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 În una din extraordinarele 
sale emisiuni la televiziunea româ-
nă, regretatul muzicolog Iosif Sava 
spunea că o primă investigaţie a 
Domniei Sale în cîteva biblioteci 
publice şi arhive ale unor instituţii 
muzicale din New-York, îl făcea să 
creadă că există vreo 4000 de cronici 
despre prezenţele lui Enescu pe 
afişele şi în viaţa muzicală 
americană, care n-au fost încă 
studiate şi comentate de cercetători. 

Mă gîndisem atunci la cîte 
lucruri nu se cunosc despre rolul pe 
care l-a jucat marele muzician în 
dezvoltarea culturii basarabene în 
anii interbelici, cîte informaţii, cro-
nici, mărturisiri stau încă în umbră, 
nedescoperite de cercetători. Şi da-
că unele cotidiene chişinăuiene din 
acele timpuri se mai pot găsi prin 
biblioteca Academiei Române, sau a 
Universităţii din Iaşi, apoi publi-
caţiile din Bălţi, Cahul, Soroca etc. 
reprezintă o mare raritate. Or anu-
me din ziarele acelor vremuri aflăm 
multe lucruri  noi, ce ţin şi de istoria 
culturii din spaţiul pruto-nistrean.  
  Preocupat vreme de mai 
mulţi ani de istoria Operei basarabene 
(1918 – 1922), am fost mişcat cînd 
aflasem că anume George Enescu a 
contribuit, în cea mai mare măsură, 
la fundarea unui Teatru liric la 
Chişinău. ( Voi aminti aici că în ur-
ma primelor concerte date la 

Chişinău cu orchestra simfonică din 
Iaşi în 25, 28 şi 29 martie 1918, 
marele mu-zician îl lasă pe violonis-
tul Jean Bo-bescu să organizeze în 
capitala Ba-sarabiei „un Teatru de 
operă cu o orchestră stabilă”. La 6 
august a aceluiaşi an „Opera basar-
abeană” îşi în-cepuse activitatea cu 
„Faust” de Ch. Gounod)  

Întîlnirea cu spectatorul chi-
şinăuian a produs o impresie adîncă 
asupra maestrului, ceea ce l-a făcut 
să declare că „publicul basarabean a 
ştiut să aprecieze adevărata valoare a 
concertelor simfonice. Lumea de acolo 
este, în mare parte, cultă. De aceea este 
foarte răsfăţată, iar noi i-am trimis lău-
tari, dansatori şi artişti de operetă cu 
„Baba Hârca”, ceea ce i-a făcut pe fraţii 
noştri basarabeni să creadă că suntem 
mai înapoiaţi decît dînşii. Concertele 
noastre au făcut deci un mare contrast 
şi au fost suficient de bine apreciate. 
Foarte multe părţi au fost bisate şi repe-
tate” ( ziarul ieşean „Teatrul de mîi-
ne”, 1918, 15 aprilie) . 

Enescu mai spune altui gaze-
tar că este necesar să se înfiinţeze la 
Chişinău un Conservator şi o or-
chestră simfonică şi că „Basarabia 
este pentru noi un juvaier în toate pri-
vinţele şi datoria noastră este să ajutăm 
prin toate mijloacele trezirea poporului 
la viaţa culturală şi artis-tică, căutînd 
simpatia fraţilor noştri moldoveni şi 
făcîndu-le tot binele de care au fost pri-
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vaţi atîta vreme” (zia-rul chişinăuian 
„România de mîine”, 1918, 15 apri-
lie). „ Aşa de mult am îndrăgit această 
ţară – avea să mărturisească maestrul 
aceluiaşi ziar (29 martie) - încît o să vin 
în curînd iarăşi pentru a da concerte la 
Bălţi, la Soroca şi oriunde m-ar chema 
cineva. Aş fi fericit dacă aş putea ajuta 
din venitul concertelor orice fel de bine-
facere”.  

Maestrul se ţine de cuvînt. 
Deja la 12 aprilie al anului amintit, 
sala „Modern” din Bălţi îl 
găzduieşte pe celebrul muzician. Nu 
avem informaţii vizavi de program-
ul acelui concert , însă din presa 
bălţeană din acele timpuri cuno-
aştem că „întreg beneficiul , (...) a fost 
depus de domnia sa  pentru scopuri cul-
turale şi  astfel au luat fiinţă: Casa de 
citire şi Societatea culturală „George 
Enes-cu”, precum şi foile de propagandă 
culturală „Glasul Moldovenesc” şi 
„Unirea” - primele gazete româneşti ce-
au apărut în localitate între anii 1918-
1920”  
(„Vremea”, 3. VI. 1923, Bălţi). 
Amintim aici cîteva nume din cele 
ce au ajutat la înfiinţarea Societăţii şi 
a acelor gazete: Generalul Schină, 
comandant al Diviziei I-a Cavalerie, 
maiorii Pleniceanu şi Grăinceanu, I. 
Petrescu-Podari şi Ionescu-Secui, 
învăţători-propagandişti, A. Crudu, 
fost prefect, Diomid Caliştru, fost 
deputat, Traian Critescu, publicist, 
colonel Bacaloglu, protopop Lun-
gulescu ş. a. O perioadă mai înde-
lungată, preşedinte al Societăţii a 
fost primarul oraşului dr. Em. 
Buzenchi. Societatea culturală şi de 
binefacere George Enescu  este înfi-
inţată la Bălţi la 15 august 1918, prin 
votarea statutului şi alegerea unui 
comitet de conducere. La acele 

20000 de lei, lăsaţi de Enescu în ur-
ma concertului său din aprilie, Gen-
eralul Schină, ajutat şi de „alte suflete 
dornice pentru răspîndirea culturii 
naţionale”, a mai adăugat aproxima-
tiv 50 mii. Săptămînalul „Glas 
Moldovenesc”, al cărui direc-tor era 
atunci I. Petrescu-Podari, publică „o 
lămurire cît mai deplină a rostului so-
cietăţii”: „1. Răspîndirea culturii 
româneşti mai întîi în judeţul Bălţi şi 
în celelalte judeţe înfiinţînd filiale. 2. 
Opere de binefa-cere şi anume aju-
torarea orfanilor şi a văduvelor, ce 
n-au primit ajutor de la stat sau pe 
cale particulară. În ceea ce priveşte 
realizarea primului punct, Socie-
tatea îşi propune ur-mătoarele: a) 
Înfiinţarea de cursuri de limba, isto-
ria, literatura şi geog-rafia ţării 
româneşti; b) Fundarea de biblioteci 
populare cu cărţi de li-teratură 
română; c) Susţinerea de publicaţii 
româneşti, gazete, reviste etc; d) În-
fiinţarea şi răspîndirea unei bibli-
oteci de popularizare; e) Pub-
licaţiuni de tablouri istorice na-
ţionale şi opere de artă naţională; h) 
Înfiinţarea de coruri bisericeşti şi 
cîntece româneşti patriotice şi popu-
lare; f) Înfiinţarea şi susţinerea unui 
teatru românesc; g) Încurajarea in-
dustriei casnice şi, în special, a por-
tului românesc; j) Înfiinţarea de lo-
caluri pentru educaţia sportivă a 
copiilor; l) Înfiinţarea unei săli de 
lectură; m) Înfiinţarea de şcoli de 
dansuri româneşti. ”După cum 
menţiona ziarul, chiar în ziua naş-
terii maestrului („Cuget 
Moldovenesc”, 19.VIII, 1918) acesta 
era „în linii generale” cîmpul de ac-
tivitate a Societăţii conduse de un 
comitet în fruntea căruia se afla „un 
om de valoarea domnului General Ana-
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stasiu, comandantul Diviziei a 9-a In-
fanterie, iar din comitet mai făcînd parte 
un profesor bucovinean şi doi învăţători 
de peste Prut, unul avînd însărcinarea 
de Secretar al comitetului”.  

Societatea „Enescu” de la 
Bălţi îşi propunea o activitate pe mă-
sura unui minister. Dacă nu mai 
mult. Astăzi însă spre marele nostru 
regret, nu cunoaştem aproape nimic 
despre acea Societate, autorul aces-
tor rînduri mai avînd doar în arhiva 
sa o listă a membrilor comitetului de 
conducere a acelei organizaţii, care 
la 1930 se numea de acum Societatea 
Culturală Naţională „George Enescu”. 
Iată cum arăta acel comitet: Marc 
Văluţă, directorul liceului „I. Crean-
gă”– preşedinte, Dr. Emilian Bu-
zenchi, senator şi Nicolae Palamaru, 
preşedintele asociaţiei profesorilor 
secundari din Bălţi, – vicepreşedinţi, 
Petru Stati – Secretar general, Mihail 
Certan – casier, Lelia Buzenchi, di-
rectoarea liceului „Domniţa Ileana”, 
Grigore Trelea, preşedintele aso-
ciaţiei învăţătorilor din Bălţi, Gheor-
ghe Cârţu, directorul şcolii normale 
şi Mihail Horn – membri ai co-
mitetului. Mai ştim că la teatrul 
„Unirea” se organizau sistematic 
şezători artistice, la care participau 
corul şi echipa dramatică a Societăţii. 

La 2 februarie 1919, într-un 
local frumos, încăpător şi bine încăl-
zit, situat pe strada Regele Ferdinand 
nr. 173, se deschide Biblioteca So-
cietăţii culturale şi de binefacere 
„George Enescu”. Această im-
portantă acţiune a fost posibilă da-
torită amabilităţii intendentului 
garnizoanei Bălţi, maior Porumb, 
care a cedat una din camerele ocu-
pate de intendenţă. Presa timpului 
mai remarcă şi bu-năvoinţa consil-

ierului agricol G. Săpunaru, care „în 
scopuri culturale a pus la dispoziţia 
societăţii întreaga bibliotecă a Ser-
viciului agronomic al judeţului, (...)  
peste 300 de volume” („Glas 
moldovenesc”, 26.XII,1918 ). Şi 
domnul director al justiţiei, I. Pe-
livan, de asemenea, trimise un 
număr impunător de cărţi, aflăm din 
aceeaşi sursă. 

La data deschiderii, Bibliote-
ca avea aproape 1000 de volume (în 
afară de ziare şi reviste). Erau cărţi 
de literatură românească, de autori 
clasici, cărţi de ştiinţă, istorie, cul-
tură, filozofie... 

La ceremonia de deschidere 
a Bibliotecii, un cor de ofiţeri sub 
conducerea locotenentului Geleş, a 
cîntat Imnul Regal, iar directorul 
ziarului bălţean „Unirea”, Colonelul 
Bacaloglu a remarcat însemnătatea 
evenimentului, amintind că timp de 
100 de ani cultura românească a fost 
oprită în Basarabia şi că „ basara-
benii cu dor de neamul şi limba 
românească au acum prilejul de a o 
cunoaşte şi a se împărţi din luminile 
ei” („Unirea”, 6.II.1919). Vorbise şi 
Preşedintele Societăţii „George Ene-
scu”, General Anastasiu, care a 
subliniat că „societatea are un scop 
moral şi social, de a îmbrăţişa toate 
producţiunile de artă şi cultură ro-
mânească şi de a ajuta pe cei în 
suferinţă cari nu au nici un sprijin 
de alt undeva” (idem). 

Anticipînd evenimentul, a 
doua zi de Crăciun 1918, „Glas Mol-
dovenesc”, într-un articol consacrat 
deschiderii Bibliotecii menţiona că „ 
faţă de raritatea cărţilor bune în 
timpul de faţă şi de preţurile colosal 
de scumpe, cu care se poate obţine 
nu numai o carte, dar chiar un ziar, 
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deschiderea bibliotecii Societăţii 
„George Enescu”, pe lîngă rostul 
naţional cultural ce-l are de 
îndeplinit în acest oraş (Bălţi, n.n.), 
satisface şi o imperioasă necesitate 
sufletească care în ultimul timp în-
cepuse a fi chiar adînc simţită”. 

A doua oară George Enescu 
a venit la Bălţi la 25 mai 1923, cînd, 
acompaniat de talentatul pianist Ni-
colae Caravia, s-a produs într-un ex-
cepţional concert în teatrul „Uni-
rea”. În ziua recitalului, marele 
maestru vizitase Biblioteca Societăţii 
ce-i purta numele, unde a lăsat mai 
multe volume de cărţi, pentru care 
Preşedintele Societăţii dl. dr. 
Buzenschi i-a mulţumit călduros în 
numele orăşenilor. Găzduit şi de dl. 
St. Sadovici, preşedintele comisiei 
interimare a oraşului, la ora nouă 
sea-ra, într-o sală devenită mult prea 
neîncăpătoare, celebrul artist a fas-
cinat publicul bălţean.  

A doua zi, înainte de plecare, 
G. Enescu face cunoştinţă cu clasa 
de vioară a şcolii de muzică din 
Bălţi, unde în cartea pentru oaspeţi 
scrie: „Sincerele mele felicitări Dom-
nului profesor de violină Beno Ech-
erling pentru excepţionala sa meto-
dă, justeţea şi ţinuta elevilor săi 
demnă de laudă”. 

George Enescu mai concer-
tează la Bălţi în 1927 (13 şi 14 
martie), 1932 (24 mai) şi 1937, cînd la 
24 noiembrie, la gara Pămînteni, 
celebrul compozitor şi interpret a 

fost întîmpinat cu ovaţii de intelec-
tualitatea românească în frunte cu 
Mihail Cucer, primarul municipi-
ului, care a depus toată stăruinţa să-
l primească pe înaltul oaspete cum 
nu se poate mai bine. După concer-
tul de la Teat-rul Scala, maestrul a 
fost omagiat la Cercul militar de 
către Societatea „Enescu”, unde au 
rostit calde şi emoţionante cuvîntări 
generalul Bengliu, comandant de 
divizie, prefectul judeţului Em. 
Catelly, directorul liceului „Ion 
Creangă” şi prim-vicepreşedinte al 
Societăţii M. Vă-luţă, Ioan Pascu, 
decanul biroului de avocaţi şi alţii. 
După cum mai menţiona presa 
bălţeană, s-au evocat primii ani 
după unirea din 1918, cînd maestrul 
Enescu, sol genial al simţirii 
româneşti, realiza cucerirea su-
fletească a Basarabiei restituite, fiind 
chiar la Chişinău în acea me-
morabilă zi de 27 martie, cînd şi-a 
contramandat concertul pentru a eli-
bera sala, unde s-a sărbătorit is-
toricul eveniment.  

Suntem siguri că mai dev-
reme sau mai tîrziu, se va vorbi pe 
paginile ziarelor, ale revistelor de 
specialitate sau în diverse mono-
grafii, despre acele clipe petrecute 
de marele Enescu la Bălţi, se vor de-
scoperi lucruri interesante, vom 
completa cu emoţionante pagini is-
toria culturii noastre naţionale. 
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