, frământările şi căutările omului de creaţie în nuvela 
„Un pictor de peisaje”. Pictorul de peisaje era un om de o rară 
bunătate, crezător în demnitate şi necesitatea de a face cât mai 
mult bine. Şi iată, când a simţit că poate face „mai mult decât îi 
permiteau regulile atelierului şi timpul liber, a părăsit colivia 
maestrului Paladi...” (P. 50). Avea intenţia să găsească în faţa 
„Domnului Director de Cabinet” susţinerea de „a fi ajutat să fac 
o expoziţie” ca „să le arăt câteva poveşti... pentru oamenii buni 
din lume...” (P. 50). Dar „Domnul Director de Cabinet” l-a întâlnit 
pentru prima dată cu un „Ce vrei”, iar a doua dată cu „Ce mai vrei”- 
comportare de şef ce l-a făcut să intuiască „că în lume sunt mai 
mulţi oameni răi decât buni...” (P. 49). Or, alteori el venea în parc 
„aşa cum se duceau odinioară bătrânii la biserică”, căci „în parcul 
cu alei înguste şi cu pomi înalţi, în bătrânul parc cu flori şi ciripit 
de păsări, chiar oamenii răi dacă pătrund, se schimbă, devin mai 
buni... O ramură încărcată de flori,... un fluture cu aripi catifelate, 
sunt pentru el adevărate nestemate. Îl bucură şi se simte fericit. 
Astăzi, însă, pictorul de peisaje e trist...” (P. 49).

Stări sufleteşti similare, dar şi de altă natură – de fericire şi avânt 
– găsim şi în celelalte nuvele, nominalizate anterior. Îndemnăm 
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cititorii curioşi să le citească. Şi sunt sigur, că dacă s-a găsi măcar 
unul care va veni la Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞ a R. Moldova 
şi va răsfoi fie doar una din cele cinci nuvele, nu va regreta. Nu va 
regreta pentru că ele sunt scrise cu mare sensibilitate şi cu fin spirit 
de observaţie, cu vădită măiestrie artistică. Nu în zadar criticul P. 
Stajilă în ale sale „Note asupra câtorva scriitori basarabeni de azi” 
(„V.B.”, 1938, nr. 6-7, p. 114-116) descoperi „manifestări originale 
şi valoroase atât în proză cât şi în poezie” (P. 114), iar vorbind 
la concret despre romanele lui Ioan Sulacov şi Dominte Timonu 
constată că ei (autorii acestor romane) „vor ajunge să-şi cucerească 
locuri de seamă în literatura Patriei” (P. 114), semnalând în special 
„fraza vioaie” la autorul romanului „Al nimănui”.

Soarta oamenilor simpli cu grijile lor zi de zi, frământările 
tinerilor condeieri din Basarabia şi mai ales a refugiaţilor din 
Transnistria sunt mereu în atenţia scriitorului nu doar în scrierile 
sale literare, ci şi în publicistică. Ce e drept, în calitate de publicist la 
„Viaţa Basarabiei” el a colaborat ceva mai târziu, după iunie 1940, 
când revista trecuse cu sediul la Bucureşti, şi creaţia publicistică, 
ca volum, nu e atât de mare, totuşi ea, prin problematica abordată 
şi poziţia civică a autorului, prezintă vădit interes. Iată doar câteva 
titluri: „Nu-i nevoie de scriitori basarabeni?” („V.B.”, 1941, nr. 
2-3, p. 75-77), „Ceva despre scriitorii basarabeni”, „Refugiaţii 
transnistrieni ”, „Trei ani de sângerări” („V.B.”, 1944, nr. 5-7, p. 
47-49) ş.a. Spaţiul nu ne permite să comentăm fiecare din aceste 
documente, de aceea ne vom limita doar la un singur exemplu. Se 
ştie că o bună parte dintre scriitorii tineri basarabeni din perioada 
interbelică aveau diverse obiecţii faţă de colegii mai în vârstă din 
Regat, şi nu numai din Regat. Se scria mult despre strâmtorarea 
tinerilor condeieri basarabeni, despre atitudinea tendenţioasă faţă 
de scrierile acestora, etc. Tânărul de atunci Dominte Timonu nu 
putea suporta o asemenea atitudine şi în mai multe rânduri a căutat 
să combată aceste aprecieri părtinitoare. În unul din articolele 
nominalizate anterior el apelează la un document (memoriu) din 1 
martie 1937, semnat de: N.F. Costenco, V. Luţcan, Bogdan Istru, 
Dominte Timonu, Victor Boldescu şi Sergiu Matei Nica, din care 
reproducem doar câteva fraze elocvente în acest sens: „În acest 
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interval de timp (1918-1937), noi, Românii basarabeni, ne-am văzut 
boicotaţi în aspiraţiile noastre culturale şi naţionale, am suferit de 
o totală desconsiderare, din partea unei generaţii, a fost strivit în 
sufletele noastre tinere sfântul ideal al propăşirii românismului în 
graniţele Moldovei dintre Prut şi Nistru...” etc. („V.B.”, 1941, nr. 
2-3, p. 76).

Desigur, frazele acestea, de la prima vedere pot părea prea 
dure şi cu careva iz politico-ideologic. Într-acest caz autorii 
documentului citat ar fi putut fi traşi la răspundere. Însă, dacă se 
ţine cont de împrejurările în care ele au fost rostite, era o discuţie 
aprinsă, de principiu, şi dacă se ştie că ele erau adresate unui critic 
concret pe nume Nic. Strajă, care într-un articol declara că „de aşa 
scriitori (basarabeni) nimeni nu are nevoie” (P. 75), apoi atitudinea 
cititorului faţă de protagonistul acestor rânduri capătă cu totul altă 
coloratură, de aprobare şi simpatie.

La încheiere se cere a constata că din toate cele publicate de către 
Dominte Timonu la „Viaţa Basarabiei” se întrezăreşte o personalitate 
de prestigiu, importantă şi valoroasă, şi că revista, la rândul său, a 
jucat în soarta scriitorului un rol de seamă, de maturizare. Mărturie 
ne este şi faptul că trei nuvele: „Fiica domnului primar” („Nely”), 
„La comisariat” („Câteva perechi de palme” şi „Lealea”, care au 
văzut lumina tiparului în paginile revistei de până la 1940, au stat la 
baza unicului volum de nuvele „Uliţa păcatelor” (1940). Celelalte 
două nuvele „Albăstrele” şi „Un pictor de peisaje,” rămase doar 
în paginile revistei, ar merita să fie puse la dispoziţia cititorului de 
astăzi, ca să ne convingem cu toţii de valabilitatea lor.

Ion ŞPAC
19.09.2001
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Emil Loteanu a venit
în lumea filmului ca poet

“Dacă plumbul duşman va zbura
Secerând pârguitele spice,

Trebuiva spre inima ta
Drum prin inima mea săşi despice”

(E. Loteanu, “Patriei.”)

Prin întreaga istorie a poporului român răsună glorios numele 
eroilor care l-au apărat de cotropitori: Ştefan cel Mare, Mihai 
Viteazul...

Ecoul acelor vremi, imaginea şi răsunetul lor o găsim în filmele 
lui Emil Loteanu împreună cu Patria sa, cu meleagurile natale, 
autorul reconstituindu-le pe ecran cu amploare şi inedit artistic.

Venit în lumea filmului ca poet consacrat şi actor, Emil Loteanu 
a utilizat cinematograful în contextul unei arte veritabile, operele 
sale fiind realizate cu o inventivitate particulară, inedită.

Şi totuşi cine a fost şi este vestitul, arhicunoscutul şi totodată 
enigmaticul Emil Loteanu?

Pentru a răspunde la această întrebare mult prea retorică, 
aş propune să urmărim, pas cu pas, momentele de ascensiune 
personală pe marea scenă a vieţii şi creaţiei sale.

Emil Loteanu s-a născut la 6 noiembrie 1936 în satul Clocuşna, 
judeţul Hotin (actualmente raionul Ocniţa), în familia învăţătorilor 
Tatiana şi Vladimir Loteanu. La vârsta de şase ani Emil, împreună 
cu mama Tatiana, vizionează la Cernăuţi pentru prima dată un film 
“Diligenţa”, semnat de celebrul regizor american John Ford, care 
i-a lăsat o amintire pentru întreaga viaţă.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1944), familia 
Loteanu se refugiază în România, jud. Suceava, s. Rădăuţi, nu 
departe de Mănăstirea Putna.
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Elevul Emil a frecventat cercul dramatic, a participat la toate 
escapadele teatrale şi spectacolele organizate de copiii din şcoală.

Peste câţiva ani familia Loteanu se mută cu traiul la Bucureşti, 
unde Emil a învăţat la liceul “Sf. Sava” (astăzi “Nicolae Bălcescu”). 
La acest liceu şi-au făcut studiile marele revoluţionar-democrat 
Nicolae Bălcescu, vestitul actor şi director de trupă Mihai Pascaly, 
celebrii scriitori Ion Luca Caragiale, Mihail Sadoveanu, Tudor 
Arghezi şi alte personalităţi notorii. Am arătat cu amănunte, unde 
şi-a făcut studiile maestrul Emil Loteanu, pentru a sublinia locul şi 
atmosfera unde s-a “plămădit” şi format ca personalitate, viitorul 
poet, scenarist şi regizor.

Fiind licean, Emil Loteanu a debutat cu o poezie în revista 
“Contemporanul”. Toţi anii de şcoală, Emil a corespondat cu 
verişorul său Lucian din Clocuşna, care-l informa despre viaţa de 
dincolo de Prut, locul, de baştină. Chemarea rădăcinilor îl face pe 
Emil să se “repatrieze” în RSSM, s. Clocuşna.

Primii paşi în literatură vor fi dirijaţi de poetul Anatol Gujel, 
care activa în cadrul redacţiei “Tinerimea Moldovei”, or. Chişinău. 
Sediul redacţiei devine pentru descălecătorul de la Clocuşna a 
doua casă părintească. Poetul îşi va aminti peste ani: “Una din cele 
mai dragi reminiscenţe biografice sunt zilele şi nopţile petrecute 
la „Tinerimea Moldovei” – dormitul pe masa de scris, naşterea 
ziarului, mirosul ameţitor de tuş tipografic, parcă a cuptor de pâine, 
a sărbătoare…”

În baza studiilor făcute la liceul “Sf. Sava” din Bucureşti, cu mult 
greu obţine un atestat de absolvire a şcolii medii din or. Chişinău, cu 
ajutorul căruia a susţinut examenele de admitere la Şcoala Teatrală 
de pe lângă Teatrul Academic de Artă din Moscova (MHAT).

Astfel, unul dintre marile lui visuri – de a se încadra în marea 
lume cinematografică devine o formă realizabilă. Mai târziu 
Loteanu îşi va aminti: “Am avut la Şcoală profesori care au stat la un 
ceai cu Cehov, care au fost prieteni cu Stanislavski şi Nemirovici-
Dancenko, care au discutat cu spume la gură cu marele Tairov… 
Noi, cei mai tineri – colegii mei, au fost: Oleg Tabacov, Valentin 
Gaft, Evghenii Urbanskii, Maia Menglet – mari actori mai târziu 
– îi ascultam cu evlavie de învăţăcel.”
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Concomitent cu studiile la Şcoala Teatrală, tânărul însetat de 
cunoştinţe nu va pierde nici o ocazie să asiste (“chiulind” de la 
orele de la MHAT), la lecţiile de la Institutul de Literatură “Maxim 
Gorki”, ascultându-i vrăjit pe marii maeştri ai literaturii ruse 
– Konstantin Paustovski, Nicolai Aseev, Ilia Slvinski. Toate cele 
scrise în aceşti ani de studii, poetul le va aduna într-un manuscris, 
ca mai apoi să apară (1956) într-o culegere de poezii “Zbucium” 
(Chişinău), care a constituit o adevărată explozie lirică. Aceasta ne-
o confirmă numeroasele recenzii la sus-numitul volum.

“…Tânărul Emil Loteanu, poetul zbuciumului tineresc cu o 
gândire matură, graţie unor favorabile împrejurări în care crescuse, 
aducea cu el cuvântul bine limpezit, aşezat, şlefuit în apele sufletului, 
transparent ca bobul de rouă în razele soarelui, cuvântul cel de toate 
zilele al străbunului grai, dar primenit în hainele potrivite cu simţul 
şi priceperea pe care le va avea întru strălucirea lui firească” (Gh. 
Vodă).

“Zbucium” e prima carte de versuri a tânărului poet Emil 
Loteanu. E zbuciumul inimii sale, e chiar inima sa cu tot ce conţine 
ea mai bun şi pe care poetul o închină semenilor săi…” (Gh. 
Malarciuc).

În acelaşi an al apariţiei primului său volum de versuri, Emil 
Loteanu susţine examenele de admitere la Institutul Unional de 
Cinematografie din Moscova (VGIK) în atelierul de creaţie al lui 
Grigori Roşal. Peste ani Emil Loteanu avea să-i dedice maestrului 
său Grigori Roşal povestirea “Vioara albă”. Studentul Emil Loteanu 
n-a scăpat ocaziile să asiste la lecţiile marilor regizori – Mihail 
Room, Grigori Kozinţev, A.D. Golovnea.

În aceşti ani Loteanu face cunoştinţă cu băieţii şi fetele de la 
studioul moldovenesc al Şcolii Teatrale “Boris Şciukin”. Aici 
îşi făceau studiile viitorii actori ai Teatrului “Luceafărul” – Ion 
Ungureanu, Sandri Ion Şcurea, Ilie Todorov, Dumitru Caraciobanu, 
Ecaterina Malcoci, Valentina Izbeşciuc, Dumitru Fusu, Vasile 
Constantin, Vladimir Zaiciuc, Nina Mocreac, Vera Grigore ş.a.

După finisarea studiilor la VGIK (1962) Loteanu este repartizat 
la studioul “Moldova-Film” din Chişinău în calitate de regizor de 
filme artistice. În spatele tânărului specialist erau deja trei pelicule 
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cinematografice (lucrări de curs) – “Măria sa Horia”, “Amintiri din 
copilărie” – după Ion Creangă, “Piatră. Timp. Cântec”.

În anul când se văzu cu diploma VGIK-ului, la editura “Cartea 
Moldovenească” i-a apărut cea de-a doua plachetă de versuri – 
“Chemarea stelelor”, de asemenea o explozie în lirica romantică, 
unde “poetul atacă temele majore ale contemporaneităţii, prin 
artisticitatea sporită” (M. Dolgan).

În lucrarea sa de diplomă “Aşteptaţi-ne în zori” (1963) Loteanu 
i-a invitat ca protagonişti pe prietenii săi de pe timpurile studiilor 
de la Moscova – Dumitru Caraciobanu, Sandri Ion Şcurea, precum 
şi alţi actori – Vasile Buzatu, Vasile Brescanu, Petre Baracci, Iulian 
Codău, Ilie Guţu ş.a.

Pelicula cinematografică care-i aduce prima victorie şi-l face 
renumit pe întreg spaţiul ex-sovietic a fost “Poienile roşii”, lucrare 
considerată drept cea mai poetică nuvelă cinematografică din 
istoria filmului moldovenesc, precum şi al celui unional. În acest 
film au strălucit acei actori, care mai apoi au devenit renumiţi şi 
protagoniştii tuturor peliculelor lui Loteanu – Grigore Grigoriu, 
Svetlana Toma, Victor Soţchi-Voinicescu, Dumitru Caraciobanu, 
Mihai Bădichianu. Filmul “Poienile roşii” devine pe parcurs o 
carte de vizită a studioului “Moldova-Film” pentru întreaga Uniune 
Sovietică…

“…Întâlnirea cu Emil Loteanu a însemnat pentru mine nu numai 
o întorsătură radicală din viaţa şi destinul meu, ci mi-a hotărât 
alegerea profesiei şi într-o măsură deosebită îmi proiectă caracterul 
drumului meu de mai departe în cinematografie, iar apoi şi în teatru. 
Producându-mă în “Poienile roşii”, am simţit o satisfacţie rară pentru 
un novice – libertatea în faţa camerei de luat vederi. Misiunile pe 
care le punea în faţa mea regizorul nu mi se păreau de nerealizat, 
ele cereau din partea mea o transformare radicală de ordin interior. 
Dimpotrivă, toate vrerile lui Loteanu parcă răspundeau aspiraţiilor 
mele şi accentuau şi mai mult particularităţile personale şi liniile de 
caracter ale eroinei mele.

Îi sunt recunoscătoare pentru faptul că m-a adus în lumea 
filmului, mi-a format gustul şi atitudinea faţă de profesie, chiar 
şi faţă de lume. Noi receptăm lumea într-un mod asemănător, de 
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aceea, cred că distribuirea mea în rolul Anei din “Poienile roşii” 
nu a fost întâmplătoare, deşi pretendente la acest rol erau foarte 
multe” (Svetlana Toma).

După multiplele premii ce le obţine în urma lansării pe ecranele 
unionale a filmului “Această clipă” (1968), lui Emil Loteanu i se 
conferă titlul de Maestru Emerit în arte al RSSM.

La numai doi ani după conferirea titlului de Maestru Emerit în 
Arte, Emil Loteanu lansează pe ecran celebra şi superba peliculă 
“Lăutarii”. “Am vrut să fac un film prin care să aduc pe ecranul 
mondial geniul popular românesc, geniu colectiv, nemuritor. Mi-
am asumat un mare risc, poate unic în cinematografie, pentru a 
obţine veridicul, adevărul, pentru a reconstitui şi a prezenta lumii 
un microunivers muzical: toţi actorii din film sunt muzicanţi 
profesionişti – Haralampie Berdaga, Dumitru Mocanu, Serghei 
Lunchevici, Dumitru Hăbăşescu, Dumitru Scripcaru, Ilie 
Moschei.

Tot ce am făcut până la “Lăutarii” au fost nişte trepte obligatorii 
pe care am păşit pentru a ajunge la acest film…” – se va pronunţa 
mai târziu regizorul despre această peliculă.

“…Loteanu încearcă să ne prezinte o epopee a vieţii lăutăreşti, 
romantizând-o intens până la contururi de vis etern neîmplinit, de 
fapt ridicând-o la o nostalgie după tinereţea şi dragostea pătimaşă, 
ca în cazul lui Toma Alistar, personajul central. Caracterul 
convenţional al acestui personaj ni se comunică prin faptul că, 
indiferent de ceea care iau prima vioară, în memoria poporului 
român există un singur Toma Alistar – eroul e învăluit în aburi de 
legendă şi, în cele din urmă, ajuns simbol… Avem de a face deci 
cu o peliculă lirico-simbolică în care faptele sunt romanizate şi 
generalizate, până a se transforma într-o poveste cinematografică, 
într-o legendă sau chiar într-o parabolă” (Mihai Cimpoi).

Pelicula a fost distinsă cu “Scoica de aur” la Festivalul 
Internaţional de filme de la San-Sebastian, (1972) Spania, cu Marele 
Premiu la Festivalul Internaţional de filme ce dezvăluie tema artei 
şi a folclorului şi Premiul “Nimfa de aur” la Festivalul Internaţional 
de filme (Italia, 1972), Premiul spectatorilor şi al presei pentru cel 
mai bun film la Forul Cinematografic de la Milano (1978).
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Doar la cinci ani după prima sa victorie de rang mondial, Emil 
Loteanu realizează la studioul “Mosfilm” din Moscova pelicula “O 
şatră urcă la cer”, care-l face renumit pe toate continentele lumii. 
Filmul a fost achiziţionat de peste o sută de ţări ale lumii, a fost 
privit, admirat şi întâmpinat de ovaţii de milioane de spectatori. 
Pentru rolul Radei actriţa Svetlana Toma a fost calificată drept cea 
mai bună actriţă a anului 1976, iar filmul s-a clasat pe locul doi pe 
întreaga Uniune Sovietică.

La cel de al XXIV Festival Internaţional al Filmului de la San-
Sebastian (1976), pelicula “O şatră urcă la cer” obţine cel mai 
mare premiu – “Marea scoică de aur”, iar în Iugoslavia, peste un 
an (1977) la alt Festival Internaţional, filmul obţine Premiul pentru 
cea mai bună regie. Pelicula mai câştigă Premiul pentru cel mai 
bun film al anului la Praga (1977), Premiul pentru cea mai bună 
rezolvare a secvenţelor la Congresul XI UNITEX din Paris.

Emil Loteanu fiind pasionat de una din povestirile lui A.P. 
Cehov – “O dramă la vânătoare” realizează, de asemenea la studioul 
“Mosfilm” pelicula “Dulcea şi tandra mea fiară”.

Comparativ cu filmul “Stepa”, realizat concomitent tot după 
proza lui A. Cehov, de către cunoscutul regizor rus S. Bondarciuk, 
care rula cu sălile goale, filmul lui Loteanu a fost foarte înalt apreciat 
atât de spectatori, cât şi de criticii de artă. După realizarea acestui 
film, pentru nemaipomenitul vals, compozitorul Eugeniu Doga se 
învredniceşte de înaltul titlu Artist al Poporului din Federaţia Rusă. 
Cu un an mai târziu, titlul de Artist al Poporului din Federaţia Rusă 
i-a fost conferit regizorului şi scenaristului Emil Loteanu. Astfel 
Emil Loteanu este aliniat în prima “falangă” a regizorilor sovietici: 
Andrei Tarkovski, Andrei Mihalkov-Koncealovski, Gleb Panfilov, 
Tolomuş Okeev, Tenghiz Abuladze ş. a.

Trei ani mai târziu (1983) Loteanu finalizează şi lansează pe 
ecranele lumii marele film “Ana Pavlova”. Filmul este conceput în 
colaborare cu studiouri şi cineaşti din Anglia, Franţa, Cuba, RDG. 
Neobişnuitul film este distins cu Marele Premiu “Pentru cea mai 
bună contribuţie în arta cinematografică”, cu Marele Premiu pentru 
cea mai bună contribuţie, Premiul “Pentru cea mai bună lucrare de 
operator”, cu Premiul “Pentru cel mai bun film străin”. La turnarea 
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peliculei au participat peste o mie de actori din fosta URSS şi de 
peste hotare. Pelicula “Ana Pavlova” a cucerit ca şi celelalte filme 
ale lui Emil Loteanu admiraţia spectatorilor de pe majoritatea 
continentelor lumii.

Câţiva ani mai târziu (1986) regizorul şi scenaristul Emil 
Loteanu lansează pe ecrane filmul artistic în două părţi “Luceafărul” 
– frescă dramatică a vieţii şi creaţiei marelui nostru poet naţional 
Mihai Eminescu. Iarăşi muzica lui Eugeniu Doga a întrecut, ca 
întotdeauna, toate aşteptările.

Odată cu inaugurarea la televiziunea moldovenească a emisiunii 
“La steaua care-a răsărit…” într-un sfârşit meritele regizorului şi 
scenaristului Emil Loteanu au fost apreciate din nou de conducerea 
de vârf a RSSM. Pentru realizarea filmului artistic “Luceafărul”, i 
se conferă Premiul de stat al RSSM.

Precum opera lui Eminescu este măsura etică a spiritualităţii 
noastre, aşa şi filmul artistic “Luceafărul va rămâne, cred, drept 
punct de referinţă pentru ceea ce urmează să fie realizat în acest 
gen de artă. Scenaristul şi regizorul Emil Loteanu ne aduce pe 
ecran valoarea naţională supremă – LUCEAFĂRUL, pe care ni l-a 
coborât spre noi şi ne-a ridicat spre EL…”

În anul 1990 Emil Loteanu finalizează filmul artistic “Găoacea”, 
regia şi scenariul aparţinându-i.

“Filmul meu “Găoacea” este un bilanţ de trei decenii ale mele în 
jungla cinematografică” – se va exprima mai târziu Emil Loteanu. 
Filmul este un avertisment pentru toată societatea. Filmul a 
răsunat ca o replică dată dezmăţului, violenţei, bineînţeles în cheia 
proprie regizorului, în intonaţie romantică. Din mesajul filmului 
se desprinde pietatea pe care a nutrit-o întotdeauna Loteanu 
pentru vechea intelectualitate basarabeană. Încătuşată, deportată, 
decimată, a supravieţuit prin însuşi spiritul ei, ocrotind de pieire 
valorile perene, afirmând în spaţiul de la est de Prut continuitatea 
culturii şi a civilizaţiei româneşti. Pelicula cheamă la speranţă, 
cheamă la iubire universală.

După o lungă perioadă de mari aşteptări şi deziluzii, cu speranţa 
că ultimul său scenariu intitulat “Toată speranţa pentru cei din 
ştreang” va fi sponsorizat de către Guvernul Republicii Moldova, 
Emil Loteanu se simte total dezamăgit, neajutorat.
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“…Noi nu l-am înţeles pe Emil Loteanu, nu l-am preţuit pe 
omul care ne-a adus cele mai mari premii internaţionale şi pe care 
îl recunoştea drept egal marea elită cinematografică a lumii. Nu 
i-am dat bani să facă filmele pe care şi le-a dorit, n-am ştiut să-i 
dăm o bursă guvernamentală ca să creeze în voie, nestingherit de 
problemele materiale, am avut prea puţine ordine şi titluri ca să-
i încununăm măiastra-i operă. Am fost invidioşi, mult prea mici 
pentru a-l înţelege şi a-l preţui. El ne-a descifrat, a înţeles cine 
suntem, cei mulţi. Suntem cu toţii personaje din Caragiale.

L-am întâlnit acum un an, lângă casa lui de pe strada Ismail. 
Timp de două ore ne-a povestit cum va arăta viitorul lui film după 
motivele lui Caragiale. A fost la Bucureşti să caute bani pentru 
acest film, la Chişinău, a plecat la Moscova, dar n-a găsit… Noi 
suntem oamenii lui Caragiale. Aceste personaje care el le vedea 
coborând din trenul Chişinău-Bucureşti, personajele viitorului film 
eram chiar noi.

Visa să aibă editată o carte de poezie, nu spera să vadă editat un 
volum de proză şi poate nici nu-şi imagina că cineva îi putea edita 
un album cu secvenţe din filme şi din biografia marelui cineast, aşa 
cum se obişnuieşte în lumea întreagă”.

Emil Loteanu a fost asemenea unui magician. Orice lucrare, fie 
cinematografică ori literară se transforma în poezie.

CE A FĂCUT EMIL LOTEANU?
El a încercat să ne arate pe noi înşine, iar noi l-am privit aşa 

cum putem s-o facem noi – concetăţenii plaiului mioritic, când cu 
admiraţie, când cu răceală, când cu ură. Emil Loteanu a stat şi va 
sta în umbra eroilor săi din “Aşteptaţi-ne în zori”, “Poienile roşii”, 
“Această clipă”, “Lăutarii”, “O şatră urcă spre cer”, “Gingăşa şi 
tandra mea fiară”, “Ana Pavlova”, “Luceafărul”, “Găoacea” ori 
“Miting la Poşta Veche” şi ne-a privit, şi poate ne va privi din 
“Abisul” pe care l-a început, dar nu l-a terminat…

Cel care a fost şi a rămas pentru noi toţi Emil Loteanu – Marele 
Om de cultură, fulminantul regizor şi scenarist, romanticul poet, 
neîngenuncheatul patriot, cel care ne-a lăsat moştenire o operă 
scrisă, o superbă operă cinematografică, şi ce ne rămâne de urmat 
– o demnitate naţională ireproşabilă şi dorită azi de-a fi continuată 
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de toate generaţiile viitorului – se stinge din viaţă la 18 aprilie 2003 
în or. Moscova şi este înhumat la cimitirul Novodevicie..

Au plecat la Moscova să-l înmormânteze acei, care, de fapt 
nu aveau dreptul să-i pomenească numele. E vorba de delegaţia 
Guvernamentală, compusă din marii funcţionari de stat, care n-au 
făcut nimic să-i dea o şansă noului film semnat de Emil Loteanu. 
Cu excepţia marelui actor Grigore Grigoriu, ei n-au avut dreptul să 
se apropie de Loteanu, care pleca acolo de unde nu se va mai putea 
întoarce…

A fost înmormântat la Moscova, în pământ străin, unde s-a 
simţit mai bine ca acasă. Şi este doar numai vina noastră că Acasă 
s-a simţit mai străin decât printre străini.

În epitaful publicat în volumul de versuri “Sufletul ciocârliilor” 
(Chişinău, 1974) Emil Loteanu scria:

Eu am cântat aşa cum am ştiut
Din frunza aspră a iubirii mari.
Senin voi coborâ să dorm în lut
Printre ţăranii, voievozi şi lăutari.
Zeii mor şi ei. Lăsând în urma lor un gol imens. Nu cu mult a 

supravieţuit şi copacul de zarzăr sădit de Emil Loteanu în faţa casei 
sale din vecinătatea Salonului “Brâncuşi”. A început să tânjească, 
de parcă ar fi deplâns dispariţia părintelui care l-a sădit…

Emil Loteanu a ştiut să însemne pe acest pământ: Destinul 
Împlinit, Înălţarea prin Muncă, Demnitatea şi Curajul, Viaţa şi 
Moartea şi mai mult decât atât.

Emil Loteanu, muncind o viaţă întreagă în sudoarea frunţii, a 
luptat pentru a învinge. Şi a învins.

NEUITAŢI-L!

Iurie CARAMAN
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Gutor Vasile

Gutor Vasile, violoncelist şi pro fesor (4.IV. 1864, Chişinău-
16.III.1947, Odesa). Studii muzicale de la vârsta de 9 ani cu 
profesorul Austerlitz (pian). Elev la Gimnaziul nr. l din Chişinău 
(1877-1882); stu dent la Facultatea de Fizică şi Ma tematică a 
Universităţii din Novorossiisk (filiala Odesa, 1882-1884); student 
la Conservatorul din Petersburg (1884-1890), unde a stu diat cu 
K. Davâdov şi A. Verjibilovici (violoncel), N. Rimski-Korsakov 
(teorie, armonie, compoziţie), A. Rubinstein (orchestraţie). S-a per-
fecţionat la München şi Berlin (1898). În 1893, a fondat şi a con dus 
(până în 1906) la Chişinău Şcoala de muzică, unde a fost şi profesor 
de pian, violoncel şi cânt coral. I-a invitat la Chişinău, pen tru a 
ţine lecţii, pe V. Horowitz, N. N. Buslov, N. I, Bongard, E. Klose, 
P. O. Kahovski, I. I. Sedleacek ş.a. Profesor la Conservatorul din 
Petersburg (1906-1910, 1913-1914, cursul „Istoria violoncelului”); 
pro fesor de istoria muzicii instrumen tale la Herson şi Nikolaev 
(1915-1917); profesor de violoncel la Con servatorul din Odesa 
(1917-1928).

Lucrări de muzicologie: Karl Davidoff und seine Art dos 
Violoncell zu behandeln. Moscova, 1899. Karl Davâdov, Moscova-
Leningrad, 1950; Violoncel’naia literatura poslednih let, în: 
Russkaia muzâkal’naia gazeta, nr. 41-43, Petersburg, 1907. ş.a,

A evoluat în ansamblu cu: S. V. Rahmaninov. A. Qoldenveizer, 
V. Horo witz, Elena Gutor (fiica sa), E. V. Wolf-Israel, N. V. Galkin, 
N. S. Ermolenko-Iujina, A.I. Gorovitz, P. O. Ka hovski, I. Cernetki, 
V. Annenkov, L. Kann ş.a.
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Concepţiile estetice ale lui 
Mihail Kogălniceanu 

...Nu se poate ajunge la adevărata civilizaţie decât prin 
cultivarea şi dezvoltarea facultăţilor naţionale şi sporirea 

bunăstării materiale...

La 20 iunie 1998 s-au împlinit 107 ani de la trecerea în nefiinţă 
a marelui patriot Mihail Kogălniceanu, care, prin faptele sale, a 
glorificat întregul neam al Kogălnicenilor, ce-şi trag rădăcinile 
de pe malurile râuleţului Cogâlnic din spaţiul sudic nistreano-
prutean. Kogălniceanu se „fălea” că e „răzăş vechi şi băştinaş de 
pe Cogâlnic”. În şedinţa din 12 noiembrie 1857 a Divanului ad-hoc 
din Moldova le-a amintit această realitate şi unor deputaţi. El n-a 
uitat de baştina sa nici atunci când ajunsese pe înaltele trepte ale 
ierarhiei statale.

Mihail Kogălniceanu e cunoscut nu numai ca prim-ministru în 
guvernul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ctitorul României 
moderne, dar şi ca mare istoric, îndrumător cultural, un înflăcărat 
iniţiator de reforme, un adânc observator şi analist profund 
al societăţii în care a trăit. Marea erudiţie i-a permis să fie bun 
interpret al evenimentelor timpului în care a activat şi a reuşit 
împreună cu Cuza-Vodă să-şi realizeze visul tinereţii sale – Unirea 
Principatelor.

Kogălniceanu s-a impus societăţii de atunci ca scriitor şi 
importantă personalitate culturală. Imediat după terminarea 
studiilor la Berlin, se ocupă intens de cultura naţională. Sosit în 
capitala principatului Moldova, pune la cale şi realizează tipărirea 
revistei Alăuta românească. Scopul suprem al lui Kogălniceanu, 
fără de care nu erau posibile Unirea şi progresul naţiunii, a fost 
propagarea şi implantarea artelor, a ştiinţelor în popor. Urmărind 
acest ţel, el scria: „...Avem pretenţiunea să ne punem la nivelul 
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celorlalte state care ne-au devansat, dar să căutăm să vedem ce 
au făcut statele care ne-au devansat pentru dezvoltare şi pentru 
răspândirea artelor, ştiinţelor...”. 

Fiu de vornic, cu o avere considerabilă, el se situează tot mai 
evident pe poziţii social-politice progresiste, novatoare, iubitoare 
de emancipare şi reforme, în spiritul intelectualităţii Europei 
occidentale, şi continuă munca de luminare a cetăţenilor ţării prin 
editarea altor două reviste cu un program concret de propăşire a 
neamului: Dacia literară şi Propăşirea. Revistele pun temelia unei 
noi direcţii literar-culturale, cunoscută sub numele de „curentul de 
la Dacia literară”. Activitatea lui Kogălniceanu la aceste reviste a 
fost numită de N. Iorga „epoca lui M. Kogălniceanu”.

Concepţiile estetice şi istorice ale gânditorului român s-au 
format şi dezvoltat sub influenţa marilor curente ce dominau ştiinţa 
timpului – iluminismul raţionalist şi romantismul istoric. În prefaţa 
la Letopiseţele Ţării Moldovei, Kogălniceanu scrie că artele şi 
literatura, creaţii ale inteligenţei, „n-au speranţă de viaţă, decât acolo 
unde ele îşi trag originea din însăşi tulpina popoarelor. Altmintrele 
ele nu sunt decât nişte plante exotice pre cari cel dintâi vânt ori 
le îngheaţă, ori le usucă. Ca să avem arte şi literatură naţională, 
trebuie ca ele să fie legate cu societatea, cu credinţele, cu obiceiele, 
într-un cuvânt cu istoria noastră. Niciodată n-am fi avut frumoasele 
biserici, a Argeşului, a Trii-Ierarhilor, a Dragomirnei, dacă arta n-ar 
fi fost insuflată de simţământul religios ce era mobilul strămoşilor 
noştri, şi care la ei era atât de strâns unit cu simţământul naţional, 
nefăcând, pot zice, decât unul şi acelaşi. Asemenea şi astăzi, nu 
vom avea artă şi literatură dacă nu ne vom adăpa în izvoarele 
naţionalităţii noastre, care este religia seculului al XIX-lea”. 

Concepţiile estetice ale lui Kogălniceanu sunt bine conturate 
în introducerea la Dacia literară, care combate literatura imitată 
după modelele franceze sau germane şi demonstrează că principala 
sursă de inspiraţie a unei opere literare trebuie să fie istoria Patriei. 
Imitaţiile străine sunt foarte periculoase pentru o literatură veritabilă 
şi poate nimici spiritul naţional. Gânditorul român a imprimat artei 
române de la jumătatea secolului al XIX-lea o direcţie care se 
caracterizează prin modernitatea creaţiei şi caracterului popular. 
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Cel mai bun izvor de inspiraţie poetică, după părerea sa, este 
istoria Patriei, bogată în fapte glorioase, cu obiceiuri pitoreşti şi 
poetice. Kogălniceanu militează pentru o unică literatură română, 
literatură creată pe temelia unei limbi literare comune scriitorilor 
din Principatele Române şi exprimând idei civilizatoare. Ultimele 
nu intră în contradicţie cu ideile şi obiceiurile naţionale. În una 
din scrierile literare Tainele inimii Kogălniceanu scria: „Civilizaţia 
nu izgoneşte nicidecum ideile şi năravurile naţionale, ci numai 
le îmbunătăţeşte spre binele naţiei în particular şi a omenirii în 
general. Noi, însă, în pretenţia de a ne civiliza, am lepădat tot ce era 
mai bun, autohton, băştinaş şi n-am păstrat decât abuzurile vechi, 
înmulţindu-le cu abuzurile nouă a unei rău înţelese şi minciunoase 
civilizaţii”. În cazul de faţă conceptul de civilizaţie este utilizat de 
scriitor în sens mai restrâns pentru a desemna o latură particulară 
a evoluţiei sociale, şi anume dezvoltarea vieţii cultural-spirituale. 
El combate orice abuz de etichetă, orice înlocuire a obiceiurilor 
locale. Nu dorea să instaleze în ţara sa nici luxul şi nici corupţia. 
El constată că „popoarele nu pot ajunge la adevărata civilizaţie 
decât prin cultivarea şi dezvoltarea facultăţilor naţionale şi sporirea 
buneistări materiale”. În opera literară Kogălniceanu pune în 
discuţie două personaje distincte prin felul lor de a vedea lucrurile, 
înnoitoare, Leşescu şi Stihescu. Primul, rupt de realitatea şi 
obiceiurile pământului în care se născuse, îngâmfat, luxos şi dornic 
de aventuri, al doilea, Stihescu, este redat în contrast cu primul. 
Un om modest îmbrăcat, în haine naţionale, modest la vorbă, dar 
plin de idei novatoare. „Urăsc tot ce nu se cuvine ţării noastre, 
spunea Stihescu vărului său Leşescu, toate aceste parascovenii 
şi bazaconii pe care voi le luaţi de la străini cu ochii închişi. Nu 
vreau să mă întind prea mult (...) dar voi aţi văzut Viena şi Parisul? 
Spuneţi-mi, dară, câtă deosebire este între naţiunile streine? (...) şi 
între voi, carii lăsaţi să se peardă şi să se mistuiască în zădar geniul, 
experienţa şi vrednicia tuturor a celora carii nu sunt scoborâţi cu 
hârzobul din cer. Când aţi şti câtă neunire, câtă ură, câte nenorociri 
pregătiţi prin aceasta ţărei noastre! (...) Mai bine, vere Leşule, carii 
ai vânturat opt ani de zile toată Europa civilizată, ai fi adus vreun 
plug bun, vreun soi de moară care să facă făină mai bună...”
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Kogălniceanu a militat pentru o artă unitară, pentru valorificarea 
izvoarelor de inspiraţie ale obiceiurilor şi tradiţiilor din viaţa 
poporului nostru. Axată în realităţile timpului, prin exprimarea 
năzuinţelor vitale şi proprii poporului român, arta îşi putea extrage 
materialul tematic din trecutul istoric astfel încât modernul avea 
premise adânci în tradiţia specifică. În „introducţia” la Dacia literară 
scriitorul Kogălniceanu abordează şi sensul moral al criticii literare. 
El recomanda să fie criticată opera prezentată publicului şi evitând 
ca autorul cărţii să fie ţinta unor atacuri care nu au nimic comun cu 
procesul de creaţie. Prin urmare, criteriul expunerii unor opinii în 
materie de literatură trebuie să fie competenţa şi obiectivitatea.

Una din cele mai importante teze ale concepţiei estetice a lui 
Mihail Kogălniceanu este acea a originalităţii care, pe de o parte, 
viza caracterul autohton al creaţiilor literare, „gustul original” 
fiind cea mai preţioasă calitate, iar pe de altă parte, avea în vedere 
o artă nouă, care nu imita pe nimeni, ca, de exemplu, „literatura 
uşoară a franţuzilor şi germanilor... traducţiile de articole uşoare 
şi de anecdote franţuzeşti şi nemţeşti”. Anume această teză de 
încurajare a literaturii originale o găsim în coloanele revistei 
Propăşirea. În conţinutul acestei publicaţii i se dă o înaltă apreciere 
literaturii universale de reală valoare şi scriitorul român recomandă 
propagarea ei în conştiinţa cetăţenilor ţării în scopul propăşirii şi 
civilizării. Dar „adevărata civilizaţie este acea care o tragem din 
sânul nostru, reformând şi îmbunătăţind instituţiile trecutului cu 
ideile şi propăşirile timpului de faţă”. Acest rezultat se poate obţine 
numai prin cunoaşterea trecutului, prin istorie, şi a prezentului 
avansat al lumii prin informare culturală, politică şi economică.

În intimă relaţie cu originalitatea se află caracterul naţional. 
Scriitorul dă o înaltă apreciere tradiţiilor poporului, capacităţilor lui 
creatoare, producţiilor sale poetice – expresii superioare ale vieţii 
spirituale a acestuia – şi chiar le consideră ca autentice izvoare 
istorice. El cere ca scriitorii „să ne dee cărţi atingătoare de ţară şi de 
naţia noastră”. Ca şi marele gânditor grec Socrate, scriitorul nostru 
apelează la „cunoaşterea de sine” şi scrie: „...când vom cunoaşte 
de ajuns istoria, obiceiurile, aşezământurile patriei, atunce vom 
păşi să învăţăm şi starea celorlalte ţări. Pentru acum să cunoaştem 
mai înainte de toate pe noi înşine”. Kogălniceanu făcea acest apel 
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pentru ca în acea perioadă istorică plana un mare pericol asupra 
culturii naţionale, străinismul.

Ce asemănare izbitoare cu prezentul, când la Chişinău sunt larg 
deschise uşile la tot ce e rusesc, american, ucrainesc, găgăuzesc, 
dispreţuindu-se tot ce e naţional. Am uitat că am fost rupţi de la 
trupul Ţării şi am făcut o ţară cu limbă de stat pe care nimeni nu 
o respectă. Avem chiar şi o revistă Limba română, care, din cauza 
situaţiei financiare deplorabile, nu-şi poate spune cuvântul în rândul 
maselor largi de cititori şi specialişti în materie...

În articolele de critică literară Kogălniceanu acordă o deosebită 
atenţie categoriei fundamentale a esteticii – frumosul. Precizând 
misiunea poeziei, esteticianul român afirmă „că ea trebuie 
întrebuinţată pentru celebrarea adevărului şi a frumosului, iar nu 
pentru a fi prostituată politicii şi personalităţilor”. Conştiinţa unui 
scriitor trebuie să fie povăţuită de „sentimentul frumosului şi a 
onestului”.

O preocupare aparte de linia îndrumării artelor Kogălniceanu 
manifestă în legătură cu teatrul. După părerea lui, teatrul joacă 
un rol colosal în viaţa popoarelor. Kogălniceanu scria: „...teatrul 
contribuie mai mult ca oricare lucru la progresul literaturii naţionale 
şi a luminilor printre clasele de jos”. Ideile expuse de Kogălniceanu 
în privinţa teatrului au un caracter mobilizator. Recomandările date 
actorilor merg pe linia realismului artei interpretative, a măsurii, a 
patosului interpretării, a naturaleţii jocului actoricesc. Prosperarea 
teatrului nostru este privită în funcţie de calitatea literaturii 
dramatice şi de talentul şi interpretarea pieselor de către actori. El 
cere ca jocul fiecărui actor să fie patetic şi plin de adevăr, cu mai 
puţină sentimentalitate şi mai mult natural.

Kogălniceanu a fost arhitectul care schiţase planul construirii 
unei noi literaturi şi ar fi fost normal să-şi aplice concepţiile estetice. 
El a rămas în istoria literaturii clasice româneşti drept un mare 
estetician, un deschizător de noi căi pentru scriitorii din timpul său 
şi pentru generaţiile viitoare.

Gheorghe SLABU,
conferenţiar, doctor în filosofie
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Activitatea misionarilor basarabeni în 
Japonia în a doua jumătate 

a secolului XIX

Creştinismul este o religie universală, care nu face deosebire de 
rasă, limbă sau neam, de aceea, mesajul creştin este adresat întregii 
lumi şi s-a răspândit pe toată faţa pământului, în toate ţările şi la 
toate popoarele. Acest universalism este întemeiat pe cuvintele lui 
Iisus Hristos, care spune ucenicilor şi apostolilor Săi: “…mergeţi 
şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh…” (Matei 28,19)1. Iar Sfântul Pavel – 
marele apostol al neamurilor, confirmă această unitate de credinţă 
indiferent de etnie, gen sau categorie socială: “…nu este elin şi 
iudeu, tăiere-mprejur şi netăiere-mprejur, bărbat, scit, rob, liber, ci 
Hristos, totul întru toţi” (Coloseni 3, 11). Tocmai de aceea Biserica 
este deschisă pentru toate neamurile şi culturile.

Pentru propovăduirea Evangheliei la toate neamurile şi formarea 
de noi comunităţi creştine, mai multe Biserici, în diferite perioade 
istorice au desfăşurat o intensă activitate misionară în lume, 
trimiţând preoţi sau călugări misionari în ţări sau ţinuturi păgâne 
sau de altă religie2. Astfel creştinismul s-a răspândit în toată lumea: 
din America şi până în Australia, din Islanda şi până în Africa de 
Sud, şi în prezent reuneşte mai mult de 1.775.000.000. de adepţi 
împărţiţi în trei mari confesiuni: Ortodoxă, Romano-Catolică şi 
Protestantă, dintre care 250.000.000 sunt ortodocşi3.

În legătură cu tema cercetării, mai întâi voi face o scurtă 
prezentare a istoriei pătrunderii şi răspândirii creştinismului în 
Japonia.

În China – ţara cea mai mare şi mai apropiată de Japonia, 
creştinismul este răspândit în anii 635-779 d. H. de către misionarii 
nestorieni veniţi din Persia4. Nu este exclus că din această ţară 
creştinismul a pătruns şi în Japonia. Această presupunere o putem 
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face pe baza mărturiilor misionarului iezuit Francisc Xaveriu 
(Xavier), care a descoperit, printre altele că în ochii japonezilor, 
oamenii cei mai erudiţi din lume erau chinezii: într-adevăr, marele 
imperiu de dincolo de mare era locul de unde japonezii se inspirau 
în arta, filosofia şi religia lor5. Constatând această dependenţă 
culturală a japonezilor, putem presupune că din China religia 
creştină ar fi putut să pătrundă şi în Japonia, dar despre aceasta 
deocamdată nu sunt mărturii scrise.

După descoperirea parţială a Americii în 1492 de către Christofor 
Columb şi a deschiderii drumului spre Indii, realizată în 1489 de 
portughezul Vasco da Gama, Biserica Romano-Catolică a început 
să-şi lărgească activitatea de convertire şi spre “lumea nouă” a 
Americii şi spre Asia sud-estică. În urma liniei de demarcaţie 
din 1498, trasată de papa Alexandru al VI-lea Borgia (1492-
1503), “lumea nouă” era împărţită în două: “Vestul meridional” 
de la 100 leghe vest de Canare era al spaniolilor, iar Răsăritul era 
al portughezilor. Misionarii europeni erau încadraţi în sistemul 
de ocupaţie colonialistă a acelor regiuni în rând cu principii şi 
navigatorii europeni. Opera aceasta misionară era oarecum legată 
de statele respective, care se obligau să o finanţeze ca patroni, 
ridicând biserici, suportând cheltuieli de deplasare, dăruind 
lumânări, vin, untdelemn, odăjdii, clopote etc. În 1542, când regele 
portughez a cerut misionari pentru India, a plecat unul din cei şase 
colegi ai lui Ignaţiu de Loyola (1491-1556), fondatorul ordinului 
iezuit, Francisc Xavier (†1552), despre care un istoric (Bihlmeyer) 
spune că a fost cel mai mare misionar de la Sfântul Apostol Pavel 
încoace. După ce a lucrat pe coasta apuseană a Indiei, în Goa, şi 
a cucerit pe cei mai disperaţi, pe cei din casta paria, cărora le-a 
predicat legea dragostei şi egalităţii, botezând mai multe mii de 
suflete, Xavier în 1549 pleacă în Japonia, unde la fel câştigă câteva 
mii de japonezi şi chiar câţiva prinţi din casta domnitoare Daimios. 
Xaveriu a rămas în Orientul Îndepărtat timp de 10 ani. A murit în 
1552 în drum spre China. Opera sa a fost continuată de mulţi alţi 
ucenici, dar nu în acelaşi duh6.

În 1571, iezuitul Gaspar Vilela, pe atunci de 17 ani misionar, 
a afirmat că în Japonia, s-ar fi aflat 30.000 de catolici. Opt ani 
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mai târziu, numărul lor ajunsese 150.0007. Totuşi aceste cifre 
sunt echivoce şi evazive. Numerele atât de mari nu reprezintă cu 
siguranţă numai catolicii convertiţi fără niciun interes: numeroşi 
principi doreau să ia parte la comerţul cu portughezii, de aceea 
mărturisirea de credinţă creştină a devenit un mijloc optim prin 
care ei se puteau apropia de comercianţii occidentali. Mulţi dintre 
localnici au acceptat creştinismul pentru că aşa le-a fost impus de 
către principii lor8. 

Cu astfel de metode, în 40 de ani, iezuiţii câştigară în Japonia 
vreo 300.000 de credincioşi, creând 13 seminarii şi 250 de 
biserici. Treptat au devenit suspecţi politiceşte că susţin planurile 
de cucerire ale portughezilor şi de aceea în 1597 au fost omorâţi 
26 dintre ei, deveniţi astfel martiri şi canonizaţi în 1862. Gelozia 
economică a olandezilor faţă de portughezi i-a făcut şi mai odioşi 
pe iezuiţi încât, în 1607-1666, persecuţia cea mai cruntă a dus la 
exterminarea iezuiţilor şi a credincioşilor catolici din Japonia. 
Începând de atunci, orice creştin care intra în Japonia era obligat 
mai întâi să calce crucea în picioare (ritualul efumi)9.

Rezultatele acestei grandioase opere spirituale n-au fost prea 
statornice, în primul rând pentru aceleaşi motive, pentru care au 
decăzut politiceşte: starea înapoiată a popoarelor creştinate, dar şi 
metoda misionară greşită, precum şi certurile între diferite forţe 
misionare. Acestea au fost de vină că opera misionară uriaşă 
a veacurilor XVI-XVII n-a durat; în unele regiuni, ca în China, 
Japonia, India, Paraguay etc., s-a destrămat aproape cu totul. 
Folosind mijloace externe impuse şi mai ales de “acomodare” la 
obiceiurile locale şi la credinţele locale, opera iezuiţilor – care a 
fost cea mai bogată – n-a fost de durată. În Japonia, unde pe la 1587 
convertiţii se numărau cu sutele de mii (între ei şi prinţii imperiului), 
misiunile catolice au fost distruse pe la 1650, încât acolo misionarii 
abia din secolul al XIX-lea au mai putut pune piciorul10.

În a doua jumătate a secolului XIX pe lângă misiunile Bisericii 
Catolice, care şi-au reluat activitatea misionară în Japonia după o 
întrerupere îndelungată, în Ţara Soarelui Răsare au pătruns misiunile 
protestante şi ale Bisericii Ortodoxe. Propovăduirea Evangheliei 
înseamnă şi anunţarea eliberării celor săraci şi celor oprimaţi. 
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Istoria misiunii este adesea istoria eliberării culturale, sociale şi 
politice11. De aceea şi în secolul XIX ca şi în secolul XVI, existau 
mai multe greutăţi şi obstacole în calea răspândirii învăţăturii lui 
Hristos, care au dăinuit şi la începutul secolului XX.

În primul rând, activitatea misionară este constrânsă peste tot de 
autorităţile japoneze dominate de puternice dispoziţii anticreştine, 
provocate de teama neîntemeiată că odată cu propovăduirea lui 
Hristos poporul va crede în El ca în Fiul lui Dumnezeu, atunci şi 
demnitatea împăratului Japoniei, în conştiinţa populaţiei va scădea, 
iar din această cauză va scădea patriotismul şi devotamentul 
poporului şi mai ales a armatei. Curtea imperială recunoaşte 
că ştiinţa şi şcoala occidentală sunt necesare pentru prosperarea 
Japoniei, iar religia venită din Occident (creştinismul) este 
considerată dăunătoare poporului japonez, deoarece împăratul se 
teme că evlavia poporului faţă de el, se va substitui cu veneraţia 
lui Hristos12.

Atitudinea deosebită faţă de împăratul nipon este consfinţită 
şi prin constituţia din 3 mai 1947, conform căreia Japonia este o 
monarhie constituţională, condusă de împărat care în acelaşi timp 
este şi “simbolul statului”13.

În al doilea rând, misionarii creştini constată că mulţi japonezi 
sunt atraşi spre creştinism din diferite interese meschine: dorinţa 
de îmbogăţire, de mărire şi popularitate, studierea în instituţii de 
învăţământ, dorinţa de avansare socială şi plăcerile lumeşti14.

Din 1639 şi până în 1853, când o escadră a Statelor Unite ale 
Americii a intrat în raza portului Edo în timp ce o escadră rusă 
a staţionat în faţa portului Nagasaki, şogunii impun o politică 
izolaţionistă a Japoniei. În urma tratatelor încheiate de Japonia 
cu Marile Puteri (1854 şi 1855), porturile nipone au fost deschise 
pentru comerţul cu străinătatea15. Şi peste câţiva ani, în 1858 aici din 
nou apar misiunile Bisericii Romano-Catolice, dar care nu au avut 
succes din cauza implicării misionarilor în problemele interne ale 
Japoniei. Abatele Roches a fost acuzat de participarea în rebeliunea 
daimio-urilor. În 1878 în Japonia existau 2 episcopi catolici, 35 de 
preoţi şi 16.622 de mireni. Dintre misiunile protestante în Japonia 
activează Societatea baptistă pentru propovăduirea Evangheliei 
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printre păgâni, fondată la Londra în 1792. Din 1859 această 
societate activează şi în Japonia. Societatea misionară suedeză, 
întemeiată în 1835, activează împreună cu o societate din Leipzig 
pe teritoriul Indiei şi întreţine 6 şcoli în Japonia, cheltuielile anuale 
constând 50.000 de franci16.

Trebuie menţionat faptul că în această perioadă atitudinea 
japonezilor faţă de străini nu era binevoitoare. Tratatele “de pace” 
impuse de ţările occidentale au provocat o mare nemulţumire a 
samurailor, care-i considerau “barbari” pe toţi străinii şi pledau 
pentru izgonirea lor totală din ţară. Deschiderea ţării pentru străini 
a contribuit la dezvoltarea xenofobiei, care se manifesta şi prin 
acţiuni violente făţişe. În prima jumătate a anului 1861 au fost ucişi 
5 străini. Atacuri armate asupra creştinilor, consideraţi de japonezi 
ca primii duşmani, au avut loc la Kioto, Edo şi Iocohama. Iar ruşii 
din oraşul Hakodate erau priviţi cu o suspiciune şi mai mare faţă 
de ceilalţi străini aflaţi în Japonia. Japonezii de atunci îi priveau pe 
străini ca pe nişte animale fioroase, iar creştinismul era considerat 
o sectă criminală din care făceau parte numai răufăcătorii şi 
vrăjitorii17. 

 După ce Rusia a încheiat un tratat comercial cu Japonia în 
anul 185518, în portul nipon Hakodate s-a deschis un consulat rus. 
Primul consul rus a fost numit Iosif Antonovici Goşkevici (1814-
1875), care a sosit aici în septembrie 1858 împreună cu familia, 
fiind însoţit de un ofiţer marin, un medic, un preot ortodox şi 
şase servitori. Pe lângă acest consulat, în 1859 a fost construită 
o biserică în cinstea Învierii Domnului19. Prin acest mic grup de 
persoane ortodoxia pătrunde în Ţara Soarelui Răsare.

Cel dintâi misionar ortodox, care începe propovăduirea 
Evangheliei între japonezi, a fost ieromonahul de neam rus Nicolae 
Kasatkin. Până la el ortodoxia nu era cunoscută în Japonia, cu 
toate că băştinaşii aveau prilejul s-o cunoască în China, cu care 
japonezii aveau strânse legături şi în care credinţa ortodoxă a fost 
propovăduită de misionarii ruşi încă din anul 171320 (după alte 
surse în 1715).

Urmare cererii consulului rus Iosif A. Goşkevici către Sfântul 
Sinod de la Sankt Petersburg de a i se trimite un preot cu studii 



122

Basarabenii în lume

123

Vol. III

teologice superioare, ieromonahul Nicolae Kasatkin, la 14 (2) 
iunie 1861, cu corabia militară „Amur”, a sosit în portul japonez 
Hakodate22, situat pe insula Hokkaido din nordul ţării. Însă tânărul 
misionar nu cunoştea limba japoneză, religia, istoria şi cultura 
Japoniei. De aceea, înainte de toate el trebuia să înveţe limba 
japoneză, fără de care nu se putea începe propovăduirea credinţei. 
Aceasta îi era foarte greu. Limba japoneză e un amestec de sunete 
chineze şi japoneze, fiind formată din o mulţime de dialecte. 
De aceea e socotită ca cea mai grea din lume. „Aveau dreptate 
misionarii catolici, când spuneau că ea a fost născocită de însuşi 
diavolul pentru a ocroti pe japonezi de misionarii creştini” - spunea 
în una din scrisorile sale ieromonahul Nicolae23.

La început părintele Nicolae o studiază singur. Mai târziu, 
când îşi găseşte profesori japonezi, învaţă cu ei timp de şapte ani 
pe clasicii japonezi, istoria poporului japonez şi alte lucrări de 
seamă ale scriitorilor japonezi vechi şi noi. Apoi a citit cu bonzii 
(călugării budişti) cea mai mare parte din literatura budistă, cu un 
cuprins foarte adânc şi greu de înţeles. În sfârşit face cunoştinţă 
cu viaţa şi obiceiurile poporului. De asemenea ascultă predicile 
publice ale propovăduitorilor budişti, socotiţi ca cei mai exemplari 
propovăduitori în ce priveşte limba şi pronunţarea. În acest chip a 
ajuns la cea mai desăvârşită cunoaştere a limbii, încât se mirau de 
aceasta şi japonezii, care se lăudau că limba lor nu o poate învăţa 
nimeni24. A frecventat şcoala particulară a renumitului erudit Kimur 
Kănsai unde a studiat istoria şi literatura japoneză, budismul, 
şintoismul şi confucianismul. Timp de opt ani el învăţa câte 14 ore 
pe zi. A frecventat adunările literare şi templele păgâne25.

Cu cât mai adânc pătrundea părintele Nicolae în sufletul 
poporului japonez, cu atât mai mult se încredinţa că cuvântul 
evanghelic va răsuna puternic în inima lor, răspândindu-se în toată 
împărăţia. Japonia şi japonezii au ajuns pentru el un ideal, pentru 
care era gata oricând să-şi jertfească sufletul. Părintele Nicolae a 
propovăduit numai pe Hristos, fără a avea alte scopuri: culturale, 
politice şi rusificatoare. El lucra desprins de orce influenţă, care l-
ar fi putut abate de la calea lui apostolică26.
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„Abia peste patru ani, spune părintele Nicolae, Dumnezeu mi-a 
trimis un om”. Acesta era Savabe, un samurai (nobil), care a slujit 
ca preot şintoist în Hakodate27.

În anul 1868, la începutul domniei împăratului Mutsu-Hito, 
creştinismul încă era interzis oficial, numai că pedeapsa cu moartea 
a celor care îl primeau, a fost înlocuită cu exilarea în insula Sahalin 
pentru scoaterea cărbunelui. Cu toate acestea, la 18 mai 1868, 
părintele Nicolae botează pe samuraiul Savabe cu numele de Pavel, 
iar spre sfârşitul acestui an au fost botezaţi încă 12 japonezi, iar 25 
se pregăteau să se boteze28.

Condiţiile sociale, politice şi culturale în care trebuia să-şi 
desfăşoare activitatea misionară ieromonahul Nicolae erau foarte 
dificile. În această perioadă au avut loc unele răscoale şi prigoniri 
împotriva creştinilor. Avem cazul din 1867, când guvernul japonez 
a închis în temniţă peste 20 de creştini japonezi, eliberaţi numai 
prin mijlocirea reprezentantului Franţei. Atitudinea duşmănoasă 
a japonezilor faţă de creştinism se poate vedea din următorul 
aviz, bătut la poarta oraşului Yokohama: „Religia creştină oficial 
se recunoaşte nepermisă şi strict oprită, această periculoasă şi 
diabolică sectă trebuie să fie prigonită”29.

Un autor conservator japonez spunea: “Egalitatea tuturor 
oamenilor propovăduită de Hristos este principiul cel mai periculos, 
după care e cu neputinţă să se unească morala răsăriteană cu cea 
apuseană într-un tot armonic”30.

În 1870 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a hotărât să 
se organizeze o misiune ortodoxă pentru predicarea cuvântului 
dumnezeiesc între japonezi, compusă dintr-un conducător, trei 
colaboratori misionari şi un cântăreţ; să se rânduiască patru centre 
misionare: în Tokio – capitala Japoniei, în Kioto – vechea capitală 
a Japoniei, în Nagasaki – leagănul creştinismului în Japonia şi în 
Hakodate, de unde misionarii ortodocşi să desfăşoare activitatea 
lor în partea de nord a insulei Nippon31. Cârmuitor al misiunii a 
fost numit ieromonahul Nicolae Kasatkin, înaintat la treapta de 
arhimandrit.

Odată cu înfiinţarea Misiunii s-a început o eră nouă pentru 
misionarismul ortodox în Japonia. Vom vedea însă, că aici au lucrat 
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rând pe rând puţini misionari. Cauza principală a fost că nu orşicine 
avea dorinţa să plece în Japonia. De aceea Misiunea întotdeauna 
avea lipsă de misionari. Cea dintâi condiţie, care se pune unui 
misionar, este cunoaşterea limbii în care vrea să propovăduiască. 
În academiile duhovniceşti din Rusia, mai ales în cea din Kazan, 
se predau în acest scop toate limbile vorbite în Rusia şi Siberia. 
Limba japoneză însă se preda numai la Universitatea din Sankt 
Petersburg, dar cunoştinţele ce le primeau studenţii de aici erau 
relative. Limba japoneză se mai preda, împreună cu cea chineză, 
manciuriană şi coreiană, în Institutul din Vladivostok, înfiinţat 
însă abia în 1898. Aici însă, scopul studierii limbii a fost numai 
administrativ şi comercial. Învăţarea temeinică a limbii japoneze 
se putea face numai în Japonia şi într-un timp îndelungat. De aceea 
puţini dintre misionarii ruşi o cunoşteau bine din pricina că ei se 
schimbau foarte des32.

Printre misionarii ortodocşi care au activat alături de 
arhimandritul Nicolae după înfiinţarea oficială a Misiunii, au fost 
şi câţiva români basarabeni.

Primul din ei şi cel mai însemnat, a fost arhimandritul Anatolie 
Tihai (după unele surse numele lui de familie este Chihai)33. 
Născut din părinţi moldoveni în satul Tărăsăuţi, judeţul Hotin. 
Deocamdată nu am găsit nicăieri în sursele pe care le-am consultat, 
anul lui de naştere. La botez a primit numele de Alexandru34. Tatăl 
lui, Dimitrie Tihai, a fost administrator al moşiei boierului Sturza 
din Noua Suliţă, judeţul Hotin. Anii de copilărie şi-a petrecut în 
satele Noua Suliţă şi Mărşiniţi din acelaşi judeţ35. Şi-a făcut studiile 
la Seminarul Teologic din Chişinău. Fiind în secţia mijlocie a 
Seminarului şi simţind o puternică chemare către viaţa monahală, 
la 29 septembrie 1860 a părăsit şcoala fără ştirea şi voia părinţilor 
şi a plecat la Sfântul Munte Athos, unde s-a şi călugărit în 1865 la 
renumita mănăstire Zografu36, ctitorită de Sfântul Ştefan cel Mare. 
Deşi Zografu este o mănăstire bulgărească, în acele timpuri aici 
vieţuiau mulţi călugări moldoveni, mai ales că această lavră athonită 
avea multe moşii şi mănăstiri pe teritoriul Basarabiei. În anul 1866 
se întoarce la Chişinău pentru a-şi termina studiile seminariale. 
Într-un singur an (1866-1867) a studiat materia claselor filozofică 
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şi teologică şi în 1867, după absolvirea Seminarului, se înscrie 
pe cont propriu la Academia Teologică din Kiev, susţinând cu 
succes examenele de admitere la toate disciplinele programului de 
seminar37. La Kiev a stat neîntrerupt până la absolvirea Academiei, 
studiind obiectele teologice şi limbile clasice38. În timpul studiilor 
a fost hirotonit în treapta de diacon şi preot (ieromonah). Aici, în 
1869, a avut prilejul să vadă şi să asculte pe vestitul ieromonah 
Nicolae Kasatkin, parohul bisericii consulatului rus din Japonia, 
care trecând prin Kiev, a vorbit studenţilor Academiei teologice 
despre starea misiunii din Japonia. Prin aceasta a trezit în sufletul 
ierodiaconului Anatolie o dorinţă neclintită de a se consacra slujirii 
misionare39. Îndată după absolvirea Academiei înaintează Sfântului 
Sinod o cerere, în care roagă să fie trimis în Japonia în calitate de 
membru al Misiunii. Cererea lui a fost aprobată. Înainte de a pleca 
în Japonia a fost înaintat la treapta de arhimandrit, iar după alte 
surse că ar fi fost tot ieromonah.

Arhimandritul Anatolie Tihai apare în Japonia în anul 1872 
şi ajunge aici cel mai apropiat colaborator al Arhiepiscopului 
Nicolae Kasatkin, lucrând pentru răspândirea Evangheliei în mai 
multe centre misionare. La început i se încredinţează conducerea 
postului misionar din Hakodate40, unde era deja o comunitate 
ortodoxă, compusă din 50 de membri. Atunci s-a hotărât la 
adunarea credincioşilor ca centrul Misiunii să fie mutat în Tokio 
(capitala ţării şi reşedinţa şefului Misiunii), iar în Hakodate să 
lucreze arhimandritul Anatolie. Astfel el era nevoit chiar de la 
începutul activităţii sale, să lucreze independent, având ca ajutori 
trei cateheţi japonezi: Matei Kangheta, Ioan Katakura şi Ioan Sakai. 
În Hakodate arhimandritul Anatolie a lucrat până prin anul 1880. 
Într-un timp relativ scurt, a deprins limba japoneză, pe care mai 
târziu a stăpânit-o la perfecţie. Datorită acestui fapt, “predica lui 
întotdeauna avea mare răsunet în sufletul poporului japonez, căruia 
mai mult decât altui popor îi place să-i vorbească în limba lui, cu 
toate că foarte mulţi japonezi cunosc câte o limbă europeană (afară 
de limba rusească, pe care o cunosc numai acei, care au învăţat în 
şcolile Misiunii ortodoxe) – scria în anul 1933 licenţiatul în teologie 
din Chişinău, Vladimir Sorocovschi în revista Misionarul nr. 12, 
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apărută în acelaşi an. Împreună cu cei trei cateheţi, arhimandritul 
Anatolie a organizat predici publice în trei puncte ale oraşului: 
în centru, unde era biserica consulatului rus şi locuinţa lui, şi la 
margini, în casele japonezilor ortodocşi. Până în 1875 el a creştinat 
225 de japonezi, formând astfel o comunitate ortodoxă, care 
număra aproape trei sute de membri. Pentru cârmuirea comunităţii 
el a organizat Consiliul parohial, compus din toţi cateheţii şi 10 
membri, aleşi dintre credincioşi. Obligaţiile acestui Consiliu au 
fost: educaţia religioasă a membrilor comunităţii şi îndreptarea 
lor potrivit canoanelor credinţei creştine41. Tot în Hakodate 
părintele Anatolie Tihai a construit o clădire pentru şcoală, cu 
o secţiune deosebită pentru fete, în care a predat mai mult el şi 
două învăţătoare japoneze: una invitată din oraşul Senday, iar alta 
aleasă dintre creştinele de pe loc. Aceste învăţătoare se ocupau şi 
cu catehizarea femeilor din oraş42. Trebuie să accentuăm faptul 
că aceste importante realizări au fost posibile numai după trei 
ani de la venirea părintelui Anatolie în Japonia. (Spre deosebire 
de arhimandritul Nicolae Kasatkin, care a învăţat limba timp de 
şapte ani, ieromonahul Anatolie într-un termen relativ scurt a 
învăţat limba japoneză, a reorganizat parohia, implicând în viaţa 
comunităţii şi mireni, a convertit peste 200 de băştinaşi, a deschis 
o şcoală în care era şi profesor. Toate acestea demonstrează râvna 
lui pentru răspândirea dreptei credinţe, capacităţile organizatorice 
şi darurile deosebite cu care l-a înzestrat Dumnezeu).

Atât în secţia de băieţi, cât şi în cea de fete se predau 
Catehismul, Istoria Vechiului şi a Noului Testament, Aritmetica, 
Geografia, Scrisul, limbile japoneză, chineză şi rusă. Pentru fete 
a rânduit câteva ore de croitorie, la care se învăţa şi împletitul. 
Între anii 1878-1880 în ambele secţiuni erau 70 de elevi43. Ulterior 
ieromonahul Anatolie înfiinţează două şcoli: una pentru băieţi şi 
alta pentru fete. Astfel şcolile din Hakodate sunt primele şi cele 
mai vechi instituţii de învăţământ ortodoxe din Japonia. La început 
aici se primeau copii de toate religiile. Programul şcolii de fete din 
Hakodate a fost adoptat şi de alte şcoli similare ale Misiunii, care 
s-au înfiinţat ulterior şi în alte oraşe din Japonia44.



126

Basarabenii în lume

127

Vol. III

Neajunsurile şcolilor de stat, în care nu se preda religia, ci numai 
morala, au îndemnat pe ieromonahul Anatolie să se ocupe în mod 
deosebit de educaţia copiilor. În acest scop el a organizat şcolile 
duminicale, existente în toate comunităţile ortodoxe din Japonia, 
numai că în Hakodate ele au fost exemplare datorită energiei 
părintelui Anatolie. Aceeaşi grijă a avut şi pentru oamenii maturi, 
căutând să le dea nu numai educaţia creştinească, ci să formeze din 
ei răspânditori iscusiţi ai ortodoxiei. Datorită faptului că ortodocşii 
din Hakodate au fost bine pregătiţi de către părintele Anatolie, 
ortodoxia s-a răspândit şi în celelalte oraşe din Nippon45.

Comunitatea a fost foarte bine organizată şi din punct de 
vedere moral-religios şi din punct de vedere material. În una din 
vizitele sale Prea Sfinţitul Nicolae Kasatkin a observat că numai la 
japonezii botezaţi în Hakodate toţi membrii familiei erau creştini. 
În alte părţi aceasta se întâmpla foarte rar46. În 1873 în Hakodate 
se înfiinţează Societatea de ajutor reciproc, care împrumuta celor 
nevoiaşi anumite sume de bani cu o dobândă foarte mică şi le 
împărţea ajutoare în natură înaintea sărbătorilor mari47. Cei mai 
mulţi ortodocşi japonezi fiind săraci, comunităţile lor nu puteau 
fi independente din punct de vedere material. Din cele 200 de 
comunităţi care existau în 1895, numai 3 se întreţineau singure şi 
una din ele era comunitatea din Hakodate48. Tot aici, la 9 iunie 1875, 
a fost hirotonit de către episcopul Pavel din Kamciatka, cel dintâi 
preot japonez ortodox pe nume Pavel Savabe49. Predicarea credinţei 
ortodoxe a fost împiedicată şi de reprezentanţii religiilor păgâne. 
Ca pricină de neînţelegere între ei şi misionari a fost chestiunea 
cimitirelor. Ortodocşii, neavând cimitire proprii adeseori se adresau 
bonzilor (călugări budişti) sau ranusilor pentru îngroparea morţilor 
în cimitirele lor. Aceştia însă cereau, ca la ceremonia îngropării, să 
se observe ritualul păgân, ceea ce ortodocşii nu admiteau. Astfel 
în Hakodate unui ortodox îi moare o fiică. Neavând unde s-o 
îngroape, bonzii au întrebuinţat toate mijloacele ca să-l atragă de 
partea lor. Atunci părintele Anatolie, într-o noapte, cu făclii aprinse, 
o îngroapă pe locul unde cândva a existat un spital rusesc50.
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La sfârşitul anului 1879, ieromonahul Anatolie părăseşte 
Hakodate, stabilindu-se pentru câteva luni în Tokio. Fiind un meşter 
bun în pictarea icoanelor, învăţând probabil acest meşteşug la 
Muntele Athos, a stăruit foarte mult şi în 1880 a reuşit să înfiinţeze 
acolo o şcoală de pictură bisericească. Mai târziu în locul acestei 
şcoli s-a deschis un atelier special pe lângă şcoala de fete din 
Tokio, în care multă vreme au lucrat două pictoriţe japoneze, care 
au pictat sfinte icoane pentru toate bisericile din provincii. Una din 
ele a absolvit Şcoala de pictură bisericească din Petersburg51.

La începutul anului 1880, conducătorul Misiunii, arhimandritul 
Nicolae Kasatkin, a hotărât să înfiinţeze un centru misionar la 
Osaka sub conducerea ieromonahului Anatolie52. Până atunci 
existau numai două centre misionare: la Tokio şi Hakodate. Aici la 
Osaka el zideşte o biserică pentru 200 de oameni, pe care singur o 
pictează în stil athonit53. (După alte surse se spune că a pictat numai 
icoanele pentru această biserică). Organizează şcoli dumninicale 
pentru copii, pe care însuşi le conduce, iar în 1883, pentru pregătirea 
propovăduitorilor, care trebuiau să predice în sudul Japoniei unde 
dialectul limbii se deosebea de dialectul din nord, el înfiinţează 
şcoala de cateheţi. A predicat în oraşele Kamioko şi Hamamatsu, 
căutând să pregătească terenul favorabil pentru predica ortodoxă 
şi în insulele sudice ale Japoniei; de câteva ori a predicat în Kioto 
– oraşul sfânt al japonezilor, unde a încercat să pună temelia unei 
comunităţi ortodoxe54. Predica în rândul credincioşilor din diferite 
localităţi ale ţării era foarte dificilă, deoarece limba japoneză are 
multe dialecte, iar limba literară scrisă se deosebeşte foarte mult 
de cea vorbită. De aceea misionarii trebuiau să predice cu multă 
atenţie, mai ales celor neştiutori de carte. Conducătorul Misiunii, 
arhimandritul Nicolae Kasatkin, ieromonahul Anatolie Tihai şi 
arhimandritul Serghie Starogorodski, cunoşteau foarte bine limba 
japoneză şi erau socotiţi ca cei mai buni predicatori, iar predicile 
lor publice au fost iubite şi căutate de păgâni55.

Unii cercetători susţin că el şi-a făcut un mare merit prin 
colaborarea la diferite traduceri creştine în limba japoneză56, şi 
că ar fi fost cel dintâi care a tradus Sfânta Evanghelie în această 
limbă57. 
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Fiind departe de patrie, ieromonahul Anatolie nu înceta să 
menţină relaţii cu Basarabia. A venit de vreo două ori pe aici şi cu 
pasiune a povestit despre misiunea ortodoxă în Japonia58. A purtat 
corespondenţă cu rudele sale. Este cunoscută scrisoarea sa în limba 
română, adresată surorii sale Mafiţa Balac din Chişcăreni, judeţul 
Bălţi, trimisă tocmai din Tokio, la 23 ianuarie 188059. A trimis 
pentru publicare în presa bisericească din Chişinău diferite articole 
şi studii despre succesele Misiunii ortodoxe în Japonia60.

Iată cum a fost caracterizat misionarul basarabean în paginile 
publicaţiilor periodice din Rusia (“Странник”, № 1, 1896 şi 
“Церковные Ведомости”, № 40, 1894): “Caracterul liniştit, râvna 
şi consecvenţa în toate acţiunile, tactica şi răbdarea deosebită, atât 
de necesare în legăturile europenilor cu japonezii, blândeţea, unită 
cu căldura inimii şi dragostea nemărginită pentru turma sa; mai 
ales aceasta şi-a exprimat-o faţă de copii”. În timpul activităţii 
sale la Hakodate s-a îmbolnăvit de reumatism la cap, de care a 
suferit toată viaţa, şi în 1893, când boala s-a agravat, se întoarce în 
Rusia pentru tratament61. Cu toate stăruinţele doctorilor de a-i reda 
sănătatea, arhimandritul Anatolie, după un timp scurt, în ziua de 28 
noiembrie 1893 a murit la Petersburg, unde a şi fost îngropat.

Astfel după 21 de ani de activitate (1872-1893) s-a stins viaţa 
unui dintre cei mai mari râvnitori pentru propovăduirea ortodoxiei 
printre păgâni. Cei care l-au deplâns mai mult sunt misionarii cu 
care a lucrat în Japonia şi credincioşii japonezi, care în amintirea lui 
au ridicat în apropierea catedralei din Tokio un monument în formă 
de cruce. A fost mult iubit de către japonezii lui, care i se adresau 
numai cu “batiuşka” (părinţele) rusesc, de care fapt se mirau toţi 
misionarii ruşi şi chiar Prea Sfinţitul Nicolae al Japoniei.

În ziarul Neamul românesc nr. 94 din 1 mai 1938, preotul-
cercetător Paul Mihailovici scria în articolul său despre misionarul 
Anatolie Tihai: “Astfel, din acele foarte îndepărtate meleaguri 
străine, un suflet de misionar moldovean lupta pentru răspândirea 
şi înălţarea creştinismului ortodox. Şi în această zi (24 aprilie 1938) 
a Învierii Domnului, când se cunoaşte izbânda creştinismului în 
Japonia, unde s-au înălţat catedrale şi s-au înfiinţat episcopii, se 
cuvine a înălţa un gând şi a învăţa un nume de apostol român din 
Basarabia”.
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Din cei nouă membri ai Misiunii ruse care au activat în Japonia 
în anul 1880, trei erau moldoveni62. Unul din ei este Iacov Tihai 
– fratele arhimandritului Anatolie. Acesta a absolvit Seminarul 
Teologic din Chişinău în anul 1869, iar în anul următor (1870) 
susţine un examen la Şcoala de Canto pe lângă Curtea Imperială 
din Peterburg pentru a ocupa postul de cântăreţ la biserica 
consulatului rus şi dirijor al corului bisericesc. În anul 1874 pleacă 
în Japonia şi activează aici în Şcoala de cateheză. În 1884 este 
trecut în subordinea Ministerului de Externe rus şi ataşat Misiunii 
din Tokio63. El era un bun cunoscător al limbii japoneze64 şi a fost 
căsătorit cu o japoneză ortodoxă pe nume Elena Savabe65. Probabil 
este fiica lui Pavel Savabe, primul preot japonez ortodox, hirotonit 
la biserica din Hakodate, păstorită de fratele său Anatolie. Doi din 
fiii lui se află cu serviciul în Rusia: unul în Taşkent, iar al doilea în 
Chişinău. A organizat un cor din japonezii ortodocşi şi a pus pe note 
câteva din cântările bisericeşti (în limba japoneză)66. În scrisoarea 
din 23 ianuarie 1880, ieromonahul Anatolie îi comunică surorii 
sale Mafiţa Balac: “Peste un an, dacă Domnul va dărui sănătate, 
negreşit ne vom vede, pentru că la sfârşitul anului acestuia eu 
socotesc să am otpusk (concediu) pe vro 6-8 luni de zile, atunce 
şi Iacov cu Elena şi cu copiii vom veni. Iacov acuma au primit din 
Peterburg dozvolenie (învoire) să se ducă în Rosia, dar el aşteaptă 
să ne ducem la un loc”67. Probabil că această intenţie s-a realizat. 
A fondat în anul 1886, primind iarăşi un concediu de şase luni, se 
întoarce în Rusia68, unde se îmbolnăveşte, fiind în oraşul Odesa şi 
moare în 188769. Nu se cunoaşte locul unde a fost înmormântat, 
dar aflându-se aproape de pământurile basarabene, corpul său 
neînsufleţit ar putea să fi fost adus şi îngropat la baştină. Poate că 
şi astăzi cineva din urmaşii lui Iacov Tihai locuieşte în Odesa sau 
în Basarabia?

Al treilea basarabean angajat în Misiunea japoneză a fost 
Dimitrie Livovschi, nepotul renumitului compozitor şi artist al 
muzicii – Grigorie Livovschi.

Peste un an după hirotonia sa în treapta de episcop pentru 
credincioşii japonezi cu titlul de Revel şi vicar al episcopiei din 
Riga (30 martie 1880), Prea Sfinţitul Nicolae Kasatkin se întoarce 
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în Japonia, aducând cu sine trei misionari noi. Printre aceştia a fost 
şi cântăreţul Dimitrie Livovschi. El a lucrat în Japonia în calitate 
de diacon peste 30 de ani. Activitatea lui principală a fost formarea 
unui cor din 150 de elevi şi eleve, care cântau în catedrala din Tokio. 
La aceasta a ajuns după o muncă nedescrisă, japonezii fiind cu totul 
lipsiţi de talentul muzical. Cunoştea la perfecţie limba japoneză şi 
în şcolile Misiunii din Tokio preda limba rusă cu multă sârguinţă.

Din anul 1874 în Tokio funcţiona o Şcoală de cântăreţi. Aici 
sub conducerea diaconului Dimitrie Livovschi, elevii se ocupau cu 
studiul cântării bisericeşti, cu citirea şi rânduiala slujbelor. Afară de 
aceasta, ei se obligau să urmeze şi cursurile Şcolii de cateheţi. În 
anul 1888 şcoala avea 20 de elevi. De la 1897 nu se mai pomeneşte 
de ea în “Dările de seamă” ale Misiunii70. Nu se ştie dacă a fost 
căsătorit, dar putem presupune că înainte de hirotonia sa în treapta 
de diacon a primit şi taina Cununiei în Japonia, pentru că atunci 
când a venit în 1881 era numai cântăreţ.

Trebuie să mai spunem că procedeul prin care păgânii au 
fost atraşi la predică, era săvârşirea slujbelor în biserică în limba 
japoneză. Episcopul Veniamin din Kamciatka, care a făcut o 
vizită bisericii din Hakodate, spune că pe la 1872 aici se cânta 
în limba japoneză “Doamne miluieşte” şi “Sfinte Dumnezeule”, 
iar Evanghelia, Apostolul, Crezul şi Tatăl nostru, se citeau şi în 
limba slavonă şi în cea japoneză. De la 1873 până astăzi în toate 
bisericile înfiinţate în Japonia slujbele se săvârşesc numai în limba 
japoneză71.

Cea mai strălucită şi bogată perioadă în convertirea japonezilor 
este socotită între anii 1885-1890, când s-au botezat 7633 de suflete. 
În total la 1890 erau 17.614 japonezi ortodocşi72. În anul 1893 au 
mai fost botezaţi 1182 de suflete, în anul 1894 – 952 de suflete. În 
1895 existau 220 de comunităţi ortodoxe cu 22.000 de creştini, un 
episcop şi 28 de slujitori bisericeşti, 8 diaconi, 17 citeţi, 154 de 
predicatori. În oraşul Tokio Misiunea avea o şcoală de catehizare, 
un Seminar Teologic, o clasă pentru citeţi, o şcoală de fete, toate 
împreună, având 26 de profesori. În Hakodate existau câteva şcoli 
în care învăţau 112 elevi. În Osaka exista o şcoală de cateheză 
condusă de preotul local73. Cred că aceste cifre pot servi şi ca o 
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totalizare a activităţii anevoioase şi pline de sacrificii a românilor 
basarabeni în glia Domnului şi pentru apropierea dintre popoare. 
Despre moldovenii noştri ajunşi la capătul lumii, arhimandritul 
doctor Antim Nica, şeful Misiunii religioase din Transnistria cu 
sediul la Odesa (1941-1944), scria în revista “Misionarul” nr. 2-3 
pe anul 1942, la p. 108-109: “Aceste vocaţiuni misionare, răsărite 
pe pământul basarabean, prin contribuţia lor oricât de modestă 
la răspândirea dreptei credinţe în Extremul Orient, – fac cinste 
provinciei dintre Prut şi Nistru şi arată că în Basarabia, după anul 
1870, precum se va vedea şi mai departe, începe să se dezvolte 
interesul pentru preocupările misionare externe”.

Altă contribuţie a Basarabiei la răspândirea cauzei creştine între 
păgâni vine din partea Comitetului eparhial din Chişinău al Societăţii 
misionare ortodoxe. Societatea misionară ortodoxă a fost înfiinţată 
în 1869, în Petersburg, având ca scop răspândirea creştinismului 
între păgâni, susţinerea noilor convertiţi, înfiinţarea de şcoli şi 
aşezăminte de binefacere între cei de altă credinţă, traducerea şi 
tipărirea cărţilor de cult în limbile indigenilor etc. Chiar în 1870, 
Societatea deschide comitete în 13 eparhii din Rusia. Iar în 1905 
avea 54 comitete eparhiale, cu un număr de 18.023 membri. 

Chestiunea înfiinţării Comitetului eparhial din Chişinău, a fost 
pusă din 1879 de arhiepiscopul Pavel Lebedev. Deschiderea oficială 
însă a avut loc la 6 aprilie 1880, în urma unui apel al chiriarhului 
către credincioşi. Comitetul eparhial din Chişinău şi-a creat un 
însemnat merit prin propaganda desfăşurată între localnici în 
favoarea misiunilor din alte ţinuturi şi îndeosebi prin colectarea de 
fonduri pentru misiuni74. Printre multiplele titluri de colecte care se 
făceau în timpul anului în toate parohiile din gubernia Basarabiei, 
se adunau bani special pentru Misiunea ortodoxă din Japonia75. 
La sfârşitul anului 1880, Comitetul eparhial din Chişinău adunase 
2024 ruble şi număra 345 membri. De la înfiinţarea Comitetului 
şi până în 1908 s-au adunat peste 73.000 ruble, plus realizări 
din procente de 3300 ruble. Din aceste fonduri, 69.000 ruble au 
fost vărsate misiunilor din Siberia. „Schiţând aceste frânturi din 
lucrarea de apostolat a Basarabiei din vremuri trecute, – spunea 
arhimandritul doctor Antim Nica, – sufletul mi se umple de bucurie 
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şi nădejde. Basarabia pravoslavnică, care a înţeles să întindă mână 
de ajutor misiunilor între păgâni, să pună umărul la sprijinirea 
cauzei ortodoxe la Locurile Sfinte împotriva Semilunei cotropitoare 
şi să trimită din mijlocul său misionari în Extremul Orient, – e 
vrednică de toată lauda. Manifestări ca acestea presupun un spirit 
religios treaz şi o energie prisoselnică gata de sacrificiu. Adevăratul 
misionarism întotdeauna a însemnat jertfă şi dăruire de sine”76.
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de Etnografie şi Istorie Naturală (Chişinău), nr. 10312/58, f. 1, 14, 22, 29, 
36, 43.

76 Arhim. dr. Antim Nica, op. cit., p. 109, 110, 111.

Alexandru MAGOLA
6 noiembrie 2003, Chişinău
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Dorul de Moldova este o stare a 
sufletului meu

De vorbă cu Nadejda Cepraga

– Dragă Nadejda Cepraga, publicul spectator din Moldova vă 
duce dorul, speră săl mai bucuraţi cu prezenţa şi, fiind curios, 
vreau să aflu totul despre realizările Dvs. de ultimă oră.

– La finele anului 2004 am lansat două CD-uri antologice – 
„Sunetul ploii” şi „Dispoziţie de dragoste”. Alături de cântecele 
lansate recent, am inclus şi din cele mai vechi – într-o nouă viziune 
sonoră. De altfel, în recitalurile mele integrez cu plăcere şi melodii 
de altă dată, căci ele au rămas in inimile melomanilor. Consider 
că repertoriul este cea mai mare bogăţie a unui artist pe care nu 
i-o poate lua nimeni. Tot în anul 2004 mi-a fost acordat Premiul 
Pegas – pentru întreaga activitate artistică. Mă bucur că am evoluat 
în cadrul diverselor manifestări cultural-artistice cu participarea 
colegilor din Moldova – Zilele Culturii Republicii Moldova în 
Federaţia Rusă, „Moldova prezintă” şi altele.

Cu diferite ocazii ne întâlnim la Ambasada noastră, atât cei din 
Moscova – Eugeniu Doga, Maria Codreanu, Lilia Amarfii, Stela 
Argatu, cât şi colegii care vin în turnee – Ion Suruceanu, Nelly 
Ciobanu, Constantin Moscovici, orchestra „Mugurel”.

– Când vi se face dor de Moldova?
– Oriunde aş fi, în SUA, Franţa, Germania, Spania, Italia, Israel 

– or, aceasta a fost traiectoria turneelor în ultimii doi ani – mă 
gândesc la Moldova şi cel unde locuiesc mai mult – Moscova. 
Artistul este ca pasărea: cântă oriunde, dar revine la cuibul său.

– Este greu să fii vedetă?
– Vedetă eşti în scenă, pe când în viaţa de toate zilele, e mai 

bine să fii om ca toţi oamenii. Statutul de vedetă se cucereşte uşor, 
mai greu este să-l menţii, deoarece apar noi curente muzicale, se 
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modifică preferinţele publicului. Pentru a rezista în timp, trebuie să 
fii un bun profesionist.

– A fost nevoie de sacrificii ca să deveniţi cea care sunteţi?
– Fiecare om se naşte sub steaua sa. Mai mult sau mai puţin 

norocoasă. Cred că Muzica mi-a fost predestinată, de aceea am 
muncit, am perseverat pentru a-mi îndeplini vocaţia. Chiar dacă 
uneori sunt nevoită să mă dezic de ceva în favoarea Muzicii, nu 
consider că fac un sacrificiu.

– Cu ce fel de muzică vă alimentaţi sufletul? Vă reascultaţi 
frecvent cântecele?

– Ascult cu plăcere muzică populară în care freamătă tristeţele 
şi bucuriile vieţii. Ea îmi dă puteri. Este aerul de acasă, de care, 
adeseori, am nevoie. În toate concertele, obligatoriu, includ şi 
cântece populare, care se cântau frecvent în casa copilăriei mele, 
la Răspopeni. Îmi place şi muzica clasică, academică. Uneori, mă 
delectez cu piese ale starurilor internaţionale. Reascult cântecele 
din propriul repertoriu doar atunci când doresc să modific sau să 
verific ceva.

– Care ar fi proiectele pentru viitorul imediat al Nadejdei 
Cepraga?

– Să mă întâlnesc cu admiratorii mei din Moldova, care, vreau 
să cred, nu m-au uitat.

Anatol CACIUC
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Nina Mateevici

Era, cu adevărat, o fire romantică, visătoare, spirituală şi de 
o rară frumuseţe – o boemă. Astfel o caracterizează amintirile 
prietenei sale fidele, de-o viaţă – din anii copilăriei până la 
dureroasa despărţire – Gretti-Lucia Petrescu. „Nimeni şi nimic nu 
a putut înlocui sau egala această sinceră şi înflăcărată amiciţie”, 
– mărturiseşte dna Petrescu despre această frumoasă prietenie care 
a început din primele clase de liceu.

Nina rămâne orfană la abia doi anişori neîmpliniţi, când tatăl ei, 
la 29 de ani şi patru luni, trece subit în lumea celor drepţi, în august 
1917, la scurt timp după ce a scris, la Mărăşeşti, ultima sa poezie 
– „Deasupra târgului Bârlad”.

Aşadar, împrejurările au făcut ca Nina să găsească alinare 
sufletească şi în casa fratelui poetului – Victor Mateevici, căsătorit 
cu văduva lui Simion Murafa – Polina Rozvezev, şi în cea a lui 
Ion Petrescu, director al Băncii Viticole, mai ales că în sânul 
acestor familii erau copii de vârsta ei: Silvia Murafa-Mateevici şi 
Gretti-Lucia Petrescu. Ultima păstrează şi acum cele mai frumoase 
amintiri despre anii adolescenţei trăiţi împreună la Chişinău, apoi 
şi la Bucureşti. „Eram, de fapt, opuse unei alteia: eu – sobră, 
rezervată, ea îmi dădea suflu – veselă, cochetă, un chip de madonă. 
A făcut parte integrantă din viaţa mea, din copilărie şi până în 
ultimele clipe ale vieţii. Şi astăzi vorbesc cu ea...”

Nina s-a născut în Chişinău, la 23 decembrie 1915, pe când tatăl 
ei era preot al unei brigăzi de artilerie în armata rusească încartiruită 
în Galiţia. În aceşti ani, 1916-1917, Mateevici face cunoştinţă cu 
Nicolae Iorga, Ştefan Berechet, Octavian Goga, Nichifor Crainic, 
Ştefan Bulat, Vasile Harea ş.a. De acolo, se vede, de la un Iorga, 
de la o carte, un ziar, o poezie în limba română, Mateevici soarbe 
„un potop nou de cuvinte”. Despre acestea scrie acasă, dar mai 
cu seamă despre micuţa Nusec, Sentusenchinâş, după cum o 
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„botează” uneori, nutrind faţă de ea o afecţiune deosebită. Mama, 
la rându-i, scrie în jurnalul său: „Ninocica încearcă să reproducă 
cuvintele auzite, dintre care unele le pronunţă foarte comic. Spre 
amintire, notez unele: ploaie – oaie, ridiche – diche, băieţel – ţel, 
pâine – mâine, pască – cască” (5 iunie 1917); „Astăzi am verificat 
lucrurile lui Alexei din geamantan şi am dat de un carneţel de 
versuri, scrise în ultimele zile, înainte de îmbolnăvire. Sunt şi nişte 
versuri dedicate Ninocicăi: eu nu le pot citi, ca să le aflu sensul, 
dar inima îmi spune că aceste versuri sunt pline de dragoste faţă de 
mica noastră odraslă. Cât de greu, cât de insuportabil este când mă 
gândesc că ea nu-şi va putea aduce aminte de tăticul ei, care atât 
de mult o iubea...” (17 august 1917). Iar la 21 noiembrie, după trei 
luni de la decesul soţului, se destăinuie: „...se zvoneşte insistent că 
Basarabia va fi anexată la România. Îmi e imposibil să rămân aici, 
deoarece nu cunosc limba... dar... îmi este greu să mă despart de 
scumpul mormânt al soţului, lipsind-o pe Ninocica de patria ei” şi 
„dacă aş lua-o în Ucraina, n-ar cunoaşte limba română şi ar primi 
o educaţie în alt spirit... Trebuie să se dezvolte pe acelaşi tărâm în 
care a crescut tatăl ei”.

Era o dorinţă sinceră; şi Teodosia Mateevici, a nutrit-o, pare-
se, atâta timp cât a fost în viaţă. Pe 29 octombrie 1923, cu ocazia 
dezvelirii stelei cu basoreliefurile turnate în bronz ale lui Al. 
Mateevici, S. Murafa şi Gh. Hodorogea – Nina recită – stând pe 
o masă, special adusă, înflăcărata poezie-imn „Limba noastră”, în 
faţa unui numeros public – rude, autorităţi civile şi militare din 
Chişinău.

În 1933, Teodosia Mateevici se mută, împreună cu Nina, 
la Bucureşti. Domiciliază într-un apartament de tip „propritate 
personală”, aflat într-un bloc construit cu credite acordate de Casa 
Corpului Didactic. Nina urmează studiile la Universitate (franceza 
şi italiana). Însă la examenele de licenţă nu se prezintă. În anii celui 
de-al doilea război mondial este trimisă, probabil, la nişte cursuri 
în Franţa. Ajunge apoi în Italia, Portugalia, şi de acolo reuşeşte să 
se reîntoarcă în ţară. Între timp, în 1948, încearcă să treacă graniţa 
(din partea Austriei) spre Franţa (era logodită), însă nu izbuteşte: 
este reţinută la Viena, într-o zonă unde se aflau sovieticii. Până 
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la urmă se alege cu doi ani de închisoare (învinuită de spionaj). 
Curând se căsătoreşte cu un comerciant (deţinătorul unui complex 
de patiserie) din Târgu-Mureş. În 1963 divorţează şi revine în sânul 
familiei. Însă peste zece ani mama o părăseşte pentru totdeauna. 
Acest fapt a zguduit-o foarte mult. Din unele surse (Efim Levit) 
aflăm că ea a mai fost angajată, prin anii 1968-1970, în serviciu la 
Biblioteca Academiei Române.

Nina, căreia îi plăcea să călătorească, să ducă o existenţă 
„nebunatică”, era unică în felul său de a fi, de a se manifesta. Nu 
scria versuri, nu avea înclinaţii artistice, dar, cu toate acestea, 
s-a interesat mult de opera tatălui său, mai ales în ultimii zece-
doisprezece ani ai vieţii. Împreună cu alţi basarabeni – publicistul 
Grigore Filip-Lungu, preotul Vasile Ţepordei, părintele Gheorghe 
Cunescu, poetul Florin Costinescu, vărul primar al lui A. Mateevici 
Eugeniu Solomon ş.a. – organizează parastase (hramuri), face 
demersuri ca unele opere mateeviceene să fie incluse în antologii, 
manuale şcolare etc.

În 1948, la Bucureşti este creat un cenaclu literar, „Limba 
noastră”, cu sediul la biserica „Precupeţii Noi” (str. General 
Broşteanu, 12) care activa „clandestin” – sub pretextul unor servicii 
religioase, de hramul Seminarului Teologic sau al Şcolii Eparhiale 
din Chişinău. La şedinţele cenaclului participau persoane originare 
din Basarabia – preoţii Galaction Buruiană, Gheorghe Cunescu 
etc., precum şi un cor format din fostele eleve „eparhialiste”. 
La comemorarea a 50 de ani de la naşterea poetului a sosit la 
Bucureşti şi Victor Mateevici – ca să ia parte la o „pomenire” 
în biserica Catedralei „Sfântul Spiridon Vechi” (de lângă podul 
Şerban-Vodă). Nina Mateevici, susţinută de Societatea „Relief 
românesc”, de preşedintele ei, Gheorghe Burcescu, de Grigore 
Filip-Lupu, a stăruit şi a propus ca inspiratele versuri ale poeziei 
„Limba noastră” şi armonioasa melodie a profesorului de muzică 
Alexandru Cristea să fie introduse în volume de cântece, precum 
s-a şi realizat în „Înalţă-te, frumoasă ţară” ş.a. Împreună cu mama 
întreţine cărespondenţă cu pasionatul cercetător Gheorghe Cincilei 
şi cu poetul şi publicistul Anatol Ciocanu în vederea transmiterii 
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către Muzeul Republican de Literatură a unor documente-facsimil 
privind viaţa şi opera lui Al. Mateevici etc.

În martie ’82 fiica poetilui participă la oficierea unui serviciu 
divin în memoria tatălui, deşi era deja în faza avansată a bolii sale 
năprasnice. La 19 aprilie încetează din viaţă şi este înmormântată 
la Cimitirul Şerban-Vodă-Bellu, unde odihneşte şi mama sa (din 
23 martie 1973) – în cavoul familiei Zahariadi, originară din 
Chişinău şi înrudită cu seminţia Mateevici. Rudenia se trage de la 
verişoara Ninei – Aglaia, căsătorită cu prof. universitar Constantin 
Zahariadi. Aglaia şi Constantin, plecaseră prin ’52 în Grecia: el s-a 
stins din viaţă, iar ea locuia la Atena, într-un Institut de asistenţă 
pentru bătrâni. La Bellu, pe o placă de marmură separată, lângă 
fotografia Ninei, este gravat: „Aici odihneşte Teodosia Mateevici şi 
Nina Mateevici, soţia şi fiica preotului-poet Alexie Mateevici”.

Conform voinţei testamentare a Ninei, toată averea a fost lăsată 
prietenei sale – Gretti-Lucia Petrescu, iar jumătate din valoarea 
apartamentului i-a revenit verişoarei Aglaia. Mica arhivă literară 
a tatălui, care la început se afla în casa lui Victor Mateevici, este 
preluată, după decesul acestuia (1968), de către soţia poetului, 
Teodosia, şi fiica sa, iar mai apoi încredinţată (1980) dnei Petrescu, 
care s-a străduit să realizeze tot ce i-a stat în puteri pentru a păstra 
vie memoria poetului Mateevici: unele scrisori ale lui Mateevici 
şi cronica de familie a soţiei poetului au fost predate istoricului 
literar Grigore Filip-Lupu, pentru a fi traduse din ruseşte în 
română; caietul de buzunar cu poemele de la Mărăşeşti i s-a remis 
lui Florin Costinescu, ca să-l valorifice şi să transmită facsimile ale 
originalului la Chişinău ş.a.

Gretti-Lucia Petrescu are marele merit de a fi transmis (prin 
intermediul subsemnatului) Muzeului Literaturii Române „Mihail 
Kogălniceanu” din Chişinău toate documentele moştenite. Printre 
acestea se numără: carnetul – pomenit mai sus – poemele scrise 
cu caractere latine (iunie – iulie 1917), jurnalul soţiei poetului, 
precum şi circa 60 de scrisori inedite ale lui Mateevici, care cuprind 
perioada dintre anii 1912 şi 1917, multe fotografii de familie etc.

Vlad CHIRIAC



142

Basarabenii în lume

143

Vol. III

O viaţă cu calificativul 
“Magna cum laudae”

Multă vreme nu-l cunoşteam, nu-i ştiam nici numele. Ne 
cunoştea în schimb el. Pentru că era ţărână din ţărâna noastră. 
Este vorba de preotul Paul Mihail, urmaş al unui neam de răzeşi şi 
preoţi, pământean de-al nostru născut la 29 iunie 1905 în Cornova 
din judeţul Orhei (astăzi raionul Ungheni). Rămânând orfan la 
vârsta de 3 ani, a crescut şi face şcoală la mănăstirea Hârjăuca, 
apoi la Seminarul Teologic din Chişinău. Se înscrie după aceasta 
la Facultatea de Teologie din Iaşi cu sediul la Chişinău şi în 1930 
susţine teza de licenţă cu calificativul “Magna cum laudae”, 
acordându-i-se o bursă pentru a-şi continua studiile în mai multe 
centre sud-est-europene (Iugoslavia, Bulgaria, Muntele Athos 
din Grecia, Istanbul). A şi remarcat această fericită perioadă din 
biografia sa în Jurnalul călătoriei de studii în sudestul Europei 
(editat, de altfel, în 1990 la Bucureşti).

În 1933, căsătorindu-se, Paul Mihail e hirotonit diacon la 
Catedrala din Chişinău, apoi devine preot la Soborul Vechi (al 
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil). În 1944, în urma desfăşurării 
operaţiilor militare, ca şi multe alte feţe bisericeşti, este nevoit să-şi 
părăsească baştina şi se refugiază peste Prut. Despre acest trist 
eveniment scria pe atunci, “cu lacrimi în inimă”, în ziarul Moldova: 
“...Au rămas răzeşii harnici şi evlavioşii, cu bogatul suflet şi cu 
zapisurile vechi ascunse în podul caselor... A rămas doina noastră 
melancolică şi plină de jale a codrenilor şi plugarilor... A rămas 
limba... A rămas pământul... A rămas Dumnezeu...”

Licenţiat în teologie, părintele absolveşte şi Secţia de istorie 
a Facultăţii de Litere (Universitatea din Iaşi), iar în 1945 mai 
susţine şi doctoratul (tema: “Ctitorii româneşti către locurile sfinte 
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şi popoarele vecine”), după care devine doctor în teologie cu 
specialitatea “Istoria Bisericii”.

Promotor al culturii şi spiritualităţii româneşti, Paul Mihail 
a fost un venerabil preot, dar şi un mare cercetător – istoric şi 
bibliograf, – din 1928 şi până la sfârşitul zilelor a publicat peste 
400 de studii, articole, recenzii, documente, note în volume şi 
în publicaţii din România şi din străinătate, începând în 1928 cu 
studiul Despre bibliotecile parohiale şi ajungând în 1993 la Acte 
în limba română tipărite în Basarabia. Sensul major al acestei 
îndelungate şi vaste activităţi îl constituie investigarea şi punerea 
în circulaţie a unui imens material documentar referitor la istoria 
românilor de pretutindeni, material în majoritate căutat şi depistat 
în arhivele şi bibliotecile din străinătate: documente medievale 
manuscrise (slave, greceşti, româneşti) şi carte veche românească. 
Părintele Paul Mihail a fost, de fapt, acel “prim român” care a 
realizat ipoteza ce s-a dovedit a fi justă, şi anume că depozitele 
de documente din Europa de Sud-Vest şi Mediterana Orientală 
trebuie să cuprindă un număr neaşteptat de important de izvoare 
din trecutul poporului român.

Cel mai vechi document descoperit de cercetător este Hrisovul 
lui Alexandru cel Bun din 6 ianuarie 1406, prin care domnul 
dăruieşte mai multe sate mănăstirii Bistriţa. “Când am dat de el... 
cu dreapta îmi făceam cruce, iar cu stânga îl strângeam la piept...” 
mărturisea părintele.

Prima lucrare a lui Paul Mihail s-a numit Opt documente 
moldoveneşti dinainte de Ştefan cel Mare şi a fost tipărită în 
revista ieşeană Cercetări istorice (1933). Peste un an aceeaşi 
publicaţie inserează studiul Documente găsite la Constantinopol 
(1642-1755). Aceste apariţii au semnalat afirmarea unui savant 
serios, bine instruit, deci, capabil să aprecieze la justa valoare 
documentele pe care le descoperă fie chiar şi din voia întâmplării, 
ceea ce s-a confirmat cu prisosinţă prin activitatea ulterioară a 
neobositului părinte. Iată ce lucrări au mai apărut în următorul 
deceniu cu semnătura preotului Paul Mihail: Album de documente 
moldoveneşti din veacul al XVlea, Registrele actelor moldoveneşti 
din arhiva de la Constantinopol a Sf. Mormânt, Documente şi 
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zapise moldoveneşti de la Constantinopol, Documente inedite 
ale cancelariei moldoveneşti din veacul al XVIlea din arhiva 
metocului Sf. Mormânt de la Constantinopol.

Importanţa acestor documente, care provin din Bulgaria şi 
Grecia, din Serbia şi Turcia şi reflectă cinci secole de istorie 
românească, este clară chiar şi pentru un nespecialist. Cât priveşte 
cercetătorii de domeniu, foarte mulţi din ei le-au preluat şi le-
au aplicat în studiile lor, subliniind o dată în plus nepreţuita lor 
valoare.

Se cere de menţionat că Paul Mihail cunoştea greaca şi 
slavona, iar pe lângă ele, şi câteva limbi vest-europene. Anume 
prin aceasta se explică faptul că a reuşit să identifice şi să publice 
texte foarte variate, după cum am spus, împrăştiate prin multe 
ţări. Am în vedere traducerea în română a Leastviţei alcătuită de 
Varlaam, Arhieraticonul român din 1705, manuscrisul din 1814 al 
Predicilor lui Antim Ivireanul, şi, mai ales, o copie a manuscrisului 
Cronicii lui Ioan Neculce, copie făcută chiar de nepotul marelui 
nostru înaintaş, ieromonahul Ioasaf Luca. Ea reprezintă o dovadă 
a circulaţiei scrisului românesc şi e considerată unul dintre cele 
mai preţioase patrimonii de la Neculce. A fost editată în 1980 la 
Bucureşti şi retipărită la Chişinău în colecţia “Moştenire” (1993). 
În acest context s-ar cuveni menţionate şi alte două lucrări editate 
de savant: Catalogul manuscriselor slave din colecţii particulare 
din Moldova şi Catalogul manuscriselor româneşti din biblioteca 
Mitropoliei Moldovei.

În 1940, sub auspiciile Academiei Române, a văzut lumina 
zilei monumentala lucrare bibliografică a savantului Tipărituri 
româneşti în Basarabia de la 1912 până la 1918, ea constituind o 
continuare şi o completare a operelor lui Ioan Vianu, Nerva Hodoş, 
Dan Simonescu şi Alexandru David.

După aproape patru decenii şi jumătate, Anuarul Institutului 
de Istorie şi Arheologie “A. Xenopol” din Iaşi publică seria 
de Contribuţii la bibliografia românească veche (1984-1988). 
Majoritatea tipăriturilor menţionate în Contribuţii... sunt descoperite 
şi publicate pentru întâia oară, fiind însoţite şi de copii fotografice.
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În calitate de secretar al Comisiunii Monumentelor Istorice 
şi Bisericeşti, Paul Mihail a călătorit prin mai multe părţi ale 
provinciei. Vocaţia de cărturar l-a îndemnat să adune însemnări 
vechi, să semnaleze cărţi româneşti bisericeşti. A cercetat întreaga 
bibliotecă a Muzeului Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti 
şi biblioteca Casei Mitropoliei din Chişinău (de altfel, ambele 
nimicite în mod barbar de trupele ruseşti în retragere în iulie 1941). 
Ca rezultat, avem mai multe studii, printre care Cărţi bisericeşti, 
manuscrise şi icoane din Basarabia (1940), un document elocvent 
al continuităţii românismului în Basarabia. O deosebită importanţă 
cognitivă o are şi lucrarea Răspândirea tipăriturilor româneşti în 
Basarabia în a doua jumătate a sec. al XIXlea.

O simbioză a impresionantelor calităţi de istoriograf şi 
bibliograf ale preotului doctor avva Paul Mihail este vol.1 de Acte 
în limba română tipărite în Basarabia (1812-1813), precedate de 
Bibliografia tipăriturilor româneşti în Basarabia (1812-1830), 
ediţii pe care le-a pregătit împreună cu fiica sa, doamna Zamfira 
Mihail, şi care au apărut la Editura Academiei Române (1993). 
Cea dintâi este o lucrare unică prin conţinut şi metodologie, ceea 
ce şi explică faptul că a fost distinsă de Academia Română cu 
prestigiosul premiu “E.Hurmuzachi”.

Ca un gest de recunoştinţă a noastră, pământenii dumnealui, 
poate fi considerată apariţia în 1993 la Chişinău a culegerii de 
studii intitulată Mărturii de spiritualitate în Basarabia. Dincolo 
de utilitatea lor documentară, aceste însemnări deţin o puternică 
încărcătură emoţională care vine, bineînţeles, din sufletul celui ce 
semnează volumul. Autorul a intenţionat să-i ajute pe cei setoşi 
de a cunoaşte istoria neamului, cât şi istoria unor valoroase cărţi, 
manuscrise, mănăstiri, biserici, viaţa unor feţe bisericeşti, demult 
trecute în lumea celor drepţi. Lansarea cărţii a avut loc la Chişinău 
cu prezenţa autorului, pe atunci în vârstă de 88 de ani, plin de 
dorinţa să continue a munci, adică a căuta, a găsi, a cerceta şi a 
scrie. După cum mărturisesc apropiaţii dumnealui, şi ultima sa zi 
a început-o tot la masa de scris, având, ca şi pe parcursul întregii 
vieţi, un program de activitate bine definit. Era o zi a lui octombrie 
1994. Vara aceasta, la 29 iunie 1995, preotul şi savantul Paul Mihail 
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ar fi rotunjit 90 de ani. Cu acest prilej, Biblioteca Naţională din 
Moldova i-a închinat o tulburătoare serată comemorativă.

Luată în ansamblu, opera lui Paul Mihail contribuie la cunoaşterea 
mai îndeaproape a sufletului poporului român din Basarabia, atât 
de mult ignorat şi de aceea atât de des expus unor aprecieri greşite 
şi falsificate. Avva Paul Mihail şi-a consacrat activitatea şi, în fond, 
întreaga viaţă scopului de a argumenta documentar românitatea 
Basarabiei. Dan Simonescu constata pe bună dreptate: “Câţi au făcut 
un asemenea gest de mare însemnătate istorică, culturală, prin care 
istoria poporului nostru să fie îmbogăţită cu asemenea documente 
preţioase? Eu nu cunosc pe altcineva, dedicat cercetării ştiinţifice 
şi înzestrat cu atâta generozitate folositoare culturii româneşti. Paul 
Mihail este o comoară pentru cultura românească”.

Articol retipărit din revista „Moldova”, nr. 7-12, 1995

Ion MADAN, doctor conferenţiar
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Părintele Serghie Bejan – personalitate 
marcantă a învăţământului teologic 

basarabean

Schiţă biografică a părintelui Serghie Bejan

Secolul XX a avut parte de un număr mare de teologi 
deosebiţi, care mult au contribuit la dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
învăţământului teologic din Basarabia. Nu este cazul de nominalizat 
aceste personalităţi notorii, dar ne vom referi la una din ele – 
părintele Serghie Bejan – „un pedagog de excepţie şi opera lui cea 
mai importantă o constituie acea armată de preoţi basarabeni care a 
reuşit să treacă neînfrântă prin toate calvarurile acestui secol”1.

Preotul Serghie Bejan a fost originar din ţinutul Orheiului, fiind 
născut la 25 septembrie 1879 în satul Bravicea. Părinţii lui Serghie 
făceau parte din clerul bisericesc, tatăl Andrei a fost diacon, mai 
târziu hirotonit preot. Împreună cu soţia Elena, Andrei Bejan au 
crescut şi au educat în spirit creştin-ortodox cinci copii – trei băieţi 
şi două fete, ultimul fiind Serghie.

La vârsta de trei ani, Serghie rămâne fără mamă şi este crescut 
de una dintre surori. După şcoala primară din satul natal, este 
înscris în lista elevilor Şcolii Duhovniceşti, unde învaţă din 1890 
până în 1894. Apoi urmează Seminarul Teologic din Chişinău, la 
care ulterior va activa în calitate de profesor şi director.

În 1901 se căsătoreşte cu domnişoara Ana, iar peste un an, la 
vârsta de 22 de ani, este hirotonit pe seama parohiei Crăsnăşeni, 
jud. Orhei. „Era un preot de sat”2, dar „râvna pentru carte l-a adus în 
hotarele academice, unde a studiat serios”3. Din 1907-1911 îşi face 
studiile la vechea şcoală movileană – Academia Duhovnicească din 
Kiev, obţinând titlul „de candidat”, specializându-se în Teologia 
dogmatică şi Dreptul canonic bisericesc.
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La revenire în ţară este numit profesor de religie la Liceul nr. 3 
din Chişinău, unde activează până în anul 1914, când este angajat 
la Şcoala Spirituală de Băieţi din Chişinău. Ulterior este numit 
director şi profesor la Seminarul Teologic din Chişinău, unde a 
muncit până la pensionarea sa în 1939, şi profesor suplinitor de 
Teologie dogmatică la Facultatea de Teologie din Chişinău (1926-
1940).

În 1917, la Congresul Învăţătorilor, ţinut între 25 şi 28 mai, este 
ales vicepreşedinte.

Între 17-19 decembrie 1919, alături de preotul Alexandru 
Baltaga şi preotul Ioan Andronic, a participat la lucările Congresului 
Preoţesc din România, în cadrul căreia s-a pus problema unificării 
Bisericii Ortodoxe Române şi ridicarea ei la rangul de patriarhie.

Pe parcursul a mai multor ani a fost membru al Adunării Eparhiale 
a Arhiepiscopiei Chişinăului şi al Congresului Naţional Bisericesc, 
vicepreşedinte al Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti 
din Chişinău, membru al comitetelor redacţionale ale revistelor 
bisericeşti „Luminătorul” şi „Biserica Ortodoxă Română”.

În perioada interbelică este nevoit să refugieze peste Prut, la 
Focşani, apoi la Piteşti.

 S-a stins din viaţă la 12 decembrie 1954 la Bucureşti în 
apartamentul său de pe str. Petre Ispirescu. A fost înhumat marţi, 15 
decembrie la Cimitirul Ghencea-civil. La slujba de înmormântare 
a participat un sobor mare de preoţi, în frunte cu episcopul-vicar 
patriarhal Antim Nica.  

Din viaţa părintelui Serghie Bejan
S-a impus prin experienţa sa de preot şi profesor de religie, 

acumulată în decursul unei lungi perioade de activitate, începând 
cu anul 1901. Concomitent cu activitatea la facultate, el a îndeplinit 
şi funcţia de director la Seminarul Teologic de opt ani din Chişinău. 
Rolul lui de militant al Bisericii Ortodoxe din Basarabia era, pe 
bună dreptate, recunoscut în rândurile clerului şi ale credincioşilor, 
meritele sale fiind apreciate şi de autorităţile publice4.

Părintele Serghie Bejan în 1930 publică studiul său dogmatico-
istoric Dogma Sfintei Treimi în concepţia creştinismului5. Lui 
Serghie Bejan îi revine şi meritul de a fi tradus, împreună cu colegul 
său de catedră, Constantin N. Tomescu, monumentala operă a lui 
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Pavel Svetlov Învăţătura creştină în expunere apologetică6.
În perioada celui de al Doilea Război Mondial, bisericile şi 

mănăstirile, aflate pe teritoriul Basarabiei au fost jefuite şi pângărite. 
Aceeaşi soartă a avut-o şi Seminarul Teologic din Chişinău, 
împreună cu capela sa, în cinstea „Întâmpinării Domnului”, al 
cărui director şi părinte spiritual a fost mereu Iconom Stavrofor 
Serghie Bejan.

La 2 februarie 1943, când şcoala şi capela au serbat ziua 
hramului, toţi cei care au crescut aici, care au stat pe băncile acestui 
seminar, cei care s-au rugat permanent aici, au venit să se închine 
Sfântului Altar. Dar mulţi ştiau: „Capela măreaţă, capela care-ţi 
umplea sufletul de evlavie şi lumină, a fost prefăcută în sală de 
teatru, odoarele jefuite, iar sf. icoane pângărite. În locul chipurilor 
de sfinţi, am găsit hidoase înfăţişări de oameni brutali, încadraţi 
într-o seceră şi ciocan”7. Dar având în frunte pe părintele Serghie 
Bejan, care a fost „un rar gospodar, administrator şi constructor”8 şi 
cu „aceeaşi energie”9 a reuşit în scurt timp să renoveze acest sfânt 
locaş şi să-i dea a doua răsuflare. 

În concluzie putem spune că o astfel de personalitate remarcabilă 
şi faimoasă, care s-a jertfit şi a muncit pentru instruirea şi educarea 
viitorilor slujitori ai Bisericii lui Hristos, adevăraţi cetăţeni ai 
acestui meleag, va rămâne un viu exemplu de urmat.

Bibliografie selectivă:
1. Buzilă, Boris. Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia (1812-1918; 

1918-1944). – Bucureşti, 1996.
2. Colesnic, Iurie. Bejan, Serghie // Colesnic, Iurie. Basarabia ne-

cunoscută. Vol. 3. – Chişinău, 2000. – P. 112-123.
3. Palade, Gheorghe. Facultatea de Teologie din Chişinău. Profesori şi 

studenţi (1926-1940) // Cugetul. – 2000. – Nr. 2. – P. 42-49.
4. Patronul Seminarului din Chişinău // Buletinul Arhiepiscopiei Chi-

şinăului. – 1943. – Nr. 2. – P. 21-22.
5. Păcurariu, Mircea. Basarabia. Aspecte din istoria bisericii şi a 

neamului românesc. – Iaşi, 1993. – P. 114-115.
6. Tomescu, Constantin. Încă un pensionar: părintele Serghie Bejan // 

Luminătorul. – 1939. – Nr. 10. – P. 605-607.
Maxim MELINTI,
magistru în istorie
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Mănăstirea Sâmbăta de Sus – ctitoria 
Mitropolitului Antonie Plămădeală¹

„... şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea 
şi porţile iadului nu o vor birui”

(Matei 16, 18)

În secolul al XVII-lea, în Ţara Românească s-au înregistrat 
realizări în plan arhitectonic şi pictural deosebite în perioada 
domniei lui Matei Basarab (1632-1654), dar mai ales în timpul lui 
Constantin Brâncoveanu (1688-1714).

Mănăstirea Sâmbata de Sus, numită şi Brâncoveanu ia naştere 
în secolul al XVII-lea. Prima amintire documentară referitor la 
satul şi moşia Sâmbata de Sus o avem din anul 1654, când cele din 
urmă au întrat în posesia lui Preda Brâncoveanu. Preda era un boier 
de loc din sudul Carpaţilor, care construieşte o biserică din lemn pe 
valea râului Sâmbata, probabil destinată pentru călugări sihaştri, 
stabiliţi pe acest loc, mult mai înainte.

În jurul anului 1696, domnitorul Ţării Româneşti Constantin 
Brâncoveanu înalţă aici o mănăstire din cărămidă.

 Astfel Constantin Brâncoveanu este numit primul ctitor al 
sfântului locaş, fapt pentru care mănăstirea poartă şi numele său de 
„Brâncoveanu”.

Spre sfârşitul secoluluial al XVII-lea Transilvania scapă de 
sub presiunea prozelitistă a calviniştilor. Constantin Brâncoveanu 
porneşte un număr de mişcări strategice pentru a salva ţara de invazia 
armatei papiste. Domnitorul transformă şi reformează vechea 
mănăstirea Sâmbăta de Sus, cu călugări sihaştri într-o mănăstire 
cu viaţă de obşte – drept mărturie a unirii neamului românesc şi a 
credinţei ortodoxe de pe ambii versanţi ai Carpaţilor.

Aici voievodul înfiinţează şi o „Şcoală de gramatici”, un atelier 
de pictură în fresco şi o mică tipografie pe care o instalează într-un 
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nou edificiu, după modelul brâncovenesc, folosit în toate ctitoriile 
domneşti.

Stăpânirea austro-ungară a Ţării Făgăraşului a adus mari 
prejudicii neamului românesc. În 1762 începe calvarul distrugerii 
tuturor locaşurilor de cult, care erau centre impotante de viaţa, 
cultură şi spiritualitate ortodoxă. În anul 1785, la cererea 
administraţiei catolice şi la insistenţa episcopului greco-catolic 
Grigorie Maior, curtea de la Viena trimite pe generalul Preiss, care 
dărâmă mănăstirea Sâmbăta de Sus, astfel încât chiliile au fost 
distruse complet, iar biserica a fost adusă în stare de ruină.

Timp de aproape 140 de ani complexul monastic rămâne pustiu, 
până-n 1920, când la scaunul mitropolitan de Ardeal vine Î.P.S. 
Dr. Nicolae Bălan. În 1926 sa încep lucrări de restaurare a acestui 
sfânt locaş. Mănăstirea ia a doua naştere, iar ierarhul urmează să 
fie numit al doilea ctitor al mănăstirii brâncoveneşti Sâmbăta de 
Sus. La 1946 are loc sfinţirea bisericii mănăstireşti. Mitropolitul la 
fel a reconstruit şi vechea clopotniţă, aflată pe teritoriul mănăstirii, 
fiind renovată în forma ei iniţială, unde până la anul 1997 au fost 
amenajate 5 clopote, a căror greutate depăşeşte 2000 kg. Între anii 
1976-1977 s-a împrejmuit suprafaţa mănăstirii, aşezându-se o nouă 
poartă sculptată în lemn de stejar şi s-a finisat lucrarea de restaurare 
a paraclisului brâncovenesc, executat în lemn de stejar, sculptat în 
stil brâncovenesc, iar în interior decorat cu picturi neobizantine.

Fântâna „Izvorul Tămăduirii”, atestată documentar din sec. 
al XVI-lea, cea mai veche piesă din incinta mănăstirii, în jurul 
căreia, de-a lungul timpului, s-au petrecut şi ţesut multe întâmplări 
miraculoase şi legende. Ea a fost la fel restaurată de Nicolae Bălan; 
în 1977 în jurul ei s-a construit un baldachin, sculptat în lemn de 
stejar.

Pentru munca şi contribuţia, substanţială  la renovarea mănăstirii 
Sâmbăta de Sus, la 6 august 1955, după moarte, Î.P.S. Dr. Nicolae 
Bălan a fost înmormântat pe teritoriul aceste sfintei mănăstiri2.

Tot ca lucrare de înnoire a Mănăstirii Brâncoveanu se înscrie şi 
extinderea altarului din pădure, unde se săvârşesc slujbe divine în 
aer deschis.
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Următorul ctitor şi ziditor remarcabil al mănăstirii este Mitro-
politul Antonie Plămădeală.

La 10 ianuarie 1982, episcop al Buzăului, Antonie Plămădeală, 
originar din satul Stolniceni, judeţul Lăpuşna a fost ales Arhiepiscop 
al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, Crişanei şi Maramureşului.

Sub omoforul arhipăstoresc al Mitropolitului Antonie se începe 
o nouă perioadă în istoriografia mănăstirii brâncovene, numită 
„rectitorirea Mănăstirii Sâmbata”3.

„Nu mi-a şoptit nimeni gândul restaurării, spunea mitropolitul 
mai târziu. Poate Duhul Sfânt, sau duhul Voievodului martir. Ştiam 
că în 1985 se vor implini două sute de ani de la „opera” de ruinare 
a generalului Preiss”4.

Antonie Plămădeală a rezidit din temelie incinta mănăstirii, 
lucrare începută în anul 1985. S-au făcut reparaţii capitale şi s-a 
restaurat pictură din biserică. Incinta în stil brâncovenesc a fost 
ridicată din temelie. Ea are formă de patrulater şi este compusă din 
nouă corpuri masive de clădiri cu două nivele – unul spre nord şi 
altul spre sud. Trei foişoare sculptate în piatră împodobesc incinta 
din exterior şi în interior. Corpul de clădiri aşezat pe latura de nord 
cuprinde între altele, la parter, o trapeză încăpătoare, bucătărie şi 
chilii, la etaj, casa brâncovenească, o bibliotecă, un arhondaric, iar 
la mansardă – muzeul, unde sunt expuse icoane vechi pe sticlă, 
lemn şi obiecte de patrimoniu, colecţionate de Î.P.S. Antonie pe 
parcusul întregii vieţii sale. Toate aceste lucrări ne dovedesc că 
ierarhul basarabean a avut ca scop să facă din acest locaş sfânt 
locaş de linişte şi mântuire sufletească şi un centru de spiritualitate 
ortodoxă şi de cultură naţională.

Ca o recunoaştere a meritelor şi suferinţelor domnitorului 
martir, ctitorul Mănastirii Sâmbăta de Sus, Constantin Brâncoveanu 
împreună cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei 
şi cu ginerele său, sfetnicul Ianache, au fost canonizaţi, în urma 
hotărârii Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 21 iulie 
1992, iar sărbătorirea lor a fost înscrisă în calendarul ortodox sub 
denumirea de „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, pomenirea săvârşindu-
se la 16 august.
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După 208 ani de la dărâmarea ei în anul 1785, Mănăstirea 
Brâncoveanu a reînviat în ziua de duminică, 15 august 1993, la 
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, când s-a sfinţit biserica 
nouă ce poartă hramul Sfinţilor Martiri Brâncoveni, ca şi întreaga 
mănăstire. Sfinţirea a fost săvârşită de către Sanctitatea Sa 
Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Roma, 
Patriarh Ecumenic, însoţit de un număr mare de mitropoliţi din 
Patriarhia Ecumenică, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Arhiepiscop 
al Bucureştiului, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al 
României, Î.P.S. Dr. Antonie, Mitropolit al Transilvaniei, Crişanei 
şi Maramureşului şi de alţi ierarhi, preoţi şi diaconi, învitaţi în 
această zi, binecuvântată de Dumnezeu.

O astfel de slujbă arhierescă, care a avut în frunte pe patriarhul 
Constantinopolului, nu cunoaşte nici o mănăstire românească din 
anul 1517, când patriarhul ecumenic Teolipt a sfinţit mănăstirea 
Curtea de Argeş, ctitorită de domnitorul Neagoe Basarab.

În cuvântarea rostită de Î.P.S. Antonie la sfinţirea mănăstirii 
Sâmbăta de Sus în 15 august 1993 a menţionat următoarele: „... 
E o lucrare a Providenţei divine. Am rezidit această Mănăstire în 
vremuri grele, fără aprobarea de a rezidi mănăstire, cu riscuri şi cu 
mare teamă. A fost o lucrare de curaj şi îndrăzneală... Mănăstirea 
Brâncoveanu revine stâlp, mărturie şi candelă aprinsă care să 
lumineze Ortodoxia din Transilvania în continuare, cu aceeaşi 
putere ca şi în vremea Brâncoveanului”5.

„În noaptea de 29 august 2005, la praznicul Tăierii Capului 
Sfântului Ioan Botezătorul, Înalt Prea Sfinţitul Dr. Antonie 
Plămădeală, Mitropolit al Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, 
după o îndelungată şi grea suferinţă a adormit în Domnul”6. După 
toate serviciile de parastas, oficiat la Caterdala Mitropolitană din 
or. Sibiu, „cortegiul funerar a înconjurat biserica voievodală a 
mănăstirii „Brâncoveanu” şi s-a oprit în faţa criptei din incinta nouă 
a mănăstirii. După ce s-a rostit, în faţa mormântului rugăciunea de 
dezlegare şi s-a cântat „Veşnica pomenire”, sicriul a fost coborât 
în criptă, de-a dreapta mormântului simbolic al lui Constantin 
Brâncoveanu, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist pecetluind apoi 
mormântul până la cea de a doua venire a Mântuitorului... Odată cu 
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lăsarea serii liniştea s-a aşternut peste aşezământul brâncovenesc de 
la Sâmbata, învăluind şi proaspătul mormânt al celui de al treilea 
ctitor, care a venit să-şi doarmă somnul de veci alături de ceilalţi 
înaintaşi ai săi, în scaunul mitropolitan al Ardealului: mitropolitul 
Nicolae Bălan, mitropolitul Nicolae Colan7 şi mitropolitul Nicolae 
Mladin8”9.

Un mare renume a adus mănăstirii atelierul de pictura pe sticlă. 
Se cuvine să arătăm că şcoala de zugravi, întemeiată de Constantin 
Brâncoveanu la Sâmbăta de Sus, a împământenit aici stilul 
brâncovenesc, mai întâi în picturi murale la bisericile din această 
parte a ţării, iar apoi în pictură pe sticlă, al cărei leagăn de formare 
a fost Ţara Făgăraşului. Astăzi, atelierul de pictură pe sticlă în 
care se lucrează într-o manieră nouă picturi tradiţionale pe sticlă 
şi creaţii noi, este cea mai importantă şcoală de pictură din ţară, 
şcoală condusă de Arhidiaconul Calinic Morar. Muzeul Mănăstirii 
Brâncoveanu deţine astăzi una din cele mai bogate colecţii de 
picturi vechi pe sticlă, aparţinând secolelor XVIII-XIX, în mare 
majoritate executate în maniera popular-naivă, în care predomină 
stilul brâncovenesc, lucrări de mare valoare istorică.

Pe latura vestică a incintei se află locurile de odihnă veşnică 
ale ultimilor mitropoliţi ai Transilvaniei. Să amintim şi clădirea 
„Academiei de la Sâmbăta” ce se înalţă acum lângă incinta 
mănăstirii pentru a ne face o idee de ansamblu asupra Mănăstirii 
Brâncoveanu de la poalele Munţilor Făgăraş.

În prezent obştea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de 
Sus, judeţul Făgăraş este compusă din cei 40 de vieţuitori, sub 
conducerea părintelui stareţ Arhimandritului Ilarion Urs.

Maxim MELINTI,
magistru în istorie

Note:
1 Comunicarea dată a fost prezentată la Conferinţa ştiinţifică „Mitropolitul 

Antonie Plămădeală – In memoriam”, organizată de Universitatea de 
Teologie Ortodoxă din Chişinău, 17 octombrie 2005, Chişinău.

2 Păcurariu, Mircea. Dicţionarul Teologilor Români. – Bucureşti: Ed. 
Enciclopedică, 2002. – P. 37.
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3 Arhiepiscopul şi Mitropolitul Antonie Plămădeală. Scurtă schiţă 

biografică // Telegraful Român. – An. 153 (2005). – Nr. 33-36. – P. 8.
4 Plămădeală, Antonie. De la Filotei al Buzăului la Nicolae Bălcescu şi 

Andrei Şaguna. – Sibiu, 1997. – P. 114.
5 Idem. – P. 134-135.
6 Abrudan, Dumitru, Pr. Prof. Dr. Înalt Prea Sfinţitul Dr. Antonie 

Plămădeală, arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealului, a trecut la 
cele veşnice // Telegraful Român. – An. 153 (2005). – Nr. 33-36. – P. 1.

7 Mitropolit al Ardealului între anii 1957 – 1967, decedat la 
15.04.1967.

8 Mitropolit al Ardealului între anii 1967 – 1981, decedat la 
01.01.1986.

9 Abrudan Dumitru, Pr. Prof. Dr. Op.cit. – P. 5.
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Academicianul Ştefan Ciobanu
(Schiţă de portret)

Cultura românească din Basarabia a avut în persoana lui Ştefan 
Ciobanu nu numai un istoric devotat şi competent, ci şi un creator 
ce a activat pe multiple planuri întru îmbogăţirea şi integrarea ei în 
contextul general românesc. Restituirea moştenirii sa le trebuie să 
constituie o sarcină importantă a cercetătorilor de azi, lucru care a 
şi început în ultimii ani.

Academicianul Ştefan Ciobanu face parte din rândurile 
oamenilor de cultură români din Basarabia interbelică, reprezentanţi 
ai generaţiei formate către pe rioada Unirii de la 1918 şi care a 
constituit o adevă rată punte vie între cei ce năzuiau spre scuturarea 
jugului naţional şi cei ce urmau să înalţe o viaţă naţională nouă pe 
teritoriul multpătimitei vetre basarabene. Personalitate multilaterală 
dotată, activă şi angajată, Şt. Ciobanu a îmbrăţişat diverse domenii, 
în ca re a adus o substanţială contribuţie: istoric literar şi publicist, 
om politic şi de stat, membru al Acade miei şi profesor universitar, 
organizator al vieţii culturale şi al învăţământului public. 

Născut în sudul Basarabiei, într-o familie de ră zeşi din satul 
Talmaz (11.11.1883-28.11.1950), Şt. Ciobanu a învăţat mai întâi 
la şcoala din satul natal, apoi la şcoala normală din Bairamcea. 
A absolvit Liceul nr. 1 din Chişinău. După o scurtă activitate 
pedagogică la acelaşi liceu, în vederea acumulării de mijloace 
băneşti pentru continuarea studiilor, se în scrie la Facultatea de 
Litere a Universităţii din Ki ev (1909), unde-şi manifestă de 
timpuriu calităţile de cercetător, participând sub conducerea 
profesorului ucrainean Vladimir Peretz la numeroase expediţii 
şi acţiuni de colectare şi analiză a manuscriselor vechi. Chiar în 
anii de studenţie Şt. Ciobanu scrie şi pub lică o serie de studii care 
îi vor determina specificul preocupărilor de o viaţă – problemele 
literaturii vechi: Legende româneşti despre Maica Domnului 
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(1911); Mitul despre Arachne în Legenda Maicii Domnului (1912); 
Dicţionarul slavoromân nr. 240 din Biblioteca Societăţii de Istorie 
şi Antichităţi Ruseşti din Moscova (1914); Mitropolitul Sucevei 
Dosoftei şi activitatea sa literară (1914). Acestea nu erau simple 
exerciţii studenţeşti, ci veritabile lucrări ştiinţifice. Ne-o confirmă 
şi faptul că studiile au fost inserate în paginile publicaţiilor 
academice de prestigiu, care apăreau la Kiev, Moscova, Petersburg, 
Varşovia: Etnograficeskoe obozrenie, Zapiski neofilologhiceskogo 
obşcestva, Jurnal Ministerstva Narodnogo Prosveşcenia, Izvestia 
Imperatorskoi Akademii Nauk, Russkii filologhiceskii vestnik 
etc. Calităţile lui de cercetător atestă şi faptul că după absolvirea 
Universităţii a fost lăsat pentru o specializare mai aprofundată 
(1911-1912), luându-şi licenţa în litere. Absolveşte concomitent 
şi cursurile pedagogice superioare. O vreme a predat literatura la 
un liceu din Jitomir, iar din 1917 îndeplineşte aceeaşi muncă la 
Bolgrad.

Anii aflării la Kiev i-au fost de mare folos şi sub aspectul 
orientării sale spre problemele social-politice şi naţionale, ce 
le ridica mişcarea democratică mereu crescândă. Aici ia contact 
cu un grup de activişti ai mişcării naţionale moldoveneşti care 
se aflau pe atunci în capitala Ucrainei, între ei evidenţiindu-se 
tânărul Al. Mateevici. În gruparea Societatea culturală românească 
„Deşteptarea” Şt. Ciobanu a jucat un rol de lider. Tot de această 
perioadă ţin şi contactele lui cu cercurile ştiinţifice româneşti – 
relaţii de prietenie cu renumitul savant Ioan Bianu.

În perioada 1917–1918 Şt. Ciobanu a fost încadrat activ în luptele 
hotărâtoare pentru destinele Basarabiei: prezidează Congresul 
învăţătorilor (iunie 1917) unde rosteşte un discurs pasionat pledând 
pentru introducerea limbii materne în şcoli şi pentru alfabet latin, 
pentru studierea istoriei şi a culturii naţionale. Din 1918 activează 
ca profesor la Liceul “Alecu Russo” din Chişinău, fondează şi 
redactează revista Şcoala Basarabiei.

Din 1926 până în 1938 este titularul Catedrei de literatură veche 
română la Facultatea Teologică a Universităţii din Iaşi cu sediul la 
Chişinău. Din 1938 până în 1949 ocupă aceeaşi catedră în cadrul 
Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, unde 
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desfăşoară o intensă muncă alături de personalităţi remarcabile ale 
ştiinţei literare româneşti: Ovid Densuşianu, Nicolae Cartojan, P.P. 
Panaitescu, Dumitru Caracostea, I.G. Chiţimia.

În 1918 este ales membru activ al Academiei Române, Secţia 
literară. Activitatea lui de până atunci a fost prezentată de către 
valorosul cercetător al documentelor vechi privind trecutul nostru 
– Ioan Bianu, care îl cunoaşte din corespondenţa întreţinută de pe 
la 1910. Spicuim de aici câteva trăsături la portretul proaspătului 
cavaler al Minervei: “Încă de când era student şi-a îndreptat studiile 
şi cercetările asupra literaturii neamului din care face parte… Deşi 
departe de pământul şi graiul românesc nu a încetat a întreţine relaţii 
de studii cu ştiinţa românească, iar când imperiul rusesc ţarist s-a 
prăbuşit şi patria sa de naştere, Basarabia, a scăpat de jugul greu 
care o apăsa şi o ţinea în întunericul lipsei de cultură, a alergat în 
sânul partriei sale şi toate puterile le-a pus în serviciul organizării 
învăţământului naţional din Basarabia”.

 Editorul cărţii Basarabia. Populaţia. Trecutul. Cultura de 
curând reeditată (Cornel Scafeş) subliniază un detaliu elocvent 
pentru contextul creat în urma Marii Uniri: „La aceeaşi dată, 
10 octombrie 1918, au mai fost primiţi în Academie ardeleanul 
Alexandru Lăpedatu, la Secţia istorică, şi basarabeanul I. Inculeţ, 
la Secţia ştiinţifică, alegerea celor trei reprezen tanţi ai culturii 
din provinciile româneşti, aflate până atunci sub stăpâniri străine, 
îmbrăcând o semnificaţie mai mult decât ştiinţifică în anul Marii 
Uniri a tutu ror românilor”.

Începând cu discursul de recepţie rostit în şedinţa din 28 mai 
1919 şi având ca obiect momente inedite din viaţa şi activitatea 
literară a mitropolitului Dosoftei, Şt. Ciobanu participă în modul 
cel mai activ la lucrările Academiei Române, al cărei membru a 
fost timp de 30 de ani, 7 din ei ocupând postul de vice preşedinte 
al înaltului for ştiinţific. În analele Aca demiei a publicat valoroase 
studii referitoare la lite ratura română veche, mai ales, sub aspectul 
relaţii lor ei cu literaturile est-slave, venind aici cu docu mente 
descoperite chiar de el în arhivele ucrainene, ruse şi polone. A condus 
Comisia monumentelor isto rice, secţia din Basarabia, în Anuarul 
căreia a publi cat studii despre monumentele de cultură ale ţinutu-
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lui, arătându-le valoarea artistică şi luptând pentru ocrotirea lor: 
Cetatea Tighina: Biserici vechi din Ba sarabia (1926), Mănăstirea 
Ţigăneşti (1931) ş. a.

În preocupările ştiinţifice ale lui Şt. Ciobanu a pre dominat 
interesul pentru problemele literaturii vechi – predilecţie cristalizată 
încă în anii de studenţie. Pe parcursul timpului materialul acumulat 
şi punctele de vedere elaborate pe baza acestor materiale şi a 
metodelor de cercetare la curent cu realizările isto riei literare 
universale s-au întruchipat în lucrări de un real şi netrecător 
aport ştiinţific: Contribuţiuni privitoare la originea şi moartea 
mitropolitului Mol dovei Dosoftei (1920), Dimitrie Cantemir 
în Rusia (1925), Versuri poloneze necunoscute în opera mitro
politului Moldovei Dosoftei (1940), Începuturile scrisu lui în limba 
românească (1941), Introducere în istoria literaturii române, 
Orientări metodologice (1941), Un document inedit din timpurile 
lui Ştefan cel Mare (1944). Tot pe aceeaşi linie a preocupărilor 
pentru pe rioada veche a literaturii se plasează şi solidele stu dii în 
domeniul relaţiilor literare româno-ruso-ucrainene: Din legăturile 
literare româno-ucrainene, Ioanichie Galeatovski şi literatura 
românească veche (1938), Domnitorul Moldovei Petru Rareş în 
literatu ra rusă veche (1944) ş. a.

Încununarea laborioaselor căutări de mai multe de cenii o 
constituie lucrarea fundamentală editată mai întâi în fascicule, 
ediţie definitivă postumă 1989, în grijită de Dan Horia Mazilu (vol. 
I. – 1947, ediţie completată postumă 1989). Investigaţia venea ca 
o continuitate şi, totodată, ca o inovaţie în domeniul respectiv de 
la N. Iorga, Sexitil Puşcariu, G. Pascu până la Nicolae Cartojan şi 
prezentând o amplă pa noramă a dezvoltării literaturii noastre de la 
începu turi până la Şcoală ardeleană.

Contribuţia originală a savantului basarabean este pusă în raport 
cu realizările celor “mai iluştri oa meni de ştiinţă şi specialişti în 
materie”. Scrie în acest sens I. Chiţimia: „N. Iorga a dat scrierilor 
vechi o armătură istorică, ca nimeni altul, cu toate amănun tele şi 
preferinţele documentare posibile, N. Cartojan a reuşit să păstreze 
echilibrul între încadrarea isto rică şi aprecierea literară, lăsând la 
o parte toate datele inutile pentru definirea scriitorului şi a operei, 
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iar Ştefan Ciobanu ca slavist a pus literatura româ nă veche într-o 
strânsă corelaţie cu literaturile po poarelor estice”.

Evenimentele literare sunt urmărite în manifestă rile lor 
principale, în contextul istoric şi social, strâns legat de viaţa 
Principatelor române, abordând proble mele cardinale: Creştinismul 
la români; Literatura slavă, Grigorie Ţamblac, Neagoe Basarab 
şi învăţătu rile către Theodosie, Letopiseţul de când s-a început 
Ţara Moldovei; Cronicile lui Ştefan cel Mare, Macarie, Eftimie, 
Azarie, Cartea tipărită la români, Înce puturile scrisului în limba 
românească prin îndemn lăuntric, Codicele Voroneţean; Psaltirea 
Şcheiană; Psaltirea Voroneţeană; Psaltirea Hurmuzachi. Un 
monument al scrisului românesc: Codex Sturdzanus; Catehismul 
calvinesc: Philipus Pictor; Coresi; Palia de la Orăştie; Legendele 
apocrife; Cărţile populare; Alexandria, Romanul Troiei, Varlaam 
şi Ioasaf, Po vestea înţeleptului Archirie, Esopia, Sindipa, Halima, 
Floarea darurilor, Fiziologul; Petru Movilă – roma nul civilizator 
al Estului european; Udrişte Năsturel; Varlaam; Simeon Ştefan 
şi Noul Testament de la Bălgrad; Biblia de la 1688; Nicolae 
Milescu; Dosoftei; Istoriografia Mihail Maxalie; Cronografele 
traduse; Epoca marilor cronicari; Grigore Ureche, Miron Costin, 
Ion Neculce; Istoriile despre Mihai Viteazul; Stoica Ludescu; 
Radu Popescu; Radu Greceanu; Stol nicul Constantin Cantacuzino; 
Nicolae Costin; Axinte Uricaru; Enache Kogălniceanu; Ioan 
Canta; Gheorghe Şutu şi interesul pentru ceremonial; Cronica 
bălăcenească; Mihail Cantacuzino banul; Dionisie Eclesiarhul; 
Stolnicul Dumitrache; Dimitrie Cantemir (privire monografică); 
Antim Ivireanul; Mitrofan al Buzăului; literatura ca fundament 
al conştiinţei naţionale: Damaschin Râmniceanul; Chesarie de la 
Râmnic; Paisie Velicicovschi, Vartolomeu Măzăreanu, Amfilohie 
Hotiniul; Ioan Inocentiu Micu-Clain; Radu Tempea; Plângerea 
mănăstirii Silvestrului; Teodor Cordea, Di mitrie Eustatievici.

Înalt apreciată de specialişti, Istoria... lui Şt. Cio banu a devenit 
o lucrare de referinţă pentru cerce tătorii ce l-au urmat. Tratate 
fundamentale din anii ‘60-’70 citează în repetate rânduri datele şi 
concluziile savantului basarabean. Dintre acestea cităm doar câteva: 
Istoria literaturii române (ediţia academică, vol. I, Bucureşti, 
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1964); George Ivaşcu, Istoria literaturii române (vol. I, Bucureşti, 
1969); Al. Piru, Istoria literaturii române de la origini până la 
1830 (Bucureşti, 1970); I. C. Chiţimia, Probleme de bază ale lite
raturii române vechi (Bucureşti, 1972). George Ivaşcu formulează 
în termeni precişi meritele lucrării lui Şt. Ciobanu, definindu-i 
contribuţia principală: „per fect informat în domeniul slav, mai ales 
rusesc, este primul care utilizează curent bibliografia de specia-
litate în limbile slave şi încearcă plasarea culturii române vechi în 
cadrul relaţiilor ei cu popoarele ve cine. Completând fericit lucrarea 
lui Cartojan, sinte za lui Ştefan Ciobanu este la fel de necesară celui 
ce vrea să aprofundeze domeniul literaturii vechi”.

Problemele culturii basarabene au format altă pre ocupare 
constantă a lui Şt. Ciobanu. El a urmărit firul literaturii şi al 
manifestărilor culturale din ţinut cu precădere în epoca 1812-
1918, arătând care a fost partea originală a pământului dintre 
Nistru şi Prut în condiţiile suprimării spiritului naţional într-o 
serie de lucrări remarcabile, care şi-au păstrat actualitatea până în 
zilele noastre: La continuité roumaine dans la Bessarabie (1920), 
Contribuţia Basarabiei la dezvoltarea literaturii naţionale (1941), 
La Bessarabie. Sa population. Son passe, Sa culture (1941) ş. a.

Lucrarea sa capitală în acest domeniu este mono grafia Cultura 
românească în Basarabia sub stăpânire rusă (Chişinău, 1923). 
Cunoscător profund al is toriei şi destinului plaiurilor sale natale, 
Ştefan Cio banu prezintă mai întâi un tur de orizont asupra 
evenimentelor istorice propriu-zise care şi-au lăsat adâncile 
sale amprente asupra dezvoltării spirituale a regiunii rupte cu 
forţa din ţara Moldovei încă de la 1812, descriindu-se întregul 
calvar al populaţiei romanice pomenită peste noapte botezată în 
fluviul panslavismului moscovit cu toate consecinţele nefaste ale 
acestui proces nenatural. Sunt arătate tertipurile diplomaţiei şi ale 
birocraţiei ţariste acaparatoare, menite să smulgă teritorii străine şi 
să le ţină în ghearele vulturului cu două capete.

E clar că în condiţiile politicii de deznaţionalizare şi rusificare 
forţată, cultura naţională, aidoma unui firicel de iarbă răzbit cu 
greu de sub asfalt, nu constituia un fenomen compact şi abundent, 
ci unul răzleţ şi intermitent. Iată de ce cercetătorul se apleacă atent 
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asupra oricărui moment înregistrat, asupra oricărei personalităţi 
prezente în câmpul de cercetare. Cu durere în suflet scrie despre 
dibuirile cărturarilor basarabeni „în lunga noapte de înstrăinare”, 
care a făcut ca ogorul nostru literar, spre deosebire de cel al 
Ardealului sau al Bucovinei, să rămână în mare parte sterp. Cei 
câţiva scriitori care au lăsat „încercări de literatură românească în 
sensul adevărat al acestui cuvânt”, fără a se ridica la nivelul înalt 
al culturii naţionale din Principate sau al celei ruse, dovedesc de 
cele mai multe ori un scris necultivat, care nu poate concura cu 
adevăratele valori artistice. 

Deşi de o tonalitate dură, concluzia cercetătorului nu este una 
de respingere şi negare, ci una care ştie să găsească bobul de grâu 
în mulţimea de neghină. El afirmă pe bună dreptate: „Dar din 
punct de ve dere al istoriei literaturii ca o manifestare a spiritu lui, 
a limbii române în Basarabia, aceşti poeţi basarabeni merită să fie 
cunoscuţi mai de aproape. Atunci când cultura românească veche 
era ameninţată să se stingă în Basarabia sub înrâurirea altei culturi 
care dispunea de toate mijloacele unei culturi moderne şi totodată 
imperialiste, aceşti scriitori modeşti par ca un sâmbure, care a adus 
poporul basarabean la re naştere”.

La fel ca în cazul literaturii vechi explorarea este plenară şi 
exhaustivă, concentrându-l şi aici asupra problemelor principale 
grupate în opt capitole:

Basarabia în anul 1812; Tipărituri bisericeşti. De la activitatea 
editorială a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni până la 
renaşterea tiparului biseri cesc din epoca lui Gurie Grosu; Cărţile 
didactice româneşti din Basarabia. De la abecedarele româno-ruse, 
crestomaţiile şi studiile lui Iacob Hâncu şi Ioan Doncev până la 
cărţile de iniţiere naţională ale lui Pan Halippa şi C. Popescu; Limba 
românească în biserică şi instituţiile de stat. De la concesiile înce-
putului la teroarea de mai târziu şi izgonirea totală a limbii până şi din 
zidurile bisericii: Limba româ nească în şcoala Basarabiei. Aceeaşi 
cale spinoasă pâ nă la izbânda ei din 1917-18, când şi-a recucerit te-
renul ce-i aparţinea pe drept; Teatrul românesc în Basarabia. De la 
turneele trupelor din România la manifestări ale amatorilor locali 
- trupa lui Gh. V. Madan; Scriitorii basarabeni. Tradiţiile scrisului 
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ro mânesc şi continuarea lor de către Constantin Stamati, T. Vârnav, 
Ion Sârbu, Alexis Nacco, Gheorgfae Pă un, Matei Donici, Tudose 
Roman, Alexei Mateevici; Publicaţiile periodice româneşti. De la 
Buletinul Eparhiei Chişinău (suprimat în 1871) la presa renaş terii 
– Basarabia, Viaţa Basarabiei, Moldovanul, Lu minătorul, Făclia 
ţării, Glasul Basarabiei, Cuvânt moldovenesc.

Toate datele relatate şi comentate în aceste capi tole atestă faptul 
că „românii basarabeni timp de o sută de ani au luptat pentru 
menţinerea vechilor aşe zăminte de cultură, pentru menţinerea 
vechii organi zaţii administrative, bisericeşti şi şcolare”. Putem afir-
ma pe drept cuvânt că la supravieţuirea şi afirma rea aşezămintelor 
strămoşeşti şi-a adus contribuţia şi autorul cărţii Cultura românească 
în Basarabia sub stăpânirea rusă.

În studiul Contribuţia Basarabiei la dezvoltarea li teraturii 
naţionale, scrisă în 194l şi publicată în nu mărul dublu 8-9 al 
Revistei Fundaţiilor Regale, consacrat în întregime Basarabiei 
şi Bucovinei, Şte fan Ciobanu tratează dintr-o perspectivă nouă 
pri nosul literar basarabean, prezentând o sinteză superioară faţă 
de lucrarea din 1923, completând materia cu numele mari ale 
creatoriolr care s-au afirmat în Principatele Unite: Al. Donici, B. P. 
Hasdeu, Zamfir Arbore, Victor Crăsescu, Constantin Stere, precum 
şi unele talente afirmate după Unirea din 1918, de exemplu, poetul 
de un real talent Ion Buzdugan. „În nota tradiţională a lui, care 
se apropie de semănătorism, vedem puritatea simţirii şi cugetării 
poporului nostru dintre Prut şi Nistru.”

De o importanţă deosebită ne pare aprecierea scrie rilor artistice 
ale lui Constantin Stere. „Romanul lui În preajma revoluţiei de 
proporţia romanului engle zesc, apărut în 8 volume înainte de 
moartea autoru lui, precizează exegetul, este un roman social, în 
care se descrie o întreagă epocă începând cu anii secolului trecut 
şi până în anii din urmă: de la descrierea satului din Basarabia, a 
Chişinăului, la arestarea lui Vanea Răutul, viaţa în Siberia, Iaşii 
de la sfârşitul secolului al XlX-lea cu oamenii lui, Bucureştii cu 
personalităţile culturale şi politice etc. ...Aici găsim diferite clase 
sociale, diferite perso naje”.
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Plasând opera compatriotului său în contextul li teraturii 
europene, cu referinţe la stilul romanului-fluviu, Ştefan Ciobanu 
deschide noi perspective con tribuţiei literare a Basarabiei: „În 
romanul lui Ste re apare până la evidenţă revoluţionalismul lui evo-
lutiv şi poporanismul, moştenit din literatura rusă; aici găsim şi 
conflictul dintre generaţii, dar nu în stare acută, ca în Părinţi şi 
copii lui Turghenev, ci mai mult în formă latentă, ca în romanul lui 
Dickens Dombey and Son. În literatura rusă, în afară de romanul 
lui Tolstoi, Război şi pace, nu există ro mane de dimensiuni atât 
de mari. Ca formă, acest roman este scris sub influenţa romanului 
englezesc, cu dimensiuni multiple, cu descrieri amănunţite şi cu 
răceala caracteristică romanului englezesc”.

Cunoscător al literaturii noastre din toate timpurile, Ştefan 
Ciobanu s-a afirmat ca o personalitate multi laterală şi profundă, 
care a lăsat o moştenire bogată ce nu-şi pierde activitatea până în 
prezent.

Încheiem aceste rânduri omagiale cu o declaraţie a marelui 
patriot, izvorâtă dintr-o neţărmurită dragoste pentru şi dintr-o 
nezdruncinată speranţă într-un des tin mai bun al baştinei sale.

„Drepturile sfinte ale poporului român din Basa rabia, care 
prezintă o majoritate absolută în aceas tă provincie, drepturi 
dobândite nu numai prin isto rie şi origini, ci şi pe câmpurile de 
bătălie, aceste drepturi nu pot fi ignorate. Soarta Basarabiei este 
legată de soarta întregului popor român.

Noua anexare a Basarabiei de către U.R.S.S. la 28 iunie 1940 
nu este altceva decât o mare nedreptate şi repetarea greşelii comise 
de Rusia ţaristă în 1812. Dar istoria imparţială ştie să repare toate 
atingerile aduse legilor justiţiei imanente, a cărei înfăptuire o 
urmăreşte”.

Vasile BADIU
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Ştefan Ciobanu – istoric şi istoriograf

Remarcabilul savant enciclopedist basarabean Ştefan Ciobanu, 
care şi-a prestat activitatea ştiinţifică în mai multe domenii ale 
ştiinţelor şi culturii româneşti şi universale, are importante merite 
şi în dezvoltarea gândirii istorice româneşti. Cercetă rile sale 
asupra diferitelor proble me din istoria neamului românesc el şi 
le-a sintetizat şi publicat sub formă de monografii sau articole, 
expunându-şi adeseori viziuni pro prii, originale.

Ştefan Ciobanu s-a manifestat îndeosebi prin tratarea obiectivă 
a relaţiilor culturale ale Ţării Mol dovei cu Rusia şi Polonia în 
seco lele XVII – XVIII. Prezintă un deo sebit interes în acest sens 
lucrarea sa Dimitrie Cantemir în Rusia, pu blicată la Bucureşti în 
1925, în care autorul îşi expune argumentat opinia că Dimitrie 
Cantemir, aflându-se în Rusia, ca fost aliat şi prieten al ţarului 
Rusiei Petru cel Mare se pomeneşte ţinut de către acesta oa recum 
la distanţă, manifestând fa ţă de fostul domnitor al Moldovei o 
anumită indiferenţă. Marile ono ruri, titlurile de consilier şi se nator 
i-au fost acordate cu vreo doi ani înainte de a muri. Anume în acest 
timp Dimitrie Cantemir apare pentru prima dată în antu rajul lui 
Petru cel Mare, care-şi mutase reşedinţa în noua capitală, la Sankt 
Petersburg.

Prezintă o mare valoare şi lucra rea lui Ştefan Ciobanu Contribuţii 
la originea şi moartea mitropolitu lui Moldovei Dosoftei, apărută în 
1920 la Bucureşti, în care autorul vorbeşte de aportul acestui mare 
cărturar moldovean din secolul al XVII-lea nu numai la dezvolta rea 
culturii naţionale româneşti, ci şi la adâncirea legăturilor culturale 
dintre Moldova şi ţările vecine: Po lonia, Ucraina, Rusia.

Activităţii culturale a marelui Dosoftei i-a fost consacrată şi o 
altă lucrare semnată de Şt. Cio banu Dosoftei, mitropolitul Suce vei 
şi activitatea lui de cărturar, publicată în ruseşte în 1915 la Ki-
ev, lucrare care a fost tradusă la 1918 de Ştefan Berechet în româ-
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neşte, fiind publicată sub titlul Dosoftei, mitropolitul Moldovei, şi 
activitatea lui literară.

În 1926 Şt. Ciobanu editează la Chişinău monografia Basarabia, 
care conţine ample informaţii pri vind pământul românesc dintre 
Prut şi Nistru. În ea Basarabia este pre zentată sub aspect geografic, 
econo mic, istoric, religios, cultural etc. Ca autori ale celor 16 
capitole ale monografiei îngrijite şi editate de Şt. Ciobanu îi avem 
pe Gh. M. Raşcu la capitolul I „Geografia fizică a Basarabiei”, N. 
Dunăreanu la capitolul II „Basarabia pitorească”, L. T. Boga la 
capitolul III „Popu laţia”, I. Zaborovschi la capitolul V „Istoria”, 
Paul Gore la capitolul VI „Anexarea Basarabiei”, Şt. Gr. Be rechet la 
capitolul VIII „Mănăsti rile”, C. Gheorghescu-Vrancea la capitolul 
IX „Legislaţia”, Ioan I. Macovei la capitolul X „Basarabia privită 
de străini”, Liviu Marian la capitolul XI „Cultura şi şcoala”, Ion 
Negrescu la capitolul XII „Fi guri culturale”, Nicolae M. Enea la 
capitolul XIII „Cultele”, H. Celebidachi la capitolul XIV „Agricultu-
ra”, Vasile Ghenzul la capitolul XV „Cooperaţia în Basarabia”, 
Con stantin I. Lungu şi T. Al. Ştirbu la capitolul XVI „Basarabia 
economi că”. Şt. Ciobanu apare în calitate de autor la capitolul IV 
„Oraşele” şi la capitolul VII „Monumentele istorice”.

Chiar de la începutul capitolului „Oraşele” se conchide că, după 
ane xarea Basarabiei, în urma coloniză rii acesteia de către ţarismul 
rus se schimbă treptat caracterul românesc al oraşelor, care devin 
nu altceva decât „creaţiuni artificiale ale regimului rus. Marea 
majoritate a oraşelor din Basarabia sunt în completă contrazicere cu 
viaţa satelor din jurul lor. În oraşele basarabene nu veţi găsi costume 
pito reşti naţionale, oricare ar fi ele, nu veţi auzi o limbă corectă, 
în afară de cea doar pe care o vorbesc moldovenii de la mahalale 
şi din sub urbii, nu veţi găsi nici datini şi obi ceiuri înrădăcinate. 
Populaţia co mercială şi industrială a oraşelor basarabene, compusă 
dintr-un conglomerat de naţionalităţi – evrei armeni, greci, bulgari, 
ruşi etc. – n-are o fizionomie precisă etnografică. Peste aceste 
naţionalităţi a trecut poleiala culturii înseşi, ele şi-au pierdut obârşia 
lor naţională...”.

După părerea convingătoare a autorului, „oraşele din Basarabia 
au avut soarta tragică a oraşelor din provinciile cucerite de ruşi, cum 
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era Polonia, Caucazul, Ucraina, Crimeea etc., unde un conglomerat 
de naţionalităţi, adunate la un loc de un regim străin le-a distrus 
firea naţională, nepunând nimic în loc, i-a rupt de la cultura lor 
naţională, neputându-i apropia de cea rusească, creând o clasă 
orăşenească cosmopolită, rece faţă de orişice manifestare naţională 
şi ostilă regimului zilei”.

Menţionând totuşi prezenţa unor legături de ordin economic pe 
care le aveau oraşele din Basarabia cu satul, Şt. Ciobanu deduce că 
şi ele „nu erau ceva organic, nu erau legături în sensul european al 
cuvântului, cu cooperative pentru ţă rani, cu asociaţii economice, cu 
fabrici pentru industria necesară ţi nutului: în raporturile între sat şi 
oraş era ceva din politica economi că colonială: o piaţă unde aborige-
nii îşi desfac produsele sale şi un de colonizatorii le oferă ceva din 
produsele civilizaţiei moderne”. În baza informaţiilor culese de 
comandanţii ruşi în timpul războ iului ruso-turc de la 1806-1812, 
Ştefan Ciobanu demonstrează că la anexarea Basarabiei de că tre 
Imperiul Rus „populaţia oraşe lor şi a târgurilor era moldoveneas-
că; un număr mic de evrei, armeni şi greci nu schimbau fizionomia 
pă turii orăşeneşti din Basarabia. Ceea ce este interesant este 
faptul că chiar cetăţile ce se găseau în mâinile turcilor aveau în 
majoritate o populaţie moldovenească”. După 1812 prin măsuri 
de ordin politico-administrativ artificiale ţarismul rus a contribuit 
la deznaţionaliza rea târgurilor şi oraşelor basarabene. Această 
idee transpare şi-n luc rarea sa Cultura românească în Basarabia 
sub stăpânirea rusă, editată la Chişinău în 1923. Ştefan Ciobanu 
demonstrează că colonizarea Basarabiei cu străini s-a făcut pentru 
a-i deznaţionaliza pe băştinaşi. Ţarismul rus a acordat coloniştilor 
străini mari privilegii, stimulându-i să se stabilească în acest ţinut 
românesc cât mai curând: „...printr-o decizie a guvernului rus din 
26 septembrie 1830 toţi negustorii veniţi din nou în Basarabia se 
scutesc de orişice dări către stat timp de cinci ani; următorii trei 
ani ei plăteau numai un sfert, iar alţi doi ani o jumătate, privilegii 
care se acordă şi în alte rânduri. Ca urmare a acestor dispoziţii 
este faptul că un număr mare de evrei din regiunile fostei Po lonii 
se îndreaptă spre Basarabia şi se aşază prin târgurile şi oraşele 
Basarabiei. Elementul românesc de la oraşe cu încetul se înlătură 
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de la viaţa economică şi administrativă, retrăgându-se în suburbiile 
oraşe lor, unde duc viaţa primitivă de mici agricultori, viticultori şi 
că răuşi”.

Autorul dă dovadă de vaste cu noştinţe privind istoricul apariţiei, 
dezvoltarea economică, culturală şi politico-administrativă a 
oraşelor basarabene – Chişinău, Orhei, Ce tatea Albă, Tighina, 
Ismail, Hotin, Bălţi, Soroca, Cahul, Bolgrad, Chilia Nouă, Reni, 
Leova, evidenţiind tot odată deosebirile şi asemănările lor evolutive 
şi în special schimbările care s-au produs în timpul domi naţiei 
ruseşti.

Capitolul VII, „Monumentele is torice”, al monografiei colective 
„Basarabia” se referă cu precădere la istoria Valului lui Traian. În ba-
za unor argumente ştiinţifice, se dă istoria apariţiei valului, configu-
raţia sa geografică, se invocă de numiri concrete de localităţi şi râuri 
pe unde trec acestea, rolul său istoric pentru provincia traiană Da cia 
şi Imperiul Roman. Nu este trecut cu vederea nici Orheiul Vechi. 
Pentru a fi mai convingător în pre zentarea aşezării Orheiului Vechi, 
a vestigiilor sale, autorul face tri mitere la un şir de lucrări publica te 
de Scarlat Panaitescu, I. Bogdan ş. a.

Ne surprinde într-un mod deose bit faptul că „în satul Palanca 
de pe malul Nistrului (jud. Cetatea Albă), până la anul 1858 au 
existat ruinele unei citadele, ca şi în sa tul Tatarbunar din acelaşi 
judeţ...”. După părerea lui Şt. Ciobanu, exis tă toate temeiurile de 
a argumenta, pe baza realizărilor istorico-arheologice, existenţa 
unor cetăţi lângă satul Gorodca, nu departe de râul Botna, şi lângă 
acelaşi râu în apro piere de satul Gârlele. „După une le mărturii, 
conchide Şt. Ciobanu, şi în târgul Leova era un fel de cetate cu un 
castel de piatră”.

În continuare autorul se referă la cetăţile Basarabiei: „Mândria 
Basa rabiei..., sunt cetăţile ei, ce s-au păstrat de-a lungul Nistrului. 
Rui nele cetăţilor vechi de pe apele Rinului, castelele medievale, 
pe ca re le-a păstrat Europa, fortăreţele mici din Apus, aşezate pe 
câte o muchie de deal, deasupra prăpăstiilor, invocă trecutul plin 
de poe zie al Europei Apusene, au ceva din farmecul românesc al 
veacurilor dispărute. Concepţia grandioasă a apărării Nistrului, pe 
lângă ceea că are şi ea farmecul său, conţine şi ideea că Nistrul, în 
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trecut, a fost graniţa unde se termina Europa civilizată şi se începea 
viaţa nomadă a popoa relor asiatice, ce se perindau în stepele din 
sudul Rusiei de astăzi. Prin aceasta se explică faptul că, pe când 
celelalte râuri, care taie stepa Rusiei meridionale şi se re varsă în 
Marea Neagră – Bugul, Niprul şi Donul – n-au urme de cetăţi, pe 
malul drept al Nistrului se ridică patru cetăţi mari”. Ştefan Ciobanu 
subscria la părerea profe sorului Nicolae Iorga precum că is toria 
Chiliei şi Cetăţii Albe ar fi o „istorie de hotare” şi o extinde şi 
asupra celorlalte cetăţi de pe ma lul Nistrului.

Un amplu material este consa crat Cetăţii Albe, cetăţilor Soroca, 
Hotin, Chilia şi Tighina.

Ca cetate de hotar a Ţării Moldo vei – Cetatea Albă a jucat un 
rol destul de important încă pe timpul lui Alexandru cel Bun. După 
măr turiile făcute la 1421 de călătorul francez Ghillebert de Lannoy, 
ace sta este „un oraş închis şi un port la Marea Neagră, unde locuiesc 
genovezi, români şi armeni”.

Din epoca lui Alexandru cel Bun, conchide Şt. Ciobanu, a rămas 
şi cetatea Tighina cucerită mai apoi de turci, iar de la 1812, aflată 
sub stăpânirea rusească. Cetatea Tighina a jucat un rol deosebit 
în rezolva rea problemei orientale, balcanice. Pentru turci, scria un 
funcţionar turc, „Tighina este o cetate pu ternică, care s-a conservat 
bine... şi totodată şi scutul tare al isla mismului în contra Rusiei... 
Ea are un zid dublu şi şanţ adânc”. Cam acelaşi rol îl avea această 
cetate şi pentru ruşi după ce Basarabia e anexată la 1812 de Rusia. 
După înfrângerea de la Poltava în 1709, lângă această cetate şi-
au avut ta băra patru ani la rând regele Sue diei Carol al XII-lea şi 
hatmanul Ucrainei Mazepa.

Rolul istoric de mică cetate de graniţă a Moldovei a fost jucat 
şi de către cetatea Soroca, construi tă pe timpul lui Ştefan cel Mare, 
apoi reconstruită aproape din nou de Petru Rareş. Dar, scrie în con-
tinuare Şt. Ciobanu, „Soroca nu o dată fu obiectul atacurilor bande-
lor căzăceşti, cărora cetatea le stă tea în cale în încercările lor de a 
prăda Moldova de Sus. Astfel caza cii zaporojeni devastează oraşul 
şi ţinutul Sorocii în anul 1600, devas tare ce pare a fi o răzbunare 
îm potriva sorocenilor, care în cap cu pârcălabul lor Pârvul în anul 
1587 în urmărirea cazacilor ajung până la Pereaslavl”.
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Referindu-se la descrierea geografică şi la importanţa istorică 
a ce tăţii Hotinului, Şt. Ciobanu subli niază că „dacă Cetatea Albă 
joacă un rol atât de însemnat în viaţa Moldovei ca oraş de graniţă, 
care deschidea drumul spre mare, în nordul Moldovei, cam acelaşi 
rol îl joacă Hotinul”. Anexarea Basara biei de către Rusia, constată 
Şt. Ciobanu, aduce după sine şi ocu parea cetăţii Hotinului. Ruşii 
tran sformară Hotinul în cetate „de rangul al doilea”, iar la 1856 
o des fiinţează ca cetate, lăsând-o pradă vremii şi administraţiei 
nepăsătoare a oraşului.

Sunt interesante şi datele refe ritoare la istoria cetăţilor Chilia şi 
Ismail.

În capitolul „Monumentele isto rice” din monografia Basarabia 
se acordă o mare atenţie şi bise ricilor care au fost construite în 
acest ţinut pe parcursul a mai multor secole: „De un interes deo-
sebit pentru trecutul nostru cul tural şi istoric sunt şi puţinele bi-
serici vechi din Basarabia. În Ba sarabia astăzi se găsesc mai bine 
de o sută de biserici ridicate îna inte de anul 1812”. Autorul remar că 
printre acestea şi pe cele ctito rite în malurile stâncoase ale Nis trului 
sau Răutului: cea de la Saharna (judeţul Soroca), din Neporotova 
(judeţul Hotin), din Ţipova (judeţul Orhei) şi două biserici din 
Butuceni (judeţul Orhei). Se vor beşte, de asemenea, de bisericile 
lui Vasile Lupu: Sf. Dimitrie din Orhei, Sf. Nicolae din Chilia Nouă. 
Desigur, că nu sunt trecute cu vederea nici bisericile din Chişinău, 
principalul centru administrativ al Basarabiei. Şt. Ciobanu susţine 
ideea păstrării pentru generaţiile viitoare a monumentelor istorice a 
oraşelor vechi, cetăţilor, mănăsti rilor şi bisericilor, care se trag din 
trecutul glorios al poporului românesc.

La 1928, împreună cu alţi cărtu rari basarabeni Şt. Ciobanu 
scoate lucrarea Documente din Basara bia, iar la 1929 editează la 
Bucu reşti o altă lucrare, intitulată Uni rea Basarabiei, consacrată 
actului istoric de la 9 aprilie 1918.

În Unirea Basarabiei autorul elucidează mai întâi de toate cauze-
le care l-au făcut să abordeze acea stă problemă destul de importantă 
pentru poporul român şi în special pentru românii din Basarabia.

„Mişcarea naţională românească din Basarabia, din anii 1917-
1918, nu şi-a găsit încă interpretarea ju stă în literatura noastră 
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istorică. Din cauza lipsei unei perspective istorice, care ar da 
posibilitate să se judece evenimentele şi oamenii de atunci sine ira 
et studio şi mul ţumită faptului că până acuma au văzut lumina zilei 
prea puţine ma teriale din acea epocă, în lucrările consacrate acestei 
chestiuni, s-au strecurat unele note puţin obiecti ve, s-au acreditat 
uneori chiar mi stificări ale adevărului istoric.

Iată de ce o înşirare a unei părţi din actele şi documentele de 
atunci, risipite astăzi prin diferite izvoa re, ar putea deschide căile 
adevă rului pentru acei ce s-ar gândi să facă o istorie a revoluţiei 
naţiona le din Basarabia din anii 1917- 1918”.

În partea introductivă a lucrării Şt. Ciobanu subliniază că apariţia 
ei ca „volum de acte şi documen te...” nu are „altă pretenţiune decât 
aceea de a servi ca date elementare pentru o lucrare sintetică, ca 
punc te de plecare pentru noi orientări”, deoarece în ultimul timp 
„actul fi resc al reîntoarcerii Basarabiei la vatra românismului se 
prezintă de obicei în lumina consideraţiunilor de ordin personal 
sau naţional, sacrificându-se adeseori adevărul în folosul unor idei 
preconcepute, ca şi când adevărul ar duce la o scoborâre a unui act, 
care este supus legilor brutale ale unei dreptăţi eterne”.

Făcând un excurs istoriografic al problemei unirii Basarabiei 
cu România, Şt. Ciobanu demonstrează că nu are perfectă dreptate 
istoricul I. Nistor care în lucrarea sa Is toria Basarabiei ar fi înclinat 
să creadă că rolul principal în mişca rea naţională l-au avut soldaţii 
moldoveni, „care aparţineau unită ţilor ruseşti ce operau pe frontul 
din Bucovina şi Moldova” şi care „avură prilejul să se întâlnească 
cu conaţionali de ai lor din Vechiul Regat, din Ardeal şi din 
Bucovina, şi din contactul acesta rodnic să se lămurească sufleteşte 
şi să-şi lumi neze mintea lor buimatică de idei le revoluţionare, la 
făclia curată şi frumoasă a ideii naţionale”.

În problema respectivă Şt. Cioba nu nu susţine nici opinia 
exprima tă de C. Chiriţescu prin care se su praestimează rolul 
influenţei pri zonierilor ardeleni şi bucovineni asupra unui grup de 
studenţi de la Kiev şi rolul câtorva refugiaţi din Ardeal şi Bucovina 
în mişca rea de la Chişinău.

După părerea lui Şt. Ciobanu, mai aproape de adevăr se află con-
siderentele doctorului P. Cazacu, ca re, în baza mai multor izvoare, 
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afirmă că „libertăţile proclamate de revoluţia rusească au dat pu-
tinţă instinctului naţional moldove nesc să se manifeste şi în Basa-
rabia”. În viziunea lui P. Cazacu, ideea autonomiei Basarabiei, „por-
nită de la partidul naţional, propa gată cu toate rezistenţele din toate 
părţile, prin congresul militar mol dovenesc din octombrie 1917, 
îşi găseşte realizarea în crearea Sfa tului Ţării. Anarhia duce la che-
marea armatei române. Aceasta stabileşte linişte în ţară şi dă pu-
tinţă elementelor naţionale să-şi manifeste dorinţa pentru unire”.

Spre deosebire de ceilalţi istorici care au prezentat în lucrările 
lor premisele unirii Basarabiei cu Ro mânia, Şt. Ciobanu îl apreciază 
mai binevoitor pe Al. Boldur, care e mai obiectiv şi mai argumentabil 
şi care a accentuat printre primii că „ideea naţională s-a născut din 
„ideea slujirii poporului”, emisă de către mediul intelectual rus, în 
ca re a crescut generaţia tinerilor care au înfăptuit Unirea”.

În opinia lui Al. Boldur, Unirea „este un act al înţelepciunii 
istori ce”, la care au contribuit mai mulţi factori de ordin social, 
politic, per sonal etc. Aceşti factori, bineînţe les, sunt acceptaţi de 
Şt. Ciobanu.

Argumentând influenţa deosebită a revoluţiei din Rusia asupra 
deş teptării conştiinţei naţionale a ro mânilor din Basarabia, Şt. 
Cioba nu remarcă totodată că „unirea tre buia să se facă, Basarabia, 
în mod fatal, trebuia să se alipească la Ro mânia”.

Soarta poporului român din Ba sarabia este examinată de 
autor cu referire la destinul altor popoa re naţionale din Rusia. 
„Mişcarea naţională moldovenească a fost eco ul acestei răzvrătiri: 
ideologia revo luţionară a românilor din Basarabia a fost refluxul 
ideologiei naţionale din Rusia, şi această mişcare a dus la aceleaşi 
consecinţe istorice fa tale la care a dus mişcarea popoa relor baltice, 
a polonezilor etc. Mai mult chiar, se poate spune că re voluţia din 
Basarabia a fost dicta tă de către revoluţia rusă şi mer sul ei a fost 
determinat de jocul natural al mişcărilor popoarelor din Rusia. 
Ideile care au circulat în timpul revoluţiei din Basarabia, ideea de 
autonomie, libertate na ţională, libertate a limbii materne în şcoală, 
biserică şi administraţie, ideea armatei naţionale, până la ideea de 
autodeterminare, de des părţire a Rusiei şi natural şi de uni re, n-au 
fost idei născute în capul înfăptuitorilor unirii şi al propa gandiştilor. 
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Sunt idei care circulau în mentalitatea tuturor popoarelor subjugate 
Rusiei, sunt formule re voluţionare şi naţionale de atunci.

Prin urmare, întreaga mişcare naţională din Basarabia se prezin-
tă ca o parafrazare a ideilor, for mulelor şi actelor mai multor nea-
muri din Rusia adoptate de către poporul românesc din Basarabia 
şi aplicate potrivit firii, împrejurărilor şi trecutului său istoric”.

Mişcarea naţională din Basara bia e tratată în strânsă legătură cu 
cea din alte regiuni naţionale: Po lonia, Ucraina, Bielorusia, Ţările 
Baltice, Finlanda. Şi acest fapt re prezintă un merit aparte al lucră-
rii care conţine aproximativ 200 de documente, clasificate după 
com partimente şi capitole. Capitolul I e intitulat „Românii din 
Basarabia şi începuturile revoluţiei ruse. Manifestările cu caracter 
naţional până la deschiderea Sfatului Ţării”, capitolul II – „Sfatul 
Ţării”, capi tolul III – „Raporturile cu vecinii”, capitolul IV – „Acte 
cu privire la anarhia din Basarabia”, capitolul V – „Armata română 
şi Republica Moldovenească”, capitolul VI – „Manifestările pentru 
Unire şi Unirea”.

Documentele selectate de către Şt. Ciobanu au menirea de a 
de monstra Unirea Basarabiei cu Ro mânia, mai cu seamă pentru 
gene raţiile viitoare, care, după părerea sa, puteau fi lipsite de 
posibilitatea de a le cunoaşte în original, deoa rece hârtia pe care au 
apărut ele în condiţiile Primului Război Mon dial era necalitativă.

Conţinutul documentelor selecta te şi clasificate, excursul istorio-
grafic destul de reuşit, pe care-1 face autorul în studiul introductiv 
al lucrării ni-1 prezintă pe Şt. Cio banu ca primul arheograf istoric 
şi istoriograf român în problema dată.

Prezintă o valoare istorică deose bită şi lucrarea lui Şt. Ciobanu 
Din istoria mişcării naţionale în Basa rabia, publicată la Chişinău 
în 1933 în nr. 2 al revistei Viaţa Ba sarabiei, în care autorul face o 
analiză profundă a rolului presei pe riodice din Basarabia în trezirea 
conştiinţei naţionale a românilor din ţinut. În acest context i se 
acordă o mare importanţă ziarului Basarabia, care a început să apa-
ră la Chişinău cu începere de la 24 mai 1906 cu concursul lui I. 
Pelivan, Pan. Halippa şi E. Gavriliţă.

Şt. Ciobanu scrie următoarele de spre această publicaţie: 
„Analizând conţinutul articolelor publicate în acest ziar, tendinţa 
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lui generală, concepţia autorilor, venim la con cluzia că ziarul 
Basarabia, de la primul număr şi până la ultimul, este pătruns de 
ideea emancipării poporului din Basarabia, că el, pen tru prima 
dată, în mod făţiş şi clar, pune chestiunea naţională a românilor 
basarabeni”. I se acordă o deosebită atenţie articolului-pro gram 
şi articolului Folosul gazetei moldoveneşti, scris de I. Pelivan, în 
care, după el, „moldovenilor le trebuia: 1) şcoală românească, 2) 
biserică naţională, 3) dregători în limba moldovenească”.

În opinia lui Şt. Ciobanu, facto rul principal al unirii l-a constituit 
„poporul românesc din Basarabia”. Acest factor este evidenţiat de 
că tre Şt. Ciobanu şi în cuvântarea sa din 1933 ţinută în incinta Sălii 
Eparhiale din Chişinău cu ocazia aniversării a 20-a a Unirii Basara-
biei cu România, în care autorul remarcă următoarele idei preţioase 
pentru o cunoaştere mai bună a realităţii istorice de pe atunci: 

„Oricât ar căuta oamenii de carte să răscolească ţesuturile 
haotice ale istoriei, ca să încadreze Unirea Ba sarabiei în legile ei, 
în mişcarea naţională din Basarabia din anul 1917-1918, rămâne 
ceva ce nu se poate explica prin nicio teorie istorică şi că ea mai 
degrabă apar ţine unui destin necunoscut, care împinge popoarele 
spre desăvârşi rea şi perfecţionarea lor.

Cine putea să creadă că Basara bia, ruptă prin intrigi şi trădare, 
prin lăcomia vecinilor noştri, înăbu şită printr-un regim sălbatic de 
deznaţionalizare, de sugrumare a limbii populaţiei băştinaşe, va 
re veni vreodată la trunchiul neamu lui românesc? Cine putea să-
şi imagineze că un popor a cărui conştiinţă era adormită timp de 
un veac se va redeştepta, că o ra mură a neamului nostru, socotită 
pierdută pentru ideea naţională, va reînvia la o viaţă nouă?

Şi cu toate acestea, în momentul când întreg poporul românesc 
face o sforţare supraomenească pentru a se întregi, când râuri 
de sânge se varsă pentru realizarea idealului de veacuri, poporul 
românesc din Basarabia fu atras de o putere ne văzută şi intră 
în luptă, pentru acelaşi ideal. El îşi cere imperios dreptul lui la 
viaţă”.

Ca om conştiincios faţă de idea lul unirii realizat la 1918 şi ca 
ma re savant în domeniul istoriei ra ţionale, istoricul Şt. Ciobanu îşi 
dădea bine seama că Basarabia mai are de trecut prin grele încercări 
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impuse de vecinii ei, de Rusia So vietică, mai apoi de Uniunea 
So vietică, care nu vroiau să se îm pace cu pierderea Basarabiei, 
ridicând faţă de România la diferite întruniri europene pretenţii teri-
toriale nejustificate în privinţa Ba sarabiei. Evenimentele din vara 
anului 1940 au confirmat previziu nile judicioase ale lui Ştefan Cio-
banu.

Problema basarabeană este tratată obiectiv de către Ştefan Ciobanu 
şi argumentată pe baza multor izvoa re documentare şi-n lucrarea Ba
sarabia. Populaţia. Istoria. Cultu ra, care a fost publicată în anul 
1941 la Bucureşti în limba france ză, în colecţia „Studii şi cercetări” 
a Academiei Române. Lucrarea pa re a fi o completare la celelalte 
studii despre Basarabia şi totodată reprezintă un fel de răspuns la 
alegaţiile din ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940. Folosind docu-
mente şi materiale ale timpului, date statistice oficiale din diferite 
surse străine, mărturii ale unor specialişti ruşi, Ştefan Ciobanu a 
reuşit să ne dea o imagine radical diferită şi în fond obiectivă de cea 
prezentată în nota sovietică de la 26 iunie 1940. Ştefan Ciobanu 
este unul dintre cei mai buni istorici şi istoriografi ai Basarabiei din 
pe rioada interbelică. El a fost un cer cetător destul de atent, obiectiv 
şi exigent în domeniul istoriei naţio nale, în cercetările sale el a tins 
să se apropie cât mai mult de adevă rul istoric, fiind convins că acest 
obiectiv poate fi realizat doar în ba za unei temeinice documentări. 

Ion MOISEEV
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Anul 1940 în destinul lui Ştefan Ciobanu

Anul 1940 a jucat un rol fatal în destinul neamu lui nostru, al 
fiecărui român în parte.

După cum se ştie, în noaptea de 26 iunie a acelui an V. Molotov, 
preşedintele Consiliului comisarilor poporului şi comisar al 
poporului pentru afacerile străine al Uniunii Sovietice, în numele 
guvernului sovietic a remis ambasadorului român de la Mosco va, 
Gheorghe Davidescu, o notă ultimativă prin care guvernului român 
i se cerea „înapoierea imediată” a Basarabiei şi „transmiterea către 
U.R.S.S. a Bucovi nei de Nord”. În practica relaţiilor internaţionale, 
mai rar poate fi întâlnit un document similar care de la prima şi până 
la ultima frază să conţină atâtea ine xactităţi, falsuri şi neadevăruri. 
Textul ultimatumului, din cauza întreruperii legăturii telefonice 
cu Moscova, a putut fi recepţionat de către guvernul român abia 
către orele 6 dimineaţa. Conform cerinţelor so vietice guvernul 
român urma să răspundă la ultimatum în decursul zilei de 27 iunie. 
Până la expirarea termenului fixat, rămaseră doar 18 ore, inclusiv 
timpul necesar pentru a trimite răspunsul la Moscova. Ultimatumul 
sovietic a luat prin surprindere guvernul român şi pe regele Carol al 
II-lea. România s-a văzut nevoită să aducă la cunoştinţa Germaniei 
şi Italiei conţinutul ultimatumului şi s-a adresat către guvernele 
acestora cu rugămintea de a-şi expune punctele de vedere în 
problema dată, comunicându-le totodată „că poporul român este 
hotărât să se apere”. Comunicate asemănătoare au fost adresate 
şi aliaţilor României din înţelegerea Balcanică (Turcia, Grecia, 
Iugoslavia). În această situaţie complicată, la 27 iunie 1940, ora 12, 
la Bucureşti, sub preşedinţia regelui a fost convocată o şedinţă a 
Consiliului de Coroană, cu scopul de a lua în discuţie ultimatumul 
sovietic şi de a clarifica poziţia României faţă de cerinţele ultimative 
ale sovieticilor. La şedinţa Consi liului de Coroană au fost prezenţi 
consilierii regali, membrii guvernului şi şefii armatelor. În calitate 
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de ministru al cultelor şi artei la şedinţa Consiliului de Coroană 
a participat şi Ştefan Ciobanu. Primul-ministru Gh. Tătărescu a 
expus conţinutul ultima tumului sovietic. Apoi a fost solicitată 
părerea consi lierilor regali. Chiar în rândul acestora s-au desem nat 
două curente: primul în frunte cu marele istoric Nicolae Iorga, s-a 
pronunţat pentru rezistenţă, iar al doilea, în frunte cu Constantin 
Argetoianu, consilier regal, opta pentru cedare.

Dintre membrii Consiliului de Miniştri cel dintâi a fost rugat 
să-şi expună părerea Ştefan Ciobanu ca basarabean. El combate 
cu vehemenţă ultimatumul sovietic şi se pronunţă pentru rezistenţă 
armată. În istorica declaraţie făcută în cadrul şedinţei de pomi nă a 
Consiliului de Coroană, Ştefan Ciobanu a spus următoarele: „Sire, 
provincia românească dintre Prut şi Nistru a făcut parte integrantă 
din vechea Mol dovă de la înfiinţarea acestei formaţiuni politice 
ro mâneşti. Populaţia românească din răsăritul Moldo vei, numită 
azi Basarabia, împărtăşeşte soarta între gului neam românesc 
în decursul unui şir de veacuri, până când în anul 1812 această 
provincie a fost smul să mişeleşte din trupul neamului românesc şi 
anexată la imperiul ţarist cu care n-a avut niciodată niciun fel de 
contact.

Populaţia Basarabiei formată 75 la sută din ro mâni şi 25 la sută 
din minorităţi aduse recent de ruşi are un caracter eminamente 
românesc. După o rezistenţă dârză a întregii populaţii în contra 
ten dinţelor brutale de rusificare şi deznaţionalizare prin colonizări 
şi deportări, după grele suferinţi pe care le-a îndurat din partea 
stăpânirii barbare ruseşti, po porul românesc din Basarabia trece prin 
frământările revoluţiilor ruseşti din anii 1905-1906 şi 1917-1918, 
şi, în baza dreptului de autodeterminare a po poarelor subjugate din 
Rusia, se uneşte cu Patria-mamă.

Unirea se face prin organul revoluţionar legal al Basarabiei, 
unire care a fost cerută, încă la începu tul revoluţiei din 1917, în 
diferite congrese ale ţăra nilor şi intelectualilor. Dorinţa de a se 
realiza unirea a fost atât de mare, încât populaţia n-a ţinut seama că 
Vechiul Regat, în parte sub ocupaţie, se găsea în tr-o situaţie critică. 
Şi atunci cum s-ar putea aban dona o populaţie românească, care cu 
atâta încredere s-a aruncat în braţele statului român?
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Cum s-ar putea ceda Basarabia, care şi-a arătat loialitatea şi 
ataşamentul necondiţionat faţă de nea mul şi Ţara Românească şi 
faţă de Tron?

Cum s-ar putea călca în picioare o poruncă a tre cutului nostru 
istoric, cum s-ar putea trece peste su ferinţele, lacrimile şi sângele 
acelora care s-au jertfit pentru realizarea idealului neamului nostru? 
Chiar minoritarii şi-au arătat tot devotamentul faţă de neamul 
românesc şi în vizita regală recentă de la Chişinău şi-au manifestat 
dorinţa de a trăi în ca drele românismului.

Sire, părăsirea Basarabiei de armatele române ar fi cea mai 
mare crimă naţională, căci ea ar însemna să aruncăm populaţia din 
Basarabia în braţele unui neam străin şi ale unui regim pe care 
nimeni în Basarabia nu-1 doreşte. Răspunsul ce trebuie dat so vietelor 
e: rezistenţă până la sfârşit. Şi în lupta ce se va da cotropitorilor, 
populaţia din Basarabia va fi alături de armata română”.

Gheorghe Tătărescu, preşedintele Consiliului de Mi niştri la acel 
moment, în consemnările sale de mai târziu avea să menţioneze 
atmosfera copleşitoare de la acea şedinţă: „Şefii militari expun un 
punct de vedere comun: de va fi nevoie armata se va bate, dar se va 
bate într-o disproporţie de forţe, care nu poate lăsa nicio îndoială 
asupra sfârşitului. Nicolae Iorga cere mobilizarea ultimului om 
ce poate purta arma. Pe colegul nostru Ştefan Ciobanu îl îneacă 
lacrimile”. Dar iată şi rezultatul votului, obţinut la şedinţa de 
amiază a Consiliului de Coroană: de a opune rezistenţă armată 
– 11 membri (I. Mironescu, N. Iorga, C. Angelescu, V. Iamandi, 
V. Antonescu, Şt. Ciobanu, S. Dragomir, Tr. Popp, N. Hortolomei, 
Petre Andrei, E. Urdăreanu); de a ceda Basarabia – 10 membri (C. 
Argetoianu, E. B’aliff, I. Cristu, M. Cancicov, M. Ghelmegean, M. 
Constantinescu, Macovei, Ileana, A. Bentoin, Al. Vaida-Voievod); 
pentru discu ţii – 4 membri (I. Gigurtu, V. Şlavescu, R. Porto cală, 
C. C. Giureseu).

Prim-ministrul Gh. Tătărescu nu a exprimat nicio părere, 
spunând că aşteaptă, mai întâi, răspuns la notele trimise guvernelor 
Germaniei şi Italiei, pre cum şi aliaţilor din înţelegerea Balcanică.

În urma analizei situaţiei create, guvernul de la Bucureşti, în 
nota de răspuns adresată guvernului sovietic, declară că „este gata 
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să procedeze imediat şi în spiritul cel mai larg la discutarea amicală 
şi de comun acord a tuturor propunerilor emanând de la guvernul 
sovietic”. În consecinţă România solicită Moscovei să indice locul 
şi data pe care ea dorea să o fixeze în scopul începerii negocierilor. 
Prin propu nerea negocierilor România spera cel puţin să obţină 
ameliorarea condiţiilor ce i se puneau.

La propunerea guvernului României de a începe tratativele 
(negocierile) V. Molotov, preşedintele Con siliului comisarilor 
poporului şi ministru de externe al U.R.S.S., a remis în noaptea 
de 27 spre 28 iunie 1940 a doua notă ultimativă, solicitând de astă 
dată ca trupele româneşti să se evacueze, iar trupele so vietice să 
ocupe teritoriul Basarabiei şi Nordului Bu covinei în decurs de 4 
zile, începând cu 28 iunie, orele 14.00, ora Moscovei: Uniunea 
Sovietică insistă ca guvernul de la Bucureşti să răspundă condiţiilor 
formulate, nu mai târziu de 28 iunie, ora 12 ziua, ora Moscovei.

Între timp pe adresa guvernului român au sosit răspunsurile 
guvernelor cărora le-a fost solicitată pă rerea în problema dată. 
„În numele interesului men ţinerii păcii în această parte a lumii” 
guvernele Ger maniei şi Italiei „au sfătuit” România să evite un 
conflict cu Uniunea Sovietică şi să cadă de acord asupra cererilor 
ultimative ale sovieticilor. Chiar în timpul consultărilor cu 
reprezentanţii acestora a fost scos la iveală faptul că guvernele 
Germaniei şi Italiei, de acum de trei zile, erau la curent cu in-
tenţia guvernului sovietic în privinţa ultimatumului ce urma a 
fi dat României. Aliaţii balcanici (Grecia, Iugoslavia) au rugat 
România să nu tulbure pacea în bazinul dunărean şi în Balcani. 
Prin urmare, Ro mâniei i se cerea acceptarea ultimatumului sovietic 
fără împotrivire. Numai guvernul de la Ancara, par tener din Alianţa 
Balcanică, a răspuns franc şi fără ezitare că este gata să-şi onoreze 
toate obligaţiunile izvorâte din pactul încheiat anterior”.

În seara zilei de 27 iunie la orele 21.00 a continuat şedinţa 
Consiliului de Coroană. Impresionaţi între timp de „sfaturile” ce 
au parvenit, surprinşi de atacul psihologic al sovieticilor, rândurile 
celora ce în clinau spre rezistenţă s-au rărit. În cadrul şedinţei de 
seară a fost solicitată din nou părerea fiecărui membru al Consiliului. 
Ştefan Ciobanu îşi mai expune o dată crezul său politic în problema 
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basarabea nă. El declară literalmente următoarele: „Sire, susţin în 
totul declaraţia pe care am făcut-o în şedinţa de la amiază. Conştiinţa 
mea de român basarabean nu-mi permite să concep ca o provincie, 
care din punct de vedere şi istoric, şi ca structură etnogra fică este 
românească, să fie cedată fără niciun gest măcar de apărare ruşilor, 
ca populaţia ei să fie lăsată pradă. Acei dintre membrii Consiliului 
care sus ţin că această cedare va fi provizorie, se înşală. Noi, care am 
simţit cizma robiei ruseşti, nu putem crede că stăpânirea rusească 
va fi uşor de înlăturat, ci dreptatea noastră va fi restabilită. Eu cred 
ceva mai mult. Acei care au urmărit evoluţia ideilor politice din 
Rusia din ultimul timp au putut observa că în viaţa ruşilor sovietici 
s-a produs un reviriment. De la internaţionalismul bolşevic, ei au 
revenit la na ţionalismul cel mai autentic al Rusiei ţariste. Respectul 
drepturilor altor popoare este o ficţiune. Ace eaşi recrudescenţă s-
a petrecut şi în altă ordine de gândire a ruşilor. De la principiul 
de libertate, de autodeterminare a neamurilor, de care au făcut 
atâta paradă comuniştii, la ei reînvie ideea veche im perialistă într-
o formă cu mult mai pronunţată de cât cea de sub regimul ţarist. 
Politica agresivă faţă de Polonia, Finlanda şi Ţările Baltice este o 
mărtu rie. Şi cu reînvierea imperialismului a renăscut şi visul de 
cucerire a Constantinopolului, precum şi ideea panslavistă, idei 
alimentate de o întreagă literatură în decursul unui şir de veacuri. 
Ei nu se vor mulţumi numai cu Basarabia, care nu este pentru ei 
decât un punct de trecere spre Peninsula Balca nică. Politica lor de 
apropiere faţă de bulgari şi sârbi nu este decât o încercare de a 
realiza visul slavofililor. Şi dacă vom ţine seama că la bulgari şi 
sârbi există în stare latentă şi mişcarea comunistă, ne pu tem aştepta 
că ei mâine vor pretinde Dobrogea, fie pentru ei, fie pentru bulgari, 
ca să facă joncţiunea între ei şi statul bulgar. Cedarea Basarabiei ar 
deş tepta şi poftele ungurilor şi ale bulgarilor.

Sire, decât să ne răşluiască ţara, bucată cu bucată, mai bine să 
murim cu toţii pentru un ideal al pă rinţilor noştri.”

După lungi şi aprinse dezbateri s-a ajuns la con cluzia că o 
rezistenţă prelungită bazată pe singurele mijloace ale României, 
în lipsa oricărui ajutor din afară, este cu neputinţă. Guvernul 
român, sub pre siunea forţei s-a văzut silit să accepte condiţiile ul-
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timatumului sovietic. Doar 6 din cei 26 de partici panţi la Consiliu s-
au pronunţat pentru rezistenţă. În însemnările sale zilnice suveranul 
român menţio na următoarele: „Numele lor merită să fie înscrise 
cu litere de aur în cartea demnităţii româneşti: Nicolae Iorga, 
Victor Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Papp, Ştefan Ciobanu, 
Ernest Urdăreanu”. Toţi ceilalţi cu oarecare nuanţă, au fost pentru 
acceptarea ultimatumului. În continuare regele Carol al II-lea nota: 
„...am încheiat Consiliul printr-o scurtă cuvântare în care am spus 
că este ziua cea mai dureroasă a vieţii mele..., că consider că se 
face o mare gre şeală de a ceda fără nicio rezistenţă aproape un sfert 
de ţară, dar mă văd copleşit de avizul marii majorităţi a acelora 
cărora le-am cerut sfatul. Am plecat fără a mai da mâna cu nimeni, 
adânc amărât şi convins că urmările celor hotărâte vor fi rele pentru 
ţară...

Oh, de ce oare românii noştri n-au cea mai mică doză de 
orgoliu naţional în aceste clipe într-adevăr grele. E o zi a ruşinii 
naţionale”.

Fără îndoială, că cu aceleaşi sau poate chiar mai profund 
copleişitoare sentimente a plecat de la aceas tă şedinţă Ştefan 
Ciobanu. Cauza vieţii lui şi a generaţiei Unirii de la 1918, care s-au 
jertfit pen tru realizarea idealului neamului românesc era căl cată în 
picioare. Ceea ce a fost clădit cu atâta trudă, cu atâta sudoare, cu 
atâta jertfă era supus ruinei. În semn de protest în seara zilei de 27 
iunie 1940 Ştefan Ciobanu a demisionat din postul de ministru al 
cultelor şi artei.

Aşadar, în urma celor două Consilii de Coroană şi a sfaturilor 
aliaţilor, România a hotărât evacuarea Basarabiei şi Bucovinei de 
Nord. În noaptea de 28 iunie trupele sovietice au trecut Nistrul 
– frontiera de stat a României – şi, au început înaintarea spre vest. 
La orele 14.00 au fost ocupate oraşele Chişinău, Cernăuţi, Cetatea 
Albă. Chiar în ziua de 29 iunie trupele sovietice au înaintat adânc în 
interiorul ţă rii. La 30 iunie 1940 a fost închis hotarul de pe Prut.

La 28 iunie 1940 a început calvarul evacuării Basa rabiei şi a 
Bucovinei de Nord, sub presiunea întări rii imediate a armatei 
sovietice care nu a respectat propria prevedere de a acorda termen 
de 4 zile pen tru retragerea trupelor, a autorităţilor româneşti din 
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aceste teritorii. În amintirile sale Al. Cretzianu no tează: „Unităţi 
motorizate şi blindate ale Armatei Roşii traversau Basarabia şi 
Bucovina de Nord chiar din prima zi şi procedau în mod activ 
la provocarea dezordinii printre trupele noastre. În multe locuri 
soldaţii noştri au fost dezarmaţi. Ofiţerii şi-au scos insignele şi au 
suferit şi alte umilinţe din partea ar matei sovietice. În multe ocazii, 
trupele sovietice au deschis pe loc focul împotriva coloanelor 
noastre în marş. Trupele noastre au fost reţinute numai cu mari 
dificultăţi să nu răspundă”.

Uniunea Sovietică a răpit României un teritoriu de 50.762 
kilometri pătraţi şi un număr de aproximativ 3.915.000 locuitori 
(din care Basarabia cu 44.422 km2 şi peste 3 milioane de locuitori, 
diferenţa reprezentând nordul Bucovinei şi o parte din fostul ţinut 
al Herţei).

Într-o broşură apărută în noiembrie 1940 găsim scris: „S-a frânt 
trupul Ţării... A fost sortită zilelor voastre o mare şi grea durere. 
Ni s-au schimbat ho tarele ţării. S-a rupt din trupul Moldovei lui 
Ştefan Vodă partea de răsărit, de acolo de unde se înălţa soarele 
aurind câmpiile, ni s-a sfâşiat o parte din Bucovina, înjumătăţind 
frumosul ţinut al fagilor şi tulburând odihna voievodului din sfânta 
mănăstire a Putnei...”.

Ocuparea de către trupele sovietice a Basarabiei, Bucovinei de 
Nord şi a ţinutului Herţa a devenit o adevărată tragedie mai întâi prin 
modul în care s-a realizat, apoi prin consecinţele sale. Pe parcursul 
evacuării trupele române erau insultate, dezarmate şi împiedicate 
de a se retrage. Armata era demora lizată. Exodul populaţiei române 
constituie o dramă de nedescris. În rândurile populaţiei din ţară 
exista teama înaintării trupelor sovietice dincolo de linia Prutului, 
precum şi un eventual atac din partea Un gariei şi Bulgariei. În 
această situaţie deosebit de gravă pentru ţară şi pentru a linişti opinia 
publică, la 2 iulie 1940 a avut loc şedinţa Comisiilor de Afaceri 
Străine a Camerei Deputaţilor şi a Senatului Parlamentului român, 
întrunite în legătură cu încor porarea Basarabiei şi Bucovinei de 
Nord la U.R.S.S. la care au făcut expuneri C. Argetoianu, ministru 
al afacerilor străine, şi Gh. Tătărescu, preşedintele Con siliului de 
Miniştri al ţării. Prim-ministrul a justifi cat acţiunea guvernului 
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român prin următoarele: „Am hotărât evacuarea Basarabiei şi a 
Bucovinei de Sus pentru a putea salva azi fiinţa statului român şi 
pentru a nu pune în primeijdie viitorul românismului. Declar că am 
luat această hotărâre sub presiunea for ţei, într-unul din cele mai 
grele momente ale istoriei noastre şi lăsând viitorului să judece 
actul nos tru...”.

Au urmat apoi două declaraţii de protest, una din partea 
parlamentarilor, foştilor parlamentari şi inte lectualilor din 
Basarabia, citită de senatorul Ştefan Ciobanu, fost ministru al 
cultelor şi artei, iar cea laltă – din partea parlamentarilor, foştilor 
parlamentari şi intelectualilor din Bucovina, citită de senatorul M. 
Hacman.

Prezentăm în continuare discursul pronunţat de senatorul Ştefan 
Ciobanu în şedinţa Comisiilor Afacerilor Străine ale Camerei şi 
Senatului Parlamentului României.  .

«Domnule preşedinte, domnilor senatori, domnilor deputaţi. 
În aceste momente de încercare pe care le traversează naţiunea 
română, grupul parlamentarilor basarabeni, Asociaţia Foştilor 
Deputaţi în Sfatul Ţării şi foştii deputaţi basarabeni din parlamentele 
româ neşti în perioada 1918-1940, precum şi notabilităţile vieţii 
publice şi culturale ale acestei provincii se în făţişează, cu inima 
frântă de durere pentru a da glas în faţa Parlamentului şi a întregii 
lumi civilizate, unui strigăt de revoltă împotriva noii uzurpări a 
Ba sarabiei de către Uniunea Sovietică rusă. Această pro vincie 
care, încă din zorii antichităţii, a fost parte integrantă a naţiunii 
române, deoarece, la origini, ea a fost cuprinsă în limitele coloniei 
romane Dacia şi mai târziu, în cursul secolelor, a constituit o parte 
indisolubilă a formaţiunii politice româneşti cunos cută sub numele 
de Moldova, a fost şi va fi mereu, prin tradiţia sa culturală şi prin 
structura sa etnică, o provincie românească. Poporul român din 
Basara bia a împărtăşit soarta întregului popor român şi a participat 
la formarea individualităţii sale etnice şi la apărarea existenţei sale 
naţionale. În cursul îndelungatei sale istorii, Basarabia, asemeni 
celorlalte re giuni populate de români, n-a avut niciodată şi nu putea 
să aibă vreun contact politic cu statul rus ca re, despărţit de ţările 
române de statul polonez şi de regiunile tătăreşti ale Oceakovului 
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supuse domi naţiei turceşti, se găsea la o mare depărtare de ma sa 
poporului român.

După ce şi-a revenit din lovitura ce-i fusese apli cată de dominaţia 
tătară, statul rus a adoptat o po litică imperialistă, ce avea să-1 ducă 
la înglobarea în cadrul său a mai multor popoare care nu erau de 
origine rusă.

În secolul al XVII-lea, Rusia a luat în stăpânire, prin corupţie şi 
trădare, Ucraina, cu scopul de a ajunge pe ţărmurile Mării Negre. 
Petru cel Mare ajunge până la Marea de Azov, iar în secolul al XVIII-
lea descendenţii săi cuceresc litoralul Mării Negre, apropiindu-
se tot mai mult de ţările române, până când, în 1792, ruşii devin 
vecinii noştri, de-a lungul frontierei pe care o formează Nistrul. 
Ruşii nutreau de multă vreme speranţa, alimentată de o întreagă 
literatură, de a lua în stăpânire Dardanelele. Pentru aceasta aveau 
însă nevoie ca mai întâi să ia în stăpânire sud-estul european. Iar 
aceste tendinţe expansioniste erau cu grijă disimulate sub o formulă 
ipocrită: veneau, ziceau ei, în ajutorul creştinilor „subjugaţi” de 
turci. Nimeni însă nu le solicita acest ajutor. În 1812, profilând 
de confuzia ce domnea în Europa şi de slăbiciunea Turciei, sub al 
cărei protectorat se afla Moldova, folosind acelaşi pretext, ruşii iau 
în stăpânire partea răsăriteană a Moldovei, deşi Turcia se angajase 
printr-un tratat să respecte integritatea principatului Moldova. 
Această anexare a Basarabiei, cu care poporul român din Ba sarabia 
şi din celelalte provincii nu a fost niciodată de acord, a îmbrăcat 
forma celei mai barbare sclavii a timpurilor moderne. În ciuda 
protestelor ţăranilor şi ale celorlalte clase sociale din Basarabia 
împotri va regimului rus, în ciuda luptei purtate de români pentru 
obţinerea emancipării, în ciuda afirmaţiilor unor ruşi de bună-
credinţă precum slavofilii Danilevski şi Samarin, publicistul 
Durnov, fostul minis tru Kuropatkin, sociologul Tihomirov şi alţii 
care au susţinut că Basarabia este românească şi că ea ar trebui 
retrocedată României, această provincie a ră mas sub jug rusesc 
vreme de mai bine de un secol. Această ocupare a Basarabiei oferă 
tabloul celei mai sfâşietoare tragedii naţionale, întrucât în această 
pro vincie politica rusească a urmărit întotdeauna distru gerea 
existenţei etnice a românilor basarabeni, lichi darea acestora din 
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urmă prin masive colonizări de străini în provincie, prin deportări 
„benevole” ale ţăranilor moldoveni în regiunile cele mai îndepăr-
tate ale Siberiei şi Caucazului, prin rusificarea bise ricii, a şcolii şi 
a administraţiei. Aceste măsuri n-au reuşit însă să deznaţionalizeze 
poporul român, care con tinuă să formeze un bloc masiv în 
Basarabia. Toate statisticile ruseşti, precum cea a lui Zaşciuk, cea 
a geografului rus Soroka, a lui N. Laşkov şi chiar a agentului de 
rusificare P. Kruşevan, pentru a nu-i cita decât pe aceştia, recunosc 
faptul că elementul românesc în Basarabia reprezintă 75% din 
populaţia acestei provincii. Până şi recensământul din 1897, ca re 
reprezintă cea mai flagrantă falsificare a datelor statistice, acordă 
elementului românesc majoritatea relativă de 47%, elementului 
rus doar 8% şi celui rutean 19,6%. Cifrele ridicole de 155744 ruşi 
şi 379.198 ruteni, cifre de altfel exagerate, după cum recunoaşte 
chiar statisticianul rus V. N. Butovici, justificau în 1916 oprimarea 
unei provincii de două milioane de locuitori. În pofida persecuţiilor 
regimu lui rus, populaţia românească din Basarabia nu şi-a pierdut 
niciodată conştiinţa naţională, care s-a manifestat prin conservarea 
limbii şi a obiceiurilor, prin multiple tipărituri româneşti, prin 
scrierile unui ma re număr de autori basarabeni şi prin, aspiraţiile 
ar zătoare de unire cu România. Aceste tendinţe se re flectă şi în 
revoltele ce au marcat debutul domina ţiei ruseşti: în cele din 1863-
1864, în mişcarea revo luţionară din 1905-1906. În 1917, mişcările 
în favoa rea unirii cu România îmbracă forma unei adevărate 
revoluţii naţionale şi, în cadrul revoluţiei ruse şi în deplin acord cu 
ideile revoluţionare ale popoarelor subjugate de Rusia, Basarabia 
îşi va exprima la con gresele institutorilor, preoţilor, cooperatorilor 
şi ţăra nilor, în adunările zemstvelor voinţa sa de unire cu statul 
român, în virtutea dreptului la autodetermina re al popoarelor, drept 
consacrat de revoluţie. Crea rea unui Sfat al Ţării, autonomia şi 
independenţa sunt etapele logice ce aveau să conducă Basarabia 
spre triumful dreptăţii istorice, călcată în picioare de Rusia ţaristă, 
obişnuită cu astfel de procedee. În fine, Sfatul Ţării, organ absolut 
legal al Basarabiei, ales pe aceeaşi bază ca toate organizaţiile 
revoluţio nare ale Rusiei, încoronează lupta dusă pentru eman ciparea 
provinciei proclamând, la 27 martie 1918, uni rea Basarabiei cu 
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România. Astfel, poporul român din Basarabia, urmat de celelalte 
naţionalităţi din această provincie, care ne-au recunoscut drepturile 
în mai multe rânduri şi s-au pronunţat pentru unire, şi-a cucerit 
libertatea. Valabilitatea actului unirii şi dreptatea cauzei româneşti 
au fost recunoscute şi de marile puteri, între altele Germania şi 
Italia, cărora Basarabia le-a manifestat nu o dată via sa recunoş-
tinţă.

Cei 22 de ani de viaţă naţională în cadrul statului român au 
permis realizarea unor enorme progrese pe tărâmul cultural-
social şi economic. Analfabeţii, această ruşine a regimului rus, au 
dispărut aproape cu desăvârşire. Reforma agrară aplicată în mod 
egal tuturor naţionalităţilor antrenează dezvoltarea eco nomiei 
rurale, iar minorităţile din Basarabia se bu cură de drepturi ce nu 
le-au fost niciodată recunos cute sub dominaţia rusă. O dovadă 
a acestui fapt este aceea că o propagandă comunistă extrem de 
intensă, fondarea Republicii Moldoveneşti, care este, de alt fel, o 
recunoaştere tăcută a preponderenţei elemen tului românesc între 
Nistru şi Bug, înfiinţarea unui post de radioemisie la Tiraspol, care 
urmăreşte aceleaşi scopuri, nu au dat niciun rezultat. În Ba sarabia 
a continuat să domnească un calm perfect. În ce priveşte alegerile 
libere, care au îmbrăcat în această provincie un caracter plebiscit, 
acestea au confirmat bunele sentimente de o manieră zdrobi toare pe 
care întreaga populaţie a Basarabiei le nu treşte faţă de România.

Astăzi, favorizând procedee necunoscute până acum în istorie, 
profitând de forţa sa numerică şi de confuzia ce domneşte în 
Europa, Rusia sovietică, străduindu-se să falsifice datele istorice 
şi statistice, in vadează din nou această provincie. Locuitorii săi, ro-
mânii, precum şi germanii, bulgarii şi chiar rutenii şi ruşii, toţi ostili 
regimului comunist, sunt abando naţi unei soarte pe care niciunul 
dintre ei n-a do rit-o. Posturile de radio din U.R.S.S. deformează 
ade vărul când afirmă că sovieticii sunt întâmpinaţi cu flori: astăzi, 
în Basarabia curg râuri de lacrimi şi sânge, iar cei ce oferă flori 
invadatorilor n-au nimic comun cu poporul român ori cu populaţia 
muncitoa re, aparţinând celorlalte naţionalităţi ale provinciei.

Dacă mai există dreptate pe pământ şi dacă principiile umanităţii 
îşi mai păstrează, în pofida fapte lor, prestigiul, dacă în zilele noastre, 
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drepturile popoarelor, drepturi sacre chiar şi în perioadele cele mai 
sumbre ale istoriei, nu şi-au pierdut orice valoare, noi, parlamentarii 
şi notabilităţile vieţii politice şi culturale din Basarabia, români 
şi minoritari, apelăm la lumea civilizată, în numele poporului 
provinciei cuprinse între Prut şi Nistru, pentru a atrage atenţia 
asupra tragediei ce se petrece din nou în această nefericită parte 
a pământului moldav. În numele fraţilor noştri reduşi la tăcere 
exprimăm totodată un protest vehement împotriva violării cinice a 
drepturilor noastre istorice, etnice şi umane cele mai sacre».

Iată, deci, care a fost poziţia fermă a lui Ştefan Ciobanu (în 
calitatea sa de membru al Consiliului de Coroană, dar şi de simplu 
cetăţean) în problema ba sarabeană, poziţie care pentru generaţiile 
de astăzi constituie o lecţie de adevărat curaj civic, un exem plu de 
dragoste fierbinte pentru Ţară.

În încheiere menţionăm faptul că activitatea poli tică a lui Ştefan 
Ciobanu rămâne a fi o latură puţin cunoscută publicului de la noi. 
Deşi n-a desfăşurat o activitate politică acerbă, dar când a cerut-o 
timpul s-a manifestat plenar. În primăvara anului 19l7 îl găsim printre 
membrii activi ai Partidului Naţional Moldovenesc, în decembrie 
1917 este ales director general, ministru al învăţământului în 
primul guvern al Republicii Democratice (Populare) Moldoveneşti, 
recent formate. La Consiliul de Coroană din 27 iunie 1940 şi în 
faţa comisiilor pentru afacerile externe ale parlamentului românesc 
la 2 iulie a aceluiaşi an, Ştefan Ciobanu a rostit poate cele mai 
amare, dure şi pline de adevăr cuvinte, indiferent dacă erau sau nu 
pe placul celor ce-l ascultau.

Ion NEGREI
Valeriu POPOVSCHI
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Contribuţii la cunoaşterea 
personalităţii lui Ştefan Ciobanu

Studierea operei academicianului Ştefan Ciobanu în perioada 
regimului totalitar comunist, implantat în Moldova în anii postbelici, 
era interzisă, iar documentele ce ţi neau de activitatea lui rodnică, 
in accesibile pentru cercetători. Dar graţie noilor realităţi politice, 
când a dispărut vălul de taină de pe do cumentele de arhivă, situaţia 
la acest capitol se schimbă radical. De aceea în condiţiile actuale se 
im pune necesitatea imperioasă de a pune în circuit întregul tezaur do-
cumentar despre viaţa şi activita tea gloriosului fiu al Basarabiei.

Arhiva Naţională a Republicii Moldova dispune de multiple 
şi di verse materiale documentare pri vind lupta consecventă a 
conaţionalului nostru pentru deşteptarea conştiinţei naţionale 
româneşti în Moldova din stânga Prutului. Un capitol aparte îl 
constituie activitatea sa rodnică în calitate de director (ministru) 
al învăţământului public. Procesele-verbale ale şedinţelor în 
plen ale Sfatului Ţării atestă că Ştefan Ciobanu la 7 decembrie 
1917 a fost confirmat în funcţia de director al învăţământului 
public în componenţa primului Guvern al Republicii Democrate 
Moldoveneşti, condus de Panteleimon Erhan. Şi mai fructuoasă a 
fost activitatea în domeniul învăţământului după Marea Unire din 
martie 1918. În ur ma acestui eveniment epocal din istoria românilor, 
Şt. Ciobanu este inclus din nou în componenţa Guvernului (după 
o perioadă de circa 2,5 luni, când funcţia respectivă a fost deţinută 
temporar de ex-premierul P. Erhan). În şedinţa plenară din 7 aprilie 
1918, Sfatul Ţă rii a reconfirmat pe Ştefan Cio banu în funcţia de 
director (minis tru) al instrucţiunii publice.

Ştefan Ciobanu şi-a adus apor tul la cauza măreaţă de renaştere 
naţională şi prin faptul că a fost ales membru al comisiei speciale, 
creată prin hotărârea Consiliului Di rectorilor Generali din 10 
aprilie 1918, pentru ca „să se elaboreze un manifest în limbile 
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română şi rusă în scopul informării celei mai largi” a populaţiei 
autohtone de la est de Prut privind Actul Unirii din 27 martie 1918. 
Textul manifestului respectiv a fost examinat şi apro bat în şedinţa 
Consiliului din 14 aprilie 1918.

Documentele autentice atestă cu certitudine că Ştefan Ciobanu 
par ticipa activ la şedinţele în plen şi ale Prezidiului Sfatului 
Ţării, in tervenea prompt şi răspundea com petent la interpelările 
parlamenta rilor.

Studierea minuţioasă a fondurilor Sfatului Ţării (nr. 727) 
şi Consiliu lui Directorilor Generali ai Re publicii Democrate 
Moldoveneşti (nr. 919) ne-a permis să depistăm un şir de 
documente autentice pri vind procesul formării şi activităţii 
practice a sistemului învăţământu lui public din Basarabia. Găsim 
de cuviinţă să menţionăm rolul per sonal al lui Ştefan Ciobanu 
pe acest tărâm. Dovadă servesc procesele verbale ale şedinţelor 
Consiliului Directorilor Generali privind exa minarea rapoartelor 
lui Ştefan Cio banu despre trecerea tuturor şcoli lor din Basarabia 
în subordonarea Directoratului învăţământului public (12 mai), 
despre naţionalizarea şcolilor medii şi superioare, precum şi a 
Seminarului de învăţători (res pectiv din 6 şi 7 iulie 1918).

Prezintă interes şi modul de rea lizare în practică a hotărârilor res-
pective cu concursul direct al lui Şt. Ciobanu. Spre exemplu, la 15 
mai 1918 Ştefan Ciobanu a prezen tat la şedinţa ordinară a Consiliu-
lui Directorilor Generali raportul privind măsurile stringente întru 
eliberarea clădirilor instituţiilor de învăţământ de către diversele 
orga nizaţii obşteşti, fiind adoptată ho tărârea respectivă, la 24 mai 
Minis terul Învăţământului Public a ex pediat un demers Consiliului 
Di rectorilor Generali pentru accelera rea procesului eliberării 
acestor clădiri de către diferite instituţii militare.

Documentele de arhivă ce se pub lică pentru prima oară 
demonstrea ză elocvent că prin acţiunile sale practice la acel început 
de bun augur Ştefan Ciobanu, pedagog şi savant bine-cunoscut, 
a contribuit considerabil la cauza sa cră a renaşterii naţionale. El 
acor da o deosebită atenţie problemei organizării învăţământului 
public naţional, distrus cu un cinism deo sebit în cei peste 100 de 
ani de ocupaţie rusească. Pentru deschi derea reţelei de instituţii 
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şcolare, în primul an de învăţământ de du pă Unirea Basarabiei, 
pe prim-plan se afla problema creării corpului didactic necesar. 
În acele condiţii concrete una din căile existente în acest scop era 
organizarea cursuri lor de vară ale învăţătorilor. De sigur, masa 
principală a populaţiei o alcătuiau băştinaşii şi de aceea o atenţie 
aparte se acorda cursurilor învăţătorilor moldoveni. Însă Gu vernul 
şi personal Şt. Ciobanu pro movau aceeaşi linie strategică şi în 
rândurile minorităţilor naţionale.

A fost de asemenea extrem de important şi rolul academicianului 
Ştefan Ciobanu în salvarea în anii ‘20 a Arhivei Sfatului Ţării, când 
documentele primului Parlament basarabean erau supuse riscului 
dispariţiei. În condiţiile când o par te din fondul documentar al Comi-
siei de lichidare a Sfatului Ţării n-a fost depusă pentru păstrare în 
arhivele instituţiilor de stat, deve nind obiect de speculă şi şantaj 
po litic, savantul a dat dovadă de pru denţă, de devotament sacru 
faţă de cauza naţională şi de patriotism adevărat. Datorită poziţiei 
ferme a lui Şt. Ciobanu, originalele docu mentelor vizate au fost 
recuperate de la particulari şi predate Acade miei Române pentru 
păstrare în Secţia de manuscrise (MSSE).

Veridicitatea acestui fapt este confirmată şi de starea actuală a 
unei părţi a Arhivei Sfatului Ţă rii. În prezent pe copertele multor 
dosare din fondul respectiv al Arhivei Naţionale se evidenţiază 
clar sigiliul roşu cu inscripţia „Academia (MSSE) Română”. 
Principalele dosare conţin documentele şedinţelor în plen şi au 
următoarea foaie de titlu: „19 mai 1929. Dosar cu procesele-verbale 
ale Sfatului Ţării Republicii Moldoveneşti din Chişinău. Vol. I. 
Procesele-verbale de la 21 noiembrie 1917 până la 28 februarie 
1918” (următorul volum până la sfârşitul activităţii Parlamentului). 
Pe aceste dosare se află remarca „Cumpărat de la (textul e corectat 
apoi cu cuvântul «prin»-n.n.) dl Şt. Ciobanu la 22 mai 1929”.

Alexandru ROMAN
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