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NUMERELE ANTERIOARE 
 
 
 
 
 

Anul I, nr. 1, 2003 
 
1. Argument, p. 4. 

STUDII ŞI COMUNICĂRI 
2. Mircea-Cristian GHENGHEA – Insurecţia poloneză din 
1863-1864 reflectată de presa română a vremii, p. 5-15. 
3. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – Gheorghe I. Brătianu 
– Membru al Academiei Române. Evocare, p. 16-22. 

RECENZII ŞI PREZENTĂRI 
4. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – Walter Kolarz, Mituri 
şi realităţi în Europa de Est, Polirom, Iaşi, 2003, p. 23-24. 
5. Mircea-Cristian GHENGHEA – Vasile V. Russu, Viaţa 
politică în România (1866-1871), vol. I-II, Editura 
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2001, p. 25-27. 
6. Adrian VIŢALARU – Lucian Leuştean, România şi 
Ungaria în cadrul „Noii Europe” (1920-1923), Polirom, Iaşi, 
2003, p. 28-30. 
7. INTERVIU cu Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon,     
p. 31-33. 
8. CALENDAR Chronos, p. 34-37. 

 
Anul II, nr. 1 (2), 2004 

 
STUDII ŞI COMUNICĂRI 

9. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR – Omul preistoric în viziunea 
lui A. D. Xenopol, p. 5-10. 
10. Mircea-Cristian GHENGHEA – Cauzele instaurării 
regimului liberal (1860-1867) în Imperiul Habsburgic,        
p. 11-22. 
11. Lucian SPIRIDON – Bombardamentele anglo-
americane din 1943-1944 asupra zonei Ploieşti şi 
consecinţele acestora asupra evoluţiei celui de-al doilea 
război mondial, p. 23-28. 
12. Lucian Valeriu LEFTER – Atitudinea ţăranilor faţă de 
legea agrară din 1945. Studiu de caz – sate din judeţul 
Vaslui, p. 29-33. 

RECENZII ŞI PREZENTĂRI 
13. OCTAVIAN BOUNEGRU, MARIUS ALEXIANU, 
Introducere în epigrafia greacă, Editura Universităţii „Al. I. 
Cuza”, Iaşi, 2002 (Dimitrie-Ovidiu BOLDUR), p. 34-36. 
14. GHEORGHE I. BRĂTIANU, Studii bizantine de istorie 
economică şi socială, Polirom, Iaşi, 2003 (Constantin 
DUMITRU), p. 36-39. 
15. PETRE OTU, AUREL PENTELESCU, Gheorghe I. 
Brătianu. Istorie şi politică, Grupul Editorial Corint, 
Bucureşti, 2003 (Adrian VIŢALARU), p. 39-42. 
ISTORIA ASTREI 
16. Mircea-Cristian GHENGHEA – Despre începuturile 
ASTREI, p. 43-44. 
17. INTERVIU cu Prof. univ. dr. Ion TODERAŞCU, p. 45-48. 
18. IN MEMORIAM Gheorghe PUNGĂ, p. 49. 
19. CRONOLOGIE Uniunea Europeană, p. 50-52. 
 

Anul II, nr. 2 (3), 2004 
 

„CHRONOS” SPECIAL.  
Sesiunea Internaţională de Comunicări a Studenţilor 
Români în Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane, REPERE 

CULTURAL-ISTORICE EUROPENE, Iaşi, 15 mai 2004. 
 
20. Rada VARGA – „Mistica şefului” în Roma republicană 
(secolele III-II î. Hr.) (coordonator: Prof. univ. dr. Ioan 
Piso), p. 7-11. 

21. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR – „… iarăşi eternul Tafrali 
…” – Începuturile carierei universitare (coordonator: Prof 
univ. dr. Nicolae Ursulescu), p. 12-19. 
22. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU, Gabriela RUSU, 
Monalisa VIERU, Corina RADU, Alina DROBOT – 
Expresii şi imagini organologice şi corporal-mecaniciste în 
literatura europeană din epoca luminilor şi a romantismului 
(Hobbes, Descartes, Rousseau) (coordonator: Prof. univ. 
dr. Alexandru-Florin Platon), p. 20-25. 
23. Lucian Valeriu LEFTER – Ce s-a întâmplat cu 
adevărat la 12 aprilie 1457? (coordonator: Prof. univ. dr. 
Ştefan S. Gorovei), p. 26-31. 
24. Mircea-Cristian GHENGHEA – Condiţionări interne şi 
externe ale constituirii Dietei de la Sibiu în contextul 
regimului liberal din Imperiul Habsburgic (coordonator: 
Prof. univ. dr. Vasile Russu), p. 32-51. 
25. Gheorghe NEGUSTOR – Premisele unei anchete. 
Moartea în timpul Primului Război Mondial (coordonator: 
Prof. univ. dr. Toader Nicoară), p. 52-57. 
26. Daniel LAMBRU – Mişcarea Legionară în perioada 23 
august 1944 – 15 mai 1948. Aspecte organizatorice 
(coordonator: Prof. univ. dr. Dumitru D. Rusu), p. 58-70. 
 

Anul III, nr. 1 (4), 2005 

STUDII ŞI COMUNICĂRI 

27. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – Expresii şi imagini 
organologice şi corporal-mecaniciste în literatura politică 
europeană din epoca luminilor şi a romantismului. 
„Leviathanul” de Thomas Hobbes (1588-1679), p. 5-11. 
28. Adrian VIŢALARU – Atitudinea României faţă de 
revoluţia ungară din 1956. Condiţionări interne şi externe, 
p. 12-23. 
29. Iulian GHERCĂ-MUNTEANU – Biserica Romano-
Catolică – formă de rezistenţă anticomunistă, p. 24-34. 

RECENZII ŞI PREZENTĂRI 
30. MICHEL PASTOUREAU, O istorie a Evului Mediu 
occidental, traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun, 
Editura Cartier, Bucureşti-Chişinău, 2004 (Lucian Valeriu 
LEFTER), p. 35-38. 
31. Martin McCAULEY,  Rusia,  America  şi  războiul  rece, 
1949-1991, traducere de Mihaela Barbă, studiu introductiv 
de Ioan Ciupercă, Polirom, Iaşi, 1999 (Cosmin CHIRIAC), 
p. 39-41. 
ISTORIA ASTREI  
32. Mircea-Cristian GHENGHEA – ASTRA – între 
reperele trecutului şi opţiunile de perspectivă, p. 42-44.  
33. INTERVIU cu Prof. univ. dr. Ioan CIUPERCĂ, p. 45-47.  
34. REMEMBER – Alexandru D. Xenopol, p. 48. 
 

Anul III, nr. 2 (5), 2005 
 

„CHRONOS” SPECIAL. 
Sesiunea Internaţională de Comunicări a Studenţilor 
Români în Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane, REPERE 

CULTURAL-ISTORICE EUROPENE, ediţia a II-a,  
Iaşi, 13–15 mai 2005. 

 
35. Rada VARGA – Locuri de cult ale zeilor taumaturgi în 
Dacia romană, p. 5-8. 
36. Lucian-Valeriu LEFTER – Implicaţii istorice şi 
etnologice ale ospăţului funerar în Moldova (secolele XV-
XVII), p. 9-15.  
37. Mihai Gh. MÂRZA – Un pretendent la domnia Ţării 
Moldovei: stolnicul Vasile Ceaurul (1717), p. 16-24. 
38. Elena CHIRIŢOIU – Un manuscris românesc de la 
mănăstirea Râmeţ. Istoria videniei unei femei 
pravoslavnică ce se numeşte Sofiana, p. 25-28. 
39. Vlad HOGAŞ-TALPĂU – Franţa şi recuperarea de 
către România a calităţii de aliat la sfârşitul primului război 
mondial, p. 29-37. 
40. Vitalie PUPĂZAN – Activitatea ASTREI Basarabene 
(1926-1940), p. 38-41. 
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41. Iulian GHERCĂ-MUNTEANU – Aspecte ale 
colectivizării. Studiu de caz: comuna Răchiteni, p. 42-49. 
42. Adrian VIŢALARU – Revoluţia ungară din 1956 şi 
consolidarea puterii lui Gheorghiu-Dej, p. 50-53. 
43. Ana-Maria STOIAN – Tensiuni transatlantice la 
începutul secolului al XXI-lea: SUA şi UE între 
unilateralism şi multilateralism, p. 54-59. 
44. Silviu Petru GRECU – Aventura filosofiei europene în 
secolul al XX-lea, p. 60-65. 
 

Anul IV, nr. 1-2 (6-7), 2006 
 

45. PREFAŢĂ 
46. CUVÂNT ÎNAINTE 
47. NUMERELE ANTERIOARE 
48. ABREVIERI 

STUDII, COMUNICĂRI ŞI ARTICOLE 
49. Rada VARGA – Legitimarea puterii imperiale – divae-
le şi domus divina, p. 11-14. 
50. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – Reforma protestantă 
în Polonia-Lituania. Situaţia Marelui Ducat al Lituaniei şi 
chestiunea Bisericii Naţionale Reformate (secolele XVI-
XVII), p. 15-18. 
51. Silvia CARAUŞ – Schimbări conceptuale ale 
istoriografiei româneşti în problema Basarabiei la începutul 
secolului al XX-lea, p. 19-26. 
52. Romică ŞTEFĂNESCU – Atitudinea Partidului 
Comunist din România faţă de Conferinţa de la Viena. 
Dizolvarea Partidului Comunist din România, p. 27-32. 

RECENZII ŞI PREZENTĂRI 
53. „Opţiuni istoriografice”, anul II-VI, Iaşi, 2001-2005, 
Buletinul Asociaţiei Tinerilor Istorici Ieşeni şi al Alianţei 
Studenţilor Români (Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU), p. 33. 
54. Moshe Idel, Golem, traducere de Rola Mahler-Beilis, 
Editura Hasefer, Bucureşti, 2003 (Artur P. RUTEANU),   
p. 33-36. 
55. Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O 
istorie politică a comunismului românesc, traducere de 
Cristina Petrescu şi Dragoş Petrescu, postfaţă de Mircea 
Mihăieş, Polirom, Iaşi, 2005 (Mircea ZAHACINSCHI),      
p. 36-38. 
56. „Opţiuni istoriografice”, anul VII, Iaşi, 2006, Buletinul 
Alianţei Studenţilor Români şi al Asociaţiei Tinerilor Istorici 
Ieşeni (Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU), p. 38-39. 
57. Ţara Făgăraşului: Istorie. Etnografie. Antropologie, 
editor şi coordonator Gheorghe Roşculeţ, Editura 
Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2006 (Lucian-Valeriu 
LEFTER), p. 39-40. 
58. Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and 
West of the Black Sea from the Ottoman Conquest to the 
Present. Edited by Flavius Solomon & Alexandru Zub in 
cooperation with Marius Chelcu, Trinitas, Iaşi, 2005 
(Mircea-Cristian GHENGHEA), p. 41-42. 

DOCUMENTE  
59. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – Consideraţii pe 
marginea unui document de familie, p. 43-51. 
60. Lucian-Valeriu LEFTER – Un testament grecesc,      
p. 52-54. 

INTERVIU  
61. Mircea-Cristian GHENGHEA – Interviu cu Prof. univ. 
dr. Vasile Russu, p. 55-63. 
62. Scrisoare deschisă adresată preşedintelui Republicii 
Moldova, Vladimir Voronin, p. 64. 
 

Anul V, nr. 1 (8), 2007 
 
63. PREFAŢĂ  
64. NUMERELE ANTERIOARE  

RESTITUIRI 
65. Gh. PLATON – De la conştiinţa de neam la conştiinţa 
naţională. Unitatea fenomenului naţional românesc, p. 8-10. 

STUDII, COMUNICĂRI ŞI ARTICOLE 
66. Mirela VESA – Alaska şi descoperiri arheologice 
privitoare la eschimoşi, p. 11-15. 

67. Ionuţ PETRIMAN – Implicaţii ale alimentaţiei în 
evoluţia modului de trai al comunităţilor neolitice şi 
eneolitice  de pe teritoriul cuprins între Carpaţi şi Prut,       
p. 16-20. 
68. Ion GHELEŢCHI – Consideraţii privind activitatea 
Societăţii Istorico-Literare „B. P. Hasdeu” din Chişinău 
(1918-1925), p. 21-23. 
69. Ştefan MUNTEANU – Câteva date privind activitatea 
Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Chişinău (1918-
1940), p. 24-26. 

RECENZII ŞI PREZENTĂRI  
70. Viaţa revistelor („Miron Costin”, „Opţiuni istoriografice”) 
(Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU), p. 27. 
71. Carol Iancu, Miturile fondatoare ale antisemitismului. 
Din antichitate până în zilele noastre, traducere de Ţicu 
Goldstein, Editura Hasefer, Bucureşti, 2005 (Andreea 
IONIŢĂ), p. 27-29. 
72. La fracture coloniale. La société française au prisme 
de l’héritage colonial, sous la direction de Pascal 
Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, La 
Découverte, Paris, 2005 (Adrian VIŢALARU), p. 29-31. 
73. Yves-Marie Bercé, Fête et révolte. Des mentalités 
populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Hachette, Paris, 2006 
(Codrin-Florian MURARIU), p. 31-35. 
74. Alexander Rubel, Cătălin Turliuc (coord.), Totalitarism. 
Ideologie şi realitate socială în România şi RDG / 
Totalitarismus. Ideologie und Soziale Wirklichkeit in 
Rumänien und in der DDR, Editura Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” Iaşi, 2006  (Mircea ZAHACINSCHI), p. 35-38. 
75. Robert Muchembled, Orgasmul şi Occidentul. O istorie 
a plăcerii din secolul XV până în zilele noastre, traducere 
de Liviu Papuc, Cartier Istoric, Bucureşti, 2006 (Claudia 
LASCĂR), p. 38-40. 
76. Românii din afara graniţelor ţării. Evoluţie istorică şi 
situaţie prezentă în perspectiva integrării României în 
Uniunea Europeană. Simpozion Internaţional – Iaşi-
Chişinău, 8-12 noiembrie 2006. Volum coordonat de 
Mircea-Cristian Ghenghea şi Iulian Pruteanu-Isăcescu, 
Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006 (Octavian ZELINSKI), 
p. 40-43. 

DOCUMENTE  
77. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – Mărturii recente 
privitoare la reactivarea Episcopiei Huşilor (1995), p. 44-53. 
78. Lucian-Valeriu LEFTER – Din actele serdarului 
Gheorghe Toescu, p. 54-59. 

INTERVIU  
79. Ioan MITITEAN – Interviu cu Prof. Areta Moşu, 
preşedinte al Despărţământului Astra „Mihail 
Kogălniceanu” Iaşi, p. 60-63. 

IN MEMORIAM 
80. Prof. univ. dr. Vasile V. RUSSU (1937-2007), p. 64. 
 

Anul V, nr. 2 (9), 2007 
 
81. NUMERELE ANTERIOARE 
82. INDICE DE NUME  

RESTITUIRI 
83. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – Cele cinci vieţi ale 
„Revistei române” (IV), p. 7. 
84. A. I. ODOBESCU – Asociaţiunea Transilvană pentru 
Literatura Română şi Cultura Poporului Român (sesiunea 
din iulie 1862, în Braşov. IV, p. 8-11. 

STUDII, COMUNICĂRI ŞI ARTICOLE 
85. Laurenţiu URSU – Esenienii în izvoarele latine, p. 12-15. 
86. Iulian SÎNZIANU – Pretendentul Ionaşcu-Bogdan şi 
revolta orheenilor şi sorocenilor din 1592, p. 17-20. 
87. Alina-Mihaela PRICOP – Episcopia Huşilor şi 
Basarabia, p. 21-25. 
88. Adrian-Bogdan CEOBANU – Atitudini şi stări de spirit 
în mediul politic românesc cu privire la Rusia (1866-1877), 
p. 26-31. 
89. Romică ŞTEFĂNESCU – Conferinţa româno-sovietică 
de la Viena (27 martie – 2 aprilie 1924), p. 32-39. 
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90. Octavian ZELINSKI – Consideraţii privind aplicarea 
metodelor matematice în cercetarea istorică (scurtă 
prezentare istoriografică), p. 40-42. 

CRONICA  
91. Aurel PAPARI – Perenitatea vlahilor în Balcani,          
p. 43-59. 

DOCUMENTE  
92. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – O monografie 
neterminată (uitată) a satului Gugeşti, semnată de 
Alexandru Th. Obreja, p. 60. 
93. Alexandru Th. OBREJA – Reîntoarcerea la mine 
acasă, p. 61-64. 
 

Anul VI, nr. 1 (10), 2008 
 
94. PREFAŢĂ  
95. NUMERELE ANTERIOARE  
96. INDICE DE NUME  

RESTITUIRI 
97. A. I. ODOBESCU – Cele cinci vieţi ale „Revistei 
române”. Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura 
Română şi Cultura Poporului Român (sesiunea din iulie 
1862, în Braşov) – V –, p. 10-14. 

STUDII, COMUNICĂRI ŞI ARTICOLE 
98. Rada VARGA – Consideraţii privind istoriografia 
peregrinilor din Dacia romană, p. 15-18. 
99. Sergiu BACALOV – Documente noi referitoarere la 
neamul Durăceştilor (secolul al XIX-lea), p. 19-21. 
100. Mircea BOTIŞ, Radu BOTIŞ – Elements of Local 
History. Toponym Sequences Referring to Chelinţa 
Locality (Maramureş County), p. 22-23. 
101. Gheorghe ZBUCHEA – Nicolae Iorga şi românitatea 
sud-dunăreană, p. 24-29. 
102. Laurenţiu URSU – Michel Foucault. Escaping the 
Transcendentalism by Historizing the Subject, p. 30-36. 

CRONICA  
103. Marcel LUTIC – Situaţia meşteşugurilor artistice în 
regiunea transfrontalieră Prut, p. 37-42. 

90 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU 
ROMÂNIA (27 MARTIE / 9 APRILIE 1918) 
104. Alexandru PORŢEANU – Începutul înfăptuirii Marii 
Uniri din 1918. 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu 
România, p. 43-47. 

MEDALION  
105. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – Gheorghe I. 
Brătianu (1898-1953). 110 ani de la naştere // 55 ani de la 
moarte, p. 48-55. 

ISTORIA CASEI REGALE A ROMÂNIEI  
106. Diana FOTESCU MANDACHE – Serbările Dinastice 
din ianuarie / februarie 1893 şi noua identitate naţională,   
p. 56-62. 
107. Viaţa cărţilor – Diana MANDACHE, Marie of 
Romania. Images of a Queen, 96 p., 207 fotografii inedite, 
p. 63-64. 
 

Anul VI, nr. 2 (11), 2008 
 
108. NUMERELE ANTERIOARE 
109. INDICE DE NUME 

RESTITUIRI 
110. A. I. ODOBESCU – Cele cinci vieţi ale „Revistei 
române”. Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura 
Română şi Cultura Poporului Român (sesiunea din iulie 
1862, în Braşov) – VI –, p. 9-10. 
111. Constantin MOISIL – Stema Moldovei, p. 11-13. 

STUDII, COMUNICĂRI ŞI ARTICOLE 
112. Anton DESPINESCU – Bacău, reşedinţă episcopală 
catolică. Secolul al XVII-lea, p. 14-21. 
113. Octavian ZELINSKI – Metode matematice în 
studierea relaţiei între procesele economice şi cele sociale, 
p. 22-30. 

114. Pavel RÂŞNEANU – Scurtă prezentare a evoluţiei 
relaţiilor economice ale Republicii Moldova cu Federaţia 
Rusă (1991-2003), p. 31-38. 

90 DE ANI DE LA UNIREA CEA MARE 
115. Mihai CIMPOI – Marea Unire ca eveniment coronar 
al luptei pentru unitate, p. 39. 
116. Doiniţa CĂRĂUŞU – Consiliul Naţional Român 
Central, conducǎtorul mişcǎrii naţionale pentru Unire,        
p. 40-49. 

DOCUMENTE  
117. Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU – Câteva consideraţii 
asupra Pomelnicului cel mare de la biserica Sf. Nicolae din 
Gugeşti (Vaslui) – ctitorie a marelui vornic Nicolae 
Dimache, p. 50-52. 

ISTORIA CASEI REGALE A ROMÂNIEI  
118. Normele fundamentale ale Casei Regale a României. 
Statutul complet al Casei Regale, p. 53-63. 

VIAŢA CĂRŢILOR (Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU)  
119. Românii din afara graniţelor ţării. 90 de ani de la 
întregirea Regatului României. Volum coordonat de Iulian 
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IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 
 

„Chronos. Revistă de istorie”, anul VIII, nr. 1 (14), 2010, p. 8-13 
 

Eugenia GUZUN 
 

INTERVIU CU POETUL GRIGORE VIERU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

– Mult timp ați fost cu ochii și, mai cu seamă, cu urechea pe posturile de radio, pe noi, 
domnule Grigore Vieru, pe când erați membru al Consiliului Audiovizualului. Așadar, nu sunteți 
străin de ceea ce înseamnă o emisiune radio. Aș îndrăzni să vă propun să începeți 
dumneavoastră emisiunea radiofonică. Cum ați începe? 
 

– Cu o Scrisoare din Basarabia. „Cu vorba-mi strâmbă şi pripită/ Eu ştiu că te-am rănit 
spunând/ Că mi-ai luat şi grai şi pită/ Şi-ai năvălit pe-al meu pamânt./ În vremea putredă şi goală/ 
Pe mine, frate, cum să-ţi spun,/ Pe mine m-au minţit la şcoală/ Că-mi eşti duşman, nu frate bun./ 
Din Basarabia vă scriu, Dulci fraţi de dincolo de Prut./ Vă scriu cum pot şi prea târziu,/ Mi-e dor de 
voi si vă sărut./ Credeam ca un noroc e plaga,/ Un bine graiul cel sluţit./ Citesc azi pe Arghezi, 
Blaga/ Ce tare, Doamne,-am fost minţit!/ Cu pocăinţă nesfârşită/ Mă rog iubitului Iisus Să-mi ierte 
vorba rătăcită/ Ce despre tine, frate,-am spus./ Din Basarabia vă scriu,/ Dulci fraţi de dincolo de 
Prut./ Vă scriu cum pot şi prea tarziu,/ Mi-e dor de voi şi vă sărut./ Aflând că frate-mi eşti,/ odată 
scăpai o lacrimă-n priviri/ Ce-a fost pe loc şi arestată/ Şi dusă-n ocnă la Sibiri./ Acolo-n friguroasa 
zare,/ Din drobul mut al lacrimei Ocnaşii scot şi astăzi sare/ Şi nu mai dau de fundul ei./ Din 
Basarabia vă scriu, Dulci fraţi de dincolo de Prut./ Vă scriu cum pot şi prea târziu,/ Mi-e dor de voi 
şi vă sărut”. 
 

– Am ascultat de nenumărate ori acest poem și de fiecare dată sunt cutremurată de 
mesajul lui. Aș vrea să vă întreb, însă, ceva. De aproape două decenii, atunci când vorbim despre 
românii de peste Prut, folosim cuvântul „frate”. L-ați folosit și dumneavostră în acest poem. Mie mi 

                                                           
 Transcrierea textului din emisiunea „Cum vă place”, 22 iulie 2002 (Radio România Actualități). 
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se pare ca în acest cuvânt există totuși ceva care separă, pune distanță între românii de pe 
ambele maluri ale Prutului. Dumneavoastră aveți o sensibilitate aparte ca poet pentru fiecare 
nuanță din limba română. Cum percepeți termenul „frate”, alăturat românilor de peste Prut? 
 

– Noțiunea de „frate” în spațiul românesc este sinonimă cu noțiunea de „mamă”, iar 
noțiunea de „mamă” este sinonimă cu noțiunea de „patrie”, de „neam”. De altfel, noțiunea de 
„patrie” am formulat-o într-un poem mai vechi, care a apărut, în 1968, în primul meu volum de 
lirică intitulat Numele tău, titlu care vroia să sugereze numele patriei: „Mamă,/ Tu eşti Patria mea!/ 
Creştetul Tău/ Vârful muntelui/ Acoperit de nea./ Ochii tăi/ Mări albastre./ Palmele tale/ Arăturile 
noastre./ Respiraţia ta/ Nor/ Din care curg ploi/ Peste câmp şi oraş./ Inelul/ Din degetul tău/ 
Cătare/ Prin care ochesc/ În vrăjmaş./ Basmaua/ Steag,/ Zvâcnind/ Ca inima.../ Mamă,/ Tu eşti 
Patria mea!”. Cum să vă spun, dacă neamul este profund religios, legat zilnic de marele ziditor al 
Universului, dar nu numai atunci când se abat asupra lui nenorocirile, dacă neamul este de o 
străveche civilizație al cărei chip spiritual nu este știrbit de păgubitoarele influențe străine, cum ar 
fi, de exemplu, înclinarea către trădare, lașitate, pizmă, atunci noțiunea de „frate” conține cele mai 
frumoase calități umane, cum este dragostea, devotamentul și sacrificiul pentru fratele tău de 
sânge. Dragostea și sacrificul de care vorbeam implică și o profundă cunoaștere a istoriei 
neamului și o firească mândrie că faci parte din neamul tău; fără o adevărată cunoaștere a istoriei 
noastre naționale nu poate exista o adevărată dragoste între frați. Când spun asta, mă gândesc, 
bineînțeles, la frații de pe cele două maluri ale Prutului, care numai parțial au ajuns să se înțeleagă 
între ei, tocmai din cauza unei insuficiente cunoașteri a istoriei de către românii basarabeni. Vina 
necunoașterii nu este a noastră. Din 1812 până mai ieri, în Basarabia s-a cultivat de către Imperiul 
țarist, apoi de către cel sovietic și nu numai, atât uitarea, cât și ura. Subliniez și ura… 
 

– …și îndeosebi disprețul pentru tot ce e românesc. 
 

– Ură și dispreț, aveți dreptate. Dispreț pentru tot ce este românesc. Acest tragic adevăr    
l-am fixat în următorul poem: „Când pe lume-am apărut/ La o margine de Prut,/ Lângă râul pătimit,/ 
O străină m-a răpit/ Şi astfel mă legăna:/ „Nani, nani, nani-na,/ Peste Prut trăiesc jandarmi,/ Să 
creşti mare, să îi sfarmi!/ Peste Prut trăiesc potăi,/ Iar nu frăţiorii tăi!/ De-or striga: „române drag”,/ 
Pune mâna pe ciomag,/ De-ai să-i vezi cântând de dor,/ Pune mâna pe topor!/ De ţi-or spune că   
ţi-s fraţi/ Să nu-i laşi nespintecaţi!”/ Copil prost, copil furat,/ Frate, rău te-am supărat!/ Dar eu nici o 
vină n-am,/ Fost-am despărţit de neam/ Şi chiar Domnul Cel de Sus/ A tăcut şi nu mi-a spus/ Care 
e măicuţa mea/ Şi nici maica spusu-mi-a”. Cea mai victimizată generație în fostul imperiu a fost 
generația anilor ’30. L-am cunoscut pe Eminescu abia la facultate. La școală, dar și la facultate, 
am studiat clasicii literaturii ruse. Sunt într-adevar mari, dar nu auzisem de Blaga, de Rebreanu, ca 
să nu mai vorbim de Radu Gyr sau Nichifor Crainic. În schimb, manualele, dar și filmele, și 
spectacolele de teatru gemeau de mincinoase texte despre jandarmi români care ne jefuiau, ne 
înjoseau, ne obligau să vorbim în limba română, cu alte cuvinte – în limba mamei. Neauzind 
altceva în copilărie și adolescență, credeam la început în minciunile bolșevice. Știam că fac parte 
dintr-o altă seminție, credeam că vorbesc o altă limbă decât cea română. Țin minte că mergeam la 
muncile câmpului cu mama, aveam un mic ogor chiar pe malul Prutului. De teamă să nu ne 
observe grănicerul că ne aruncam privirea peste Prut, țineam mereu capul în jos, dădeam cu sapa 
în sârma ghimpată. Auzeam cum pe celălalt mal al Prutului un miorcănean (sunt născut într-un sat 
aflat vizavi de Miorcanii marelui Ion Pillat), auzeam deci cum striga la căluțul său nărăvaș „Ho, 
nebunule!”. Și mintea mea de copil se mira încurcată – ia te uită, peste Prut se spune tot ca la noi 
în sat, „Ho, nebunule!”. Mai târziu, aveam să strig și eu către cei care și-au încurcat mintea și 
sufletul, cei care au inventat limba moldovenească și-și apără și azi, în mileniul trei, mișeleasca lor 
invenție. „A murit tămâia,/ Duhoarea stă să crească./ Ne-a umplut ca râia/ „Limba 
moldov’nească”./ Mi-a pierit și somnul,/ Pacea creștinească./ Mârâie spre Domnul/ Limba 
moldov’nească./ O biată bătrână/ N-are nici de pască./ Stă cu halca-n mână,/ Limba 
moldov’nească./ Își crește frumosul/ Limba romanească./ Îi arată dosul/ Limba moldov’nească./ 
Gângavă tot linge/ Cizma muscălească,/ Spre Evropi ne împinge/ Limba moldov’nească/ Palidă 
mi-e fața/ Sub un cer ce cască./ Îmi mănâncă viața/ Limba moldov’nească./ Voi muri, se pare,/ 
Pentru-a mea lumină.../ „Mă va plânge oare/ Limba cea română”?! Aici, în ultimele două versuri,   
l-am citat pe marele poet la care am ținut foarte mult și țin și azi, plecat la strămoși, și care a ținut 
și el foarte mult la mine, care se numește Nichita Stănescu. În urma publicării acestor versuri, am 
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fost batjocorit în presa bolșevică, pentru că îmi bat joc de propria mamă care vorbește 
moldovenește. Să fim clari: există un grai moldovenesc, care mi-e drag și mie. Eu însumi vorbesc 
în grai moldovenesc, dar nu există o limbă moldovenească. Există o singură limbă, limba română, 
pe care o vorbim noi, românii de pe ambele maluri ale Prutului. Falsa limbă moldovenească nu 
este altceva decât Armata a 15-a de ocupație. Primul meu manual de limba română și de istoria 
românilor a fost publicistica lui Eminescu, publicistica lui a rămas și azi pentru mine fundamentalul 
manual de limba română și de istorie a românilor. Numai după contactul cu ziaristica sa am scris 
și publicat, în 1964, poemul Legământ, dedicat poetului nepereche Eminescu. Este, dacă nu mă 
înșel, primul poem postbelic dedicat lui Eminescu de un poet basarabean, semnat de un poet 
basarabean. Mărturisesc ca sunt mândru pentru acest lucru. 
 

– În ultima jumătate de veac de singurătate a basarabenilor, aceștia au supraviețuit, în 
speranța reîntregirii cu țara-mamă, cu România. Această speranță, îndeosebi, a fost suport în 
rezistența intelectualității basarabene, a bunei majorități a intelectualității de acolo. Cum se explică 
faptul că, după Podul de flori, nu au urmat poduri de suflet, cel puțin la nivelul așteptărilor noastre, 
așteptărilor din 1989? 
 

– Din păcate, unitatea nu s-a produs, unitatea la nivel larg, la nivel național. Există o 
unitate spirituală între scriitori, între muzicieni, între artiști și chiar între profesori, dar asta nu este 
totul. Care ar fi motivele neunității, neunirii noastre? Eu cred că le-am enunțat mai sus. O bună 
parte a românilor basarabeni din generația veche dar și destui tineri nu-și cunosc istoria, nu-și 
cunosc numele. O cunosc elevii de azi, studenții care după cum știți, au ieșit în Piața Marii Adunări 
Naționale în apărarea limbii române și a istoriei românilor, valori fundamentale ale neamului. Mi   
s-au umezit ochii, mi s-a umezit sufletul ascultându-i. Am vorbit în fața lor. Spuneam că nu am 
nimic împotriva limbii ruse. Dovadă este și faptul ca am tradus în română pe cei mai mari poeți ruși 
pentru copii – Marsak, Ciucovschi, Mihalcov. Dovadă că mi-s dragi clasicii literaturii ruse –
Dostoievschi, Tolstoi, Cehov, Lermontov, Tvetaeva, Pasternac. Iar dacă limba franceză sau 
engleza sau germana, limbi care se studiază azi în liceele basarabene ca limbi străine, ar 
prezenta același pericol pentru limba română, m-aș ridica și împotriva limbii franceze, și împotriva 
limbii engleze, și împotriva limbii germane. Este neomenește să introduci forțat studierea limbii 
ruse din clasa a doua, când copiii noștri nu-și cunosc bine limba maternă. 
 

– Asistăm de aproape două decenii la o discuție: care este locul literaturii din Basarabia în 
contextul literaturii române? Este aceasta o literatură marcată de complexe, este o literatură de 
provincie? Sunt doar unele întrebari pe care și le pun cercetătorii din țară… și cei de la Chișinău. 
Cea mai vehiculată idee în România este cea conform căreia literatura din Basarabia s-ar afla sub 
semnul unui pașoptism incurabil. Care este părerea Dumneavoastră, domnule Vieru? 
 

– Pașoptismul ca expresie poetică demodată, și folclorismul sunt o invenție a unor colegi 
de breaslă; și aici îngăduiți-mi să vorbesc despre suferințele mele, ca să zic așa, ale unor colegi 
de breaslă care invidiază osteneala artistică. Am impresia că nici nu mă citesc, mă urăsc – lucru 
ușor în comparație cu lecturarea creației unui poet. Eu sunt un poet modern. Modern, dar nu 
modernist! Tematic – da! Voi fi pașoptist și sunt mândru pentru asta. Ca formulă poetică merg în 
pas cu tot ce e nou, sau pare să fie nou în poezia universală și în poezia națională. Am zis „pare 
să fie nou”, pentru că nimic nu e nou sub soare. Nu întruchipează oare modernitatea artistică și 
tematică acest vers, care nu este altceva decât un proverb românesc: „Cine doarme pe pamânt nu 
are frică să cadă când se întoarce…” și nu este oare modern ca expresie acest genial distih 
folcloric – „nu credeam ca voi ajunge când voi cânta să pot plânge”? Să se fi inspirat oare poetul 
nostru național Eminescu atunci când a scris cel mai tulburător vers al său, „Nu credeam să învăț 
a muri vreodată…”, să se fi inspirat genialul poet din acest distih? Regret că sunt forțat să mă 
autocitez, dar iată cum sună un poem pașoptist – să luăm între ghilimele termenul „pașoptist” – pe 
care l-am compus și publicat prin anii ’60. Cu alte cuvinte, atunci când aceeia care își zborșesc 
creasta în legătură cu mine, abia se născuseră: „Pe mine/ mă iubeau toate femeile./ Mă simţeam 
puternic şi sigur./ Ca Meşterul Manole/ am cutezat/ să ridic o construcţie/ care să dăinuie veşnic./ 
Am început lucrul/ şi le-am chemat la mine/ pe toate:/ pe Maria, pe Ana,/ pe Alexandra, pe 
Ioana.../ Care va ajunge întâi,/ pe-aceea-n perete o voi zidi./ Dar din toate femeile/ a venit una 
singură:/ Mama./ – Tu nu m-ai strigat,/ fiule”?! Să fim clari, la toți marii noștri poeți – Eminescu, 
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Alecsandri, Coșbuc, Arghezi, Blaga – vom vedea în unele poeme zvâcnind acea vână de aur 
nemuritoare, care este folclorul. N-aș vrea sa fiu înteles greșit. Nu mă consider un mare poet, dar 
știu că sunt un slujitor cinstit și poate și necesar al poeziei române, așa cum a fost, bunăoară 
Mateevici. 
 

– Cum vedeți, maestre, relația între folclor și poezie, folclor, poezie și muzică? 
 

– Puțină lume știe că sunt și autor de melodii, de melodii de inspirație folclorică; am spus – 
puțină lume pentru că majoritatea melodiilor sunt noi și nu au fost încă transmise la radio sau pe 
vreun post de televiziune. Și versurile acestor poezii au o relație foarte strânsă cu poezia populară, 
dat fiind faptul că ele izvorăsc dintr-un sol folcloric. Cântecele mele se vor a fi o gură de aer pentru 
cea mai necajită și nedreptățită populație care este cea rurală – asta pe de o parte, dar se vor a fi 
și o replică la tot felul de manele, maimuțăreli străine… mai ales – o replică la tot felul de manele 
care după mine sunt o rușine națională. Este o crimă ca având un tezaur folcloric muzical pe care 
nu-l are orice popor, să cobori la nivelul manelelor. Mă bucur că românul a început să se sature de 
ele, dacă nu era sătul chiar de la bun început. Multe din rudele mele au fost muzicanți, muzicanți 
populari. S-ar putea spune că am crescut în casa unuia dintre cei mai mari și autentici lăutari 
basarabeni, care este Dumitru Blajinu. Marturisesc că nici una din arte afară de muzică nu mă 
face să mi se umezească ochii. Nicăieri în mijlocul naturii nu mă simt atât de bine ca în muzică. 
 

– În perioada de renaștere națională a basarabenilor versurile dumneavoastră, îndeosebi 
cele interpretate de regretații Doina și Ion Aldea Teodorovici, ridicau pe românii din stânga Prutului 
deasupra fricii bătrâne – așa v-am auzit spunând recent într-o emisiune televizată. Care este, 
maestre, în opinia dumneavoastră relația între poezie, muzică și sentimentul național? 
 

– Limba, credința în biserică, credința în Dumnezeu, credința noastră în general… și limba 
română au ținut vie de-a lungul veacurilor firea noastră națională. Nu întâmplător SATANA ROȘIE 
a lovit în primul rând în biserică și în limba română. La biserică și la limba română eu aș adăuga 
poezia și cântecul. Poezia și cântecul au ținut vie ființa noastră națională în cele mai grele vremuri 
și nu întâmplător și poezia și cântecul au fost urmărite mereu în Basarabia. Și poezia și cântecul 
mai sunt urmărite și azi în Basarabia. 
 

– În unul din cântecele dumneavostră am reținut câteva versuri: „Am ajuns în Spania? un 
bănuț oi aduna – nevasta oi îmbrăca…”. Din păcate, trebuie să recunoaștem, maestre, nu bărbații 
au plecat la muncă, ci femeile basarabene, mamele copiilor basarabeni au plecat în străinie…     
S-au pustiit satele noastre, au rămas copiii în grija rudelor, ori a taților, care trag mai mult la 
măsea… se alcoolizează. Nu vă întreb ce se întâmplă cu basarabencele noastre, poate că vă voi 
întreba mai târziu, vă întreb acum, ce se întâmplă cu bărbații Basarabiei? 
 

– Totuși mai întâi aș vorbi despre drama femeii basarabene… Condiția socială a femeii 
basarabene a fost întotdeauna dramatică. Dacă până mai ieri femeia basarabeană  era o sclavă a 
celor mai grele și istovitoare munci la stat care erau cultivarea tutunului sau a sfeclei de zahăr, la 
fel muncea femeia din zori până după miezul nopții la fermele de vaci, astăzi a venit o altă 
nenorocire pe capul ei. Azi nu mai are unde munci. Iar sărăcia cumplită a forțat-o să părăsească 
tot ce are mai scump – copiii, satul, soțul, casa… Pentru prima oară slăbește sau chiar se rupe 
veriga de aur între femeie și familie și această slăbire duce în mod inevitabil la șubrezirea rolului ei 
educativ – funcție care determină personalitatea copilului iar în unele cazuri duce la destrămarea 
familiei. Ceva asemănător ca tragism familia basarabeană nu a trăit niciodată. Despre bărbați – ce 
să vă spun! Ca bărbat mi-e rușine de mulți bărbați care în primul rând își lasă nevestele să plece 
la capătul lumii și care, după cum spuneați, trag la măsea și trăiesc din osteneala acestei ființe 
care i-a născut copiii și care-i ține și grijește casa. 
 

– Era imposibil să nu vorbim despre femeia basarabeană… cu dumneavoastră, poetul 
Grigore Vieru, cel care i-a dedicat creația mamei, femeii... 
 

– Am vorbit și am scris despre condiția tragică a mamelor noastre sub regimul comunist. 
Pe unele cenzura comunistă le-a scăpat, neînțelegându-le. Iată una din poeziile pe care am   
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scris-o și am publicat-o pe la începutul anilor ’80: „Pe câmpul cu/ pomi ciudaţi de tabac/ tăcută 
înaintezi./ Limbi verzi/ ca de şerpi uriaşi/ Fiinţa ta înconjoară./ Dar tu înaintezi./ Nu mai vine, 
mamă,/ nimeni din urmă,/ afară de pâinea ta/ învelită-n ştergar/ şi cerul, din spate,/ eliberat/ de 
frunzele mari./ Doamne,/ cât cer/ deasupra unei singure/ pâini”! Eu nu pot spune că îmi iubesc 
mama mai mult ca ceilalți, dar maică-mea a avut un destin tragic cum nici în cărți nu poți întâlni; la 
8 anișori a rămas fără părinți cu doi frățiori mai mici ca ea. La 8 anișori ea devenise un fel de 
mamă pentru frățiorii ei, grijea casa, gătea. Unul din frații ei s-a prefăcut în scrum sub ochii ei, 
căzând pe plita încinsă. La 16 ani se căsătorește. Moare repede și tata, când eu aveam jumătate 
de an, și se recăsătorește; începe războiul. Moare în flăcările lui și tatăl vitreg. Vine foametea din 
1946-1947, vine colhozul, un șir de tragedii parcă predestinate. Iată de ce sunt atât de atașat de 
mama în poeziile și cântecele mele. În ziua când a murit mama, a murit pentru mine întregul 
univers. Mă simt de atunci un copil orfan, deși am 4 nepoți. Am scris pe piatra ei de mormânt 
următorul epitaf „Pierzând pe mama îți rămâne patria, dar nu mai ești copil”. Tot în acea zi am 
scris acest poem: „Nu am, moarte, cu tine nimic,/ Eu nici măcar nu te urăsc/ Cum te blestema unii, 
vreau să zic,/ La fel cum lumina pârăsc.// Dar ce-ai face tu şi cum ai trăi/ De-ai avea mamă şi-ar 
muri,/ Ce-ai face tu şi cum ar fi/ De-ai avea copii şi-ar muri?!// Nu am, moarte, cu tine nimic,/ Eu 
nici măcar nu te urăsc./ Vei fi mare tu, eu voi fi mic,/ Dar numai din propria-mi viaţă trăiesc.// Nu 
frica, nu teamă,/ Milă de tine mi-i,/ Că n-ai avut niciodată mamă,/ Că n-ai avut niciodată copii”. 
 

– Să revenim la femeia basarabeană, maestre. Femeia plecată undeva în lume pentru a 
câștiga, poate ceva mai mult decât salariul mizer pe care îl poate câștiga acasă (în situația ideală 
că are un serviciu). Ce se va întâmpla cu copiii basarabeni rămași fără mamele lor alături? 
 

– Din păcate se va întâmpla, se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat în casele de copii, în 
orfelinate. Cunosc acești copii, am fost pe la casele de copii de mai multe ori. Acești copii sunt 
traumatizați pentru viața întreagă și puțini dintre ei au răzbit cu adevărat în viață, puțini dintre ei au 
devenit oameni întregi în adevăratul sens al cuvântului. Iată încă o tragedie pe care Basarabia nu 
a cunoscut-o. Dacă războiul este o acuză, ceea ce se întâmplă astăzi nu are nici o scuză. 
 

– Aș vrea să ne oprim în minutele următoare și la drama creatorilor basarabeni, la colegii 
dumneavostră, la scriitorii care au slujit și continuă să slujească la altarul limbii române. 
Majoritatea acestora n-a avut posibilitatea după 1989… și nici înainte să treacă Prutul, în țara 
limbii lor materne, din cauza sărăciei în care i-a aruncat destinul istoric. 
 

– Drama scriitorului basarabean, a artistului în general, este dublă; pe de o parte, noi, 
scriitorii basarabeni suntem într-un fel lipsiți de răsfățul lingvistic, ca sa-i zic așa, de răsfățul 
lingvistic de care se bucură scriitorii din țară. Pe de altă parte suntem complexați vizavi de 
frumusețea și bogățiile limbii române. Am reușit să trec Prutul foarte târziu, în 1973 în cadrul unei 
delegații de scriitori ruși. La întâlnirea cu scriitorii din București vorbeau mai mult rușii, eu tăceam. 
După 1990 un confrate din București care lucra  atunci, în anii ’70, la Uniunea Scriitorilor mi-a spus 
că eram suspectat de către chiar unii frați că aș fi informatorul rușilor, dacă tac. Dragul meu, i-am 
răspuns, tăceam pentru că îmi era frică să nu fac vreo calchiere din limba rusă. Din păcate, unii ne 
mai suspectează și astăzi. Unele ziare din țară m-au calificat drept leninist, iar publicațiile 
bolșevice din Basarabia mă califică drept un vândut. 
 

– Îndrăznesc să cred că un impediment în dialogul româno-român este faptul că 
basarabenii au anumite complexe de inferioritate, complexe de care ați amintit și dumneavoastră. 
Se manifestă aceste complexe mai ales la impactul basarabeanului cu țara… și se manifestă în 
diverse moduri, fie printr-o timiditate excesivă, ori printr-o agresivitate nemotivată. Îmi permit să 
deschid o paranteză, maestre… Îmi amintesc cât de greu îmi era să explic foștilor mei colegi de la 
Radio Chișinău, care veneau prin anii ’95-2000 destul de des la Radio București… și de fiecare 
dată mă întrebau unde îmi este biroul. Le spuneam că nu am un birou al meu, căci fac muncă de 
reporter și sunt mai tot timpul pe teren. Am observat că întrebarea era repetată de fiecare coleg 
care ajungea la București… Într-un final mi-am dat seama că faptul că nu aveam birou și scaun 
era  comentat chiar politic la Chișinău… și atunci le-am spus tranșant – dragii mei, eu nu am birou, 
dar nici de cum fiindcă sunt basarabeancă, ci pentru că în radio nu sunt suficiente birouri și 
reporterii nu prea au timp să stea la birou. În felul acesta, sper că am liniștit spiritele… Eu cred că 
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și acest caz ilustrează complexele noastre de inferioritate… Aș vrea să vă întreb ce ar trebui să 
facem noi, basarabenii, pentru a ne scutura de aceste complexe? 
 

– Cred că am vorbit într-un fel că ar trebui să punem mâna pe carte. Mă gândesc în primul 
rând la intelectuali. Să cunoaștem istoria, să aflăm cine suntem, să fim mândri că ne numim 
români și să avem înțelepciunea și răbdarea de a trece peste jignirile unor frați de aici, din țară. De 
altfel și ei trebuie să aibă iarăși răbdarea de a trece peste unele jigniri ale fraților rătăciți de acolo, 
din Basarabia. Se spune că Confucius, marele filozof chinez, plimbându-se zărise într-o zi niște 
purceluși care se alăptau la sânul matern și a zis așa (se alăptau în chiar clipa cand maica lor 
murise) și atunci, zice Confucius – „purcelușii se îndepărtează de mamă, fiindcă mama nu-i mai 
vrea”. Iată, cred că același lucru se întâmplă și cu unii basarabeni – unii au început să se 
îndepărteze de țară pentru că li se pare lor că țara mamă nu-i mai privește. Cred că nu este 
adevărat. Țara ne privește. N-ar fi miile de copii, de elevi, de tineri care-și fac studiile aici în cele 
mai bune licee ale țării, în cele mai bune universități, măcar pentru atâta lucru eu cred că acest 
pământ ar trebui sărutat. 
 

– Următoarea întrebare o adresez mai mult lui Grigore Vieru, consilier al ministrului culturii 
și cultelor din România. Ce se poate face pentru a stimula circulația valorilor române de pe ambele 
maluri ale Prutului, subliniez, în ambele sensuri? 
 

– În sensul acesta eu cred că s-a facut deja mult. În bibliotecile din Chișinău vom găsi 
destule cărți românești – sunt câteva biblioteci cu carte românească în Chișinău care poartă nume 
frumoase: „Onisifor Ghibu”, „Transilvania”, „Târgu-Mureș”, „Alba-Iulia”… Anual, lunar chiar, din 
București și din alte orașe ale țării vin la Chișinău artiști care se bucură de o primire frățească, vin 
teatre. Mai greu ajung, din păcate artiștii basarabeni aici în țară, mai greu ajung cântăreții, 
interpreții de muzică populară, de muzică ușoară, scriitorii… și nu înțelegem, de ce! Nu înțelegem 
de ce, bunăoară, nu au trecut nici preselecția la festivalul de la Brașov – două mari cântărețe, 
două tinere cântărețe din Basarabia care se numesc Nely Ciobanu și Natalia Barbu – deținătoare 
deja a câtorva premii internaționale. Am fost pur și simplu mirat când am ascultat unii interpreți 
veniți de la capătul pământului, platiți de țara… Erau cu mult mai slabi, mai prejos decât fetele 
noastre, care sunt minunate. O spun eu care pricep ceva în muzică. Uite nu am înțeles, nu înțeleg 
și nu voi înțelege niciodată lucrul acesta. 
 

– S-ar cuveni, maestre să vorbim și despre neliniștile dumneavoastră, și despre bucurii, 
dar iată că și de data aceasta ne uităm ambii la ceas și înțelegem că la aceste întrebări vom 
reveni cu o altă ocazie… O ultimă întrebare aș mai avea, totuși… La ce lucrați acum și ce proiecte 
aveți? 
 

– Am trimis chiar zilele acestea către tipar cartea vieții mele Strigat-am către tine, 
Doamne..., în care am adunat tot ce am crezut că am creat mai frumos în întreaga mea osteneală 
poetică, osteneala care se întinde pe parcursul întregii mele vieți. Am debutat cu o cărțulie de 
versuri pentru copii în anii studenției, în 1957. Finisez o altă antologie de poezie intitulată tot biblic 
Cât de frumoasă ești, cu subtitlul Mama, limba română și iubirea în poezia română, care urmează 
să apară la prestigioasa editură din Chișinău „Litera”, o antologie la care am lucrat câțiva ani și 
care sper să devină eveniment editorial. În țară concomitent trudesc la antologia poeziei 
basarabene. Sunt aproape gata pentru producție două CD-uri, unul cuprinzând cântece de 
inspirație folclorică, jumătate din melodii sunt semnate de mine, și altul cuprinzând piese de 
muzică ușoară. Dacă nu vă supărați aș dori să transmiteți în această emisiune piesa „Frumoasă 
ești Italie”, cu muzica minunatului compozitor basarabean Nicolae Caragea, în interpretarea 
italianului Antonio Furnari, personalitate de talie mondială, cel care cu mulți ani în urmă a lansat 
binecunoscutele șlagăre „Marina, Marina” și „Che sara…”. 
 

– Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră și vă mai  
așteptăm la Radio România Actualități. 
 

– Și eu vă mulțumesc pentru onoarea ce mi-ați făcut-o invitându-mă la o emisiune atât de 
frumoasă… „Cum vă place” și aș fi fericit dacă emisiunea ar plăcea radio-ascultătorilor. 
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Stanislas CIHOSKI 

 

ROMÂNII ȘI EVREII DIN ROMÂNIA ÎN NEW YORK (I) 
 

 New York cel mare – Greater New York – pe care mândria americană l-a botezat și 
Cetatea Imperială – Empire City – nu este capitala Statelor Unite ale Americii, nici măcar capitala 
statului din care face parte, statul New-York; dar prin numărul locuitorilor și prin importanța enormă 
a comerțului ce face, orașul New York este adevărata metropolă a nord-americanilor. 
 Cătră New York se îndreaptă speranțele mulțimii de emigranți care părăsesc lumea veche, 
ca să-și caute norocul peste ocean. În portul ospitalier al imensului oraș, unde se întâlnesc o sută 
de linii de navigație, vapoarele transatlantice debarcă zilnic o grămadî eteroclită compusă de 
indiviză aparținând tuturor națiunilor, tutoror credințelor, tuturor claselor sociale: irlandezi, englezi, 
scandinavi, francezi, germani, olandezi, italieni, levantini, evrei, chinezi, armeni și japonezi; bătrâni 
ori tineri; bărbați, femei și copii; eleganți ori zdrențăroși, buni și răi. Și numărul emigranților crește 
continuu; în fiecare an sunt sute de mii, care pleacă în America. Odinioară, certele religioase și 
netoleranța bisericilor apusene îi silea să plece pe adepții credințelor dezidente; astăzi crizele 
agricole, industriale, nedreptățile politice și supra-populațiunea unor teritorii, alimentează 
emigrațiunea. 

Sunt multe energii omenești care nu mai au loc să se dezvlote liber pe continentul vechiu. 
Viața europeană a căpătat de mult o așezare definitivă în care individul se găsește clasat de la 
nașterea lui, și activitatea lui este țermurită pentru vecinicie. Naționalitatea, religiunea, stratificarea 
claselor sociale, o sumă de abuzuri seculare pe care beati possidentes de astăzi le proclamă 
fundamente ale ordinei sociale și le păzesc cu o afectație de respect religios, – întreg trecutul 
împovărător îl leagă, îi stânjenește libertatea mișcărilor, îi îngrădește câmpul de acțiune. Pe lângă 
aceasta, civilizația noastră milenară are cusururile senilității: autoritarismul, aspirația la liniște, lipsa 
de inițiativă, grijă și frică de orice inovație mai profundă care ar putea atinge ideile admise, și cultul 
trecutului. 

Naturile viguroase și voluntare simt că înăbușesc într-această atmosferă și nu pot găsi altă 
scăpare decât să se exileze peste ocean, în lumea nouă, unde cel care simte într-însul puterea de 
a face lucruri mari, îndrăznețe, găsește mijloace naturale nesfârșite, țări întinse cât Europa 
întreagă și o lume care nu te întreabă cine ești? De unde vii? și e gata să înțeleagă și să admită 
orice posibilitate. Mai sunt și acei care au făcut o viață nouă, într-o lume depărtată unde nimeni 
nu-i cunoaște.  

Toți acești oameni hotărâți, vin, de secole, ca să întărească carcaterul întreprinzător al 
națiunii nord-americane. 

Pe mulți îi așteaptă deziluzii mari, căci lupta pentru existență este mai vie, mai brutală în 
America, decât în Europa. Pentru a reuși se cer sforțări mai mari; dar și rezultatele succesului sunt 
mai extraordinare. Și mulțimea însetată de avere, care zărește pe puținii triumfători ajunși la 
culme, uită imensa masă a căzuților și speră să fie printre cei care ajung la culme. 
                                                 

 Stanislas Cihoski (1868-1924), rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (1918-1924). 
 Articol publicat în „Viața românească”, anul II, vol. IV, nr. 1-3, 1907, p. 282-289. 
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După ce călătorii au debarcat și au trecut formalitățile riguroase ale inspecțiunii sanitare și 
ale vămii, cei mai mulți se stabilesc chiar în New York, în partea veche a orașului, apropiată de 
port, care se numește Bowery. Acolo găsește fiecare un colț al țării lui, căci Bowery este un 
microcozm în care fiecare națiune este reprezentată printr-un grup, proporționat cu importanța 
numărului de emigranți ce trimite. Rând pe rând au dominat olandezii, englezii, irlandezii și 
germanii; astăzi evreii au înlocuit pe germani, și alături cu evreii își fac loc italienii. 

Plimbarea prin Bowery este unul din spectacolele cele mai stranii ce poate vedea călătorul 
străin în New York, mai cu seamă seara, sub conducerea unui ghid și sub ocrotirea poliției. 

Cartierul italian îl recunoști imediat după clasicul tip brun al italianului și după bizara 
policromie a rufelor întinse la uscat ca în stradelele Neapolei. Tot ca în Italia de sud, copiii rupți, 
nespălați și desculți aleargă pe strade, iar părinții lor, se ceartă în gura mare, strigând fraze care 
par o melodie. 

Mai original încă este „orașul chinezesc” 
– Chinatown – insulă etnică în care 8.000 de fii 
ai Cerului trăiesc viața lor națională, izolați, pare 
că ar fi în Chang-Hai ori în Canton. Umblă 
îmbrăcați în costumul lor tradițional, cu coada pe 
spate, au templul lor, au teatre în care piesele 
durează cu săptămânile și taverne suspecte 
pentru fumătorii de opium. Deasupra ușilor, la 
prăvălii, atârnă lanterne și balauri de hârtie 
colorată, care flutură la bătaia vântului, iar 
înăuntrul prăvăliilor găsești fructe necunoscute 
nouă, obiecte de artă minuțioasă și întortochiată, 
zaharicale curioase și o infinitate de nimicuri 
inutile de argint, de bronz, de onix, de mătase. În restaurantele lor se servește supă de cuib de 
păsărele, supă de înotătoare de rechini și diferite feluri de mâncare având numele neinteligibile de 
Yot-ko-minn, Sai-Wu-Ap, Bok-Nu-Quai-Chow etc. Firmele deasupra prăvăliilor poartă nume 
scurte, monosilabice și răsunătoare, ca lovitura unui gong: King, Mow, Sang, Rip, Ching, Wing, 
Kong, Ling, Tin, Sing, Thung, Chang. 

Despre cartierul evreesc mă voi ocupa în special, mai la vale. 
Ceea ce Bowery este în mic, New York este în mare, căci nu există în lume oraș mai 

cosmopolit ca New York. El conține mai mulți englezi decât sunt în orașul englezesc Edinburgh, 
291.000; mai mulți francezi decât în Caen ori Bourges, 43.000; mai mulți italieni decât în Veneția și 
Florența împreună, 382.000; atâți ruși și evrei-ruși câți în Kiev și Chișinău laolaltă, 400.000; atâți 
germani câți s-ar face adunând pe cei din Hamburg, Munich, Breslau și Drezda, 1.108.000; de 
două ori atâți irlandezi cât cuprind cele patru orașe principale ale Irlandei: Dublin, Belfast, Cork și 
Limeric, 1.000.000; în fine de 6 ori mai mulți evrei decât a cuprins Ierusalimul în momentul său de 
splendoare, 800.000. 

Să mai adăogăm, pentru a complecta tabloul, că New York adăpostește 184.000 indivizi 
originari din Austria; 83.000 din Ungaria; 83.000 din Polonia; 72.000 din Suedia; 60.000 negri; 
35.000 din România; 15.000 din Finlanda; 11.000 din Norvegia; 10.000 din China; 8.000 din 
Elveția; 2.000 din Olanda; 1.000 din Japonia. Apoi danezi, perși, armeni, greci, turci, indiani etc. 
Din această statistică am exclus pe toți acei care s-au născut pe teritoriul american, căci aceia se 
consideră deja ca cetățeni americani prin naștere. 

Așadar New York este, ca populațiune, al patrulea oraș italian de pe fața pământului, 
venind imediat după Neapole, Milan și Roma; al doilea oraș german după Berlin și cel mai mare 
oraș irlandez sau evreesc. 

New York este căldarea în care se face amestecul națiunilor din care rezultă națiunea 
nord-americană. Acolo se face transformarea rapidă a conglomeratului într-o masă omogenă și 
această transformare se face așa de complect, încât, după o generație, nu mai poți deosebi 
americanii după naționalitatea părinților lor. De altfel cestiunea de origine nici nu se pune în 
America, pentru că nu prezintă interes decât în ce privește pe negri și pe chinezi. Miraculoasă este 
puterea de asimilare a Statelor Unite! În Europa noi stabilim diferențe între populațiuni care 
locuiesc la o oră depărtare de drum de fier; în Nord-America, cu toată diversitatea de origine, 
yankeul este același pe toată întinderea țării, mare cât Europa. Mai multă diferență se observă 
între francezul breton și francezul provensal, între italianul din Piemont și cel din Sicilia, între 

Bowery, 1896 
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moscovit și malorus, – decât între americanul din San Francisco și acel din Boston, distanță de 7 
zile în drum de fier. 

Evreii pretind că au drepturi foarte vechi în America. Istoricii lor țin a stabili că cei dintâi 
evrei au debarcat împreună cu Cristofor Columb, pe pământul american. Un evreu, Luis de 
Santangel, ar fi împrumutat perechii regale spaniole Ferdinand și Isabela, banii cu care s-a 
pregătit expedițiunea lui Columb. Medicul expediției ar fi fost evreul Berndt. Desenatorul hărții de 
care se servea Columb, compilatorul calculelor lui astronomice, tot evrei ar fi fost. În fine 
supraintendentul expedițiunii a fost evreul Rodrigo Sanchez, pe care Camera de Comerț din New 
York – compusă probabil tot din evrei – l-a proclamat întemeietor al comerțului american și i-a 
ridicat o statuie. 

Nu de mult, evreii au serbat jubileul a 250 de ani de la stabilirea lor în New York. Într-
adevăr, două zeci și șapte evrei portughezi au obținut o mică concesiune pe teritoriul actualei 
metropole, în anul 1655. La 1881, când au început emigrările în masă ale evreilor din Rusia, nu 
erau în New York decât 50.000 evrei. Astăzi sunt cam 800.000 și fiindcă numărul lor crește foarte 
iute, potrivit poruncii biblice „creșteți și vă înmulțiți” este ușor de prevăzut că peste puțină vreme 
metropola nord-americană va deveni oraș exclusiv evreiesc. De pe acum, caracterul semitic al 
orașului este așa de pronunțat, încât unii scriitori au propus să-i schimbe numele în New 
Jerusalem. 

E sigur că nici odată și nicăieri în lume n-a existat o așa de mare aglomerație de evrei. 
După evaluarea lui Isidore Singer, editorul monumentalei publicații Jewish Encyclopedia, 
Ierusalimul, în epoca celei mai mari străluciri, avea de 6 ori mai puțini evrei ca New York. Prin 
urmare New York este capitala națiunii israelite. 

Rolul pe care îl joacă evreii în New York este și mai important încă decât numărul lor. În 
industria și comerțul orașului, ei au înlocuit repede pe toate celelalte națiuni emigratoare, au 
îndepărtat pe americani de origină și au monopolizat unele întreprinderi. Industria îmbrăcămintei, 
care este cea mai importantă din New York, pentru că produce anual 1.500.000.000 lei, o 
stăpânesc în mod absolut. Lor le aparțin cele mai frumoase prăvălii din Broadway; lor, casele cele 
cu 10, 15, 20, 25 de etaje, numite sgârie-cer (sky-scrapers); ale lor sunt o mare parte din palatele 

somptuoase de pe a 5-a alee (Fifth Avenue), strada 
milionarilor; ale lor băncile din Wall street. În 25 ani, 
evreii au cumpărat o mare parte din proprietatea 
funciară urbană; toți bogații proprietari de case de 
odinioară: Stuyvesant, Rutger, Whitney și până și 
Astorii, cei mai strașnici proprietari de case, au fost 
siliți să se retragă înaintea valului evreiesc și să-și 
vândă imobilele. În ziaristică, în universități, în 
societățile filantropice și culturale, evreii obțin pe 
fiecare zi însemnătate preponderantă. 

În politică s-au aruncat cu aceiași înfocare: 
pe când în diviziunile urbane (district) în care 
predomină elementul vechi american, abținerile de 
la votare sunt de 6%, în cartierul evreiesc abținerile 
sunt numai de 4%. 

Este curios de notat că, între evrei chiar, cei 
mai aprigi la luptă și la câștig sunt evreii veniți din 
Rusia; ei distrug și pe evreii de origine din 
Germania. Prăvăliile care purtau înainte firmele 
Oppenheim, Rotschild, Adler sau Rosenthal, poartă 
acum firmele Rabinovitz, Horovitz, Willinski. 

Singurul element european capabil să lupte 
cu evreii, sunt italienii. S-a observat că de câtăva 
vreme, lucrătorii italieni la New York au început să 

înlocuiască pe lucrătorii evrei în meseria de croitor. Această putere de pătrundere a italienilor se 
poate observa și în America Centrală, unde ei reușesc să depărteze pe coloniștii germani, din 
unele comerțuri pe care germanii le monopolizaseră, ca de exemplu cafeaua și bananele. Italienii 
sunt mai isteți ca germanii și mai iuți la lucru, sunt tot așa de muncitori și sobri ca evreii și posedă 
în același grad spiritul de întreprindere cât ambele națiuni rivale. 
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STUDII, COMUNICĂRI ŞI ARTICOLE 
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Rada VARGA 
 

EPIGRAFIE „MARGINALĂ” –  
AUTO-REPREZENTAREA CLASELOR SOCIO-JURIDICE INFERIOARE  

ÎN IMPERIUL ROMAN 
 
 Voi deschide studiul de faţă cu întrebarea legitimă: cum şi de ce interesează o analiză a 
epigrafiei claselor socio-juridice inferioare? Răspunsul simplu este că un astfel de studiu poate fi 
doar relevant, el fiind bilateral şi oglindind proporţionalitatea epigrafică: prin excludere, o analiză a 
epigrafiei claselor inferioare ne vorbeşte şi despre epigrafia elitelor. Mai concret, raportându-ne  şi 
la realităţile specifice arheologiei provinciale, o astfel de analiză ne poate furniza informaţii 
preţioase referitoare la păturile dominante, în mod firesc, din punct de vedere numeric, dar pentru 
care materialul informaţional este destul de sărac. 
 De ce totuşi a claselor inferioare? Pentru că ele sunt cele mai contradictorii din punct de 
vedere epigrafic, cele mai susceptibile de a prezenta discrepanţe mari între realitatea epigrafică 
ilustrată şi cea demografică, reală, a epocii. De asemenea, pentru că ele sunt cele mai sărac 
documentate literar, cele pentru care marea parte a informaţiilor ne provine din surse arheologice 
şi epigrafice. Şi în timp ce informaţia arheologică este bogată din anumite puncte de vedere, cea 
epigrafică ne oferă date personale care nu pot avea alte substitute.  
 În cazul eşantioanelor joase social şi juridic ale societăţii romane, contextul epigrafic este 
complex şi – în acelaşi timp – complicat. Luând cazul concret şi exemplificator în anumite privinţe 
al peregrinilor, putem afirma că identificarea lor cu o marjă de eroare cât mai mică se poate face 
doar pe baze onomastice. Astfel, identificarea epigrafică devine singura validă în cazul acestei 
categorii. Sursa epigrafică însă nu oferă certitudine: posibilitatea „fraudelor onomastice” nu poate fi 
complet exclusă, la fel cum nu se poate ignora nici posibila confuzie onomastică a peregrinului cu 
sclavul. Aceasta din urmă nu trebuie însă absolutizată fără motive întemeiate. De asemenea, 
trebuie ţinut cont de existenţa latinilor, pe care îi putem asimila fie cetăţenilor, fie peregrinilor, sau 
îi putem considera clasă distinctă. Oricum, nomenclatura lor pare a oscila între cea a cetăţeanului 
roman (deci purtători de gentilicium) şi cea a peregrinului (care poartă patronimicul), sau poate lua 
forme mixte, de genul Alpis Lunnicus Triti f.1. Variaţia aceasta pare a fi temporală, forma peregrină 
fiind adoptată de zonele romanizate în secolul I, iar cea asimilabilă celei cetăţeneşti de provinciile 
sfârşitului de secol I – secolul II. După Hadrian, purtarea gentilicium-ului se generalizează şi 
printre latini2 şi putem presupune că, în Dacia, ei apar sub nume de formă cetăţenească.  
 Dincolo de inconvenientele ridicate de diversele tipare metodologice, creatoare de confuzii 
uneori, epigrafia apare, atunci când este vorba despre clasele sociale inferioare, ca fiind mai ales 
lacunară. Lacunară nu prin incertitudini sau confuzii, ci prin însăşi paupertatea surselor. În mod 
justificat se poate afirma că statistica epigrafică reflectă arareori realităţile epocii şi procentele 
reale ale populaţiei. Pentru a da un exemplu aleatoriu ales, dar interesant, în oraşele nord-africane 
Theveste şi Maktar, din 207 inscripţii funerare, 194 sunt puse de către cetăţeni3 – ceea ce, în mod 
cert, nu are cum să redea situaţia juridică existentă de facto. De asemenea, relativitatea 
corectitudinii cantitative a informaţiilor deţinute se referă şi la grupele de vârstă şi sex a celor 
cărora – în special – li se dedică monumente funerare: majoritatea este deţinută de femei tinere, 
                                                 

1 CIL III 13.989. 
2 Alföldy 1966, 52. 
3 Meyer 2002, 83. 
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comemorate mai ales de către soţi, sau copii a căror amintire este celebrată de către părinţi sau 
bunici4. Pentru a face şi o exemplificare din Dacia, merită spus că, pe baze epigrafice, peregrinii 
militari reprezintă aproximativ 5% dintre persoanele atestate. Pentru o populaţie a Dacie de       
700.000 – 1.000.0005 de locuitori, acest procent, este, desigur imposibil.  
 În ceea ce priveşte speranţa de viaţă în Imperiul Roman, dacă e să o determinăm pe baze 
epigrafice, într-o analiză cu oarecare pretenţii de validitate, trebuie excluse persoanele de peste 
100 de ani (fără riscul ca acestea să fie foarte multe, desigur) şi copiii de până la 9 ani (vârsta 
aceasta poate varia, în funcţie de definirea mortalităţii infantile adoptate de fiecare cercetător în 
parte). Menţionăm şi faptul că un astfel de demers este, în mare parte, un exerciţiu scolastic, date 
reale putând fi obţinute doar din coroborarea acestor informaţii cu cele furnizate de arheologie şi 
antropologie. Revenind, ca exemplu, pentru Africa Proconsularis, Lassère găseşte în anii ’70, 379 
de epitafuri ridicate pentru centenari şi 697 pentru copii sub 9 ani. Excluderea acestora îi mai lasă 
12.835 de epitafuri de cercetat6, situaţie mai optimistă decât ne-am putea imagina pentru oricare 
dintre provinciile dunărene. Astfel, speranţa de viaţă la care el ajunge este de 48 de ani şi 9 luni – 
spre deosebire, de exemplu, de Hispanii, unde se estimează o speranţă de viaţă de 37 ani şi 8 luni.  
 Referindu-ne de această dată strict la reprezentarea epigrafică a claselor inferioare, ne 
putem raporta la informaţiile oferite de Gallia Narbonensis, unde au fost reperate, la sfârşitul 
anilor ’90, 15 inscripţii ridicate de sclavi, comparativ cu 763 ridicate de liberţi7. Nici un cercetător nu 
îşi poate imagina că aceste cifre oglindesc o proporţionalitate reală la nivelul populaţiei din 
provincia galică. În schimb, ele reflectă posibilităţile dar şi dorinţa de exprimare şi auto-
reprezentare epigrafice. 
 Exemplele de mai sus sunt foarte grăitoare pentru determinarea sferelor sociale şi juridice 
în care reprezentarea şi auto-reprezentarea epigrafică avea relevanţă şi era căutată. De 
asemenea, ele ne revelă limitele unei cercetări a populaţiei pornind de la sursa epigrafică, dar în 
egală măsură şi tipul de aport informaţional pe care o astfel de cercetare ni-l poate aduce. 
 În continuare, vom prezenta câteva studii de caz, extinse şi atipice, care pot vorbi despre 
diferitele aspecte ale acestei epigrafii „marginale” a Imperiului Roman. 
 În acest context, vom reveni la analiza făcută de Jean-Marie Lassère pentru Africa 
Proconsularis8. Deşi nu de ultimă generaţie, studiul său rămâne valoros datorită cantităţii enorme 
de material şi de informaţie puse la dispoziţia cititorului, dar şi prin spiritul fin analitic pe care 
cercetătorul îl manifestă în mod constant. Remarcabil este faptul că el vorbeşte pe larg despre 
valenţele şi mai ales limitele statisticii în studierea populaţiei unei provincii. Studiind sex-ratio – 
proporţionalitatea sexelor, noţiune denominată în mod fericit prin termenul englez – epocii şi zonei 
respective, el constată, firesc, în fond, o sub-reprezentare epigrafică a fetelor9, ceea ce, din 
punctul de vedere al întocmirii unei statistici, ne duce atât la un prost calcul al proporţionalităţii mai 
sus menţionate, dar şi la o estimare eronată atât a natalităţii şi mortalităţii, cât şi a detaliilor legate 
de nupţialitate. În privinţa ultimului aspect, cel al nupţialităţii, merită să remarcăm aici că unele 
proporţionalităţi statistice reflectate de inscripţii par a corespunde realităţii: nupţialitatea feminină 
apare ca fiind de 61% printre peregrine şi de doar 44% în cadrul corpului cetăţenesc10. Chiar dacă 
nu procentele, proporţionalitatea în sine pare a fi validă, dacă luăm în considerare şi faptul că 
statutul juridic este dublat de unul social şi adesea economic corespunzător. În aceste condiţii este 
firesc să întâlnim o rată a nupţialităţii mai redusă în păturile bine situate social şi mai potente 
economic.  
 Pentru un alt studiu de caz ne putem folosi de câteva informaţii şi date statistice oferite de 
membrii armatei. Oricum, nu trebuie să uităm că militarii sunt o categorie de interferenţă. Ei pot fi 
consideraţi ca una dintre clasele inferioare – sau cel puţin ca o clasă de interferenţă – dar cu un 
statut aparte. Epigrafia acestei categorii este clar „stratificată” şi ne vorbeşte în foarte mare parte 
despre elitele militare. De exemplu, când o soţie înalţă epitaf pentru soţ, acest soţ este de cele mai 
multe ori veteran sau „gradat”, iar atunci când un militar ridică un monument pentru copiii săi, el 

                                                 
4 Chamberlain 2006, 48. 
5 Bărbulescu, 74. 
6 Lassère 1977, 520. 
7 Woolf 1998, 99. 
8 Lassère 1977. 
9 Lassère 1977, 474. 
10 Lassère 1977, 484. 
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este aproape exclusiv ofiţer11. Din nou, este vorba despre delimitarea claselor care au puterea 
financiară de a se manifesta epigrafic – manifestare opulentă, în fond – dar şi despre prezenţa 
unei nevoi de afirmare pe această cale. Din cadrul legiunilor dunărene, Sarah Phang, autoarea 
celei mai complexe monografii existente la ora actuală referitoare la statutul marital şi familial al 
soldatului roman, constată că aproximativ 34% dintre soldaţii cunoscuţi epigrafic apar în calitate de 
taţi12, adică au copii menţionaţi în epigrafele în cauză. Un detaliu interesant, de care beneficiem tot 
în legătură cu militarii din trupele dunărene, este legat de prezenţa libertelor private în rândul 
partenerelor soldaţilor. Astfel, în secolul I, 42% (adică 21 din 50) dintre soţiile sau concubinele 
soldaţilor sunt liberte, iar în secolele II-III p. Chr., 3% (adică 5 din 115)13. Se remarcă diminuarea 
drastică a procentului o dată cu trecerea timpului. Dincolo de informaţia interesantă în sine, este 
remarcabil şi eşantionul foarte restrâns de inscripţii pe care se face statistica. 
 Vom încerca în continuare să trasăm câteva coordonate referitoare la ponderea diverselor 
clase juridice în provincia Dacia, aşa cum reiese această pondere din inscripţiile pe care le avem 
la dispoziţie. 
 Atunci când ne îndreptăm atenţia asupra Daciei, un fapt care nu trebuie nici cum ignorat ne 
este acela că provincia dunăreană nu este nici printre provinciile foarte bogate epigrafic: după 
calculele lui Woolf14 ea se încadrează printre provinciile cu 20-30 inscripţii/1.000 km2 (Fig. 1). 
Această statistică privind densitatea epigrafică situează Dacia printre provinciile care, deşi 
formează majoritatea la scara Imperiului, reprezintă zonele nu foarte impresionante din punct de 
vedere epigrafic ale Europei romane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Densitatea epigrafică în zonele de limbă latină a Imperiului Roman după Woolf 1998. 

                                                 
11 Phang 2001, 152. 
12 Phang 2001, 178. 
13 Phang 2001, 193. 
14 Woolf 1998, 82. 



 

 20 

 Analizând prezenţa epigrafică a diferitelor clase juridice din Dacia romană, vom ajunge la o 
serie de rezultate grăitoare pentru modul în care locuitorii provinciei înţeleg exprimarea epigrafică. 
Sintetizând situaţia din Dacia, putem afirma că procentele epigrafice arată în felul următor: din 
totalul personajelor atestate, ca stare juridică, 73% sunt cetăţeni, 19% sunt peregrini, 2% sclavi şi 
6% sunt indeterminabili din acest punct de vedere (Fig. 2). În această statistică nu am delimitat 
liberţii, deoarece, în fond, ei sunt încadrabili în categoria cetăţenilor romani – la fel cum latinii par a 
fi insesizabili. Acest calcul ne vorbeşte despre o epigrafie a claselor inferioare juridic, o epigrafie 
destul de modestă, dar nu nesemnificativă. Merită atrasă atenţia asupra faptului că reprezentarea 
epigrafică a peregrinilor apare ca fiind destul de consistentă, chiar dacă – cel mai probabil – nu 
oglindeşte realităţile epocii. Sclavii în schimb au o reprezentare epigrafică extrem de slabă, 
comparabilă cu cea pe care am prezentat-o mai sus cu referire la Gallia Narbonensis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Ponderea categoriilor juridice în Dacia romană. 
   
 Astfel, despre această latură a epigrafiei Imperiului Roman se poate spune că ne revelă 
informaţii preţioase din cel puţin două puncte de vedere. Unul se referă la informaţia personalizată 
pe care epigrafia ne-o poate oferi asupra membrilor claselor socio-juridic inferioare. Centralizate în 
baze de date, ele ne oferă un material variat, colorat şi cât de intim poate el fi referitor la viaţa 
marii celor care formau marea majoritate printre locuitorii unei provincii romane. Celălalt aspect se 
referă limitele epigrafiei în conturarea uni studiu demografic pentru epoca romană. Ceea ce devine 
foarte evident prin aprofundarea acestei epigrafii „marginale” este relativitatea sursei epigrafice. 
Epigrafia trebuie privită ca un izvor de neînlocuit de date personale şi detalii, fără de care epoca ar 
fi de neînţeles, dar posibilitatea de a generaliza informaţiile şi de a le transforma în statistică 
trebuie privită cu multă prudenţă şi întrebuinţată doar cu mare circumspecţie. 
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Anton DESPINESCU 
 

SFÂNTUL VASILE CEL MARE ŞI SFÂNTUL BENEDICT DIN NURSIA 
– PĂRINŢI AI MONAHISMULUI CREŞTIN – 

 
„Grăit-a Domnul cu Moise şi a zis: 

«Fiţi sfinţi că Eu, Domnul Dumnezeul vostru sunt sfânt»” (Lev 19,2) 
„Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit” (Mt 5,48) 

 
I 

 
Creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, e cât se poate de logic ca omul să fie 

conştient de chemarea sa de a fi sfânt. 
Deşi îndepărtat de Dumnezeu, prin păcatul strămoşesc şi păcatele personale, când a venit 

plinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub lege ca 
să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege, ca să primim înfierea (Gal 4,4-5). 

Ca fii adoptivi, prin har, chemarea la sfinţenie este obiectivul prioritar al oricărui creştin. 
Elanul ascetic propriu creştinismului încă dintru început, îi face pe unii dintre creştini, prin 

secolul al III-lea, să iasă din comunitatea obişnuită pentru a se stabili în singurătate şi în locuri 
deşertice. Aceştia se numeau monahi, anahoreţi, iar mai târziu eremiţi. 

Climatul favorabil din Egipt a oferit monahismului o găzduire atrăgătoare. Reprezentanţi de 
seamă sunt Sfântul Paul Tebanul (†347) şi, mai ales, Sfântul Antonie cel Mare (251-356), 
considerat părinte al monahismului, renumit ca om de rugăciune, vrăjmaş al diavolilor, vindecător 
al bolnavilor şi duhovnic, Sfântul Atanasie, vajnicul episcop al Alexandriei, care s-a refugiat 
deseori la Sfântul Antonie şi îi scrie, în 357, viaţa, care are o influenţă considerabilă pentru 
cunoaşterea şi implantarea vieţii monahale în medii din ce în ce mai largi, în răsărit şi în apus. 

Treptat, viaţa eremitică evoluează spre o anumită formă comunitară. După douăzeci de ani 
de strictă singurătate, din 306, Sfântul Antonie primeşte să i se alăture ucenici care îşi ridică mici 
colibe în vecinătate, formând, astfel, o uniune de anahoreţi, fără o regulă fixă, ci doar datorită 
prestigiului personal şi cuvântului îndrumătorului. 

Cu a treia fază, cenobitismul, viaţa monahală păşeşte pe o cale de organizare, având ca 
protagonist pe Sfântul Pahomie care, prin anul 320, în Tabenna, pe Nil, în Egiptul de Sus, pune 
bazele unei mănăstiri, casă cu diferite chilii pentru numeroşii călugări, înconjurată cu ziduri. 
Acestei comunităţi îi dă o regulă care fixează rugăciunile şi exercitarea duhovnicească, 
îmbrăcămintea, munca manuală şi disciplina. Şeful spiritual căruia supuşii îi datorează ascultare 
necondiţionată, se numeşte abate, adică tată, expresie de origine pneumatică, bazată pe o virtute 
carismatică specială. În felul acesta ia naştere un organism mai adaptat cerinţelor religioase şi 
sociale. 

E de la sine înţeles că monahismul creştin îşi are originea în creştinismul însuşi, în idealul 
său ascetic. Ca atare, sunt gratuite afirmaţiile acelora care consideră că monahismul creştin ar fi 
tributar ascetismului iudaic al esenienilor, neo-platonismului, gnosticismului, budismului sau altor 
instituţii necreştine. 

Aria de răspândire a monahismului se lărgeşte din ce în ce mai mult, îndeosebi în Siria şi 
în Palestina. În Siria Occidentală, în munţii din apropierea Antiohiei şi în deşertul Calchis, 
supranumit Tebaida siriană, apar colonii de eremiţi, printre care s-au aflat, câtva timp, Sfântul Ioan 
Gură de Aur, şi Sfântul Ieronim. În Asia Mică şi în regiunile vecine, cenobitismul este încurajat de 
către arhiepiscopul Eustatie al Sebastei. 

Însă, acela care a avut un rol cu totul deosebit în consolidarea şi propagarea 
cenobitismului a fost Sfântul Vasile ce Mare (330-379), ucenic al lui Eustatie. Înainte de a ajunge 
arhiepiscop al Cezareei Capadociei, el însuşi a trăit mai mulţi ani în singurătatea monastică, în 
mănăstirea de pe malul râului Iris, în provincia Pont, cu câţiva colegi, însufleţiţi de acelaşi ideal 
monahal. 

Originar dintr-o familie creştină exemplară, însuşindu-şi o cultură foarte solidă, sfătuit de 
sora sa Macrina, renunţă la cariera de retor şi îşi închină viaţa slujirii generoase lui Dumnezeu şi 
oamenilor. 
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Activitatea sa pastorală, ştiinţifică, literară şi 
caritabilă îşi avea suport puternic în viaţa sa ascetică 
trăită din plin, pe care o împărtăşea multora, îndeosebi 
acelora care apelau la dânsul. 

Pentru îndrumarea temeinică, duhovnicească, 
Sfântul Vasile cel Mare a scris opere de o importanţă 
foarte mare: 1) Regulile morale – cuprind 80 de norme 
de viaţă creştină, bazate pe texte biblice (peste 1500 
de versete). Scrisă pe la anul 360, în asketerionul de 
la Iris, această operă, după cum afirmă criticul patristic 
J. Gribomont, conţine deja întregul mesaj ascetic al lui 
Vasile. 2) Regulile monastice, care s-ar putea numi 
mai degrabă Asketikon, sunt un fel de catehism 
(întrebări şi răspunsuri) privind viaţa cenobitică. Prima 
ediţie, Asketikon minor, este scrisă înaintea 
episcopatului; Asketikon major cuprinde două părţi: a) 
Cele 55 reguli tratate pe larg, alcătuiesc opera 
ascetică fundamentală scrisă de Sfântul Vasile după 
anul 370. b) Cele 313 reguli prescurtate sunt, după 
cum crede acelaşi J. Gribomont, improvizaţii orale, 
notate de către ascultători. 

I se mai atribuie, fără a fi autentice: Despre 
feciorie şi Despre renunţarea la viaţa de lume.    

Este meritul Sfântului Vasile cel Mare de a fi 
organizat pe baze parţial noi, viaţa comună a monahilor. Subliniem că reforma vasiliană nu a fost 
iniţial alcătuită în vederea unei consolidări a prerogativelor stareţului şi a importanţei date virtuţii 
ascultării. De fapt, acestea sunt precizări posterioare; intenţia dintâi a Sfântului Vasile privea 
numai poruncile lui Dumnezeu, regula fundamentală a vieţii creştine şi iubirea frăţească. Întrucât el 
considera pe asceţi doar ca pe nişte creştini coerenţi cu ei înşişi, Sfântul Vasile nu folosea un 
vocabular propriu, monastic. 

Reforma Sfântului Vasile cel Mare tinde să limiteze numărul călugărilor în fiecare 
mănăstire, pentru ca superiorul să-i poată dirija mai bine. Duhovniceşte, insistă mult, în viaţa 
cenobitică, asupra virtuţilor umilinţei, răbdării şi carităţii. 

Mai trebuie amintit în programul ascetic vasilian o anumită moderaţie în mortificaţii, 
îndeosebi cu privire la post, într-o măsură accesibilă tuturor. Munca este prescrisă ca fiind 
numaidecât necesară pentru echilibrul moral; în forma sa intelectuală, consistă în studierea şi 
meditarea Sfintei Scripturi. În acest scop, el vrea ca pe lângă mănăstiri să fie şi şcoli, iniţiativă 
foarte importantă pentru viitorul civilizaţiei creştine. Munca manuală îmbrăţişa toate îndeletnicirile 
folositoare vieţii zilnice a comunităţii. Spre deosebire de monahismul pahomian, cel vasilian arată 
o disponibilitate mai mare a călugărilor, depinzând de episcopi, pentru slujirea pastorală. 

Regula vasiliană, prin genialitatea ei, este normativă de-a lungul secolelor pentru 
monahismul răsăritean. Un scriitor bizantin din secolul al XII-lea, l-a calificat pe Sfântul Vasile cel 
Mare drept cel mai mare între părinţi, maestrul universului ascetic. 

Luând în considerare latura pragmatică a monahismului vasilian, unii înclină să vadă în 
Sfântul Vasile cel Mare un oriental cu vederi occidentale. Aşa se explică preţuirea de care s-a 
bucurat şi se bucură în teologia şi monahismul apusean. 

 
Exemplificări din opera ascetică a Sfântului Vasile cel Mare 

 
„Despărţirea de lume nu înseamnă pur şi simplu plecarea trupească din mijlocul ei, ci 

ruperea sufletească de poftele ei, încât să nu simţi dorul de a trăi în oraş, de a avea casă, avere, 
prieteni, pofta de a face comerţ, de a apărea la întruniri publice…” (Epistola 2,2). 

„Pacea sufletească este începutul curăţirii, o condiţie permanentă pentru atingerea 
scopului, deoarece, pentru păzirea sufletelor monahilor de alunecări, este de folos şi necesară 
izolarea de lume şi trăirea în singurătate, fiind păgubitor a trăi împreună cu cei care se arată fără 
frică şi cu dispreţ faţă de păzirea strictă a poruncilor” (Regulile mari, 6). 

Vasile cel Mare, Francisco de Herrera, 
Sfântul Vasile cel Mare învăţând 

(Paris, Muzeul Louvre, secolul al XVIII-lea) 
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„Singurătatea, totala îndepărtare de lume şi uitarea vechilor ei obiceiuri predispune la 
rugăciune” (Regulile mari 5,2). 

„La intrarea în mănăstirile de bărbaţi, porţile să fie închise pentru femei, ba chiar nici toţi 
bărbaţii să nu intre, ci numai aceia care au aprobare de la stareţ” (Cuvânt ascetic 2,4). 

Prin aceste restricţii, monahii îşi păstrează condiţiile libertăţii duhovniceşti faţă de patimi, pentru 
atingerea scopului creştin de desăvârşire. 

„Toată viaţa monahului să fie timp de rugăciune” (Cuvânt ascetic 2,4). 
„Stareţul nu este nimic altceva decât cel care ţine locul Mântuitorului şi mijloceşte între 

Dumnezeu şi om, oferind lui Dumnezeu mântuirea celor încredinţaţi lui” (Constituţiile ascetice 
22,4). 

„Monahul să facă ascultare faţă de stareţul său în orice, fără să ceară explicaţii pentru 
porunci” (Cuvânt ascetic 3,2). 

„Egumenul îşi primeşte demnitatea de la Dumnezeu prin episcop, faţă de care rămâne în 
ascultare şi comuniune. Episcopul este cel chemat spre a fi martor al consacrării monahale” 
(Regulile mari 15,4). 

Sfântul Vasile cel Mare îşi încheie cursa pământească în 379, secătuit de puteri, ca urmare 
a austerităţilor vieţii şi activităţii apostolice gigantice. Călugării şi-au luat rămas bun de la părintele 
şi legiuitorul lor, Cezareea Capadociei de la predicatorul, păstorul şi organizatorul eminent al 
carităţii, biserica universală de la apărătorul credinţei şi unităţii, de la un dascăl sfânt care a meritat 
încă de la contemporanii săi titlul de Cel Mare. Bunul său prieten, Sfântul Grigore Teologul 
relatează: „Funeraliile lui au fost un triumf. Întreaga cetate a luat parte cu evlavie şi durere; în 
îmbulzeala creată, câţiva inşi au rămas striviţi. Cu mare greutate au putut fi desprinse mâinile care 
nu încetau să atingă sicriul sfântului care, în fine, a fost coborât în mormântul episcopilor din 
Cezareea”. 

Prin viaţa sa sfântă şi prin monumentala sa operă, Sfântul Vasile cel Mare rămâne de-a 
lungul secolelor un far luminos al bisericii creştine. 

 
II 

 
Oriunde ajunge mesajul evanghelic, Duhul Sfânt, lucrând în suflete cu lumina şi iubirea sa, 

atrage pe unii în mod deosebit la opera de sfinţire. 
Precum în Orient, aşa şi în Occident, în primele veacuri ale răspândirii creştinismului în 

această parte a lumii romane, au existat trăitori de viaţă retrasă, anahoretică, de pildă, pentru un 
anumit timp, Novaţian, la Roma. 

Monahismul propriu-zis a fost dezvăluit şi recomandat mai întâi de către Sfântul Atanasie 
cel Mare, în timpul exilului său la Trevirium (335-338), dar mai cu seamă prin a sa Viaţa Sfântului 
Anton pustnicul, tradusă în latineşte de către Evagrie din Antiohia, pe la anul 370. 

În unele insule din Mediterana, precum şi în locuri retrase din Italia şi Gallia, trăiau eremiţi. 
Condiţiile climatice şi firea pragmatică a occidentalilor, faţă de cea preponderent contemplativă a 
orientalilor, au făcut ca în Occident să fie preferată forma cenobitică, cu preocupare culturală şi 
activităţi sociale, caritabile. În multe oraşe s-au format comunităţi de bărbaţi şi de femei, sub tutela 
unor episcopi precum Ambrozie, Ieronim, Augustin, Paulin din Nola şi alţii. Sub îndrumarea 
acestora, matroane romane au intrat în viaţa monahală. 

În Gallia, secolul al IV-lea a cunoscut figura venerabilă a Sfântului Martin, care, după mai 
mulţi ani de viaţă eremitică, devine călugăr şi episcop de Tours. Deşi angrenat în activitatea 
misionară, trăieşte viaţă monastică, fiind un zelos propagator al monahismului în Gallia, trimiţând 
discipoli în Britania şi în Spania. Viaţa sa sfântă şi prodigioasa activitate misionară au fost 
apreciate îndeosebi în viitorul stat franc, în care Sfântul Martin a fost venerat ca un sfânt naţional. 
Scriitorul bisericesc apusean, Sulpicius Severus, i-a scris viaţa, iar episcopul Grigore din Tours a 
scris De vitutibus Sancti Martini, în 4 cărţi. 

În sudul Galliei, în secolele IV şi V, sunt cunoscuţi ca promotori de viaţă monastică: Sfântul 
Honorat, care, pe la anul 410, pune bazele mănăstirii din insulele Lerine, care a devenit centru de 
activitate ştiinţifică intensă şi pepinieră de episcopi renumiţi. Însuşi Honorat devine episcop de 
Arles. 

Sfântul Ioan Cassian (†435), originar din Scythia Minor, călugăr format într-o mănăstire la 
Betleem, iar apoi zece ani la anahoreţii din Egipt, se stabileşte la Marsilia unde întemeiază două 
mănăstiri, una de bărbaţi (Sfântul Victor) şi alta de femei. Pentru aceştia, şi pentru mulţi alţii, scrie 
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De institutis cenobiorum et de remediis contra octo peccata principalia (Despre aşezămintele 
cenobiţilor şi despre remediile contra celor opt păcate principale). Tot în acest scop a mai scris şi 
Collationes patrum (Convorbiri cu părinţii) care este capodopera sa. Prin viaţa şi operele sale 
monastice, Sfântul Ioan Cassian este considerat ca maestru de viaţă monastică şi o legătură între 
Orient şi Occident. 

Sfântul Cesar, arhiepiscop de Arles (†542), a activat cu succes pentru organizarea 
monahismului în partea de sud a Galliei. A scris şi dânsul două reguli: una pentru călugări şi a 
doua pentru călugăriţe. Pentru acestea a întemeiat o mănăstire în Arles, în care, sora sa, 
Cesarina, devine stareţă. 

Sfântul Leandru, arhiepiscop de Sevilla, scrie o regulă pentru călugăriţe, înainte de anul 600. 
Organizarea şi rânduiala mănăstirilor occidentale era, în fond, ca şi în Orient. Cum însă, 

multă vreme, niciuna dintre reguli nu s-a bucurat de o mare răspândire, erau, de la caz la caz, 
numeroase divergenţe. În Aşezămintele sale, II,2, Cassian atestă că aproape fiecare mănăstire îşi 
avea regulamentul propriu. Chiar dânsul îmblânzeşte unele exigenţe severe orientale. 

 
Sfântul Benedict a instaurat reforma şi reorganizarea binefăcătoare a monahismului. De 

aceea, este numit părintele cenobitismului occidental. 
S-a născut pe la anul 480 în Nursia, provincia Umbria, în zona Munţilor Sabini. Cicero îi 

caracteriza pe locuitorii de aici, ca fiind severissimi homines (oameni foarte serioşi), iar nursina 
durities (asprimea nursină) era proverbială. Din familia sa, este cunoscută doar sora, Scolastica, 
suflet bun, care, asemenea fratelui, se consacră Domnului, rămânând mereu în legătură cu el, 
apelând la dânsul ca la un duhovnic preţios până la moarte; astfel uniţi în slujirea lui Isus Cristos, 
au parte şi de acelaşi mormânt. 

Pentru instruirea necesară, Benedict merge la Roma sfârşitului de secol V, care nu mai era 
cea de mai înainte, capitală a marelui Imperiu Roman, căzută în anul 476 sub loviturile lui 
Odoacru. 

Intrat în atmosfera haotică, derutantă, în care se complăceau mulţi dintre colegii săi, 
Benedict şi-a dat seama că locul lui nu era printre ei. Papa Grigore cel Mare (590-604), în cartea a 
doua a Dialogurilor, referindu-se la renunţarea lui Benedict de a mai studia la Roma, îl etichetează 
cu o sintagmă paradoxală, cu tâlc paulin: scienter nescius et sapienter indoctus (conştient 
neştiutor şi înţelept neînvăţat). 

Se retrage într-o grotă a Munţilor Sabini, la Subiaco, aproape de Tivoli, ca eremit, ducând o 
viaţă de rugăciune şi mortificaţie (asceză severă). Pentru puţin timp, se află în mănăstirea 
Vicovaro, din aceeaşi regiune, unde, la cererea unor călugări, întemeiază 12 mănăstiri, câte 12 
călugări în fiecare, dar, în urma unor intrigi, e nevoit să plece. Se îndreaptă spre Campania 
romană (Latium). 

Pe o colină muntoasă (519 m altitudine), în apropiere de Cassinum, pe locul unui vechi 
templu al lui Jupiter, după ce posteşte cu sfinţenie 40 de zile, pe la 529, întemeiază renumita 
mănăstire Monte Cassino, care devine leagănul şi centrul Ordinului Benedictin. Concomitent, 
după ce distruge statuile zeilor Jupiter şi Apollo, transformă clădirea templului păgân în biserică 
creştină închinată Sfântului Martin din Tours. Mai ridică şi un oratoriu pe care îl pune sub 
patronajul Sfântului Ioan Botezătorul, model al eremitismului creştin. Aici, Sfântul Benedict, 
înzestrat cu o adevărată carismă pentru îndrumarea duhovnicească, îşi desfăşoară activitatea 
foarte rodnică, în mijlocul veneraţiei tuturor, până la moartea sa în ziua de 21 martie 547. A fost 
înmormântat în oratoriul Sfântului Ioan Botezătorul, unde, cu puţin timp mai înainte, fusese pusă şi 
sora sa, Sfânta Scolastica. 

De-a lungul a 15 secole, renumita mănăstire a trecut prin momente grele: 
a) În anul 581, e distrusă de longobarzi, dar călugării se salvează, refugiindu-se la Roma. 

Se reface de abia prin 717. 
b) În 883 e distrusă de către saraceni. 
c) În 1349 e distrusă într-un cutremur foarte puternic. 
d) În 1944 este distrusă de bombardamentele anglo-americanilor, care, în prealabil, au 

garantat refacerea ei, ceea ce s-a şi întâmplat. 
Osemintele Sfântului Benedict şi ale surorii sale au fost duse, în secolul al VII-lea, la 

mănăstirea benedictină Fleury-sur-Loire în statul franc. 
Portretul moral al Sfântului Benedict este Regula sau Sancta Regula, scrisă, probabil, la 

îndemnul papei Agapet (535-536), pe care a cuprins-o într-o carte mică de 100 de pagini, în care 
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toate cele 73 de paragrafe (capitole), toate cuvintele au o încărcătură surprinzătoare şi a căror 
influenţă a fost covârşitoare din momentul în care textul s-a răspândit. Ea se remarcă prin 
înţelepciune pedagogică, asceză moderată, facultate de adaptare şi talent organizatoric. Scopul 
indicat este Sequela Christi (urmarea lui Cristos), de către călugării de la Monte Cassino şi 
celelalte mănăstiri fondate de Benedict. 

Programul vieţii monahale zilnice avea ca deviză: „Ut in omnibus glorificetur Deus” (ca în 
toate să fie preamărit Dumnezeu) (cap. 57), prin rânduiala liturgică (opus Dei, officium divinum, 
adică lucrarea lui Dumnezeu, oficiul divin), pentru că, de fapt, mănăstirea este schola dominici 
servitii (şcoala slujirii Domnului). 

Sfântul Benedict insistă şi asupra obligativităţii muncii fizice şi asupra lecturii sfinte (lectio 
divina). În felul acesta, rugăciunea este organic legată de muncă: ORA ET LABORA (roagă-te şi 
munceşte). Acestea sunt cuvinte de ordine, conştientizare permanentă pentru călugări. Capitolul 
58 al Regulei prevede angajamentul fundamental, prin făgăduinţele făcute la început: stabilitas 
loci, conversatio seu conversio morum et oboedientia. Prin stabilitatea în mănăstire, Sfântul 
Benedict punea capăt nu numai obişnuitului du-te, vino, dar mai cu seamă vagabondajului 
deplorabil al multor călugări. În felul acesta era întărit spiritul de familie şi ataşamentul pentru noua 
patrie adoptată în mod liber. Adevăratul călugăr consideră mănăstirea nu ca pe o închisoare, ci ca 
pe un colţ de paradis. Prin conversatio seu conversio morum, se înţelege comportamentul 
călugărului, iar prin oboedientia, ascultarea sub autoritatea părintească a abatelui. 

 
 

 
Text actualizat: 

 
Ausculta, o filii, praecepta magistri, et inclina 

aurem cordis tui, et admonitionem pii patris libenter 
excipe et efficaciter comple ut ad eum per oboedintiae 
lumen redeas, a quo per inoboedientiae desidias 
recesseras. 

Ad te ergo nunc monachi sermo dirigitur. 
Quisquis abrenuntians propriis voluptatibus Domino 
Christo vero regi militaturus oboedientiae fortissima 
atque praeclara arma assumis. In primis ut quicquid 
agendum inchoas totum ab eo perfici instantissima 
oratione deposcas, ut qui nos iam filiorum dignatus est … 

 
Traducerea: 

 
Ascultă, fiule, poruncile magistrului şi apleacă-ţi 

urechea inimii şi primeşte cu bucurie mustrarea părintelui 
tău, şi împlineşte-o aidoma, ca să te întorci la El în lumina 
ascultării de la care te îndepărtaseşi prin nepăsarea 
neascultării. Acum cuvântul călugărului se îndreaptă spre 
tine. Oricine, renunţând la desfătările proprii, voind să lupte 
pentru adevăratul rege, Cristos Domnul, îţi asumi armele 
puternice şi vestite ale ascultării. Înainte de toate, orice 
începi, din ceea ce trebuie să faci, să ceri în rugăciune 
foarte statornică, pentru că ne-a învrednicit să fim din rândul 
fiilor săi … 

 
 
Sfântul papă Grigore cel Mare, care a cunoscut bine regula, inspirându-se din ea, a trasat 

chipul ideal al Abatelui: „Gândurile Abatelui vor fi curate; faptele sale vor servi de exemplu; va şti 
să tacă sau să vorbească în cuvinte edificatoare; va fi plin de compătimire pentru ai săi; va 
practica meditaţia; se va face tovarăş modest oamenilor oneşti, dar stăpânitor pentru a învinge 
viciile şi păcatele; în el, grija pentru treburile exterioare nu va dăuna elanului spiritual, dar grija 
vieţii interioare nu va trebui să ducă la neglijarea misiunii sale …”. 

Pagină din Regula Sfântului Benedict 
(Cittá del Vaticano, Biblioteca,  

Borg. Lat. 328, f. 1,  secolul al XVI-lea) 
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Desigur, trasând aceste linii, 
marele papă se gândea, în primul rând, la 
genialul fondator şi model desăvârşit. 

Însuşi Benedict, în capitolul 64 al 
Regulei, scrie despre abate: 

„Să urască viciile; să-i iubească 
pe fraţi; chiar atunci când pedepseşte, s-o 
facă în mod prudent şi să nu fie nimic 
prea mult, de teama ca răzăluind rugina, 
să nu distrugă obiectul; să aibă mereu 
înaintea ochilor propria sa slăbiciune, 
amintindu-şi de trestia crăpată pe care nu 
trebuie s-o ciopârţeşti; cu asta, nu 
spunem să permită cultivarea viciilor; să 
facă amputarea cu prudenţă şi caritate, în 
felul în care va vedea avantaj pentru 
fiecare, cum am şi spus-o deja. Să aibă 
grijă ca mai degrabă să se facă iubit 
decât temut. Să nu fie încurcă-lume, nici 

îngrijorat; să nu se lase dus la excese, nici încăpăţânat, nici gelos, nici bănuitor, căci astfel s-a dus 
cu liniştea lui. În decizii să fie prevăzător şi gânditor, iar în ceea ce prescrie, fie că e vorba de cele 
dumnezeieşti, ori de cele lumeşti, să fie cu măsură şi ordine, gândindu-se la moderaţia lui Iacob 
care spunea: «Când turmele mele sunt în mers, dacă le-aş forţa, ar pieri toate într-o zi»”. 

Abatele este ales de toţi călugării după o examinare conştiincioasă. Este asistat de către 
prior şi de către decani (care dirijează câte 10 călugări). În anumite ocazii, abatele apelează la 
părerile tuturor fraţilor, în adunarea generală, însă decizia îi aparţine. Trinomul monahal: 
rugăciune-muncă-odihnă îi face pe călugări să fie ordonaţi. Pentru abateri, sunt prevăzute 
pedepse: separare de comunitate (izolare), corecţii fizice şi expulzare. 

La drept vorbind, regula Sfântului Benedict nu este o operă originală. El însuşi face referire 
la Sfântul Augustin, la Sfântul Ioan Cassian, la Sfântul Vasile cel Mare şi la Vieţile Părinţilor. 
Aproape toate prescrierile pe care le citim se găsesc în regulile monastice anterioare, iar unii au şi 
susţinut că Regula Magistri, deja în uz în Occident, ar fi putut să-i servească drept plan. Alţii au 
susţinut că această regulă ar fi o primă redactare a Regulei Sfântului Benedict. Discuţia despre 
antecedentele regulii benedictine este imensă şi destul de confuză (A se vedea Anexa). 

Meritul Sfântului Benedict nu constă într-o originalitate formală, cum a afirmat foarte bine 
papa Pius al XII-lea în enciclica a sa din 1947, cu ocazia celui de-al XIV-lea centenar de la 
moartea sfântului: „Rolul lui providenţial nu a fost de a inventa idealul vieţii monastice, ci de a-l 
armoniza şi adapta, în mod fericit, la temperamentul, trebuinţele şi obiceiurile popoarelor 
occidentale”. 

Ceea ce frapează pe oricine citeşte regula benedictină, este caracterul ei profund uman, în 
dublul sens, că dovedeşte o cunoaştere minunată a naturii umane şi că se arată, faţă de 
slăbiciunile ei, la fel de milostivă cât şi fermă, la fel de generoasă ca şi prudentă. Nu dă loc 
excesului mistic: abia că aminteşte de contemplaţie, doar ca o treaptă duhovnicească rezervată 
unui număr mic de călugări. Nimic din excesele de pocăinţă prescrise de Sfântul Cassian şi, mai 
cu seamă, de călugării celţi, ori de Sfântul Columban. Nimic din preferinţa aproape exclusivă pe 
care Cassiodor o acorda studiului şi muncii intelectuale. Totuşi, mulţi benedictini au urmat 
exemplul lui Cassiodor referitor la activitatea culturală; în felul acesta, pleiada benedictină a 
devenit o binefăcătoare a omenirii pe plan intelectual. De asemenea, în multe feluri, călugării 
benedictini au transformat întinse regiuni deşertice, în terenuri cultivabile, oferind unor popoare 
binefacerile unei frumoase civilizaţii materiale; tot ei au salvat numeroase comori literare ale 
antichităţii clasice, cât şi din epoca Sfinţilor Părinţi, în timpul tulburărilor provocate de marile 
migraţii. 

Ordinul benedictin a devenit unul din marii educatori ai Occidentului şi principalul depozitar 
al culturii superioare şi al ştiinţei teologice în Evul Mediu timpuriu. Chemaţi de papa Grigore cel 
Mare în câmpul misiunilor, acest ordin a făcut cele mai preţioase servicii pentru încreştinarea 
anglo-saxonilor şi a altor popoare germanice. 

Benedict de Nursia. Andrea del Castagno,
Sfântul Ioan şi Sfântul Benedict. 

(Firenze, Cenacolul Sfintei Apollonia, secolul al XV-lea) 
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Esenţialul Regulei Sfântului Benedict, constă, după cum afirmă Sfântul Grigore cel Mare, în 
moderaţie, în echilibru şi în discreţie, echilibru şi moderaţie care se manifestă tot aşa de bine în 
justa repartizare a zilei în rugăciune, în muncă şi odihnă, cât şi în sănătoasa alianţă dintre munca 
fizică şi cea intelectuală. Este o călăuză de viaţă, după posibilităţile omului, care va putea fi 
propusă oricui va voi să urmeze calea lui Dumnezeu, fără a forţa natura. Respectarea 
conştiincioasă a regulii are ca urmare formarea completă a călugărului, om de rugăciune şi de 
asceză, om de reflecţie şi de cultură, om de acţiune civilizatoare. 

Spiritul benedictin aminteşte mereu celor care vor să-l trăiască, cele două mari principii ale 
oricărui efort creştin: 

a) suntem pe pământ şi trebuie să lucrăm în condiţiile deseori mizerabile ale naturii 
umane. 

b) totul trebuie împlinit în perspectiva cerului. 
Supremă capodoperă a spiritului roman, puternică expresie a geniului creştin, regula 

Sfântului Benedict avea să devină unul din mijloacele esenţiale ale operei de ocrotire şi organizare 
care s-a impus Bisericii, după marea descumpănire produsă de invazii. Nu se poate înţelege 
efortul făcut de creştinism pentru pregătirea renaşterii unei civilizaţii, fără a aduce omagiu celui 
care a fost numit adeseori patriarhul călugărilor din Occident, iar papa Paul al VI-lea l-a numit 
patron al Europei. 

 
 
Anexă 

 
Extras din Regula Magistri 

 
Regula Magistri, – după cum o numeşte 

Sfântul Benedict din Anian, care o include în 
colecţia sa de reguli monastice, alcătuită în 
secolul al IX-lea –, este o adevărată regulă de 
viaţă, care îmbrăţişează întreaga existenţă, 
materială şi spirituală a comunităţii monastice 
şi a indivizilor care o compun. Tratează rând pe 
rând despre virtuţile călugărilor şi organizarea 
mănăstirii, marile perspective ale vieţii creştine, 
în cele mai mici detalii. Se aseamănă cu aceea 
a Sfântului Benedict de Nursia. De aceea s-au 
emis părerile pro şi contra amintite deja în 
prezentul studiu. 

Am considerat oportun să fie redate 
câteva aspecte din ultimul capitol, al X-lea, cu 
privire la virtutea UMILINŢEI: ce este, prin ce 
mijloace se dobândeşte şi cum, o dată 
dobândită, se poate păstra: 

„Fraţilor, Sfânta Scriptură ne lansează 
acest strigăt: «Cine se înalţă va fi umilit şi cine 
se umileşte va fi înălţat». Exprimându-se astfel, 
ne arată că orice înălţare omenească este un 
fel de mândrie… De aceea, fraţilor, dacă vrem 
să atingem culmea supremei umilinţe şi dacă 
vrem să ajungem repede la această înălţare 
cerească, este de trebuinţă să folosim acea 
scară care a apărut în vis lui Iacob, ridicată 
spre cer, pe care vedea îngeri coborând şi 
urcând. Este simbolul umilinţei. Chemarea 
divină a umilinţei ne sugerează 12 trepte de 
urcat. 

Portretul Sfântului Benedict, Perugino 
(Firenze, Interiorul mănăstirii 

Sfânta Maria Magdalena de Pazzi, secolul al XV-lea) 



 
 28 

Prima Treaptă pe această scară cerească constă în a avea mereu în faţa ochilor frica de 
Dumnezeu, amintindu-ne de ceea ce ne-a poruncit, gândind la gheena în care ard cei care îl 
dispreţuiesc, şi la viaţa veşnică rezervată celor care se tem de Domnul. 

Ucenicul urcă A Doua Treaptă a umilinţei pe scara cerească, dacă neiubind voinţa sa 
proprie, nu se complace în împlinirea dorinţelor sale, ci se călăuzeşte în comportamentul său după 
cuvântul Domnului «Nu am venit să fac voinţa mea ci a aceluia care m-a trimis». 

Ucenicul urcă A Treia Treaptă a umilinţei pe scara cerului, dacă după ce n-a hotărât nimic 
cu prezumţie, după judecata sa personală, nici nu a ales ceva zadarnic, se va supune superiorului, 
cu toată ascultarea, imitându-l pe Domnul, despre care apostolul spune: «S-a făcut ascultător 
până la moarte». 

Ucenicul urcă A Patra Treaptă a umilinţei pe scara cerească, dacă în exerciţiul ascultării, 
când i se cer lucruri aspre, neplăcute, ca de pildă, nedreptăţi de tot felul, le primeşte în tăcere, cu 
toată răbdarea, nu se descurajează, nici nu dă înapoi, după cuvântul Scripturii: «Cel care va fi 
statornic până la sfârşit se va mântui». 

Ucenicul urcă A Cincea Treaptă a umilinţei pe scara cerului, dacă, printr-o smerită 
spovedanie, nu ascunde stareţului niciunul din gândurile şi faptele rele, săvârşite chiar în secret, 
dar care îl copleşesc. Scriptura ne îndeamnă spunând: «Descoperă Domnului calea ta şi 
nădăjduieşte în El», sau, în alt loc, «Mărturisiţi-vă Domnului, pentru că este bun, pentru că în veac 
este îndurarea lui». 

Ucenicul urcă A Şasea Treaptă a umilinţei pe scara cerului dacă se mulţumeşte cu ceea 
ce este mai neînsemnat, mai de jos, şi dacă, ca un lucrător nepriceput, se consideră nedemn de 
tot ce i se dă, spunând cu profetul: «Am fost redus la nimic şi nu am ştiut nimic. Am fost ca un 
dobitoc în faţa ta, dar sunt mereu cu tine». 

Ucenicul urcă A Şaptea Treaptă a umilinţei pe scara cerului dacă, nemulţumit de a declara 
că este cel din urmă şi cel mai de jos dintre toţi, mai mult, crede acest lucru din toată inima lui, 
umilindu-se şi spunând: «Eu sunt un vierme şi nu un om, ocara oamenilor şi dispreţului poporului. 
Am fost înălţat, dar apoi umilit şi făcut de ruşine» şi, fără încetar,e fratele, cu această dispoziţie, va 
mai spune Domnului: «E bine, Doamne, că m-ai umilit, ca să învăţ poruncile tale». 

Ucenicul urcă A Opta Treaptă a umilinţei pe scara cerului dacă nu face nimic care nu este 
prevăzut de regula mănăstirii şi de exemplul superiorilor, spunând cu Scriptura: «Legea ta este 
obiectul meditaţiei mele». 

Ucenicul urcăA Noua Treaptă a umilinţei pe scara cerului dacă îşi interzice să vorbească 
şi, păstrând tăcerea, aşteaptă să fie întrebat pentru a vorbi. Într-adevăr Scriptura spune că 
«Vorbind mult nu poate evita păcatul», şi că «Flecarul nu va păşi pe drumul cel drept pe pământ». 

Ucenicul urcă A Zecea Treaptă a umilinţei pe scara cerului dacă nu este înclinat şi prompt 
în a râde, căci este scris: «Prostul îşi ridică glasul ca să râdă» şi, «ca un zgomot de spini care 
trosnesc sub un ceaun, aşa este râsul omului». 

Ucenicul urcă A Unsprezecea Treaptă a umilinţei pe scara cerului dacă, atunci când 
vorbeşte, o face cu stăpânire fără a râde, în mod smerit, cu seriozitate, neţinând seama decât de 
răspunsuri scurte şi sfinte, şi dacă se fereşte de orice ridicare a glasului, după cum este scris: 
«Înţeleptul se recunoaşte după moderaţia vorbirii sale». 

Ucenicul urcă A Douăsprezecea Treaptă a umilinţei pe scara cerului dacă, nemulţumit de 
a o avea în inima sa, el îşi manifestă fără încetare smerenia chiar în trupul său faţă de cei care îl 
văd, altfel spus, dacă la serviciul divin, la rugăciune, în mănăstire, în grădină, în călătorie, la câmp, 
peste tot, fie că stă jos, fie că e în mers sau stând în picioare, ţine fără încetare capul şi privirea 
fixată spre pământ, ştiindu-se în orice moment vinovat de păcatele lui şi văzându-se deja la 
judecata înfricoşătoare, spunând neîncetat în inima lui cuvintele vameşului, la templu, cu ochii 
fixaţi în pământ: «Doamne, nu sunt vrednic, păcătos ce sunt, să-mi ridic ochii spre cer». 

Atunci, deci, când ucenicul a terminat să urce toate aceste trepte ale umilinţei, a propăşit în 
frica de Dumnezeu, parcurgând scara acestei vieţi, ajungând astfel la iubirea desăvârşită a 
Domnului care înlătură teama. Datorită acestei iubiri, tot ceea ce mai înainte observa nu fără 
teamă, va începe s-o aibă fără efort, în mod natural, din obişnuinţă, nu de frica gheenei, dar din 
iubire pentru această obişnuinţă şi pentru bucuria pe care o procură virtuţile. Această stare, să dea 
Dumnezeu să se sălăşluiască în slujitorul său după ce Duhul Sfânt l-a purificat de vicii şi păcate”. 
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Sergiu BACALOV 
 

ASPECTE DIN ISTORIA ISĂCEŞTILOR BASARABENI  
(ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA) 

 
Neamul Isăceştilor a fost inclus de Dimitrie Cantemir în lista celor mai vechi şi de cinste 

neamuri boiereşti ale Ţării Moldovei1, iar prezenţa lor în Basarabia secolului al XIX-lea a fost de 
asemenea înregistrată de Gheorghe Bezviconi2. În prezentul studiu ne-am propus să evidenţiem 
unele aspecte legate de genealogia şi activitatea Isăceştilor din Basarabia. Astfel, până la 1812, 
Isăceştii din Ţara Moldovei formau un tot întreg. Anexarea Basarabiei de Imperiul ţarist a provocat 
schimbări radicale nu doar din punt de vedere teritorial şi cartografic. Nu a fost divizat un teritoriu, 
un stat, a fost divizată o ţară, a fost divizat un neam, au fost divizate neamuri, boiereşti şi ţărăneşti. 
Aproape că nu există neam care să nu aibă rude pe un mal şi pe celălalt mal al Prutului. În ambele 
părţi au rămas familii, care, treptat, au format ramuri de neam separate. În acest fel, pe parcursul 
secolului al XIX-lea aceste ramuri separate ale unui şi aceluiaşi neam, au evoluat independent, 
fără a uita de existenţa rudelor de pe celălalt mal al Prutului.  

De la anexarea Basarabiei, o perioadă de timp a fost posibilă alegerea locului de trai şi a 
cetăţeniei: să rămână în Basarabia sau să plece în principatul Moldovei şi invers, locuitorii din 
dreapta Prutului, cei care doreau să devină cetăţeni ai Imperiului ţarist, erau invitaţi să se mute cu 
traiul în noua provincie formată. Cel mai greu a fost acelor neamuri care aveau moşii pe ambele 
maluri ale Prutului, adică marea majoritate a acestora, ele fiind nevoite să aleagă. Dar, şi în 
această situaţie, complicată, a fost găsită soluţia cea mai rezonabilă: unii din reprezentanţii 
neamurilor ce-şi aveau reşedinţa în dreapta Prutului, au trecut în Basarabia; în acelaşi mod, unii 
dintre reprezentanţii neamurilor nobile ce locuiau în spaţiul pruto-nistrean al Moldovei, s-au stabilit 
cu traiul pe moşiile ce le stăpâneau pe teritoriul dintre Carpaţi şi Prut (cum este cazul unor 
reprezentanţi ai neamului Găşpăreştilor).  

Unul dintre neamurile nobile, boiereşti, ale Ţării Moldovei, care a fost dezbinat, ca urmare a 
anexării Basarabiei la 1812, a fost şi cel al Isăceştilor. Descendenţi ai unor mari dregători din 
secolul al XVII-lea, s-au pomenit, ca urmare a unui concurs de împrejurări, care ne rămâne 
deocamdată necunoscut, într-o situaţie complicată din punct de vedere material. Situaţie ce a 
afectat, cel puţin pe o parte din reprezentanţii acestui neam. Astfel, la 1 noiembrie 1823, Veniamin 
Costache, mitropolitul Moldovei, împreună cu episcopii de Roman şi Huşi, alături de mulţi boieri, 
printre care enumărăm pe vel logofătul Costachi şi pe vel logofătul Donici, mărturiseau despre 
nobleţea fiilor lui Constantin Isăcescu, anume Toader (Fiodor), Iordache Isăcescu, Ianacache, 
Constantin şi Grigore Isăcescu, locuitori ai principatului Moldovei, care se aflau într-o situaţie 
materială complicată, provocată de faptul că părinţii acestora au decedat prematur, iar ei au rămas 
orfani de mici, mai ales că o mare parte din moşiile pe care le stăpâniseră neamul lor au fost 
pierdute în circumstanţe necunoscute. Mitropolitul Veniamin Costache, alături de celelalte feţe 
bisericeşti şi boieri, atenţionează că, „această familie, cu adevărat se va ruina, dacă nu se vor lua 
măsuri pentru ajutorare”3. 

 
 Fraţii Toader şi Iordache Isăcescu. Aceşti doi fraţi, mai sus arătaţi, Toader şi Iordache 
Isăcescu, despre ascendenţa cărora mărturisesc ei înșişi, afirmând că sunt „fii legitimi ai lui 
Constantin Isăcescu şi nepoţii lui Toader Isăcescu care a fost vel şetrar şi ai lui Alexandru 
Isăcescu care a fost mare vameş”4, au fost printre acei Isăceşti, însă nu unicii, după cum vom 
vedea ceva mai jos, care s-au stabilit în Basarabia, acceptând cetăţenia rusă şi devenind dvoreni 
(nobili) ai Basarabiei. Nu ştim precis când anume fraţii Toader şi Iordache Isăcescu au părăsit 
principatul Moldovei, alegând să locuiască în Basarabia. Probabil că trecerea în Basarabia a avut 
loc între anii 1825 şi 1829. Deoarece între 1823 şi 1825 Toader şi Iordache Isăcescu, împreună cu 
fraţii lor, Ianacache, Constantin şi Grigore Isăcescu, întreprind mai multe intervenţii pentru 

                                                 
1 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 115-116. 
2 Gheorghe G. Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, 2004, p. 27, 38. 
3 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare ANRM), f. 88, inv. 1, dos. 473, pe 87 file; fila 11-11 verso. 
4 ANRM, f. 88, inv. 1, dos. 473, fila 2 verso-3; 11-11 verso. 
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repunerea în drepturile boiereşti şi restabilirea privilegiilor ce li se cuveneau, ţinând cont de 
originea lor şi de poziţia socială deţinută de tatăl şi bunicul lor. Din cele ce au urmat cunoaştem 
doar faptul că la 1 noiembrie 1823 doleanţele lor sunt recunoscute de mitropolitul Veniamin 
Costache şi mulţi mari boieri5, iar la 20 decembrie 1824 Divanul Cnejiei Moldovei întăreşte 
mărturiile mitropolitului6. Încercările fiilor lui Constantin Isăcescu de a-şi dovedi statutul social în 
principatul Moldovei culminează prin obţinerea la 17 martie 1825, a unei gramote (diplome) de la 
domnul Ioan Sturdza, prin care se confirmă faptul că „noi, fraţii Isăceşti, facem parte din starea 
boierească, având dreptul să ne folosim de toate foloasele ce ni le dă apartenenţa la această 
stare, conform legilor ţării: să nu ni se perceapă nici o dare de pe oile, albinile, porcii şi vinul 
nostru, dări la care sunt supuse celelalte stări sociale, conform obiceiului acestei ţări, aşa cum ar fi 
goştina, desetina şi vădrăritul; şi în afară de acestea, mai avem dreptul să dispunem şi de 15 
scutelnici”7. 

Cu toate acestea, în primăvara anului 1829 doi din cei cinci fii ai lui Constantin Isăcescu, 
Toader şi Iordache, îi putem găsi în Regiunea Basarabia, iar unul dintre ei, Iordache (Gheorghe) 
Isăcescu, deţinea funcţia de Secretar Gubernial (Губернский Секретарь), fapt ce demonstrează 
că a trecut ceva timp de când acesta locuia în Basarabia, încât a reuşit să ocupe o funcţie 
importantă în aparatul administrativ al regiunii.  

Nu ştim ce factori i-au determinat pe Toader şi Iordache Isăcescu să părăsească 
principatul Moldovei în favoarea Basarabiei. Ştim că familia lor nu dispunea de moşii în Basarabia, 
iar fraţii Isăceşti s-au stabilit cu traiul în ţinutul Iaşilor, în partea basarabeană a acestuia, fără să 
ştim cu precizie în care anume localitate, probabil în oraşul Bălţi; la 26 februarie 1830, se 
adresează către Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei cu rugămintea „să fim recunoscuţi ca 
nobili”8 şi „iar noi, fraţii Isăceşti, să fim înscrişi în Cartea Genealogică a Nobilimii (Родословнaя 
Книга Дворянства) din Regiunea Basarabia”, arătând că provin „dintr-un neam boieresc din 
Moldova, în care ţară au slujit cu credinţă, şi pentru care slujbă, tatăl nostru, Constantin Isăcescu, 
ca şi tatăl acestuia, care a fost bunic nouă, Toader, au fost răsplătiţi cu dregătorii, primul având 
cinul de postelnic, iar ultimul fiind vel şetrar, bucurându-se şi de privilegiile ce li se oferea prin 
apartenenţa la starea boierească a acelei ţări” 9.  

În calitate de dovezi, fraţii Toader şi Iordache Isăcescu prezintă o serie de documente ce 
vin să confirme declaraţiile10: 

 
1. Documentul emis de Divanul Cnejiei Moldovei din 8 martie 1790, către vornicia de 

Botoşani, document semnat de boierii divaniţi şi de preşedintele Divanului, senatorul rus Serghei 
Laşkariov, şi din care se cunoaşte că „bunicul nostru Toader Isăcescu a deţinut dregătoria de 
şetrar, şi că el a stăpânit moşia numită Savciniţa11 din ţinutul Botoşanilor”12.  

2. Decizia judecăţii, din 15 martie 1790, asupra pricinei avute de „bunicul şi tatăl nostru, 
şetrarul Toader Isăcescu, cu vărul lor Ştefănache, fiul răposatului Alexandru Isăcescu vameş”. Din 
document se cunoaşte că a fost înscris în Condica (Catastiful) Divanului şi, demonstrează că 
„bunicul nostru Toader Isăcescu a fost şetrar, iar tatăl nostru, Constantin, a fost fiu legitim”13. 

3. Documentul visteriei Moldovei către isprăvnicia ţinutului Romanului, din 13 februarie 
1809, prin care se indica acesteia din urmă „ca să nu-l supere pe tatăl nostru Constantin, fiul 
şetrarului Toader Isăcescu, în privinţa banilor pentru aprovizionarea armatei ruse [за провиант], 
pentru că el este fiu de boier”14. 

4. Documentul emis de Divanul Cnejiei Moldovei, la 28 martie 1812, către isprăvnicia 
Iaşilor, din care se vede că „tatăl nostru a fost postelnic”15. 

5. Mărturie de la 1 noiembrie 1823, semnată de Preasfinţia sa, Mitropolitul Moldovei, de 
episcopii de Roman şi Huşi, şi de mulţi boieri, mărturie întărită de către boierii Divanului la 20 

                                                 
5 Ibidem, fila 2 verso-3; 11-11 verso. 
6 Ibidem, fila 3, fila 26-26 verso. Vezi o altă variantă a traducerii la filele 8-10. 
7 Ibidem, fila 3. 
8 ANRM, fila 3 verso. 
9 Ibidem, fila 2. 
10 Ibidem, fila 2. 
11 Este satul Sauceniţa, judeţul Botoşani, nu departe de oraşul Dorohoi, între satele Văculeşti, Gorovei şi Horălceni. 
12 ANRM, f. 88, inv. 1, dos. 473, fila 2-2 verso. 
13 Ibidem, fila 2 verso. 
14 Ibidem, fila 2 verso. 
15 Ibidem, fila 2 verso. 
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decembrie 1824, prin care se arată că „noi, Toader (Fiodor) şi Iordache, împreună cu fraţii noştri, 
Ianacache, Constantin şi Grigore, care locuiesc acum în Moldova, suntem fii legitimi ai lui 
Constantin Isăcescu şi nepoţii lui Toader Isăcescu care a fost vel şetrar şi ai lui Alexandru 
Isăcescu care a fost mare vameş, şi că strămoşii noştri au slujit ţării cu credinţă, şi că au stăpânit 
multiple moşii în diferite locuri ale ţării, şi că neamul nostru, fapt recunoscut de societate, provine 
dintr-o veche familie boierească a Moldovei”16 (despre care am scris ceva mai sus – n. n., S. B.). 

6. Cartea domnului Ioan Sturdza emisă la 17 martie 1825, prin care se confirmă nobleţea şi 
privilegiile fiilor lui Constantin Isăcescu postelnicul17. A se vedea în anexă copia rusească integrală 
a acestui act. 

7. Mărturie semnată, la 20 mai 1829, de 15 nobili-dvoreni ai Regiunii Basarabia, prin care 
se confirmă „că noi suntem cu adevărat fii legitimi ai postelnicului Constantin Isăcescu şi nepoţi ai 
vel şetrarului Toader Isăcescu, şi că provenim dintr-o veche şi nobilă familie boirească a 
Moldovei”18. 

8. Copia de pe formularul de serviciu al Secretarului Gubernial Iordache Isăcescu, aflat 
încă la datorie în acel moment, confirmată, la 25 mai 1829, de Judecătoria Civilă a Regiunii 
Basarabia (Бессарабский Областной Гражданский Суд), în care se arată şi date privitoare la 
vârsta şi situația familială. Din care cunoaştem că „unul dintre noi, anume Toader (Fiodor), este 
căsătorit, cu vârsta de 33 ani, are doi copii, fiica Caterina de 7 ani şi fiul Ianăcache de 5 ani, iar al 
doilea din noi, Iordache, este holtei, de 27 de ani, şi că ambii nu posedă nici o moşie în cuprinsul 
Regiunii Basarabiei, locul permanent de trai se află în ţinutul Iaşilor, iar Iordache se află la slujbă 
în Judecătoria Civilă a Basarabiei”19. Din care reiese că Iordache Isăcescu s-a născut în anul 
1802, fratele său mai mare, Toader Isăcescu era născut în 1796, iar copii acestuia s-au născut: în 
1822 (Caterina) şi în 1824 (Ianăcache). 

Cunoaştem mai puţine detalii referitoare la felul în care a decurs procesul de recunoaştere 
a nobleţii acestor fraţi Isăceşti. Ştim doar că, potrivit deciziei Adunării Deputaţilor Nobilimii 
Basarabiei, din 15 iunie 1832, Toader şi Iordache Isăcescu au fost recunoscuţi în calitate de nobili 
(dvoreni), în special pe baza cărţii domneşti emisă, de domnul Moldovei Ioan Sturdza, la 17 martie 
1825, care a fost argumentul cel mai solid. Astfel, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a 
acceptat includerea fiilor postelnicului Constantin Isăcescu în prima parte a Cărţii genealogice a 
Regiunii Basarabiei20. 

Referitor la descendenţa lui Toader şi Iordache Isăcescu, dispunem de informaţii legate de 
copiii lui Toader: Caterina şi Ienăcache, despre care ştim din copia de pe formularul de serviciu al 
lui Iordache Isăcescu, din la 25 mai 1829. Soarta lor de mai departe, deocamdată, ne rămâne  
necunoscută.  

 
Ivan Isăcescu de la Cremenciuc. Un alt fiu al lui Toader Isăcescu, despre care am scris 

mai sus, pare să fie Ivan Fiodorov Isăcescu, locuitor al satului Cremenciuc, uezdul Soroca, care 
este menţionat la 1882. În acest an, Ivan Fiodorov Isăcescu, împreună cu cei patru feciori ai săi, 
Ştefan, Fiodor, Spiridon şi Constantin, se adresează către Adunarea Deputaţilor Nobilimii 
Basarabiei cu rugămintea ca să fie recunoscuţi ca făcând parte din neamul nobil al Isăceştilor, cu 
toate privilegiile care li se cuvin. Însă, la 16 iunie 1882, I. Catargiu, Conducătorul Nobilimii 
Basarabiei, comunică mai marilor poliţiei din judeţul Soroca, despre faptul că Adunarea Deputaţilor 
Nobilimii Basarabiei nu poate satisface doleanţele lui Ivan Fiodorov Isăcescu de a trimite dosarul 
Isăceştilor la Gheroldia Senatului pentru o revizuire, şi că nici nu-i posibilă înscrierea automată a 
acestora în rândul Isăceştilor recunoscuţi ca dvoreni. Procesul de recunoaştere a nobleţii lor a fost 
sistat, deoarece Ivan Fiodorov Isăcescu, împreună cu fiul său Ștefan, au fost cercetaţi de către 
Judecătoria primului sector al uezdului Tiraspol. Procesul va fi reluat odată ce sus-numiţii Isăceşti 
vor prezenta Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei o adeverinţă ce ar confirma faptul că nu mai 
sunt cercetaţi de Judecătorie, şi o mărturie de la Conducătorul Nobilimii din uezdul Soroca, 
doveditoare că într-adevăr Ivan Fiodorov Isăcescu şi fii săi nu sunt în atenţia Judecătoriei şi că 
prin judecată n-au fost lipsiţi de avere. I. Catargiu roagă poliţia din uezdul Soroca să comununice 
toate cele expuse mai sus Isăceştilor cu pricina. 

                                                 
16 ANRM, f. 88, inv. 1, dos. 473, fila 2 verso-3. 
17 Ibidem, fila 3. 
18 Ibidem, fila 3. 
19 Ibidem, fila 3-3 verso. 
20 Ibidem, fila 27-27 verso, 28-28 verso. 
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Pe lângă acestea, Ivan Fiodorov Isăcescu rugase Adunarea Deputaţilor Nobilimii 
Basarabiei să obţină o copie a documentului din 1807, adeverită în Moldova de peste Prut, pentru 
care cheltuieli achitase 50 de ruble. Adunarea Nobilimii, prin intermediul Conducătorului Nobilimii 
Catargiu, îl atenţionează că acest serviciu nu se află în competenţa Adunării, ci este o problemă 
directă a celor cointeresaţi, atenţionându-l totodată că un identic document i-a fost reîntors, la 
1851 unui Ivan Stefanov Isăcescu.  

 
Ioan Isăcescu de la Stârceni. Cine este acest Ivan Stefanov Isăcescu? În documentele 

cuprinse în dosarul privitor la nobleţea neamului Isăceştilor din Basarabia sunt o serie de acte ce 
ne permit să-i includem în spiţa genealogică a Isăceştilor basarabeni alături de fraţii Toader şi 
Iordache Isăcescu. 

La 10 martie 1847 acest Ivan (Ioan) fiul lui Ştefan Isăcescu, moşier [помещикъ] în satul 
Stârceni, uezdul Soroca, se adresează Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei arătând că „verii 
mei drepţi, Toader şi Iordache Isăcescu” au prezentat acestei instanţe o serie de documente ce 
demonstrează ascendeţa acestora „avându-l ca tată pe Constantin Isăcescu, iar în calitate de 
bunic pe marele şetrar Toader Isăcescu”. Reieşind din această situaţie, Ivan Stefanov Isăcescu 
consideră că „deoarece tatăl acestor Isăceşti, veri ai mei, anume Constantin Isăcescu a fost frate 
bun cu tatăl meu, şetrarul Ştefan Isăcescu, fiind fraţi din acelaşi tată”, şi în baza cărţii domnului 
Moldovei Ioan Sturdza, emisă la din 17 martie 1825 prin care se confirmă nobleţea şi privilegiile 
fiilor lui Constantin Isăcescu postelnicul, este şi el în drept să pretindă la recunoaşterea nobleţii 
sale. De aceea, Ivan Stefanov Isăcescu, se adresează Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei cu 
rugămintea ca fie recunoscut ca dvorean împreună cu soţia Elena, de 26 ani, şi fiul său Ştefan, şi 
să fie înscrişi în cartea genealogică a nobilimii Basarabiei din uezdul Soroca, unde stăpânea 
jumătate din moşia Stârceni21. 

La cererea sa adresată Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, Ivan Stefanov Isăcescu, 
anexează o serie de documente doveditoare că tatăl său, Ştefan (Ştefănache) Isăcescu a fost fiul 
vel şetrarului Toader Isăcescu, şi că a deţinut funcţia de şetrar, documente ce trebuiau anexate la 
dosar şi trimise spre examinare Gheroldiei Senatului. Iată lista acestor documente: 

 
1. Porunca Visteriei de la 22 iulie 1800, către slujitorii ce strângeau desetina din ţinutul 

Soroca, că să nu-l supere pe „Ştefan Isăcescu în privinţa desetinei, pentru că el este fiul şetrarului 
Isăcescu”. 

2. Porunca Divanului, din 18 septembrie 1807, către Toader Vârgoluci, vornic de poartă, 
privind hotărnicirea moşiei Stârceni, din ţinutul Soroca, ce aparţinea şetrarului Ştefan Isăcescu. 

3. Zapisul de la 4 martie 1809, referitor la schimbul de părţi de moşie, din satul Saucinţi, 
ţinutul Botoşani, şi Stârceni, ţinutul Soroca, făcut de „şetrarul Ştefan Isăcescu, împreună cu soţia 
sa, Ancuţa, cu Maria, soţia răposatului frate al său, a postelnicului Ioan Isăcescu şi cu fii acesteia, 
Manolache şi Iordache Isăcescu”.  

4. Porunca Divanului Cnejiei Moldovei, din 11 ianuarie 1811, către ispravnicul ţinutului 
Soroca, pentru ca să facă publică scoaterea spre vânzare a 200 de stânjeni din moşia Stârceni de 
pe Răut, în ţinutul Soroca care au revenit Mariei şi fiilor ei Manolache şi Iordache Isăcescu, după 
schimbul de moşii avut cu şetrarul Ştefan Isăcescu; arătându-se că mai sus-numitul şetrar Ştefan 
Isăcescu doreşte să cumpere acei 200 de stânjeni din moşia Stârceni.  

5. Mărturie, din 14 decembrie 1816, sub № 466, eliberată de către poliţmeisterul Hvostov, 
în care se arată că şetrarul Ştefan Isăcescu „a depus, la Mitropolie, jurământul de credinţă Rusiei” 
[„въ помъ что онъ на верности поданства России присягу выполнилъ въ Митрополии”]. 

6. Declaraţia general-leitenantului Inzov, Namestnic al Regiunii Basarabiei [„Отзывъ 
исправлявшаго должность Полномочнаго Наместника Бессарабской Области Генералъ-
Лейтенанта Инзова”] din 28 februarie 1822, sub № 1185, unde, printre altele, în mod oficial, 
aduce mulţumiri şetrarului Isăcescu, în legătură cu eforturile depuse de acesta pentru stoparea 
epidemiei de ciumă. 

7. Copia mărturiei din 7 iulie 1820, dată de moşierii şi dvorenii Regiunii Basarabiei lui Ivan 
Stefanov Isăcescu, despre faptul că el este fiul şetrarului Ştefan Isăcescu, şi că într-adevăr 
provine din nobili moldoveni. 

                                                 
21 ANRM, f. 88, inv. 1, dos. 473, fila 15-15 verso. 
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8. Adeverinţa Visteriei uezdului Soroca [Сорокскаго Уезднаго Казначейства], eliberată la 
28 februarie 1847, sub № 187, prin care se arată că Ivan Stefanov Isăcescu, este fiul şetrarului 
Ştefan Isăcescu şi, nu este înclus în rândul plătitorilor de impozite, ca urmare a celui de al optulea 
recensământ şi nici în listele adăugătoare acestuia. 

9. Adeverinţa Consistoriei Duhovniceşti din Chişinău [Кишиневской Духовной 
Консистории], din 6 martie 1847, sub № 1101, extrasă din cărţi de spovedanie ale bisericii Sf. 
Nicolae, ce se păstrează în arhiva Consistoriei, din care reiese că Ivan Stefanov Isăcescu, în 
perioada anilor 1813 şi 1823, se afla în preajma părinţilor săi, a şetrarului Ştefan şi Catinca 
Isăcescu. 

10. Adeverinţa Consistoriei Duhovniceşti din Chişinău, din 10 martie 1847, sub № 1146, 
extrasă de pe cărţile metricale, în care se arată că la 9 august 1842, în familia moşierului Ioan 
Stefanov Isăcescu şi a soţiei sale Elena, s-a născut fiul Ştefan22. 
 La 26 noiembrie 1847, în cadrul Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, este examinată 
cererea moşierului Ivan Stefanov Isăcescu, înaintată la 10 martie 1847, şi documente anexate 
cererii. Ca urmare, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei constată că motivaţia şi 
documentaţia, prezentate de Ivan Stefanov Isăcescu, sunt satisfăcătoare, de aceea decide ca 
dosarul cu documentele originale să fie înaintat Gheroldiei Senatului spre examinare23. 

Revenind asupra documentelor prezentate Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei de 
Ivan Stefanov Isăcescu, şi examinându-le din punct de vedere genealogic, putem deduce o serie 
de momente privitoare la familia lui Ivan Stefanov Isăcescu. Astfel, ştim că acest Ivan (probabil în 
familie şi în Stârceni era cunoscut ca Ioan – n. n., S. B.), este fiul şetrarului Ştefan Isăcescu. Să ne 
oprim puţin asupra acestui din urmă personaj. Documentele arată că a fost fiu al marelui şetrar 
Toader Isăcescu, deci frate drept cu Constantin Isăcescu, ceea ce ne permite să constatăm o 
apropiată relaţie de rudenie între fraţii Toader şi Iordache Isăcescu cu Ivan Stefanov Isăcescu.  

Din documentele enumerate mai sus, putem extrage câteva date referitoare la viaţa şi 
activitatea şetrarului Ştefan Isăcescu. Astfel, cel mai important este faptul că anul 1812 îl găseşte 
pe Ştefan Isăcescu în Basarabia, în ţinutul Soroca, la moşia sa, Stârceni, unde se stabilise încă de 
la finele secolului al XVIII-lea. Deci, spre deosebire de nepoţii săi de frate, anume Toader şi 
Iordache Isăcescu, şetrarul Ştefan este un reprezentant indigen, adică basarabean, al Isăceştilor. 
Constatăm, urmând o anumită logică, că toţi copii lui Ştefan Isăcescu sunt născuţi la Stârceni, în 
Moldova pruto-nistreană, devenită peste câţiva ani regiunea rusească numită Basarabia. 

Dar şi până la 1812, toţi reprezentanţii neamului Isăceştilor, la care ne referim în prezentul 
studiu, stăpâneau moşii pe ambele maluri ale Prutului. Ştim despre existenţa unei alte moşii 
importante a Isăceştilor, situată în Moldova din dreapta Prutului. Avem în vedere moşia Sauceniţa, 
numită şi Savcinţi, din ţinutul Botoşanilor, unde stăpânea şi şetrarul Ştefan Isăcescu, alături de alţi 
fraţi, surori şi alte rude ale sale. În aceeaşi ordine de idei, trebuie să menţionăm că, fratele lui 
Ştefan Isăcescu, anume postelnicul Ioan Isăcescu, împreună cu soţia Maria şi fiii Manolache şi 
Iordache, stăpâneau părţi de ocină atât în Savcinţii de la Botoşani cât şi la Stârcenii de la Soroca. 
Deja la începutul secolului al XIX-lea, îşi împart între ei (sau îşi vând unii altora) părţile de moşie în 
aşa fel, încât unii reprezentanţi ai Isăceştilor rămân să stăpânească pe deplin părţile de ocină ale 
neamului, de pe un mal al Prutului, iar celorlalţi le rămâne în stăpânire moşiile de pe cealaltă parte 
a Prutului. În acest mod, putem explica faptul de ce, fraţii Toader şi Iordache Isăcescu, venind din 
principatul Moldovei în Basarabia, chiar şi obţinând funcţii în aparatul administrativ al regiunii, sau 
pretinzând la recunoaşterea nobleţii, recunosc totodată că nu stăpânesc nici o moşie în Basarabia. 
Însă, în conformitate cu legislaţia rusească, pentru a obţine recunoaşterea nobleţii, o cerinţă 
obligatorie era aceea conform căreia pretendentul, sau cel puţin strămoşii acestuia, să fi dispus  
de moşii în cuprinsul graniţelor vechi ale principatului Moldova, cele de până la 1812, adică pe 
ambele maluri ale Prutului. În această situaţie, fraţii Toader şi Iordache Isăcescu, nu spun nimic 
despre Stârcenii de la Soroca, despre care ştiau cu certitudine că sunt în stăpânirea rubedeniilor 
lor. Ei fac trimitere doar la moşia Sauceniţa, de la ţinutul Botoşanilor, din principatul Moldovei, 
moşie ce a fost stăpânită de „bunicul nostru Toader Isăcescu”. Deocamdată nu ştim cum au 
procedat fraţii Toader şi Iordache cu părţile de moşie rămase în principatul Moldovei. Probabil că 
le vânduseră fraţilor lor rămaşi în ţară, lui Ianacache, Constantin şi Grigore Isăcescu. Ştim doar că 
îşi aveau reşedinţa undeva în partea basarabeană a ţinutului Iaşi, probabil în oraşul Bălţi. 

                                                 
22 ANRM, f. 88, inv. 1, dos. 473, fila 27-27 verso, 28-28 verso. 
23 Ibidem, fila 27-27 verso, 28-28 verso. 
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Jumătate de secol mai târziu, un fiu al lui Toader Isăcescu, anume Ivan Fiodorov Isăcescu, şi 
familia sa, erau locuitori ai satului Cremenciuc, uezdul Soroca, unde probabil aveau o parte de 
moşie. Nu cunoaştem originea acestei stăpâniri, sau în baza cărui drept s-a făcut; s-ar putea să fie 
o cumpărătură personală a lui Toader Isăcescu sau a fiului acestuia, fără tangenţe cu moşiile 
stăpânite de neamul Isăceştilor înainte de 1812. Cert este faptul că Ivan Fiodorov Isăcescu, din 
câte cunoaştem, la 1882, căuta să-şi facă o copie de pe un document din 1807, iar o copie a 
acestuia se afla în mâinele lui Ivan Stefanov Isăcescu. Posibil că ştirea se referea la actul prin 
care Divanului, poruncea, la 18 septembrie 1807, vornicului de poartă Toader Vârgolici, să 
hotărnicească moşia Stârceni, din ţinutul Soroca, aflată în stăpânirea şetrarului Ştefan Isăcescu. 
Apare întrebarea firească: de ce Ivan Fiodorov Isăcescu, care nu avea legături directe cu moşia 
Stârceni, avea nevoie anume de acest document? Pentru moment, suntem nevoiţi să lăsăm 
întrebarea fără răspuns, pentru că este nevoie de investigaţii serioase, pe care le vom întreprinde 
cu proxima ocazie. 

Revenind la viaţa şi activitatea şetrarului Ştefan Isăcescu, constatăm că definitiv şi-a ales 
ca loc de trai Moldova din stânga Prutului, cu mult timp înainte de anul 1812, iar acceptarea 
cetăţeniei ruseşti, în mod oficial în anul 1816, a fost pentru el doar simplă acceptare a conjuncturii, 
conformându-se situaţiei, având la bază o decizie luată anterior anexării Basarabiei. 

Şetrarul Ştefan Isăcescu se manifestase activ în viaţa socială pe plan local, în ţinutul 
Soroca, având un rol important în stoparea epidemiei de ciumă (o realitate dură care afecta toată 
populaţia, indiferent de statutul social, originea etnică sau convingerile politice), fapt remarcat şi 
apreciat la justa valoare, de autorităţile Regiunii Basarabiei.  

Ştefan Isăcescu, ca fiu al vel şetrarului Toader Isăcescu, a avut, din câte cunoaştem la 
acest moment, doi fraţi: Constantin Isăcescu, tatăl lui Toader, Iordache, Ianacache, Constantin şi 
Grigore Isăcescu; un alt frate a fost postelnicul Ioan Isăcescu, căsătorit cu Maria, copiii lor fiind 
Manolache şi Iordache, cunoscuţi din documentele privitoare la împărţirea moşiilor Sauceniţa şi 
Stârceni, în care este atestată şi o soră a şetrarului Ştefan, pe nume Casandra. Ştefan Isăcescu a 
fost căsătorit de două ori. Din documente cunoaştem numele de botez ale soţiilor: prima a fost 
Ancuţa, iar a doua, Ecaterina (Catinca). Nu cunoaştem, la acest moment, din ce familii boiereşti îşi 
aveau originea. Ştim că la 4 martie 1809, Ancuţa mai era în viaţă, iar Ecaterina se stinge în 
perioada dintre anii 1822 şi 1823. 

Din adeverinţa eliberată de Consistoria Duhovnicească din Chişinău, după cărţi de 
spovedanie, cunoaştem numele copiilor şetrarului Ştefan Isăcescu: Ioan (adică mai sus numitul 
Ivan Stefanov Isăcescu) şi fiicele Balaşa, Smaranda, Caterina şi Maria. În ceea ce priveşte 
ordinea după vârstă, cât şi anii de naştere a acestora, în baza adeverinţei obţinute de la 
Consistoria Duhovnicească din Chişinău, cu greu se poate stabili. Astfel, pentru anul 1813, alături 
de Ştefan Isăcescu şi soţia lui, Ecaterina, sunt enumeraţi copii lor: Ioan de 9 ani, Smaranda de 11 
ani şi Caterina de 6 ani; în anul 1815, Ioan are 10 ani, Smaranda are 10 ani, iar Caterina – 7 ani, 
alături de ei mai sunt enumerate şi Balaşa de 12 ani şi Maria de 10 ani. Peste un an, la 1816, 
pentru copii se dă următoarea vârstă: Ioan 11, Balaşa 13, Caterina 8, Maria 8 ani, iar Smaranda 
nu este menţionată. În anul următor, 1817, se indică: Ioan de 13, Catrina de 10, Maria de 10 ani, 
Smaranda şi Balaşa nu sunt enumerate. Pentru anul 1818, avem următoarea situaţie: Ioan de 14 
ani, Catinca de 9 ani şi Maria de 8 ani; În 1919: Ioan are 18 ani, Catinca 12 iar Maria 13 ani; În 
1820, Ioan are 19 ani, Catinca 13 ani, iar Maria nu este arătată; În 1821: Ioan are 18 ani, iar 
Catinca 16 ani, iar în anul următor, în 1822, primul are 19 ani, şi, sora lui, 17 ani. În anul următor, 
1823, se schimbă din nou, în mod radical, componenţa familiei: Ștefan Isăcescu şetrarul era 
văduv, fiica Catinca era la vârsta de 19 ani, iar Ioan nu este atestat. În ceilalţi ani, din mărturia 
Consistoriei Duhovniceşti din Chişinău, cunoaştem că în cărţile de spovedanie din Stârceni apar 
numai Ioan şi cu soţia sa, Catinca24.  

Deci, la un an de la moartea soţiei sale, Ecaterina, în jurul anilor 1823-1824, pleacă în 
lumea celor drepţi şi şetrarul Ştefan Isăcescu, iar stăpân al moşiei Stârceni rămâne fiul Ioan (Ivan 
Stefanov Isăcescu), care pare să se fi căsătorit între timp cu Catinca. La 1847, documentele arată 
că Ivan Stefanov Isăcescu are o altă soţie, Elena, fiica unui Petru, cu care s-a căsătorit, 
presupunem, în baza unor calcule fireşti, pe la finele anului 1841, deoarece la 9 august 1842, se 
naşte fiul lor Ştefan. Acesta din urmă a fost botezat la 19 august 1842, naşi fiind Colejskii 

                                                 
24 ANRM, f. 88, inv. 1, dos. 473, fila 26 А. 
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Reghistrator Ivan Cruşovan şi moşieriţa Elena Calmuţcaia25. În acest sens, importantă este 
informaţia oferită de Gheorghe Bezviconi, care arată că Smaranda, fiica lui Ştefan Isăcescu şetrar, 
şi soră lui Ivan Stefanov Isăcescu, a fost căsătorită, la 1815 (deşi datele oferite de cărţile 
bisericeşti arată că în acest an Smaranda avea doar 10 ani – n. n., S. B.) cu un reprezentant al 
familiei Cruşovan, Ienăcache Alexei Cruşovan, stăpân în moşia Ghindeşti, uezdul Soroca, iar sora 
acesteia Ecaterina (Catinca) s-a măritat cu un descendent al neamului Muca26. 
 Un aspect important din genealogia Isăceştilor îl reprezintă ascendenţa Isăceştilor despre 
care am scris în acest articol. Într-un document, am evideţiat o ştire confuză, deoarece se bazează 
pe un scurt rezumat al unui document, din 15 martie 1790, şi pe un act tardiv, din 1825, emis de 
domnul Moldovei Ioan Sturdza. Astfel, la 15 martie 1790, Divanul Moldovei ia decizie asupra 
pricinei dintre unii Isăceşti, adică dintre: „bunicul şi tatăl nostru (ai lui Toader şi Iordache Isăcescu 
– n. n., S. B.), şetrarul Toader Isăcescu, cu vărul lor Ştefănache, fiul răposatului Alexandru 
Isăcescu vameş” 27. Din alte documente cunoaştem că prima parte a frazei se referă la „bunicul 
nostru Toader Isăcescu ce a fost şetrar, şi tatăl nostru, Constantin, care a fost fiul lui legitim”. 
Problema constă în ceea ce priveşte gradul de rudenie a acestora cu „vărul lor Ştefănache, fiul 
răposatului Alexandru Isăcescu vameş”, deoarece Toader şi Iordache Isăcescu şi ceilalţi fraţi ai 
lor, după cum arată şi cartea domnului Ioan Sturdza, îl considerau drept bunic pe Alexandru 
Isăcescu, mare vameş, alături de Toader Isăcescu mare şetrar. Probabil că acest Alexandru 
Isăcescu, mare vameş să fi fost frate lui Toader Isăcescu mare şetrar sau, eventual tată, deoarece 
starea documentului nu ne permite să facem alte presupuneri. Urmează să investigăm arhivele din 
România, pentru a da un răspuns sigur. 
 În concluzie, constatăm că, în Basarabia, vechiul neam boieresc al Isăceştilor a continuat 
să existe şi după 1812, formând o ramură cu două încrengături, care au existat în paralel cu cele 
rămase în dreapta Prutului.  

 
 

 
ANEXĂ 

 
1. Copie rusească a mărturiei mitropolitului Veniamin Costache şi a multor boieri 

moldoveni despre nobleţea neamului Isăceştilor, dată fraţilor Toader, Iordache, Ianacache, 
Costache şi Grigore, copii lui Constantin Isăcescu, nepoţii lui Toader Isăcescu mare şetrar. 

 
Перевод съ молдавскаго 
Вениаминъ Митрополитъ Молдавский 
Дети покойнаго Константина Исаческа внука Велъ-Шатраря Тодора Исаческа, и великаго 
Вамеша Алексанра Исаческа, именно Тодоръ, Янакакий, Костакий, Георгакий и Григорий, 
просили насъ дать имъ свидетельство по сведению нашему о происхождении рода ихъ, 
потому что они оставшись отъ родителей ихъ, можетъ ясность придти въ затмение, 
вследствие чего мы приятнымъ долгомъ постановили исполнить объязанность 
патриотическую, что по действительносуществующему въ крае нашемъ и лично нашему 
сведению свидетельствуемъ что сказанные лица действительно происходятъ изъ древней 
фамилии боярской, провинции сей, коихъ предки похвально и съ верностью служили краю 
сему и владели здесь въ разныхъ местахъ значительное недвижимое миение, но по 
многимъ неблагоприятнымъ обстоятелствамъ потеряннымъ родителями сихъ последнихъ, 
пришли въ упадке, такой что ежели о фамилии сей не будетъ обращено внимание, то 
действительно можетъ придти въ упадке. 
1 ноября 1823-го года. Подлинное подписали: 
Милентий епископъ Хушский, Логофетъ ________28 
Переводилъ съ молдавскаго переводчикъ отставный порутчикъ Павелъ Мачедонский29. 

 

                                                 
25 Ibidem, fila 26 А-26 A verso. 
26 Gheorghe G. Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, 2004, p. 27, 38. 
27 ANRM, f. 88, inv. 1, dos. 473, fila 2 verso. 
28 loc liber în text 
29 ANRM, f. 88, inv. 1, dos. 473, fila 11-11 verso. 
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2. Copie rusească a cărţii domnului Moldovei Ioan Sturdza voievod, din 17 martie 
1825, de recunoaştere a originii nobile şi a privilegiilor fraţilor Toader, Iordache, Ianacache, 
Costache şi Grigore, copii lui Constantin Isăcescu, nepoţii lui Toader Isăcescu mare şetrar. 

 
Копия. Перевод с Молдавскаго. 
Мы Иоан Стурдза воевода, милостью Божиею Господарь Княжества Молдавскаго. 
Сию Господарства нашего бумагою нашим ведомо что в следствие взнесенной 
Господарству моему посьбы: Тодора, Янакакия, Костакия, Иордакия и Григория сыновей 
Константина Исаческа, с пояснением что фамилия их происходит из древняго рода 
боярскаго, но они оставшись от родителей своих малолетними не сделало об них никакого 
распоряжения о включении их в сословие сообразно званию родителей их, просим чтобы 
Господарство моего грамотою утвердить основание звания рода их для сведения, и 
представить им пользоваться выгодами, узаконенными превелегиями для равнаго с ними 
рода людей, в следствие чего по внятном размотрении представленнаго ими буквальнаго 
свидетельства состоявагося в ноября месеце 1823 года, за подписом 
Высокопреосвященства Молдавскаго Митрополита и Боголюбивых Романскаго и Гушскаго 
Епископов и столбовых края сего бояр, утверденнаго в последсвии Г. г. Диванскими 
боярами 20 декабря 1824 года, а так же и прочих представленных ими доказательств, 
заслуживающих всякаго вероятия, оказалось что сказанные прасители действительно 
родные сыновья Константина Исаческа, внуки Вел-Шатраря Тодора Исаческа, и великаго 
Вамеша Алексанра Исаческа, которых предки с похвальным усердием и верностью служа 
поземсту досдавили пользу отечеству и владели сдесь, в разных местах значительным 
недвижимым имением и наконец род их всем вообще известо что происходит из древней 
края сего фамилии боярской и притом и лично мы имея в своей памяти что фамилия 
просителей действительно происходит от такого поколения как в представленном 
свидетельсте показано, полагаем по всей строгой справедливости, настоящее ходатайство 
о обнародовании упадшаго права их признать и в следстие того, Господаство моего 
бумагою определяем: сказанных просителей признать на равных с прочими боярскаго 
класса пользоваться ими во всем статьям и точно по всеобщеузаконенным привелегиям 
для подбнаго рода людей изданным , за собственное их дотояние, тоесть пчелы, свиньи и 
вино, родящеесь на собстенных их виноградных садах, не должны платить гоштину, 
десятины и вадрарита, а потому служители отнють не должны безпокоить их требованием 
таковаго платежа, и сверх того иметь будут они пятьнадцать скутельников из иностранных 
людей, которых доставят из заграницы и предъявят свидетельство от пограничнаго 
начальства, что действительно оные люди суть иностранцы, а несдешние жители 
переселившиесь с одного на другое место, и объявят их Вистерии, дабы со времени 
отыскать их на один год увольняемы были они от бира и от всех повиностей, а по окончании 
года войдут и они в дачу узаконенной для беженарей податей вистерийской, каждый 
человек по восьми левов в год, которые денги платить будут по обычаю края называемую 
(расура), дань по пятнадцати пара на каждый лев, от прочих же общественных повинностей 
и отбивательств какие вообще по провинции наложены будут во всем и на всегда 
увольнены дабы сказанные просители имели их для употребления по домашней службы, в 
следствие чего для точнаго и непременнаго по содержанию сей Господарства моего бумаге, 
повелеваем: Г. г. уездным начялникам и сборщикам гоштины, десятины и вадрарита, равно 
и всем прочим (запчиям) чиновникам. 17 марта 1825. (М. П.).  
Подлинное подписал Вел-Вистияр __________30. Записанно в книгу Вистирийскую.  
Подписал Пахарник __________31 
Переводил с молдавскаго переводчик отставной порутчик Мачедонский32. 

                                                 
30 loc liber în text 
31 loc liber în text 
32 ANRM, f. 88, inv. 1, dos. 473, fila 26-26 verso. Vezi o altă variantă a traducerii la filele 8-10. 
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„Chronos. Revistă de istorie”, anul VIII, nr. 1 (14), 2010, p. 38-41 
 

Lucian SAVA 
 

EVENIMENTELE DE LA TATAR-BUNAR REFLECTATE ÎN PRESA VREMII.  
STUDIU DE CAZ – ZIARUL „ADEVĂRUL” 

 
Anul 1924 a reprezentat un an important pentru comunismul românesc interbelic, atât în 

ceea ce priveşte aspectul strict organizatoric – scoaterea Partidului Comunist din România în 
afara legii – cât mai ales în privinţa evenimentelor circumscrise chestiunii comuniste: conferinţa 
româno-sovietică de la Viena, atacul de la Tatar-Bunar şi proclamarea Republicii Autonome 
Sovietice Socialiste Moldoveneşti de peste Nistru. 

Evenimentele de la Tatar-Bunar, din 16-18 septembrie, au reprezentat o rebeliune 
bolşevică provocată şi organizată de URSS, o confirmare din punctul de vedere al sovieticilor a 
poziţiei adoptate de aceştia la conferinţa din aprilie. Acest „ecou” premeditat trebuia să 
demonstreze statelor europene că România are o importantă problemă teritorială la graniţa cu 
URSS, să arate că eşecul conferinţei de la Viena se datorează României, că marile puteri „au o 
problemă” cu tratatul colectiv încheiat la Paris la 28 octombrie 19201. 

Evenimentele de la Tatar-Bunar şi proclamarea R.A.S.S.M. fac parte dintr-un plan mai larg 
pentru România, coordonat de Internaţionala a III-a şi Federaţia Comunistă Balcanică, plan iniţiat 
în anii 1922-19232. În mai 1922 se constituise un comitet de partid în sudul Basarabiei, coordonat 
direct de conducerea comunistă de la Moscova, în organizarea şi funcţionarea lui, Partidul 
Comunist din România neavând nici un rol. Acest comitet politic a organizat comitete 
revoluţionare, formate în majoritate din ruşi şi ucrainieni, care, în timpul conferinţei de la Viena, au 
făcut propagandă pentru plebiscit. Conducătorii comitetului politic erau: Andrei Klinşnikov (Nenin), 
Nikolai Şişman (Afanasiev), Ivan Bejanovici (Kolţov), Ivan Dobrovolski (Gromov), Iustin Batişcev 
(Almazov)3.  

Atacul de la Tatar-Bunar a avut loc pe 16 septembrie şi a început prin tăierea legăturilor de 
comunicaţie şi atacarea principalelor clădiri: Oficiul poştal, Percepţia, Postul de jandarmi, Primăria. 
Populaţia a fost obligată să se adune în centrul localităţii unde Nenin a ţinut un discurs în care 
afirma faptul că Basarabia s-a declarat „republică moldovenească sovietică” şi că România nu mai 
are nici o legătură cu această provincie; a cerut populaţiei să se înarmeze şi să înceapă lupta 
promiţând sprijinul Armatei Roşii. După acest moment s-au constituit două bande care au plecat în 
direcţii diferite dar care, datorită intervenţiei autorităţilor, care i-au arestat pe lideri, s-au 
dezmembrat4. 

Autorităţile au intervenit prompt şi au înăbuşit rebeliunea, acest lucru fiind favorizat de 
organizarea defectuoasă a comitetelor revoluţionare, lipsa sprijinului acordat de populaţie 
rebeliunii, ba mai mult chiar de sprijinul populaţiei româneşti, germane şi bulgare. Trebuie să 
subliniem că la iniţierea, organizarea şi desfăşurarea atacului au contribuit ruşi şi ucrainieni şi că 
puţinii români implicaţi au luptat pentru o soartă mai bună şi nu pentru unirea Basarabiei cu 
URSS5. De altfel, ziarul „Adevărul” din 23 septembrie vorbeşte despre felul în care au fost racolaţi 
puţinii români, fapt care confirmă afirmaţia de mai sus6. 

De asemenea, subliniem faptul că Partidul Comunist din România nu a fost implicat în 
organizarea acţiunii de la Tatar-Bunar, deşi fiind secţie a Internaţionalei a III-a, îmbrăţişase teza 
autodeterminării minorităţilor până la despărţirea de statul român. Neimplicarea PCdR este 
explicabilă prin lipsa de încredere pe care Partidul Comunist al Uniunii Sovietice şi Cominternul îl 
aveau în puterea organizatorică şi de coordonare a partidului. 
                                                 

1 Într-o declaraţie de presă, Maksim Litvinov, adjunctul comisarului poporului pentru afaceri străine al URSS, 
acuză Marea Britanie şi Franţa pentru poziţia lor favorabilă României. (Relaţi româno-sovietice. Documente, vol. I, 1917-
1934, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, Documentul 154, p. 256-257). 

2 Marin C. Stănescu, Moscova, Cominternul, filiera comunistă balcanică şi România (1919-1943), Editura Silex, 
Bucureşti, 1994, p. 73-74. 

3 Ludmila Rotari, Mişcarea subversivă din Basarabia în anii 1918-1924, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, p. 239. 
4 Ibidem, p. 242. 
5 Mihail Bruhis, Rusia, România şi Basarabia 1812, 1918, 1924, 1940, Editura Universitas, Chişinău, 1992, p. 223. 
6 În „Adevărul” din 23 septembrie se face referire la modul în care au fost ademeniţi unii funcţionari: „Ce slujbă 

ai şi cât salariu primeşti?” Dacă cel întrebat răspundea că primeşte, de exemplu, 3.000 lei, i se spunea clar că „de acum 
înainte, sub noi (subl. ns, L. S.), vei primi 10.000”. 
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Demersul nostru vizează mai puţin reconstituirea faptică a celor întâmplate, ci mai ales 
modul în care presa românească, în special ziarul „Adevărul” a prezentat, sintetizat şi comentat 
evenimentele din 16-18 septembrie 1924. 

În septembrie 1924, guvernul României condus de Ion I. C. Brătianu avea următorii titulari 
la ministerele care au gestionat „momentul Tatar-Bunar”: Ion I. C. Brătianu la Ministerul de Interne 
(preluase şi acest portofoliu, în urma remanierii din 30 octombrie 1923), Gheorghe Gh. Mârzescu 
la Ministerul de Justiţie, Arthur Văitoianu la Ministerul Comunicaţiilor iar Gheorghe Tătărescu şi 
Richard Franasovici, subsecretari de stat la Ministerul de Interne7. În septembrie, primul ministru, 
Ionel Brătianu, era plecat, după obiceiul oamenilor politici interbelici, „la băi”, la Karlsbad, în 
Cehoslovacia. Cu coordonarea acţiunilor guvernului a fost însărcinat în acele zile generalul Arthur 
Văitoianu. 

Evenimentele  din sudul Basarabiei au debutat propriu-zis joi, 11 septembrie, printr-un atac 
asupra localităţii Nicolaevca. „Adevărul” din 13 septembrie informează că 25 de oameni înarmaţi 
au trecut Nistrul, l-au ucis pe primarul localităţii şi pe soţia acestuia, au dat foc primăriei şi au ucis 
doi jandarmi. Tâlhăriile şi faptele atacatorilor au pus în umbră scopul politic. Măsurile luate au 
însemnat: implicarea armatei, urmărirea cu forţe impresionante, patrule călări care supraveghează 
Nistrul, observarea ţărmului mării de către vase ale Statului Major Român. Scopul atacului este 
formulat vag: pentru terorizarea populaţiei şi demoralizarea autorităţilor. 

Atacul de la Tatar-Bunar petrecut în 16 septembrie este anunţat de „Adevărul” pe 18 
septembrie prin articolul „Atac banditesc la Tatar-Bunar”. Informaţiile redate sunt conform 
telegramei primite de la prefectul de Ismail: „O ceată de bandiţi8  a pătruns în noaptea de luni spre 
marţi în comună; au jefuit, au dat foc Oficiului Poştal, au rupt firele telefonice”. 

Importantă, în contextul gestionării evenimentelor este poziţia oficială a Ministerului de 
Interne care dezminte faptul că cei implicaţi sunt bolşevici debarcaţi din URSS şi pun atacul 
exclusiv pe seama jafului: „Cei care au atacat comuna Nicolaevca ca şi cei care au atacat Tatar 
Bunarul, sunt bandiţi porniţi pe jaf şi prădăciune, aşa cum de altfel asemenea bandiţi s-au ivit după 
război şi în multe alte părţi ale ţării”9. Mai mult decât atât, ministerul face apel la presă „să nu dea 
proporţii nemeritate acestor atacuri”, căci alarma ce se produce nu este nici justificată, nici 
oportună: „Nu este vorba de atacuri în stil mare, organizate, nu este vorba de debarcări în 
Basarabia, nu este vorba de răscoala populaţiei, nu este exact că în Basarabia este teroare. Au 
fost atacuri banditeşti pur şi simplu”. 

Comunicatul de la Ministerul de Interne vine în contradicţie cu măsurile întreprinse imediat 
după atacul de la Nicolaevca dar mai ales cu organizarea unei importante consfătuiri la Ministerul 
de Război, după ce Consiliul de Miniştri a fost contramandat. La consfătuirea în care s-a discutat 
situaţia din Basarabia au participat: I. G. Duca, ministrul de externe, Gh. Mărdărescu, ministrul de 
război, Ion Inculeţ, ministru de stat pentru Basarabia, Gh. Tătărescu şi R. Franasovici, 
subsecretari de stat la interne, C. Brătianu, secretar general al preşedinţiei Consiliului de Miniştri, 
generalul Şt. Ştefănescu, comandantul jandarmilor, delegaţi ai Statului Major şi ai 
comandamentului militar al Basarabiei. 

 Considerăm că autorităţile au conştientizat, mai ales la intervenţia lui Brătianu, faptul că au 
avut o reacţie disproporţionată faţă de evenimente şi că această atitudine „pompieristică” nu 
servea intereselor României pe relaţia cu Uniunea Sovietică dar şi cu statele europene. De altfel, 
prezenţa lui I. G. Duca la această consfătuire reliefează implicaţiile externe ale faptelor petrecute 
în sudul Basarabiei. 

La sfârşitul conferinţei, Gh. Tătărescu menţionează: „ultimele atacuri n’au un caracter 
alarmant. Noi le-am prevăzut demult şi de aceea am luat măsurile necesare instituind starea de 
asediu…ar fi ridicol să ne emoţioneze atacul unei simple bande care de altfel va fi prinsă”10. 

Menţionăm că ziarul „Adevărul” nu insistă în mod voit pe caracterul politic al atacurilor din 
sudul Basarabiei, înscriindu-se în rândul publicaţiilor ostile regimului politic liberal. Liberalii erau 
acuzaţi de opozanţii politici – Partidul Ţărănesc şi Partidul Naţional – că exagerează în presa de 
partid („Viitorul”) sau în cea favorabilă regimului („Universul”) pericolul comunist, că folosesc acest 
moment pentru a-şi intensifica autoritarismul, pentru a extinde starea de asediu. Totuşi, în articole 

                                                 
7 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi (1916-1938), Editura Silex, Bucureşti, 1996, p. 43. 
8 Termenul de „bandit” este cel folosit, în special, de presa ostilă guvernului. În publicaţiile apropiate 

oficialităţilor se uzitează mai mult termeni ca „bolşevic”, „comunist”, „elemente rele” etc. 
9 „Adevărul” din 18 septembrie 1924. 
10 Idem. 
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referitoare la realităţile din Basarabia, se face referire şi la problema comunistă. În interviul acordat 
de Ion Inculeţ, ministrul liberal pentru Basarabia acesta afirmă: „Acele atacuri făcute de către 
bandele venite din Rusia, pentru provocarea revoluţiei au fost respinse de armata noastră… 
ajutată chiar de populaţia locală. Vă pot afirma că în Basarabia revoluţia, aşteptată de bolşevici, 
nu se va produce”11. 

Tratarea de pe această poziţie a evenimentelor, de către acest cotidian, a fost favorizată 
de mesajele contradictorii care veneau din partea autorităţilor: pe de o parte comunicatele oficiale 
vorbeau despre atacuri exclusiv cu scop de jaf, iar pe de altă parte oficiosul guvernamental 
„Viitorul” insista asupra pericolului comunist; de asemenea măsurile luate păreau să fie pentru 
fapte mult mai grave decât cele care erau anunţate. 

Această contradicţie este semnalată de „Adevărul” pe 21 septembrie în articolul „În chestia 
banditismelor de la Tatar Bunar”. Sunt prezentate informaţii neoficiale care vorbesc de sute de 
morţi, „sate întregi rase de pe suprafaţa pământului”, de implicarea localnicilor ruşi şi bulgari şi a 
unor ofiţeri sovietici. Se subliniază, pentru prima dată, caracterul politic al atacurilor şi se 
concluzionează: „Pentru o simplă bandă incursionistă… nu se iau măsuri ca cele puse la cale de 
guvern. Nu se organizează serviciul special de recunoaştere, Statul Major nu lucrează în 
permanenţă iar şeful guvernului nu se ţine mereu în cunoştinţă cu cele mai mici amănunte”.  

Este observată şi lipsa unei comunicări eficiente cu presa a guvernului „cu atât mai mult cu 
cât chiar în cazul unei incursii bolşevice lucrurile tot în favoarea ordinii s-au întors”12. Critica 
cotidianului la adresa guvernului şi a modului în care acesta a comunicat cu presa şi opinia publică 
continuă întreaga lună septembrie. Sunt criticate măsurile zvonite pe care autorităţile le-ar fi avut 
în vedere, cea mai importantă fiind extinderea stării de asediu: „Dacă în reprimarea atacurilor 
anarhice e nevoie de energie, în prevenirea lor şi în calmarea spiritelor e nevoie de tact, prudenţă 
şi calm…de aceea o înăsprire a regimului legal nu ar fi nici justificată, nici oportună”13.  

În ediţia din 23 septembrie mesajul oficial continuă să întreţină incertitudinea. Ministrul 
Justiţiei subliniază faptul că atacurile nu au avut nici un caracter politic, recurgându-se din nou la 
motivul jafului. Această opţiune a autorităţilor, de a camufla caracterul politic al atacului de la 
Tatar-Bunar, este evidentă în comunicatul guvernului, primul, mai detaliat, dat publicităţii, după 
desfăşurarea faptelor: „În ziua de 12 septembrie un număr de 30 de bandiţi, veniţi pe mare, în 
sudul Basarabiei, au atacat localitatea Nicolaevca, la orele 12 din zi, izolând comuna prin tăierea 
firelor telegrafice şi telefonice, şi omorând pe primar, pe soţia sa, doi jandarmi şi un locuitor. Aceşti 
bandiţi au mai prădat pe negustorii veniţi la târg şi, încărcând trei căruţe cu mărfuri, le-au ascuns 
în bălţile din regiunea lacului Sasic. În zilele de 15, 16, 17, 18, 19 şi 20 septembrie aceiaşi bandiţi, 
susţinuţi de complicii pe care îi aveau în această regiune, au atacat satele Tatar Bunar, Cişmele, 
Neruşa şi Galileşte, jefuind şi terorizând populaţia pentru a o asocia la actele de banditism şi a o 
ridica în contra autorităţii. Trimiţându-se trupe din Ismail pentru urmărirea şi capturarea bandiţilor, 
ordinea a fost pretutindeni restabilită. Populaţia locală a dat autorităţilor un concurs hotărât la 
descoperirea complicilor şi restabilirea ordinei. În luptă o parte din bandiţi au căzut iar ceilalţi au 
fost capturaţi… în momentul de faţă în toată regiunea este perfectă linişte, autorităţile continuând 
cercetările”14. 

În acelaşi număr din 23 septembrie, în articolul „Cum a decurs atacul dela Tatar Bunar”, se 
menţionează că acţiunea a fost organizată de pe teritoriul URSS şi se face o pertinentă observaţie 
că „ţelul urmărit era ca fie prin teroare, fie prin ademeniri, să fie răsculată populaţia din Basarabia. 
Cum o răscoală urmează să fie reprimată cu forţa armată, faptul urma să fie exploatat prin 
propaganda sovietică împotriva noastră, în sensul că populaţia basarabeană este atât de 
pornită în contra autorităţilor, încât nu poate fi stăpânită decât prin armată, prin 
represiune…”. 

În urma anchetei guvernamentale, întreprinse în Basarabia de comisia condusă de Gh. 
Tătărescu, au fost prezentate presei, de către autorităţi, detalii despre atac. Este pentru prima 
dată, imediat după evenimente, când autorităţile vorbesc public, oficial despre scopul acţiunilor din 
sudul Basarabiei: „ţinta bandiţilor – să pornească spre nordul Basarabiei şi să revolte ţărănimea 
rusească cu ajutorul comitetelor lor şi să întroneze Republica Sovietelor”15.  

                                                 
11 „Adevărul” din 20 septembrie 1924. 
12 „Adevărul” din 21 septembrie 1924. 
13 „Adevărul” din 23 septembrie 1924. 
14 Idem. 
15 „Adevărul” din 24 septembrie 1924. 
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O anchetă mai aplicată a fost făcută şi sub conducerea lui Z. Husărescu, inspectorul 
general al Siguranţei din Basarabia. S-a stabilit că atacurile au fost premeditate cu mult timp în 
urmă şi organizate de comitete revoluţionare formate din câte cinci membri16. 

Măsurile luate de autorităţi, în Basarabia, după evenimente, au fost stabilite de o echipă 
formată din generalul A. Văitoianu, generalul G. Mărdărescu, V. Brătianu, I. Inculeţ, R. 
Franasovici, Gh. Tătărescu şi au fost: înfiinţarea unei divizii de jandarmi călări, reparaţia drumurilor 
pentru înlesnirea comunicaţiilor, schimbări în administraţie”17. Ulterior, aceste măsuri au fost 
completate, cel puţin teoretic, de „o propagandă culturală şi naţională, constând în cursuri, 
conferinţe cu preoţi, învăţători cu scopul de a convinge că Basarabia e definitiv pământ 
românesc”18. 

Deşi rebeliunea bolşevică de la Tatar-Bunar a făcut parte din proiectul mai larg al 
Cominternului de a destabiliza situaţia din statele învecinate URSS, considerăm că declanşarea 
propriu-zisă a acţiunii trebuie pusă în legătură cu eşecul conferinţei de la Viena şi cu nevoia de 
publicitate diplomatică a statului sovietic. 

Atacurile din sudul de autorităţi Basarabiei, din septembrie 1924, au reprezentat un 
eveniment important mai ales din perspectiva multiplelor influenţe pe care le-au avut.  

Astfel, pentru autorităţile civile şi militare  au fost un util exerciţiu în care să-şi demonstreze 
eficienţa.  

Pentru regimul politic liberal a reprezentat o veritabilă problemă politică cu implicaţii interne 
şi, în special, externe. Reacţia promptă dar exagerată a autorităţilor a alimentat acuzaţiile, venite 
din partea adversarilor politici, privitoare la autoritarismul regimului politic, la tendinţele instaurării 
unui control social şi politic19. De asemenea, reverberaţii au existat şi în interiorul Partidului 
Naţional Liberal; în sensul în care nemulţumirea lui Ionel Brătianu, preşedintele partidului, faţă de 
modul în care Arthur Văitoianu a gestionat situaţia din sudul Basarabiei, a fost episodul de debut al 
despărţirii politice dintre general şi PNL. 

În plan extern, problema Tatar-Bunar a adus României numele de „închisoare a 
popoarelor”, în urma campaniei de presă plătită de Comintern şi susţinută asiduu de publicistul 
francez, militant comunist, Henri Barbusse. 

„Procesul celor 500” – aşa cum s-a numit procesul celor implicaţi în evenimentele din 
toamna anului 1924 din Basarabia – şi condamnările procesului20 au fost modalitatea prin care 
statul român a încercat să escamoteze imaginea creată în presa occidentală. 

Nu în ultimul rând, atacurile bolşevice au influenţat şi Partidul Comunist din România21, 
care nu a fost implicat direct în evenimente, dar care „a beneficiat” de capitalul de imagine 
negativă asociat comunismului şi de măsurile ferme luate de autorităţi.  

În ceea ce priveşte reflectarea evenimentelor de către ziarul „Adevărul” putem aprecia ca 
poziţia adoptată reflectă calitatea de „ziar de stânga” şi de publicaţie ostilă guvernării liberale. 
Astfel, sunt subliniate, în mai toate luările de poziţie, implicaţiile sociale ale atacului din Basarabia 
şi ale măsurilor întreprinse de autorităţi, din această perspectivă problema extinderii stării de 
asediu ocupând un rol central. Critica puterii liberale este intensă iar nuanţele sunt speculate 
întotdeauna în acest sens. Cotidianul a prezentat atât comunicate oficiale ale instituţiilor statului 
cât şi interpretări proprii ale realităţilor, din unele articole decantându-se, totuşi, şi o viziune 
obiectivă. 

                                                 
16 Idem. 
17 „Dreptatea” (Chişinău) din 26 septembrie1924. 
18 „Adevărul” din 20 octombrie 1924. 
19 În ziarul „Opinia” din Iaşi din 13 decembrie este publicat articolul „Sovietele sau Brătienii?” în care este 

criticat dur guvernul liberal care „se află în concurenţă directă cu Sovietele, în ceea ce priveşte scornelile contra 
noastră”, „alarmismul şi dictatura lui (a guvernului) sunt suficiente ca să ne compromită grav în ochii străinătăţii”. 

20 Procesul s-a terminat în decembrie 1925. Din cei aproape 500 de inculpaţi doar unul, Iustin Batişcev a fost 
condamnat la muncă silnică pe viaţă; doi dintre ei, Nichita Lisovoi şi Leonte Ţurcanu la 15 ani munca silnică; trei 
inculpaţi au primit 10 ani muncă silnică, 20 dintre ei, 5 ani; restul au primit de la 1 la 3 ani închisoare iar 202 au fost 
achitaţi (Ludmila Rotari, op. cit., p. 244). 

21 Deşi nu a participat la atacurile din Basarabia, PCdR a salutat şi a exploatat propagandistic evenimentele: 
„Tovarăşi! Sângele ţăranilor răsculaţi n’a curs degeaba! El închiagă strâns unirea frăţească a muncitorilor şi a ţăranilor… 
ţăranii căzuţi în luptele din Tatar-Bunar, Galileşti, Nicolaevca… sunt eroii şi mucenicii noştri” (sic!).  (Documentul 65 din 
Documente din istoria Partidului Comunist din România, vol. II, 1923-1928, Bucureşti, 1953, p. 200.) 
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Nicoleta VASILCOVSCHI 
 

LEADERSHIP TRANSFORMAŢIONAL ŞI COMPETITIVITATE ECONOMICĂ 
 
Sensurile derivă din sens, iar dezvoltarea derivă din transformarea tehnologiilor existente 

pe baza unor corelări ale cunoştinţelor cu noi metode de analiză şi practică.  
Analizând parametrii de definire ai competitivităţii economice se desprind o serie de 

aspecte care pot fi reanalizate şi interpretate pe baza unor modele noi. Un model după care s-ar 
putea analiza competitivitatea economică este leadership-ul transformaţional, ca suport pentru 
acţiuni de dinamizare a angajaţilor diferitelor organizaţii. Atributele unei economii competitive se 
regăsesc în selectarea mijloacelor care determină performanţe la nivel de firmă şi de naţiune, ca şi 
în formarea angajaţilor într-un cadru propice colaborării şi implementării de proiecte care să 
şlefuiască diamantul naţional. Prin prezentul studiu ne propunem să analizăm în ce măsură 
competitivitatea economică se dezvoltă pe baza unor principii care derivă din leadership-ul 
transformaţional şi ce impact poate avea acest aspect pe plan internaţional. Considerând că 
fiecare pas spre reuşită se datorează interacţiunii şi colaborării, încercăm să conturăm un cadru al 
competitivităţii economice prin raportare la leadership transformaţional. 

 
 

Leadership transformaţional – definire şi impact 
 

În 1978 MacGregor Burns [David M. Boje, 2005] a prezentat, pe baza analizelor 
cerecetărilor făcute anterior de Max Weber, diferenţa dintre Leadership-ul tranzacţional şi 
Leadership-ul transformaţional. Dacă leadership-ul tranzacţional este reprezentat de birocraţie şi 
de munca pentru bani, în opoziţie, leadership-ul transformaţional se bazează pe lideri carismatici 
şi care conving prin atitudinea lor spre colaborare, iar el sugerează că uneori  astfel de colaborare 
poate fi fatală, el dă în acest sens exemplul lui Adolf Hitler. 

În opoziţie cu Burns, Bernard Bass prezintă cheia succesului în leadership-ul 
transformaţional, care este carisma însoţită de moralitate şi nu de dorinţa de a avea putere, ci de 
ambiţia de a reuşi. Acest aspect este foarte bine evidenţiat  prin constatarea că oamenii sunt atraşi 
să urmeze pe liderii care îi inspiră, persoane care au nu doar o viziune asupra a ceea ce vor face, 
dar fac lucrurile cu pasiune, calea spre reuşită fiind „injectarea cu entuziasm şi energie” [Bass, 
1990]. Leadership-ul transformaţional corelează cu valorile înalte, alegerea bazată pe etică şi 
motivarea inspiraţională. 

Leadership-ul transformaţional este un nou mod de a analiza rezultatele colaborării dintre 
manageri şi ceilalţi angajaţi. „Conceptul de leadership transformaţional se utilizează pentru a 
sublinia mai puternic rezultatul în timp al practicării unui stil de conducere eficient asupra 
oamenilor ce sunt conduşi” [Puiu Nistoreanu, Pericle Uidumac, p. 12]. În contextul unui leadership 
transformaţional relaţiile dintre manager şi angajaţi se bazează pe colaborare şi dorinţa 
autodepăşirii, primează interesul comun realizarea activităţilor pentru determinarea succesului în 
cadrul companiei. Denumirea de Leadership transformaţional  se datorează transformării pe care 
o exercită un anumit stil de conducere asupra angajaţilor şi determinarea setului de valori necesar 
succesului. Liderii transformaţionali au în vedere realizarea obiectivelor şi  formarea personalului 
în vederea atingerii respectivelor obiective. Potrivit lui Waren Benis liderii care fac parte din 
leadership-ul transformaţional dispun de patru componente semnificative, care sunt: 
„managementul atenţiei, managementul semnificaţiei, managementul încrederii, managementul 
sinelui” [Puiu Nistoreanu, Pericle Uidumac, p. 13]. Putem evidenţia că managementul atenţiei are 
în vedere axarea pe elemente care sunt cu adevărat importante pentru companie şi angajaţi, 
managementul semnificaţiei prezintă exemple de cum trebuie interpretate datele, managementul 
încrederii se bazează pe raporturi de încredere între manageri şi ceilalţi angajaţi, managementul 
sinelui fiind privit ca o analiză detaliată a limitelor, dar şi a competenţelor şi resurselor personale.  
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Prin analiza celor patru stiluri de management, se poate 
evidenţia că fiecare dintre acestea constituie o etapă în 
realizarea unei colaborări eficiente între manager şi angajaţi. 
Leadership-ul transformaţional se dezvoltă pe baza raporturilor 
de colaborare între lideri şi angajaţi, iar impactul pe care-l are 
asupra acestora se regăseşte şi în dezvoltarea companiei şi a 
competitivităţii acesteia. Această colaborare se bazează pe 
munca în echipă fără să se facă deosebire între raporturile 
ierarhice. 
 
 

De la leadership transformaţional  
la competitivitate economică 

 
Leadership-ul transformaţional reprezină un cadru 

adecvat de formare a competivităţii economice, este ca o ramă 
a tabloului competitivităţii. Ca să înţelegem care este raportul 
dintre leadership transformaţional şi competitivitate economică, vom încerca să determinăm mai 
întâi care sunt bazele competitivităţii economice. Este importantă recurgerea la un astfel de 
demers deoarece „înţelesul înţelesurilor este relaţia dintre lucruri” [Eric McLuhan, 2006, p. 530].  

Competitivitatea economică se formează într-un cadru în care condiţiile economiei de piaţă 
sunt favorabile dezvoltării de noi produse sau servicii, întărind astfel bazele afirmării internaţionale 
şi valorificării avantajelor existente. Cercetarea, volumul de cunoştinţe şi dezvoltarea tehnologică 
contribuie în mare măsură la elaborarea condiţiilor necesare dezvoltării şi dinamizării economiei la 
nivel naţional şi internaţional. Competitivitatea economică poate fi analizată la nivel micro şi 
macroeconomic. La nivel micro poate fi analizată în cadrul firmei, iar la nivel macro în cadrul unei 
ţări.  

Michael Porter propune o analiză a competitivităţii economice, explicând cum anumite ţări 
pot fi lideri în producerea anumitor produse. Porter explică modul în care anumite naţiuni sunt 
competitive în anumite industrii [John J. Wild, ş.a., 2006, p. 168]. Porter prezintă Diamantul 
naţional ca fiind constituit din factorii naţionali, cererea naţională, industriile conexe, dar şi 
strategiile de afaceri pe care le adoptă firmele. Factorii primari sunt reprezentaţi de resursele de 
care dispune firma sau economia respectivă, iar factorii avansaţi constituie calităţile diferitelor 
segmente de forţă de muncă, nivelul infrastructurii tehnologice din ţara sau firma respectivă. 
Factorii avansaţi sunt rezultatul investiţiilor în educaţie şi inovaţia datorată diferitelor training-uri şi 
cercetărilor, dezvoltărilor tehnologice, dar şi a diferitelor metode moderne de conducere şi 
stimulare. Factorii de care dispune firma se bazează potrivit lui Porter în primul rând pe  resursele 
umane, apoi pe resursele de capital, infrastructura fizică, administrativă, informaţională, ştiinţifică 
şi tehnologică. Firma trebuie să aibă în vedere contextul în care se dezvoltă, modul de protecţie a 
proprietăţii intelectuale, cadrul competiţional în care evoluează, dar şi condiţiile de cerere, care 
poate fi analizată la nivel naţional şi global. 

În opoziţie cu Porter, Paul Krugman [Paul Krugman, 1994] prezintă o analiză a 
competitivităţii economice raportată la limitele sale. Astfel el sugerează luarea în caclul a 
posibilităţii ca ipoteza competitivităţii economice care se deduce din succesul pe care o naţiune îl 
are în marketingul internaţional, să nu se justifice în practică. Krugman consideră că aceasta se 
întâmplă datorită faptului că există o obsesie a creşterii economice mai ales în ţările dezvoltate, 
creştere economică care nu trebuie văzută ca o afacere bine fondată, ci ca o evidenţă cunoscută. 
El consideră că determinarea competitivităţii la nivel de naţiune este mult mai problematică decât 
determinarea competitivităţii la nivel de firmă. În acest sens dacă o firmă nu este competitivă şi 
ajunge la faliment, îşi încetează activitatea, în timp ce o naţiune nu poate părăsi în nici o situaţie 
sfera afacerilor.  

Pe baza acestor analize ale competitivităţii economice se poate remarca importanţa 
prezenţei leadership-ului transformaţional în crearea valorii resurselor umane şi în acelaşi timp 
formarea suportului necesar performanţei în cadrul firmei şi al unei întregi naţiuni. Competitivitatea 
economică se dezvoltă prin creşterea economică bazată pe resurse administrate eficient şi pe un 
proces de colaborare atât în cadrul companiilor, cât şi între acestea, între acestea şi guverne sau 
cu diferite instituţii specializate în cercetare.  

Paul Krugman 
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A investi în leadership-ul transformaţional înseamnă crearea de competenţe care însumate 
duc la competivitatea economică a firmei. Un manager sau un angajat trebuie să ştie să se 
adapteze la orice situaţie, el trebuie „să se gândească în cazul oricărei schimbări care i se 
propune sau impune, ce urmări va avea decizia respectivă pentru cariera sa” [Peter Noll, Hans 
Rudolf Bachmann, p. 65]. 

 Leadership-ul transformaţional are în vedere dezvoltarea capabilităţilor umane în vederea 
atingerii performanţei, deschiderea de noi oportunităţi pentru angajaţi şi echipa în care lucrează, 
încurajarea dialogului liber şi al ideilo noi, toate acestea având rezultate atât pe termen scurt, cât 
şi pe teremen lung şi contribuind la o creştere a competitivităţii economice. Analizând practic, 
aceasta înseamnă alegerea celor mai potrivite maniere de conducere, reprezentare şi participare 
în luarea deciziilor şi implementarea acestora. Michael Porter [Porter, 2003] prezintă trei surse 
care duc la competitivitate economică, acestea sunt inovaţia, productivitatea, prosperitatea. 
Inovaţia se remarcă pe baza leadership-ului transformaţional, aceasta duce la productivitate, 
realizându-se un mediu de afaceri propice concurenţei şi dezvoltării de noi produse.  

Dacă este să analizăm schimbările care s-au produs în management prin intermediul 
leadership-ului transformaţional, putem afirma că acesta este un instrument pe baza căruia se 
poate determina competitivitatea economică şi se pot dezvolta noi arii de analiză ale acesteia. 
Întrucât există mai multe opinii referitoare la importanţa conceptului de competitivitate, evaluarea 
acestuia se poate realiza prin raportare la moderne baze de referinţă. Noi propunem în acest sens 
o corelare între leadership-ul transformaţional şi competitivitatea economică. 
 
 

Concluzii 
 

Se poate remarca din prezentarea caracteristicelor leadership-ului transformaţional că 
acesta îşi pune amprenta în derularea activităţilor firmelor în care există un astfel de suport. Pe 
baza acestuia, competitivitatea economică ar putea găsi o altă bază de definire şi analiză. Cea 
mai importantă resursă este omul, iar modul în care această resursă este valorificată depinde de 
modul în care este înţeleasă şi de stilul de conducere care există şi este acceptat.  

Competitivitatea economică există ca formă de progres pentru unii, iar pentru alţii doar ca 
formă de îndoctrinare spre anumite valori. O alternativă în formarea competitivităţii economice 
este o analiză detaliată a leadership-ului transformaţional şi luarea acestuia ca reper în abordarea 
competitivităţii economice. 
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IMPACTUL REFORMELOR DIN AGRICULTURĂ  

ASUPRA MODULUI DE VIAŢĂ ŞI DE PERCEPŢIE A VIEŢII DE CĂTRE 
LOCUITORII DIN MEDIUL RURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA 

(REZULTATELE UNEI CERCETĂRI REALIZATE ÎN RAIONUL ANENII NOI – 2008) 
 
 O examinare multilaterală şi obiectivă a modului şi nivelului de viaţă al locuitorilor din 
mediul rural de până la 1991 denotă că situaţia social-economică a locuitorilor din mediul rural din 
perioadă anterioară tranziţiei era mai puţin pozitivă decât se crede de obicei. Factori precum cozile 
şi distribuirea controlată, cu raţia, a bunurilor, diferenţele regionale în livrarea bunurilor de consum 
aveau un efect de inegalitate evidentă asupra distribuirii sărăciei în mediile urban şi rural, asupra 
bunăstării familiilor şi, respectiv, modului şi nivelului de viaţă al populaţiei de la sate. Cu toate 
acestea, inegalitatea şi stratificarea socială erau puţin pronunţate, iar procentul sărăciei rurale din 
perioada anterioară tranziţiei era destul de mic, în comparaţie cu situaţia care a început să se 
formeze la mijlocul şi sfârşitul anilor ’90. În plus, sistemul social-economic şi politic sovietic închis 
a favorizat păstrarea mentalităţii conservatoare, tradiţional specifice populaţiei rurale din ţara 
noastră, păstrând, pe de o parte, vii noţiunile de „sat”, „familie”, „mod tradiţional de viaţă” şi 
creând, pe de altă parte, o puternică legătură între populaţia rurală şi statul care era, în acelaşi 
timp, unicul angajator al numeroasei populaţii rurale, dar şi unicul mecanism de distribuţie a 
veniturilor şi de protecţie socială a lor. În Republica Moldova, inegalitatea în venituri şi sărăcia au 
început să crească către sfârşitul anilor ’80 – începutul anilor ’90, exact înainte de lansarea oficială 
a tranziţiei. Extinderea diferenţelor şi inegalităţilor sociale, în următorul deceniu, este indiscutabilă, 
deşi nivelul şi tendinţele ei pentru anii de după căderea URSS pot fi estimate doar aproximativ, 
prin metode indirecte, din cauza inexistenţei unui studiu aprofundat al structurii veniturilor, 
cheltuielilor şi aprovizionării cu mărfuri de larg consum ale gospodăriilor casnice1. În pofida 
deteriorării grave a condiţiilor de viaţă, în anii 1992-1996, sărăcia şi inegalităţile sociale au fost 
recunoscute de politicieni ca fenomen caracteristic societăţii – implicit şi cu precădere mediului 
rural – abia în anul 1997, când au fost prezentate primele cercetări asupra gospodăriilor casnice. 
 Între anii 1991-1996, ţara a fost devastată de o gravă criză economică, colapsul a provocat 
majorarea masivă a preţurilor de consum, conflictul intern din 1992, inundaţiile din 1992 şi 1994, 
precum şi lipsa unor politici economice strategice, au avut un efect negativ major asupra 
agriculturii şi sectorului de prelucrare a produselor alimentare, fapt ce a atras după sine creşterea 
substanţială a ratei şomajului la sate. Această perioadă a fost caracterizată prin declinul brusc şi 
prelungit al PIB-ului – inclusiv per capita –  creşterea remarcabilă a inegalităţii veniturilor. Deşi nu 
există informaţii exacte disponibile, se poate estima cu titlu de probă că în urma colapsului 
economic, hiperinflaţiei şi creşterii severe a inegalităţii, rata sărăciei per capita s-a majorat în 
această perioadă, până la 65-70% din totalul populaţiei ţării în anul 1995 şi chiar mai mult, 
conform unui studiu al Biroului PNUD pentru politici de dezvoltare2. Colapsul catastrofal al 
sectorului de producţie este responsabil în cea mai mare parte pentru creşterea sărăciei în anii ’90 
şi perioada contemporană. Pe parcursul acestei perioade, totuşi, sărăcia s-a extins şi din cauza 
înrăutăţirii remarcabile a distribuirii veniturilor, a dispariţiei sistemului de distribuire mai mult sau 
mai puţin echilibrată a veniturilor, specific perioadei sovietice. Paralel, începând cu anul 1993, 
începe procesul masiv de privatizare în agricultură, realizat în etape: reorganizarea gospodăriilor 
agricole colective în societăţi pe acţiuni, divizarea patrimoniului lor în cote-părţi valorice, 
repartizarea absolut inechitabilă şi economiceşte ineficientă a lor locuitorilor din mediul rural – 
foştilor angajaţi ai respectivelor întreprinderi, repartizarea lentă a cotelor-părţi de teren echivalent. 
Aceste procese au fost desfăşurate sub controlul administrativ-birocratic al fostelor elite săteşti, 
care au „vegheat” asupra tergiversării la maxim a procesului de repartizare a patrimoniului, dar şi a 
repartizării cât mai inechitabile a bunurilor şi averii gospodăriilor, fapt ce a favorizat accentuarea 
                                                 

1 Studiu efectuat anual de către Biroul Naţional de Statistică, relevând tendinţele în domeniul nivelului de viaţă 
al locuitorilor ţării. 

2 Republica Moldova: politici de creştere economică, creare a locurilor de muncă şi reducerea sărăciei, 
Chişinău, 2005, p. 95.  
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diferenţelor sociale la sate. Astfel, atât la oraşe, cât şi la sate, în rând cu intelectualitatea sătească 
şi ţărănimea, se consolidează pătura socială a „burgheziei”, reprezentată atât de reprezentanţii 
fostelor elite de partid şi administrative3 din epoca sovietică, cât şi, într-o oarecare măsură, de „noii 
îmbogăţiţi”. Concomitent, se constituie şi se consolidează pătura socială a sărăcimii rurale, 
reprezentată de pensionari, şomerii rezultaţi în urma procesului de lichidare a gospodăriilor 
agricole, persoanele care, dintr-un motiv sau altul, nu aveau posibilitatea să practice agricultura în 
condiţiile date. Începând cu anul 1997, odată cu implementarea Programului Naţional „Pământ”, 
locuitorii din sate devin, rapid şi masiv, timp de câţiva ani, „fermieri liberi” şi „proprietari” ai cotelor-
părţi ale terenurilor anterior aparţinând gospodăriilor colective. Astfel, majoritatea populaţiei ţării – 
locuitorii mediului rural – altădată dependenţi de relaţiile de producţie specifice satului sovietic, au 
devenit brusc fermieri independenţi, ei înşişi producători şi comercianţi ai bunurilor agricole. 
Procesul de parcelare excesivă a exploatărilor agricole anterior consolidate – suprafaţa medie a 
unei cote-părţi de teren constituind cca. 1,4 ha4 – lipsa tehnicii agricole, slabele investiții în 
agricultură, lipsa unui interes real pentru această ramură din partea statului – nu au permis 
dezvoltarea unei agriculturi moderne la sat şi, drept rezultat, a condus la sărăcirea populaţiei 
rurale, la dispariţia interesului pentru agricultură, la stabilirea unor plăţi de arendă abuzive, ridicol 
de mici în favoarea ţăranilor, de către directorii întreprinderilor agricole mari, iar ulterior – la 
prăbuşirea preţurilor terenurilor5 şi, ulterior, la reorientarea ţăranilor proprietari spre alte activităţi 
economice6.  
 Transformările social-economice din sate, rezultate în urma reformelor din agricultură, au 
afectat într-o măsură importantă nivelul de viaţă – veniturile, structura bugetelor familiilor – dar şi 
modul de viaţă, relaţiile sociale la sate, mentalul colectiv al populaţiei rurale – percepţia de sine, 
relaţiile de familie, relaţiile interpersonale, raporturile profesionale etc. În rezultat, relaţiile 
interpersonale, profesionale, de familie, raporturile populaţiei rurale cu mediul politic au suferit 
transformări, ale căror conţinut poate fi relevat pe calea urmăririi sociologice a proceselor. 
 Considerând că, pe lângă efectele economice obiective, indiscutabile, ale tranziţiei în 
agricultură asupra nivelului de dezvoltare social-economică a satelor, modului şi nivelului de viaţă 
al populaţiei rurale, o importanţă majoră, dar şi un caracter istoric indiscutabil o au şi urmările 
subiective, personale, ale procesului de reformă pentru fiecare locuitor de la sate, percepţia 
individuală a impactului acestor transformări. Astfel, în vederea elucidării  impactului reformelor din 
agricultură din anii ’90 asupra modului de viaţă şi de gândire al locuitorilor din mediul rural, am 
realizat o cercetare-interviu de teren pe acest subiect. Cercetarea-interviu s-a desfăşurat în raionul 
Anenii Noi, în lunile noiembrie-decembrie 2008,  în 22 de localităţi (21 localităţi rurale şi 1 urbană). 
Participanţi: 108 de respondenţi, reprezentând diferite medii de vârstă7 şi categorii socio-
profesionale. În calitate de unitate de observare serveşte fiecare persoană în parte, intervievată 
prin metoda autoînregistării8. Astfel, a fost posibilă chestionarea unui număr destul de mare de 
respondenţi. 
 Practicile metodice utilizate de noi în pregătirea şi desfăşurarea anchetei au fost: 
 Căutarea unui bun informator şi construirea chestionării în dependenţă de poziţionarea  sa 
faţă de obiectul cercetării. În acest context, am acordat prioritate persoanelor având un nivel înalt 
sau foarte înalt de studii – respectiv, gândire abstractă – care au putut să ne furnizeze informaţii 
corecte, conştientizate şi coerente referitoare la obiectul cercetării. De asemenea, pornind de la 
ipoteza de lucru conform căreia tranziţia a produs unele schimbări în relaţiile sociale în mediul 
rural, în modul de viaţă, de gândire, de interacţiune între oameni, persoanele chestionate au fost 
rugate să-şi formuleze poziţiile şi atitudinile faţă de o întrebare sau alta în dependenţă şi strânsă 
legătură cu procesele de reformare a economiei şi agriculturii şi nu abstract. 

                                                 
3 Preşedinţii de colhozuri, sovhozuri, directorii de ferme etc. 
4 Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. 
5 Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor legale privind dreptul de a vinde şi cumpăra terenurile agricole – 1 

ianuarie  2001. 
6 Ne referim, în primul rând, la plecarea în masă peste hotare, în căutarea unui loc de muncă. 
7 În proporţie de cca. 95% – persoane cu vârste ce depăşesc 35 de ani, vârstă ce le permite aprecierea 

comparativă a nivelului de viaţă şi modului de gândire până, respectiv, după 1991 – în evoluţie dinamică. 
8 Răspunsurile sunt extrase din chestionarele pe suport hârtie, completate de înşişi respondenţii. Metoda  dată de 

intervievare este utilizată, alături de interviurile prin metodele „faţă în faţă” şi „proxy” interviul (răspunsul la întrebări este 
oferit telefonic) de Biroul Naţional de Statistică, când este necesară intervievarea unui număr mare de respondenţi. 
Metoda în cauză – interviul prin autoînregistrare – poate fi utilizată pentru elucidarea unor aspecte importante ale istoriei 
imediate. 
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Abordarea unei atitudini, a unui mediu ce l-ar îndemna pe interlocutor la sinceritate. Astfel, 
anchetarea s-a desfăşurat cu susţinerea asistenţilor sociali ai primăriilor în cauză, ei (asistenţii 
sociali) fiind anume acele persoane care, întâlnindu-se şi soluţionând zi de zi problemele cu care 
se confruntă populaţia de la sate, constituie acel „catalizator” în generarea unei discuţii sincere şi 
dezinvolte9.  

Întrebările au fost formulate astfel încât răspunsurile să fie cât mai simplu de oferit10, dar şi 
să corespundă de o manieră cât mai precisă sarcinii formulate la demararea anchetei. Ele au 
cuprins atât domenii de interes social general, probleme ale comunităţii, cât şi domenii personale, 
ce ţin de relaţiile de familie, de atitudinea respondenţilor faţă de realităţile sociale ale satelor. 

Întrebările-cadru au constituit primul compartiment al anchetei-interviu. Ele au avut 
menirea de a stabili datele generale privind respondenţii: sexul, vârsta, starea civilă, studiile, 
profesia şi perioada de timp în care intervievatul a activat în localitatea în care locuieşte.  

 
Întrebări-cadru de natură socială generală: 

 
Conform structurii pe sexe, femeile constituie 92 de respondenţi, iar bărbaţii – 16. Vârsta 

respondenţilor: 18-35 ani – 4 persoane, 35 de ani – vârsta de pensionare – 88 pers., pensionari11 
–  16 pers. 

Stare civilă: căsătoriţi – 104 pers., necăsătoriţi / divorţaţi – 2 pers., nu s-au pronunţat – 4 pers. 
Copii: 0 – 5 pers., 1 copil – 6 pers., 2 copii – 63 pers., 3 copii – 17 pers., 4 şi mai mulţi copii 

– 4 pers., nedeclarat – 13 pers. 
 

Întrebări-cadru de natură profesională: 
 

Studii: medii incomplete (8/9 clase) – 6 pers., medii (10/11 clase) – 8 pers.,  profesionale – 
12 pers., medii speciale (colegiu) – 41 pers., superioare – 35, nu s-au pronunţat – 6 pers.  

Ca structură profesională, 16 dintre respondenţi sunt pensionari, 1 – şomer, 2 pers. 
practică activităţi individuale12, 63 sunt angajaţi ai sectorului public13, alte profesii14  constituie 16 
persoane, nedeclaraţi – 9, fără profesie – 1. 

În selectarea intervievaţilor, am optat, de rând cu criteriile studiilor şi vârstei, pentru 
respondenţii ce au în spate un număr cât mai mare de ani lucraţi în agricultură sau în sat. Cauza 
este aceeaşi ca şi în cazul criteriului de vârstă – posibilitatea aprecierii în evoluţie dinamică a 
realităţilor şi mutaţiilor sociale produse în răstimpul propus în profil teritorial – localitatea unde 
activează. Astfel, 7 persoane au 1-5 ani lucraţi în sat, alte 6 persoane – 5-10 ani. Un număr de 21 
persoane au de la 10 la 20 de ani, 63 de persoane au o vechime în muncă mai mare de 20 de ani, 
nu au declarat durata de activitate în sat 10 persoane. 1 persoană nu a declarat vechimea 
activităţii sale în sat. 

Odată analizate rezultatele generale ale chestionării-cadru, vom purcede la relevarea 
rezultatelor propriu-zise ale  interviului: 

În aprecierea impactului reformelor din anii ’90 asupra modului de viaţă şi a mentalităţii 
locuitorilor intervievaţi am optat pentru separarea în două categorii a întrebărilor, de natură a 
elucida problema în cauză, în întrebări:  

 
  generale (referitoare la impactul reformelor şi procesului de tranziţie asupra satului, societăţii, 

mediului profesional – în viziunea intervievaţilor) şi  
  personale (de natură a stabili impactul reformelor sociale asupra relaţiilor de familie, 

raporturilor interumane etc. – din nou la discreţia chestionaţilor). 
 
 

                                                 
9 Florence Descamps, L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source orale à son 

exploitation, Jouve, Paris, 2001, p. 336-337. 
10  Fiind chiar propuse variante de răspuns. 
11  Femei – 59 de ani, bărbaţi – 62 de ani. Inclusiv persoanele care, atingând vârsta de pensie, continuă să 

lucreze. 
12 În domeniul agriculturii. 
13 Inclusiv pedagogi, medici. 
14 Inclusiv profesii muncitoreşti. 
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Iată care sunt rezultatele anchetei: 
1. Cum credeţi, lichidarea colhozurilor, sovhozurilor şi împărţirea pământului ţăranilor au fost: 
 
- evenimente pozitive – 16 pers. (inclusiv pensionari – 3 pers., celelalte categorii socio-

profesionale – 13 pers.); 
- evenimente negative – 74 pers. (inclusiv pensionari – 10 pers., celelalte categorii socio-

profesionale – 64 pers.); 
- nu s-a schimbat mare lucru, toate au rămas pe vechi – 18 pers. (inclusiv pensionari – 3, 

celelalte categorii socio-profesionale – 15 pers.). 
Analizând datele obţinute la acest capitol, am constatat că aşteptările noastre referitor la 

aprecierea – pozitivă sau negativă – a caracterului acestei componente principale a reformelor nu 
s-au adeverit. Astfel, contra aşteptărilor, 68,5% dintre respondenţi au apreciat negativ fenomenul 
dat, această cifră fiind mult mai mică în cazul pensionarilor – doar 62,5% – şi mult mai mare în 
cazul persoanelor ce nu au atins vârsta de pensionare 69,6%. 

 
2. Care sunt urmările lichidării colhozurilor, sovhozurilor şi împărţirii pământului ţăranilor: 
 
- dezvoltarea satului şi îmbogăţirea sătenilor persoane – 9 pers. (inclusiv pensionari – 1 

pers., celelalte categorii socio-profesionale – 8 pers.); 
- sărăcirea satului şi oamenilor, îmbogăţirea câtorva persoane mai cu iniţiativă – 82 pers. 

(inclusiv pensionari – 12 pers., celelalte categorii socio-profesionale – 70 pers.); 
- nu s-a schimbat mare lucru, toate au rămas pe vechi, cine ştie să se descurce – se 

descurcă şi acum – 17 pers. (inclusiv pensionari – 3 pers., celelalte categorii socio-profesionale – 
14 pers.). 

Primele două întrebări – similare după natura lor. 
 

3. În ultimii 20 de ani, satul în care trăiţi: 
 
- a devenit mai frumos, mai amenajat – 31 pers. (inclusiv pensionari – 7 pers., celelalte 

categorii socio-profesionale – 24 pers.); 
- e mai murdar, mai nearanjat, nimeni nu are grijă de clădiri, drumuri – 38 pers. (inclusiv 

pensionari – 6 pers., celelalte categorii socio-profesionale – 32 pers.); 
- nu s-a schimbat mare lucru, toate au rămas pe vechi – 39 pers. (inclusiv pensionari – 3 

pers., celelalte categorii socio-profesionale – 31 pers.). 
 

4. Cum s-au schimbat în ultimii 20 de ani, relaţiile între generaţii (bătrâni-tineri, părinţi-copii): 
 
- s-au schimbat spre bine, oamenii se respectă între ei – 6 pers. (inclusiv pensionari – 1 

pers., celelalte categorii socio-profesionale – 5 pers.); 
- s-au schimbat spre rău, tinerii nu sunt respectuoşi, copiii nu-şi stimează părinţii – 65 pers. 

(inclusiv pensionari – 9 pers., celelalte categorii socio-profesionale – 56); 
- nu s-au schimbat foarte tare – 37 pers. (inclusiv pensionari – 6 pers., celelalte categorii 

socio-profesionale – 31 pers.). 
 

5. Cum s-a schimbat în ultimii 20 de ani, atitudinea oamenilor faţă de muncă: 
 
- s-a schimbat spre bine, oamenii respectă munca ca înainte – 16 pers. (inclusiv pensionari 

– 1, celelalte categorii socio-profesionale – 13 pers.); 
- s-a schimbat spre rău, nimeni nu mai stimează munca în ultimul timp – 69 pers. (inclusiv 

pensionari – 12 pers., celelalte categorii socio-profesionale – 57 pers.); 
- nu s-a schimbat foarte tare – 23 pers. (inclusiv pensionari – 3 pers., celelalte categorii 

socio-profesionale – 20 pers.). 
 

Întrebările de natură particulară au avut drept scop elucidarea impactului transformărilor 
social-economice din sate asupra relaţiilor de familie, relaţiilor interpersonale, veniturilor familiale 
etc. – pentru fiecare intervievat. 

În ultimii 20 de ani (din 1990 şi până în prezent), cum s-a schimbat viaţa dumneavoastră? 
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1. Câştigurile şi nivelul de viaţă (luaţi în calcul: salariul, alte venituri, locuinţa, alimentaţia, 

îmbrăcămintea etc.): 
 
- au crescut – 15 pers. (inclusiv pensionari – 1 pers., celelalte categorii socio-profesionale – 

14 pers.); 
- au scăzut – 49 pers. (inclusiv pensionari – 8 pers., celelalte categorii socio-profesionale – 

41 pers.); 
- au rămas cam aceleaşi – 30 pers. (inclusiv pensionari – 3 pers., celelalte categorii socio-

profesionale – 27 pers.). 
 
2. Profesia pe care o aveţi15: 
 
- îmi place la fel de mult ca în tinereţe – 25 pers.; 
- lucrez şi eu ca să pot trăi – 28 pers.; 
- aş pleca peste hotare, profesia mea nu-mi permite să trăiesc – 21 pers.; 
- nu s-au pronunţat – 8 pers. 
 
3. Relaţiile în familie (cu soţul-soţia, copiii): 
 
- au devenit mai sincere, mai apropiate – 16 pers.; 
- au devenit mai reci, aşa-i viaţa acum, mulţi din membrii familiei sunt plecaţi peste hotare – 35 pers.; 
- au rămas cam aceleaşi – 39 pers.; 
- nu s-au pronunţat – 4 pers. 
 
4. Relaţiile cu rudele, prietenii, vecinii, consătenii: 
 
- au devenit mai sincere, mai apropiate – 11 pers.; 
- au devenit mai reci, bazate pe bani, pe invidie – 49 pers.; 
- au rămas cam aceleaşi – 33 pers.; 
- nu s-au pronunţat – 1 pers. 
 
5.  Relaţiile cu puterea locală din sat: 
 
- suntem înţeleşi şi ajutaţi de primar, administraţia locală – 51 pers.; 
- relaţiile s-au înrăutăţit, se bazează pe corupţie, era mai bine cândva – 10 pers.; 
- au rămas cam aceleaşi – 31 pers.; 
- nu s-au pronunţat – 2 pers. 
 
6. Cum s-a schimbat atitudinea dvs. faţă de politică în ultimii ani16: 
 
- e mai bine acum, sunt multe partide, poţi alege – 9 pers. (inclusiv pensionari – 0, celelalte 

categorii socio-profesionale – 9 pers.); 
- e mai rău, partidele şi politicienii spun minciuni, nu mai ai încredere în nimeni, nimeni nu 

poartă răspundere – 80 pers. (inclusiv pensionari – 12 pers., celelalte categorii socio-profesionale 
– 68 pers.); 

- nu s-au pronunţat – 5 pers. (inclusiv pensionari – 0, celelalte categorii socio-profesionale – 5 pers.). 
 
7. În ultimii, timpul meu liber faţă de perioada sovietică este: 
 
- am mai mult timp liber – 7 pers.; 
- am mai puţin timp liber – 62 pers.; 
- nu văd vreo schimbare – 24 pers.; 
- nu s-au pronunţat – 1 pers. 

                                                 
15  Întrebare doar pentru cei care lucrează. 
16  Faţă de perioada sovietică. 
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CORESPONDENȚĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Chronos. Revistă de istorie”, anul VIII, nr. 1 (14), 2010, p. 50-54 
 

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
 

SCRISORI CĂTRE G. T. KIRILEANU 
 

Gheorghe Teodorescu Kirileanu s-a născut în data de 13 martie 1872, în satul Holda, 
comuna Broşteni, pe Valea Bistriţei. La vârsta de 7 ani, mama sa, Ioana moare la naşterea celui 
de-al doilea copil, Simion, viitor învăţător şi culegător de folclor. Cei doi copii au fost crescuţi de 
bunicii din partea maternă: preotul Teodor şi soţia sa Axinia; din această cauză, în momentul 
înscrierii la şcoală, orfanii au primit numele de familie Teodorescu (de la bunicul Teodor 
Teodorescu, care le era și tutore) şi abia după ce au devenit majori şi-au adăugat numele de 
familie al tatălui, însă ortografiind Chirileanu cu „K”. 

G. T. Kirileanu își începe studiile în satul natal, Holda, apoi la Broşteni, la vestita şcoală a 
lui Nicolae Nanu, unde învăţase şi Ion Creangă, la Fălticeni (clasele III-IV, stând în gazdă, ca şi 
Creangă, la o familie ce locuia tot pe „vestita uliţă a Rădăşenilor”) şi la Şcoala de cântăreți 
bisericeşti de la Piatra-Neamţ.  

Învăţătorul Mihai Lupescu din Broşteni, care, apreciind pregătirea şcolară a elevului Ghiță, 
l-a convins pe bunicul său, să-l trimită la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi, pentru a deveni 
învăţător. G. T. Kirileanu a fost un elev şi un student eminent, apreciat de profesori, după Şcoala 
Normală, absolvind cursurile de la „Institutele Unite” şi apoi pe cele de la Facultatea de Drept a 
universității ieșene. 

A fost remarcat şi apoi susţinut de Titu Maiorescu. Rămas, mai întâi, fără postul de 
judecător (aprilie 1901) şi apoi fără cel de inspector comunal (aprilie 1905), G. T. Kirileanu începe 
să culeagă material pentru o monografie a Broştenilor, pe care o va edita în 1906, și care va fi 
apreciată de N. Iorga: „Dacă vei lua în mână Descrierea moşiei regale Broşteni, judeţul Suceava, 
de dl. Gh. T. Kirileanu, nu se poate să n-o ceteşti până la sfârşit. Sunt acolo ştiri istorice, note 
despre gospodăria veche şi cea nouă, elemente de limbă, de cultură, cu totul necunoscute. Limba 
e cea a scrisului lui Creangă. Monografia nu poate fi întrecută”. 

Remarcat de Casa Regală este invitat, mai întâi, să coordoneze editarea monografiilor 
moşiilor regale cu prilejul aniversării celor 40 de ani de domnie ai regelui Carol I (1866-1906); i se 
propune, apoi, să lucreze în serviciul Casei Regale la Palatul Regal din Bucureşti. Se va ocupa, la 
început de corespondenţa în limba română, urmând, apoi, să îndeplinească funcţia de bibliotecar 
al Palatului Regal timp de 21 de ani (1909-1930). 

A fost unul din primii editori ai scrierilor politice ale lui Mihai Eminescu, un pasionat 
cercetător al folclorului şi un constant susţinător al iniţiativelor culturale din întreg spaţiul 
românesc. Ca o recunoaştere a acestor calităţi a fost numit în funcţia de secretar general al 
Fundaţiilor Regale „Ferdinand I”. Din diferitele poziții oficiale pe care le-a deținut, Kirileanu a purtat 
o corespondenţă activă cu personalităţi dintre cele mai diverse ale culturii române și nu numai. 
Cele peste 17.000 de scrisori stau mărturie în acest sens. 

Revenit la Piatra Neamţ, în 1935, și-a construit o locuință care va adăposti și imensa 
bibliotecă, ce însuma 30.000 de volume, cu numeroase rarități, bibliotecă ce va fi donată, în 1956, 
cu patru ani înainte de a se stinge, orașului de sub Pietricica. În anul 1948 este ales membru de 
onoare al Academiei Române. G. T. Kirileanu s-a stins din viaţă la 13 noiembrie 1960.  
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C. V. Drancă și Elvira Drancă împreună cu G. T. Kirileanu (1912)
    © Muzeul Literaturii Române Iași 

În depozitul Muzeului Literaturii Române Iași există un fond extrem bogat și divers G. T. 
Kirileanu, ce cuprinde numeroase scrisori primite de acesta de la personalități precum O. Băncilă, 
M. Sadoveanu, D. Gusti, Radu D. Rosetti, Lecca Morariu, V. Bogrea, G. Giuglea, Emanoil Bucuța, 
Iorgu Iordan, V. Cioflec, A. Gorovei, N. A. Bogdan, M. Costăchescu, I. Minea, O. Ghibu, Martha 
Bibescu, Eugen Lovinescu, N. Iorga, Gh. Madan, I. Bianu, I. C. Filitti, H. Stahl etc. 

În rândurile ce urmează am ales să redăm 4 scrisori primite de G. T. Kirileanu, la Palatul 
Regal din București, de la Octav Băncilă, Martha Bibescu, Artur Gorovei și Onisifor Ghibu, între 
anii 1911-1929. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

La 20 de ani

La 30 de ani
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Scrisoare de la Octav Băncilă1 către G. T. Kirileanu 
 

Iași, 3 Oct. 1911 
 
 Iubite Ghiță 
 
 Am primit icoanele ce mi-ai trimes și-ți mulțumesc foarte mult cred că o să mă servesc 
bine de ele stilul e bine păstrat și cred că vor plăcea papei, dacă o fi având idea de stil? 
 Te rog foarte mult a trimete și întreținerea lui Petru pe Septembrie și Octombrie, 
mulțumindu-ți încă o dată primește îmbrățișările mele. 
 Al tău. 
 
 Octav Băncilă 
 

 
 

Scrisoare de la Martha Bibescu2 către G. T. Kirileanu 
 
      Mogoșoëa 
   Par Kitila (Ilfov) 
  Téléphone 6/63 

12 Iunie 1926 
 
 Scumpul meu Moș Ghiță 
 
 De mi-ai face plăcerea să vii să iei masa la prânz la Mogoșoëa joi 17 Iunie, împreună 
cu Doctorul Mamulea, mult m-ași bucura.  
 În afară de toate cele care pot auzi de la Dta despre Mogoșoëa, mai ași dori sfatul 
Dtale despre traducerea pe românește a cărței Isvor făcută de o doamnă binevoitoară. 
 La revedere, cu multe amintiri bune. 
 
 Marta Bibescu 

 
 
 

                                                            
1 Octav Băncilă (1872-1944), pictor realist român, născut la Botoșani. A fost fiul lui Vasile Băncilă şi al Profirei, 

născută Neculce, descendentă a cronicarului. Rămas orfan la vârsta de patru ani, şi-a petrecut copilăria, la Iași, în casa 
surorii mai mari, Sofia, căsătorită cu Ioan Nădejde. Octav Băncilă a urmat şcoala primară şi două clase la Liceul „Ştefan 
cel Mare”, după care, în 1887, s-a înscris la Şcoala de Belle Arte din Iaşi. Aici i-a avut profesori pe Gheorghe 
Panaiteanu Bardasare, Emanoil Bardasare şi C. D. Stahi, care i-au marcat existența. Între 1894-1898, şi-a continuat 
studiile la Academia de Arte Frumoase din München. În Germania a avut ocazia să lucreze în atelierele pictorilor 
Haschbe şi Lenbach, realizând şi expoziţii personale cu lucrările create în acea perioadă. În Italia studiază operele 
Renaşterii. Întors la Iaşi, Octav Băncilă s-a afirmat cu toată vigoarea talentului său în primele decenii ale secolului al   
XX-lea. În perioada 1908-1935 şi-a prezentat lucrările în cadrul unor expoziţii deschise la Iaşi şi Bucureşti, singur sau 
alături de alţi mari artişti ai vremii, ca Gheorghe Petraşcu, Jean Alexandru Steriadi, Paul Verona, Ion Mateescu. În anul 
1942 a participat la expoziţia colectivă a Salonului Moldovei, unde a primit Premiul Naţional. 

2 Martha Bibescu (1889-1973), scriitoare franceză de origine română. A fost fiica lui Ion Lahovary, ministru al 
României la Paris şi ministru al Afacerilor Externe şi a Smarandei Mavrocordat. A fost căsătorită cu prinţul George 
Valentin Bibescu, preşedinte al Federaţiei Aeronautice Internaţionale, nepot de frate al domnitorului Gheorghe Bibescu. 
Prin căsătoria sa cu prințul George Valentin Bibescu, Martha Lahovary intră, astfel, într-o familie princiară, din care mai 
fac parte Ana-Elisabeta Brâncoveanu, contesa Anna de Noailles şi Elena Văcărescu, dar şi numeroase alte rude 
franceze, descendente direct din familia împăratului Napoleon Bonaparte. În anul 1955 devine membru al Académie 
Royale Belge de Langue et de Littérature Françaises, în fotoliul ocupat de contesa Anna de Noailles (1876-1933). 
Martha Bibescu este autorul a numeroase volume: Les Huit Paradis (1908), Isvoru, Le Pays de Saules (1923), Le 
Perroquet Vert (1923), Le destin du lord Thomson of Cardington (1927), Cathérine-Paris (1927), Une victime Royale, 
Ferdinand de Roumanie (1927), Noblesse de robe (1928), Au bal avec Marcel Proust (1928), Royal portraits, Croisade 
pour l’anémone (1931), Le rire de la Naïade (1935), La Vie d'une amitié... (1951-1957), Le Confesseur et les poétes 
(1970), Echanges avec Paul Claudel (1972). 
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Scrisoare de la Artur Gorovei3 către G. T. Kirileanu 
 

 Folticeni, 22 februar 1929 
 Iubite prietene, 
  
 De câteva zile stau cu pachetele făcute dar nu se primesc 
la poștă, până la 24; îți trimit Șezătoarea, 45 exemplare din ultimul 
volum, și 5 numere din ultimul număr al anului trecut. 
 Să cauți în unu din pachete, că vei găsi două broșuri a lui 
Jarník, de acele care ai dorit să ai, cu studiile lui asupra lui 
Creangă. Vei mai găsi și câteva documente din acele de la 
Congresul de Praga. 
 Cu noul volum care ar trebui să înceapă din revista 
noastră, încă nu știu ce vom face; totul depinde de la chestiunea 
permisului meu. Dacă în adevăr mi s-a eliberat – și aud că se 
liberează la 1 martie – atunci suntem obligați să scoatem revista; 
în asemenea caz, eu sunt de părere că în loc de vol. XXV, cum ar 
trebui să-l intitulăm, să punem vol. XXVI, lăsând ca vol. XXV să 
fie acel cu Indicele, pe care îl vom tipări cu suma ce vei obține de la Fundație, iar dacă nu o 
vei obține, îl vom tipări cum vom putea, făcând economii la vol. XXVI. Aceste economii ar 
putea fi făcând să apară un volum în doi ani. Nu cred că am putea să facem și noi ca popa 
Furtună, care, în vederea menținerei permisului, a tipărit un volum din Tudor Pamfile numai de 
32 pagini, în cursul unui an, și altul de vreo 60 pagini, în alt an. 
 Am ținut să-ți spun lucrurile acestea, ca să te gândești asupra lor, și să-mi spui ce 
părere ai. 
 Mi-a scris Bianu că se pregătește un congres al folcloriștilor din România, pentru luna 
iunie, care se va ținea, cum aud, în localul Academiei Române. Bianu îmi spune că a 
însărcinat pe Caracostea cu organizarea Congresului. Știi ceva despre aceasta? Gândește-te 
la ceea ce ar trebui să facem și noi la acel congres, în caz când s-ar propune să cedăm 
revista noastră pentru a fi transformată în organ al unei viitoare societăți de folclor. 
 Eu întotdeauna abuzez de prietenia noastră și-ți cer mereu îndatoriri care trebuie să te 
plictisească. Mai vin și acuma cu o rugăminte. 
 Când te vei duce la Arhivele Statului, pe unde cred că te abați din când în când, 
amintește-i Dlui Moisil despre mine, și iată ce: sunt vreo doi ani de când i-ai dat, sau i-am 
trimes eu direct, fotografiile unui document latinesc de familie și un decalc al documentului, un 
decalc făcut de mine cu multă muncă, știind că nu mai am ochii de acum 40 de ani. Dl Moisil 
făgăduise că va pune să se transcrie și să se traducă documentul, și eu l-am rugat să-mi facă 
acest mare serviciu dar înțelegând să plătesc munca aceluia care se va însărcina cu lucrarea 
aceasta. Au trecut doi ani, și despre documentul meu niciun semn de viață de la dl Moisil. Prin 
noiembrie trecut i-am scris și l-am rugat să-mi trimeată decalcul, renunțând la transcriere și 

                                                            
3 Artur Gorovei (1864-1951), folclorist și etnograf român. S-a născut în data de 19 februarie 1864 la Fălticeni, 

unde își realizează și studiile (primare și gimnaziale), trecând apoi la Institutele Unite din Iași, unde își ia bacalaureatul 
(1886). Licențiat în Drept la Universitatea din Iași; magistrat până în 1903 și apoi avocat în Fălticeni. A ocupat funcțiile 
de prefect al județului Suceava și de primar al orașului Fălticeni. A fost membru corespondent al Academiei Române 
(1915); Doctor Honoris Causa al Facultăţii de Litere și Filosofie a Universității din Cernăuți (1933). În anul 1892 
fondează revista „Șezătoarea”, prima revistă românească „pentru literatură și tradițiuni populare”. În cei 37 de ani de 
existență, „Șezătoarea” a „desmormântat o comoară menită să fie pierdută pe totdeauna și a contribuit la dezvoltarea 
interesului pentru culegerea și cercetarea materialului nostru folcloric” (A. Gorovei). Artur Gorovei a adus importante 
contribuții la cunoașterea folclorului românesc, publicând numeroase studii și cercetări de specialitate în domeniu (cf. 
Nicolae Niță). Artur Gorovei este autorul a numeroase scrieri: Cimiliturile românilor, 1898; Credințe și superstiții ale 
poporului român, 1916; Descânticile românilor, 1931; Botanica poporului român, 1910; Datinile noastre la naștere, 1908; 
Datinile noastre la nuntă, 1909; Zmei și zâne, 1909; Instrucțiuni și chestionar pentru culegerea materialului de folclor, 
1904; O chestie de folclor; filosofia babelor, Legenda arborilor îmbrățișați, Noțiuni de folclor, 1932; Carte despre datorii și 
drepturi, Din istoria culturală a Fălticenilor, 1919; Istoria unei epitropii, 1920; Din istoricul orașului Fălticeni, 1923; Partea 
sufletului, un vechi obicei juridic al poporului român, 1925; Un mănunchi de documente cu privire la Unirea Principatelor, 
1924; A tipărit După dragoste, 1900, schițe și nuvele, 1921; Alte vremuri, amintiri literare, 1930. 

Artur 
Gorovei 
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traducere, și ca să-l oblig să mi-l trimeată, i-am anexat și o hârtie de 20 lei, pentru porto 
poștal. Până astăzi, însă, aceiași tăcere. 
 Rugămintea ce-ți fac este simplă: când te vei abate pe la Arhive, ia-l pe dl Moisil de 
mână, du-l la dulapașul de lângă biurou, unde ține actele, roagă-l să scoată cheia din 
buzunar, să descuie saltarul și să-ți deie decalcul, păstrând fotografiile pentru Arhive, dacă pot 
să-l intereseze. 
 Dl Râmniceanu mi-a scris că procesul trebuia să se amâie. 
 Frigul continuă. Astă noapte am avut -23º C., și astăzi, deși soarele strălucește și în 
casă îi simt căldura prin geam, totuși nu curge o picătură din țurțurii de ghiață de la streșini, și 
termometrul arată -10 º C. Oare nu vom rămâne cu iarnă veșnică? 
 De la Sorin și de la mine cele mai prietenești și mai sincere salutări. 
 

A. Gorovei 
 
 
 

Scrisoare de la Onisifor Ghibu4 către G. T. Kirileanu 
 

       Universitatea din Cluj 
Facultatea de Filosofie și Litere 

Cluj, 1.III.1929 
 

Iubite Domnule Kirileanu, 
 
După cum, probabil, vei fi aflat, universitatea noastră, care poartă numele 

întemeietorului Patriei noastre întregite, a hotărât ca din prilejul jubileului ei de zece ani, să 
confere Maiestății Sale Reginei Maria titlul de doctor de onoare. Fiind însărcinat ca, din partea 
Senatului universitar să-i aduc la cunoștință această dorință, am scris astăzi dlui ministru al 
Palatului, rugându-l să binevoiască a-mi acorda o audiență pentru a discuta prealabil întreaga 
chestiune. Te rog pe Dta., fii atât de bun și amintește-i dlui ministru să nu uite să mă avizeze 
despre data acestei audiențe, pe care eu am cerut-o pentru mine în zilele de 8 sau 9 Martie .... 
 Înainte de a vorbi cu d. Ministru, țin neapărat să iau contact cu Dta, pentru ca să-ți 
comunic câteva păreri în legătură cu universitatea noastră și cu Fundațiunea Regele 
Ferdinand. Cred că vei avea și de astădată, ca și totdeauna în trecut, bunăvoința de a mă 
asculta. 
 
 Cu toată dragostea, 
 Al Dtale 
 O. Ghibu 

                                                            
4 Onisifor Ghibu (1883-1972), pedagog, teolog şi om politic. Onisifor Ghibu s-a născut la Sălişte. Liceul, început 

la Sibiu este terminat la Braşov (1902). Studiile universitare le face la Universitatea din Bucureşti, apoi şi le 
desăvârşeşte la Budapesta, Strassbourg şi Jena, în acest din urmă oraş universitar luându-şi şi doctoratul în filosofie, 
pedagogie şi în istorie universală (1909). Este numit inspector şcolar primar ortodox pentru şcolile din Transilvania 
(1910-1914), fiind totodată şi profesor de pedagogie la Institutul Teologic din Sibiu (1910-1912). Secretar al Secțiunii 
Școlare a Asociațiunii Astra (1912-1914), Onisifor Ghibu a jucat un rol major în fondarea Astrei basarabene; și-a început 
activatatea în acest sens, la Chișinău, în 1917. A participat la lucrările Sfatului Țării, „subliniind importanța unității 
culturale și politice a tuturor românilor și îndemnând pe membrii Sfatului să cultive relațiile cu România”. Onisifor Ghibu 
a contribuit la înființarea a 10 despărțăminte ale Asociațiunii în Basarabia. În anul 1918 este numit secretar general al 
resortului de instrucţie din Consiliul Dirigent, fiind ales şi deputat în Marele Sfat al Transilvaniei. Cu acest prilej, 
realizează preluarea Universităţii din Cluj, propunând şi înfăptuind organizarea ei pe baze româneşti (1919). Pentru 
ridicarea prestigiului noii instituţii de învăţământ superior, intervine şi reuşeşte să-l aducă în ţară pe marele savant Emil 
Racoviţă, ajutându-l să înfiinţeze la Cluj primul institut de speologie din lume. În 1919, Onisifor Ghibu este numit ca 
profesor la noua universitate, fiind ales totodată membru corespondent al Academiei Române. În calitatea sa de 
profesor, funcţionează până în anul 1945. A fost arestat, prima oară, în 1945 şi închis la Caracal. A fost arestat, din nou, 
la 10 decembrie 1956 şi condamnat la 2 ani închisoare corecţională pentru că „a întreprins acţiuni împotriva regimului 
democrat popular al R.P.R.”. A fost eliberat la 13 ianuarie 1958. 
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REGINA MARIA. 
UN PORTRET DIN „L’EUROPE NOUVELLE” 

 
 
 
 
 

 D. Marcel Ray publică în revista „L’Europe 
Nouvelle” un portret al MS Reginei Maria, din care 
extragem următoarele pasagii: 
 
 Era odată un duce de Saxa-Coburg care, 
înconjurat de o mică curte după vechea modă 
germană, domnea şi trăia la Coburg într-un castel 
destul de somptuos, la intrarea unui parc foarte curat 
ce se pierdea în pădure. Acest duce de Coburg era şi 
duce de Edimburg; fiu al reginei Victoria şi al Prinţului 
Consort. 
 
 După ce vorbeşte despre celelalte trei surori ale 
MS Reginei, publicistul francez continuă: 
 
 Dar aceea pe care zânele cele bune au 
acoperit-o de daruri cu generozitate, este Maria, regina 
României. 
 Regina Maria n-a fost infirmieră în vremea 
războiului, orice s-ar fi spus şi cu toate că imaginea sa 
cea mai populară este o fotografie care o arată 
îmbrăcată în alb, cu tâmplele strânse în bonetul candid 
cu cruciuliţă roşie în frunte. Această imagine de 
legendă este mai adevărată decât legenda. Regina n-a 

fost ataşată de un spital: ea n-a îngrijit, sub ordinele câtorva medici, câteva sute de răniţi. Ea a 
făcut mult mai mult. A vizitat zi de zi, neobosită, toate spitalele şi toate ambulanţele de pe front şi 
din napoia frontului; ea a urmat, zdruncinată pe drumuri desfundate, coloanele lamentabile de 
refugiaţi cari fugeau cu aşternuturile, cu boarfele şi cuştile lor de păsări: i-a strâns pe lângă dânsa, 
şi a îngrijit pe copii părăsiţi sau pierduţi, aducând pretutindeni unde o chema telegraful, 
medicamente, merinde, lapte şi mai ales prezenţa şi surâsul ei, cari întăreau şi dădeau încredere 
tuturor. Nu sunt mulţi răniţi sau mutilaţi români cari să n-o fi văzut la căpătâiul lor şi cari să nu o 
audă rostind cuvintele care trebuiau spuse. 
 Se vor găsi zilele acestea, prin ziare, alte portrete cari o înfăţişează ca o ţărancă româncă, 
mai româncă şi mai rustică decât frumuseţile săteşti ale Carpaţilor; sau, radioasă şi majestoasă în 
costume de curte. Se va vedea mai ales pe străzile Parisului părul ei de aur uşor, ochii ei albaştri 
cenuşii ca orizontul câmpiilor englezeşti, nobilul ei profil clasic, mersul ei graţios şi uşor, iar cei 
privilegiaţi o vor auzi vorbind de lucrurile noastre din Franţa, de literatura şi de arta noastră cu 
toată inteligenţa şi sensibilitatea marilor dame din alte vremuri. 
 Ziariştii din vremea asta mai puţin fină, au numit pe Regina Maria, mama Balcanilor, titlu 
care nu stă bine unei femei ce a rămas atât de tânără, şi Suveranei unei ţări care, mărită de 
război, a încetat tocmai de a fi o naţiune balcanică, pentru a deveni o mare naţiune. Dar e un fapt 
că trei cel puţin din cei cinci copii ai Săi poartă sau vor purta Coroana Regală: Prinţul Moştenitor, 
Regina Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi în sfârşit Regina Elenilor. E adevărat că de câteva 
săptămâni nu mai e nici Rege nici Regină la Atena. Dar Grecia este o ţară unde, de la Ulysse 
încoace, s-au văzut adesea Regii revenind. 
 

                                                 
 Text publicat în „Critica. Ilustrațiune română de actualitate”, București, anul XIX, nr. 9-10, septembrie-

octombrie 1924, p. 5. 

Regina Maria 
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INTERVIU 
 
 
 
 
 

 
 

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
 
 
 
 

Interviu cu Mons. prof. dr. Anton DESPINESCU, 
Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” Iași 

  
 
 

ȚINTA NOATRĂ ESTE ACEEAȘI:  
SĂ-L SLUJIM PE DUMNEZEU… 

 
 
 

 – Părinte profesor, vă rog să vă prezentați cititorilor revistei noastre. 
 
– Dacă ar fi să îmi schițez viața, o pot schița în foarte puține cuvinte, datorită faptului că am 

avut o stabilitate îndelungată la locul de muncă: 47 de ani de catedră în învățământul teologic, 
liceal și academic în această instituție în care ne aflăm1, așa încât față de cei 56 de ani de la 
hirotonirea preoțească, care încadrează viața mea în serviciul bisericii, cea mai mare parte, 47 de 
ani în Institut, pe activitate didactică și numai 9 ani în așa-zisa pastorație, în parohie; am lucrat în 
două parohii, una la Focșani și una la Huși, în prima, timp de doi ani, iar într-a doua șapte ani, 
restul, aici, la datorie, zi de zi, la catedră și sunt foarte bucuros că am avut foarte multe promoții, 
chiar și episcopii de astăzi sunt foști elevi de-ai mei. 

 
– Cum decurge o zi din viața unui profesor de aici? 

  
– Noi suntem prin vocația noastră, oameni ai bisericii. Fiind celibatari avem o viață total 

dedicată chemării noastre, scopului nostru. Viața unui preot catolic se poate asemăna, în mare 
parte, cu viața unui călugăr, adică el are câteva obligații privind regimul lui de viață 
duhovnicească, în rugăciune și în activitate, după cunoscuta deviză benedictină, ora et labora 
(roagă-te și muncește), așa încât viața unui preot catolic, indiferent că lucrează într-un for cultural, 
ca acesta, formativ, cum este un seminar sau un institut teologic, fie că lucrează în mijlocul 
enoriașilor, într-o parohie, viața lui de rugăciune și de activitate pastorală este foarte strâns legată. 
Aș putea spune că parcursul unei zile are un program bine precizat, ceas cu ceas, fie că e vorba 
de viața spirituală, comună, în slujbele pe care le avem în biserică, în capela institutului, fie că e 

                                                            
 Mons. prof. dr. Anton Despinescu s-a născut în data de 19 iulie 1927 la Iaşi. A absolvit Institutul Teologic din 

Alba-Iulia în anul 1953. A fost sfinţit preot la 29 iunie 1953. A activat ca profesor patrologie, istoria Bisericii, limba 
franceză, limba latină şi teologie spirituală la institutele teologice din Alba-Iulia (29 iunie 1953 – 1 septembrie 1956) şi 
Iaşi (1 septembrie 1956 – 1 noiembrie 1960) şi paroh la Focşani (1 martie 1960 – 1 martie 1962), Huşi (1 martie 1962 – 
1 septembrie 1969). A fost numit din nou profesor la Institutul Teologic din Iaşi (1 septembrie 1969 – 30 septembrie 
1990). A urmat studii postuniversitare la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma, obţinând titlul de doctor în 
Istoria Bisericii. A fost pensionat la 30 septembrie 1990. 

1 Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” Iași. 
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vorba de activitatea didactică, fie că e vorba de celelate acțiuni, masa, odihna, plimbarea, toate 
sunt bine precizate și acest lucru este cât se poate de sănătos, pentru că totul este la timp, știi 
pentru ce trăiești, știi că ai un scop, știi că mijloacele sunt adaptate acestui scop... de aceea, cu 
Dumnezeu înainte. 

 
– Vorbeați despre Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” Iași ca despre un for 

cultural. Cum vedeți rolul cultural al acestuia? 
 
– Este vorba atât despre cultura generală, umană, cât și despre cea spirituală, 

duhovnicească, specifică acestui for de cultură, aș zice, special bisericească, prin toate domeniile 
care stau în fața celui care vrea să se formeze ca om al bisericii, ca păstor de suflete, dar fără a 
neglija latura umană, socială. Biserica nu este o entitate „cu capul în nori”, ea este o entitate 
terestră, aceeași oameni care sunt cetățeni sunt și enoriași ai unui cult, de aceea, biserica pune 
accentul și pe această formare umană, încă din tinerețea celui care se consideră chemat și se 
verifică a fi chemat pentru această stare bisericiească. Regulamentul de viață interioară a acestui 
institut este unul cazon, care privește și studiul și rugăciunea, în felul acesta, un om al bisericii nu 
este o arătare din basme, este ceva foarte real, foarte legat de toți oamenii în mijlocul cărora 
trăiește. Această instituție o putem încadra în toată viața culturală a acestui mare oraș în care ne 
aflăm, Iași. Viața noastră culturală îmbină totul, după o regulă bine cunoscută nouă, și tuturor celor 
care vor să profite din plin, de o formare armonioasă a vieții lor; există un trinom, în limba latină el 
sună cam așa: primum necessarium, adică, înainte de toate, să fii preocupat de ceea ce este 
necesar pentru realizarea scopului vieții căreia i te-ai dedicat, secundum utile, pe lângă cele 
necesare și cele folositoare scopului, și tertium dulce, distractivul, recreația – iată trinomul de 
orientare al unei vieți armonios însușite.  

 
– Cum se împacă „tertium dulce” cu viața cazonă din Institut? 

 
– Cât se poate de bine! De ce? Pentru că știm să acordăm timpul cuvenit fiecărei exigențe 

pronunțate în acest trinom. Ca și dascăl am câteva obligații didactice, mă conformeze întocmai, nu 
am voie să întârzii, nu am voie să merg nepregătit, trebuie să corespund exigențelor acestei 
misiuni, care mi s-a încredințat – necesarul. Pe lângă aceasta, pentru a fi întotdeauna la zi, trebuie 
să fiu în legătură cu tot ceea ce apare, cu tot ceea ce este folositor pentru munca pe care o 
desfășor, de aceea sunt la curent cu mass-media, nu sunt oprit de a avea un mijloc modern de 
informare, cum ar fi un televizor, să consult o revistă, să iau parte la o conferință, să susțin, chiar, 
o conferință, toate convergând spre același scop, ca vocația mea să fie cât mai clară – utilul. Cât 
privește distractivul, avem și noi dreptul la vacanțe, vacanțe pe care ni le organizăm fiecare după 
opțiuni. 

  
– Pot să vă întreb unde ați fost ultima oară în vacanță? 

 
– Să vă răspund cu o glumă. De 20 de ani sunt mereu în vacanță. Acum două decenii am 

fost pensionat, la vârsta de 63 de ani, cu condiția, impusă de ierarh, de a rămâne la dispoziția 
episcopiei; din acel moment, până acum doi ani, când am împlinit 80 de ani, am fost mereu la 
dispoziția ierarhului pentru activitate didactică, de cercetare sau misiuni de reprezentare. Ultima 
dată am fost în Elveția, la Lugano, acum doi ani, unde am stat vreo zece zile într-o mânăstire a 
călugărițelor Institutului Secular al Sfintei Tereza a Pruncului Isus. În vacanțe, având o muncă, 
acum, în pas de voie, lucrez, când văd că nu mai merge, merg la o plimbare sau la parohie, mai 
schimb obiectul muncii, fiind hirotonit preot, pot și trebuie să fiu la dispoziția enoriașilor, care ar 
avea nevoie de un ajutor duhovnicesc.  

 
– La ce lucrați în prezent? 

 
– În prezent am o muncă destul de anevoioasă, corectez o carte, scrisă de un istoric 

francez, care împlinește luna viitoare doi ani de când a trecut din lumea asta, și care se numea 
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Jean Nouzille2, un om de cultură bine cunoscut în Occident, un prieten de excepție al românilor, 
care a scris câteva lucrări valoroase privind Transilvania și Basarabia. Cartea referitoare la 
Basarabia a apărut în 2004, a fost prezentată și la Chișinău și la Iași, în franceză și tradusă în 
românește. Cu această ocazie, cunoscând Episcopia Catolică de Iași și catolicii din Moldova, s-a 
oferit să scrie o carte în această privință; sigur că i-am pus la dispoziție toate cele necesare, toate 
documentele, el trăind la Strasbourg, unde prin Consulatul român, cu care el era în strânsă 
legătură, în toată activitatea lui istorică, și având prieteni acolo, și la Ambasada română de la 
Paris, toate aceste documente, chiar dacă el nu stăpânea limba română, i-au fost traduse, 
reușind, astfel, să scrie această carte, destul de mare, de vreo 360 de pagini. Ediția franceză,  
prezentată anul trecut, în ianuarie-februarie 2009 la Institutul Cultural Român din Paris și la 
Universitatea din Strasbourg, ocazie cu care Episcopul de Iași, Petru Gherghel, după ce a 
parcurs-o, și-a dat seama că trebuie să o avem și în românește, am tradus-o, ea urmând să 
apară, cel târziu, în februarie 2010. 

Mereu sunt solicitat cu îngrijirea diferitelor lucrări, având în vedere pregătirea mea 
îndelungată și clasică. Colaborez și la revista lunară „Lumina creștinului”, editată de Dieceza 
Romano-Catolică de Iași, din 1913, precum și la altele, unde mi se cere colaborarea. Iau parte și 
la simpozioane, unde, fie sunt invitat, fie sunt trimis de ierarhul meu superior. 

 
– Vorbeați mai înainte de munca de reprezentare a Episcopiei Romano-Catolice de Iași. 

Care a fost cel mai greu moment de reprezentare? 
 

– O muncă deosebit de frumoasă, nu ușoară, a fost aceea de a reprezenta Biserica 
Romano-Catolică din Moldova în Comisia Națională de Istorie Bisericească Comparată, comisie 
înființată în anul 1978, sub egida Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, și unde sunt agreați, 
invitați cadre didactice de la institutele teologice ortodoxe, romano-catolice și protestante vechi. 
Această comisie, înființată în toamna lui 1978 a trebuit să lucreze după un program bine stabilit de 
Secretariatul General al Congreselor Internaționale de Istorie Generală, cu sediul la Paris, care 
organizează și congresele internaționale de istorie din cinci în cinci ani. În 1980, Bucureștiul a avut 
onoarea de a găzdui cel de-al XV-lea Congres Internațional de Științe Istorice. În cadrul 
Congresului funcționează și Comisia de Istorie Bisericească Comparată. Am participat și la 
următoarele două ediții, Stuttgart (1985) și Madrid (1990). Până în 1989, eram convocați în cadrul 
Comisiei, cel puțin de trei ori pe an, după 1989, foarte curios, când am intrat într-un climat larg de 
libertate, am fost convocați doar o dată pe an. Anul trecut, am fost convocați la Lacul Sărat, jud. 
Brăila, întâlnirea având tema Organizare bisericească pe teritoriul românesc, în secolele XIII-XIV. 
Am prezentat o comunicare privind o primă formă de organizare bisericească romano-catolică pe 
teritoriul Moldovei, care a fost episcopia de la Siret, cu viața ei, relativ scurtă, între anii 1371-1434, 
în locul ei înființându-se, ulterior, alte episcopii, cum ar fi cele de la Baia sau Bacău, ca spre 
sfârșitul secolului al XIX-lea, să apară actuala episcopie de Iași.  

 
– Care ar fi caracteristicile comunității catolice din Moldova? 

 
– În primul rând trebuie să ținem seama că vorbim despre o minoritate confesională, atât 

pe teritoriul Moldovei, cât și pe teritoriul României. Totuși, pe parcursul mileniului al doilea, după 
Marea Schismă, din 1054, dintre cele două mari ramuri ale bisericii creștine, când teritoriul țării 
noastre a intrat în sfera de influență bizantină, la răsărit de Carpați a persistat un număr restrâns 
de credincioși de confesiune catolică, fie indigeni, fie, mai cu seamă, alogeni; fenomenul 
alogenității este unul permanent și nu se rezumă doar la spațiul românesc, migrația este strâns 
legată de firea omului. Așa se explică prezența unor creștini de confesiune catolică pe teritoriul 
Moldovei și care au dorit să-și recunoască drept șef al Bisericii pe Papa de la Roma. 

 

                                                            
2 Jean Nouzille (1926-2007), militar de carieră, participant la războaiele din Indochina şi Algeria; preocupat de 

istoria Europei centrale şi sud-orientale; preşedinte al Comitetului European de Istorie şi Strategie Balcanice, eminent 
specialist în istoria națiunilor din Europa Centrală, Jean Nouzille s-a aplecat cu mult interes asupra istoriei românilor, 
cărțile sale fiind opere de referință în materie: La Transylvanie. Terre de contacts et de conflicts, Strasbourg, 1993; 
Transilvania. Zonă de contacte şi de conflicte, ediția în limba română, 1994; Moldavie, histoire tragique d'une région 
europeenne, Strasbourg, 2004; Moldova: istoria tragică a unei regiuni europene, ediția în limba română, 2005; Les 
catholiques de Moldavie. Histoire d'une minorité religieuse de Roumanie, Iași, 2008. 
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– Cine erau acești indigeni. Cum au devenit ei creștini de confesiune catolică? 
 

– Chiar înainte de întemeierea Moldovei, teritoriul a fost locuit, iar acești localnici au fost 
influențați de diferite popoare ce au trecut pe aici. Am în vedere aici, marile migrații din primul 
mileniu, acest teritoriu aflându-se, după cum ne spune cronicarul, „în calea tuturor răutăților”, fără 
a minimaliza perioadele de liniște, când aveau loc schimburile comerciale, Moldova fiind pe un 
drum ce lega nord-estul european cu Marea Neagră. Pătrunderea acestor alogeni a făcut ca și 
localnicii să se intereseze de soarta lor spirituală. Se adaugă și faptul că Moldova a fost și este 
învecinată cu Transilvania, ocupată de regalitatea maghiară, care pentru a asigura granița de 
răsărit, a adus pe cavalerii teutoni sau pe ioaniți, ambele ordine de confesiune catolică. Aceștia au 
trecut și dincolo de Carpați, au angajat oameni în serviciul apărării granițelor, se întâmplă, astfel, 
fenomenul de la începutul secolului al XIII-lea, de încreștinare, parțială, a cumanilor, care s-a 
soldat, cu înființarea, la curbura Carpaților, pe Milcov, a primei episcopii romano-catolice de pe 
teritoriul Moldovei. În documentele din cancelariile papale, privitoare la înființarea episcopiei 
cumanilor, cu aportul regalității maghiare, în speță, regele Bela al IV-lea, se face mențiune și de o 
populație locală, a așa-zișilor brodnici sau valati. Iată o primă mențiune a unei populații, luată în 
vedere de Roma papală, pentru a fi încadrată în episcopia cumanilor. Intenția misionară a 
papalității a fost ca localnicii să fie și ei păstoriți de un ierarh, ajutor al episcopului Teodoric al 
cumanilor, din neamul localnicilor. Acesta a fost un început. Mergând pe firul istoriei, o dată cu 
înființarea Țării Moldovei, chestiunea catolicilor a intrat în atenția primilor domni mușatini. 
Vorbeam, mai înainte, de Episcopia Siretului, ea a luat ființă prin bunăvoința și, poate, prin 
interesul politic, al celui de-al doilea domn al Moldovei, Lațcu. Acesta cere papei de la Roma să fie 
primit ca mărturisitor în biserica romano-catolică. Episcopia înființată la Siret, avea enoriași și din 
localnici, moldoveni, dar și alogeni.   

 
– Acesta este începutul, însă cum a evoluat comunitatea catolică din Moldova. Care ar fi 

caracteristicile acestei evoluții? 
 

– Dacă ar fi să dau o caracteristică a fenomenului catolic existent în Moldova, aș avea un 
singur cuvânt – instabilitate. Fiind o minoritate, întotdeauna minoritarul este în strânsă dependență 
de majoritate și, mai ales, de domnii; domnia a avut, întotdeauna, un cuvânt greu în acele vremuri. 
Nu toți domnii Moldovei au binevoit să se aplece asupra bisericii catolice, Lațcu a fost o excepție. 
În secolul al XVI-lea, Petru Șchiopul a susținut, intens, viața catolică, chiar și unii membri ai familiei 
Movilă, Ieremia și Simion Movilă, legați de Polonia catolică, fie prin studii, fie prin legături 
matrimoniale au susținut cauza catolică. Au existat și domni care au marginalizat viața catolică din 
Moldova. Un exemplu în acest sens este Alexandru cel Bun, care din rațiuni politico-economice, a 
favorizat așezarea, în Moldova, a husiților, viguroșii premergători ai protestantismului, lovind, 
astfel, în catolicism. Bogdan cel Orb, dorind să se căsătorească cu o principesă catolică din 
Polonia, care, însă, nu l-a agreat, s-a răzbunat pe catolicii din principatul său, desființând și ceea 
ce mai rămăsese din Episcopia de la Siret. Chiar și Ioan Vodă cel Cumplit, tot din rațiuni politice, a 
prigonit elementul catolic. Iacob Heraclid, zis și Despot Vodă, iarăși, a fost un opozant al cauzei 
catolice, în sensul că a îmbrățișat protestantismul.  

 
– Care este opinia dumneavoastră față de teza conform căreia catolicii din Moldova sunt la 

origine maghiari? 
 

– Poziția noastră este foarte rezervată față de afrimațiile făcute de istoriografia maghiară în 
această privință. A existat o prezență de misionari maghiari, care, la vremea respectivă, în 
rapoartele lor, au maghiarizat foarte multe nume ale enoriașilor pe care îi păstoreau. S-a 
răspândit, astfel, ideea că tot ceea ce este în Moldova este element maghiar. Este o greșală 
istorică gravă. În legătură cu propaganda maghiară, vreau să vă povestesc un episod relevant. 
Bietul episcop de Iași a avut, în cei 32 de ani, de când răspunde de dieceza catolicilor din 
Moldova, fel de fel de provocări din partea unora, chiar din Ungaria, care îi privesc pe acești 
catolici moldoveni, așa-numiții ceangăi, ca o populație veche, maghiară, cumva intrată în proces 
de naturalizare românească, datorită insistențelor administrației românești. În noul context, 
european, prin intermediul forurilor europene, care insistă asupra drepturilor minorităților și 
încurajează foarte mult propaganda maghiară, de redescoperire a ceea ce au avut în trecut, în 
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acest teritoriu, legându-se și de asemănările dintre limba ceangăilor și maghiara, au cerut școli în 
limba maghiară. Aceste școli, însă, sunt un instrument foarte perfid. Realitatea a fost alta, dascălii 
trimiși de la Târgu-Mureș pentru a-i învăța maghiara pe copiii ceangăilor s-au lovit de un zid 
lingvistic, practic vorbeau la pereți, copiii nu înțelegeau mai nimic.  

 
– Cum se explică, totuși, prezența unor cuvinte de origine maghiară în limba ceangăilor? 

 
– Folosirea unor cuvinte sporadice, asemănătoare limbii maghiare, se explică prin 

pendularea populației de la răsărit de Carpați în Transilvania și înapoi, de-a lungul secolelor, 
datorită împrejurărilor politice în care s-au aflat aceste teritorii. Când la noi erau invazii, războaie, 
fiscalitate excesivă, acești oameni se retrăgeau în codri și se trecea dincolo, unde găseau o 
populație majoritar românească, alături de care se găseau și locurile secuilor. Această conviețuire 
a celor plecați de aici, a durat până când greutățile au venit și în Transilvania, adică, până la 
începutul secolului al XVIII-lea. Cu un bagaj lingvistic puțin mai bogat în expresii, s-au reîntors, 
pentru a putea fi, mai târziu, descoperiți de misionarul maghiar Péter Zöld, care i-a denumit 
ceangăi, de la csango, care înseamnă „corcitură”, de la graiul amestecat vorbit. Acest lucru nu 
înseamnă că oamenii și-au schimbat etnia. Observ o patimă în apărarea tezei conform căreia 
ceangăii sunt maghiari. Vreau să vă spun de necazul pe care l-a avut, la un moment dat, 
episcopul Gherghel. Primește o scrisoare din Ungaria, din partea unui for european, purtător al 
mesajului Parlamentului European, prin care este mustrat că se opune recuperării maghiarimii din 
aceste părți, prin așa-zisa politică de românizare. La destinatar, în loc de Iași, era scris Jászvásár. 
M-am întâmplat să fiu acolo și episcopul m-a întrebat „Ce crezi de asta?”, i-am răspuns: „Retur! 
Adresă necunoscută...”. Iată o situație ilară, la care s-au expus, atunci când pretind lucruri 
nerealiste. Acum câțiva ani am avut și vizita unui reprezentant al Parlamentului European, 
responsabil cu chestiunea minorităților, am avut, chiar, și un simpozion la Iași și la București, pe 
aceeași temă.  

 
– Vă referiți la chestiunea minorității catolice de Moldova sau la aceea a ceangăilor? 

 
– Minoritatea maghiarilor din Moldova, pentru că în diferite foruri europene se susține teza, 

anume că elementul ceangău de la răsărit de Carpați este, în fapt, diasporă maghiară. S-a ajuns, 
astfel, prin eroarea generalizării, la concluzia că tot ceea ce este catolic în Moldova este de origine 
maghiară. Nimic mai fals! 

 
– I-a întrebat cineva pe ceangăi ce sunt? 

 
– Ceangăii spun că sunt catolici, ei nu se referă la etnie, ci la confesiune. Nu trebuie 

confundată etnia cu confesiunea. De asemenea, chiar la noi, a persistat, și continuă să persiste, 
ideea că cine nu este ortodox, nu este român. Este o gravă greșală. Mai mult, ceangăii nu vor să 
audă că alții se referă la ei, ca la niște maghiari. Este o jignire pentru un credincios catolic să i se 
spună că este maghiar sau ceangău. Cuvântul ceangău este jignitor pentru un catolic din 
Moldova. Conform recensământului din 2002, la nivelul județului Bacău, acolo unde se 
concentrează cei mai mulți ceangăi, din totalul de aproximativ 102.000 de recenzați, doar 1.000 de 
persoane au răspuns că sunt de etnie maghiară, restul, în majoritate covârșitoare, au răspuns că 
sunt români. Realitatea grăiește de la sine.  

 
– Revenind la caracteristicile comunității catolice din Moldova, am aflat că aceasta este, în 

primul rând, o minoritate, care este definită de instabilitate... 
 

– Instabilitatea comunității catolice din Moldova a variat în funcție de context. Pe măsură ce 
viața noastră statală s-a sedimentat, prin Mica Unire de la 1859, și viața catolicismului din 
România s-a stabilizat. În atmosfera generală a secolului al XIX-lea și ierarhia catolică din 
Moldova și Muntenia, s-a putut clarifica din punct de vedere canonic prin înființarea actualelor 
instituții bisericești, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București (1883) și Episcopia Romano-
Catolică de Iași (1884). Cele două dieceze au evoluat, în bine, până în 1948, când am început să 
suferim și noi, împreună cu toți cetățenii țării. 
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– Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre evoluția Bisericii Romano-Catolice în anii 
totalitarismului comunist? 
 

– Perioada comunistă, 1948-1989, n-aș vedea-o unitar. A fost o perioadă dură, foarte dură, 
cât timp a trăit Stalin, între 1948-1953. În acești cinci ani s-a produs furtuna cea mare, dezlănțuită 
de regimul ateu. În 1949 a fost abolit Concordatul dintre Sfântul Scaun și noua Republică Populară 
Română, semnat în 1929, care reglementa, în toate amănuntele, viața enoriașilor catolici din țara 
noastră. A fost o eroare gravă din punct de vedere diplomatic, pentru că orice tratat se stabilește și 
se reziliază de comun acord între două părți. Or, abolirea Concordatului din 1949 a fost un act 
unilateral, fără înștiințarea, în prealabil, a părții catolice. Vreau să vă spun că după căderea 
regimului comunist, în 1989, relațiile dintre catolicii din țara noastră și Vatican se ghidează după 
același Concordat, semnat în 1929, considerându-se a fi, încă, de actualitate. Relațiile sunt acum 
normalizate, avem nunțiu apostolic la București, iar România are ambasador pe lângă Sfântul 
Scaun. Fără acest Concordat, în perioada comunistă am fost la cheremul statului, care a desființat 
Biserica Greco-Catolică, decizie care a atras după sine și confiscarea tuturor bunurilor acesteia, 
să nu uităm că greco-catolicii numărau 1.500.000 de suflete la acea vreme și aveau un număr 
însemnat de proprietăți și bunuri. Biserica Romano-Catolică, organizată înainte de 1948 în cinci 
dieceze (Arhiepiscopia de București, cu rang de Mitropolie, Episcopia de Iași, Episcopia de 
Timișoara, Episcopia de Alba Iulia, Episcopia de Oradea și Episcopia de Satu Mare) a fost redusă 
doar la două, București și Iași, după criteriul numeric, 750.000 de enoriași puteau forma o 
episcopie. După aceleași reguli s-a conformat și Biserica Ortodoxă Română. În 1990 s-a revenit la 
vechea organizare bisericească ante 1948. 

Aproape toți episcopii au fost încarcerați și au murit în închisoare, ca și mulți preoți, 
lucrurile fiind destul de complicate până la moartea primului dictator comunist român, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. O dată cu venirea lui Nicolae Ceaușescu la putere, în 1964, se poate observa o 
detașare de politica dejistă, dovadă că s-a poziționat împotriva aliaților din Pactul de la Varșovia, 
în chestiunea invadării Cehoslovaciei. Aceasta a însemnat pentru Ceaușescu o creștere a 
prestigiului în fața Occidentului. A început să fie primit de șefii statelor occidentale, iar în 1972, a 
fost primit chiar de papa Paul al VI-lea. După această vizită, Biserica Romano-Catolică din 
Moldova începe să simtă o dezghețare, prin simplul fapt că putea trimite preoți la studii de 
specializare. Primii trei bursieri au plecat de la Iași, în anul 1973, cu destinația Roma. Au urmat, 
apoi, și alții. Abia în 1977, o misiune plenipotențiară de la Vatican, a sosit în Moldova și s-a 
interesat de situația catolicilor de aici. După moartea episcopului Petru Pleșca (1905-1977), s-a 
reușit, chiar, numirea preotului Petru Gherghel, ca administrator apostolic al diecezei de Iași, ca 
din 1990, să fie consacrat episcop de Iași. 

 
– Cum vedeți acum situația Bisericii Romano-Catolică și care ar fi viitorul acesteia? 

 
– Chiar dacă după 1990 am revenit la organizarea bisericească deplină din punct de 

vedere canonic, acum ne confruntăm cu toate deficiențele trecerii de la un regim centralizat 
totalitar, la unul liber-concurențial. Datorită restructurărilor de tot felul, foarte mulți români au fost 
nevoiți să plece în afară, aceasta având repercusiuni foarte sensibile și pe tărâm religios. 
Episcopul Petru Gherghel a înfruntat fenomenul cu foarte mult curaj și cu multă luciditate. A avut 
grijă, plecându-i enoriașii, să le trimită și preoți. Din evidențele noastre, știm că avem plecați peste 
60.000 de enoriași din totalul de 260.000. S-au format, astfel, parohii masive (de exemplu, la 
Roma avem o parohie de 5.000 de credincioși), pentru ca ei să poată trăi într-o comunitate, să 
aibă o biserică și să poată avea servicii religioase cu regularitate. 

 
– Care a fost răspunsul bisericilor locale din străinătate față de cererile Episcopiei de Iași? 

 
– Cu mici rezerve, în 99% din solicitări, reacția a fost ideală. Au (am) realizat că toți suntem 

catolici și că ținta noatră este aceeași: să-L slujim pe Dumnezeu, pe Christos...  
 
– Vă mulțumesc! 
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Gavril ISTRATE 
 

ASOCIAȚIUNEA ASTRA 
 

 Înființată în anul 1861, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura 
poporului român, cunoscută sub numele de Astra, a desfășurat o activitate cum n-au mai cunoscut 
alte societăți înaintea ei. Animată de ideea unității Românilor din toate provinciile istorice, a militat, 
cu hotărâre, pentru apărarea și promovarea limbii naționale, pentru cunoașterea trecutului 
Românilor, pentru ridicarea prin cultură a populației rurale, de pretutindeni, pentru Marea Unire ce 
avea să se înfăptuiască la 1 Decembrie 1918. 
 În discursul inaugural, al lui Timotei Cipariu, rostit la înființarea Astrei, în octombrie 1861, ni 
se atrăgea atenția asupra pericolului de care ne era amenințată limba. În 1867 se crease 
dualismul în imperiul austro-ungar, soarta Transilvaniei nu mai depindea de Viena, ci de 
Budapesta, a cărei grijă era să suprime învățământul în limba română și să transforme toate 
școlile rurale în școli ungurești. Semnalul dat de Cipariu s-a dovedit salvator. Toate forțele 
conștiente ale neamului, din Transilvania, s-au ridicat în sprijinul limbii. 

Câțiva ani mai târziu, George Bariț atrăgea atenția asupra nevoii de a ne iniția în 
cunoașterea trecutului neamului: „Studiul istoriei patriei și a națiunii este pentru națiunea 
românească una din condițiile esențiale de viață. Dacă limba unei națiuni se numește cu tot 
dreptul a ei suflet, apoi istoria ei este acel mijloc minunat prin care se manifestă viața sa 
națională...”. 

Astra și-a făcut un titlu de mândrie din a urma sugestiile celor doi bărbați cu adevărat 
reprezentativi ai națiunii. Slujitorii ei au fost străini de orice politică de partid, de discriminări 
rasiale, sociale ori religioase. Ortodocși ori uniți, ei au mers, totdeauna, mână în mână. Ca 
latiniștii, mai înainte, s-au sprijinit pe masele populare pe care și le-au apropiat în activitatea pe 
care au desfășurat-o. Au militat pentru o largă colaborare cu scriitorii și, în general, cu cărturarii 
din celelalte provincii istorice. Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu, 
Nicolae Iorga și mulți alții au făcut parte din rândul membrilor de onoare ai Astrei. 

Astra a constituit, în mai multe privințe, un adevărat model pentru Academia Română, care 
avea să ia naștere în anul 1867. Ea a încercat să clădească lumea din nou, cu cărămizi românești. 

 
 

Universitarii Al. Husar (1920-2009) și Gavril Istrate (n. 1914), membri fondatori ai Astrei ieșene,  
participând la Adunarea Generală Anuală a Despărțământului Astra „Mihail Kogălniceanu” Iași (20 decembrie 1998) 
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Al. HUSAR 

 

DESPĂRȚĂMÂNTUL „MIHAIL KOGĂLNICEANU” 
 

 Fondată la 18.IX.1994, cu prilejul unei festivități care înseamnă ea însăși un eveniment, 
Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași al Astrei, reprezintă în istoria culturală a vechii capitale 
a Moldovei un moment decisiv. 
 Moment de-o înaltă, gravă semnificație, cu adânci rădăcini înfipte în trecut, cu largi 
perspective în viitor. 
 Astra (Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român), care a 
luat ființă în primăvara anului 1861 și care a jucat, cum se știe, un rol de seamă în dezvoltarea 
culturală a românilor din Transilvania, se baza tocmai pe strânsa legătură pe care o făcea („ca un 
steag cufundat în pământ pentru viitorul românilor”, cum arăta Cipariu doi ani mai târziu) între 
problemele de cultură și planurile de înfăptuire a unității depline a poporului român. 
 Bine știind că „unirea politică, țelul ultim al oricărui neam”, trebuie precedată de unirea prin 
gând și inimă („cugete și simțiri”), înaintașii noștri din veacul trecut, în frunte cu Eminescu și Slavici 
(organizatorii serbării de la Putna ca „purtătoarea unei idei, ideea unității morale a națiunii române, 
astfel încât pe viitor lucrările noastre să aibă una și aceeași țintă iar unificarea direcției spirituale 
să urzească de pe acuma unitatea destinelor noastre”), luptau pentru a așeza „temelia pe care 
timpul va așeza viitoarea Românie”. 
 Astra și asemenea asociații ce apar și în Bucovina și în Maramureș (ca Foaia societății 
pentru literatura și cultura română în Bucovina, începând din 1865, când „ideea reconstruirii 
edificiului nostru național face a vibra multe inimi, încălzind conștiințele”) nu urmăreau alt țel. Ci, – 
în frunte cu Cipariu, acel minunat călugăr din Blaj, savantul neobosit și minerul neîntrecut al limbii 
noastre, care observând că simțul național s-a deșteptat în toată românimea („Națiunea română a 
venit la conștiința pozițiunii ce i se cuvine între națiunile Europei”, convins că ea va face toți pașii 
cuveniți pentru a ocupa această poziție cu demnitate), spunea cu avânt: „Am început a ne elibera 
patria, am început, domnilor, dar abia am început, rămâne să continuăm și să terminăm”, sau 
George Barițiu, „cronicarul suferințelor națiunii române”, truditorul dascăl și publicist de la Brașov, 
cu Andrei Șaguna, care a lucrat cu râvnă mare pentru deșteptarea și întărirea românilor, cu Andrei 
Bârseanu, „suflet de aur și fără prihană, cântărețul senin al iubirii de neam”, care ne-a lăsat cea 
mai scumpă moștenire prin versu-i profetic Pe-al nostru steag e scris unire, cum îi caracteriza V. 
Goldiș, și apoi, cu V. Goldiș însuși, ca președinte al Astrei pledând pentru alungarea din sânul ei a 
vrajbei politice, cerând respectarea, în această privință, a tradiției Asociației ca „orice dihonie să 
tacă în fața templului sacru” – urmăreau înfăptuirea și consolidarea Unirii iar, după făurirea statului 
național, răspândirea științei și culturii în toate teritoriile locuite de români. 

În același sens, Astra înființată în Basarabia în 1924 (primul despărțământ în cadrele 
regimentului 35 Infanterie „Matei Basarab”, apoi al doilea în Cetatea Albă, în colțul cel mai 
îndepărtat al românismului, în mândra cetate a voievozilor Alexandru și Ștefan), cum scria ctitorul 
său, Onisifor Ghibu, „ea nu voia să fie un simplu aeropag literar sau științific, ci, mai înainte de 
toate, o cetate a solidarității naționale, întemeiată pe cultura națională, și totodată un focar de 
educație națională”. Și, cum atestă istoricii, Astra a fost în Basarabia în perioada interbelică o 
astfel de cetate, îndeplinind un rol misionar românesc. „Făclia luminii și limbii românești, trecând 
Carpații mângâia plaiurile Moldovei întregite și încălzea căminurile țăranilor de peste Prut, care    
n-au avut parte în trecut decât de fărâmiturile civilizației omenești”. 

Reînființată de curând, cu un program identic, reactualizând ideea fondatorilor Astrei că 
obligația lor fundamentală este luminarea poporului, că numai pe această cale se poate ajunge „la 
portul, la limanul dorit”, Astra basarabeană face un alegoric act de prezență la înființarea Astrei la 
Iași cu o lumânare de nuntă în mâna poetei Nina Josu, care din Drumul Văilor, de la Chișinău, o 
va duce prin țara de baștină până în inima Ardealului, la Sibiu și de acolo prin Iași o va întoarce, 
cu ochii în lacrimi, în triumf, în vatra natală. 
                                                            

 Articol publicat în „Revista română”, anul I, nr. 1, iunie 1995, p. 2. 
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Astra la Iași, în acest context, cea mai tânără fiică a bătrânei Asociații pentru literatura 

română și cultura poporului român, are o nobilă, luminoasă ursită. 
Bine știind că istoria Astrei este străbătută ca un fir roșu de ideea afirmării naționale, a 

cultivării limbii și trecutului de luptă a poporului, ea validează relația semnalată de S. Bărnuțiu la 
Blaj dintre libertatea națională și cultura națională: „Dacă-și vrea cultură, orice națiune să se 
unească mai întâi cu sine însăși, ca să se apuce de cultura națională cu puteri unite, căci cultura 
fiecărui popor este măsura fericirii și sigurității sale”. 

„Siguritatea”, sau, cum spunem noi azi, siguranța fiecărui popor, este deci în raport de 
cultura sa. Orașul de secole un centru reprezentativ al culturii naționale, o prezență activă în viața 
cultural-științifică a țării, orașul marilor unirii, cum spunea cândva Iorga, „Iașii au fost întotdeauna 
marele laborator al idealurilor românești”. 

Într-o vreme când, ca și în secolul al XIX-lea, „principiul domnitor care preocupă Europa, 
rechemarea la viață a tuturor națiunilor care au avut un trecut pe care istoria, această depozitară 
fidelă îl transmite generațiilor”, redevine actual, imperativul cu atâta energie lansat în Cursul de 
drept public ținut la Iași în 1861 de Simion Bărnuțiu: „românii să se unească între dânșii pe tot 
teritoriul locuit de români” redevine un imperativ național pe ambele maluri ale Prutului. 

La Iași, în fosta capitală a Moldovei, unde spunea Xenopol: „Suntem un popor de o viță și 
de un sânge și, prin urmare, avem nu numai dreptul dar și datoria de a trăi împreună iar menirea 
noastră ca popor nu e de conceput decât în legătură cu românii de peste hotare” – acest imperativ 
ține de însăși menirea noastră ca popor. 

Cuprinzând printre membrii săi fondatori, am putea spune, floarea intelectualității locale 
(profesori, numeroși profesori universitari, scriitori, ziariști, juriști, ingineri, economiști) apariția 
Astrei la Iași n-are semnificația unui eveniment local. Ci, privită în evoluția ei, pe axa Sibiu-
Chișinău, în lupta pentru unitatea culturii, adâncind legăturile dintre noi în slujba acelorași țeluri, în 
lumina obiectivelor ei seculare, Astra poate exercita o funcție organică în promovarea unității 
spirituale-culturale la un nou nivel. 

Stindard al spiritualității noastre, sub steaua lui M. Kogălniceanu, adevărat pater patriae, 
care spunea: „Eu privesc ca patria mea toată acea întindere de loc unde se vorbește românește și 
ca istoria națională, istoria Moldaviei întregi, înainte de sfâșierea ei, a Valahiei și a fraților din 
Transilvania”, Astra la Iași poate fi un imbold de apropiere a spiritelor, o punte de legătură, poate 
decisivă. Și, putând spune și noi ca înaintașii noștri de acum un veac: „Dacă dreptul are vreo 
putere pe acest pământ...”, o punte inexpungabilă, definitivă... 

Înființarea Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași. Dumitru Bunea, Maria Trocin, Al. Husar (1920-2009) și Areta Moșu – 18 noiembrie 1994  
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