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P R E F A Ţ Ă
Studiind istoricul oraşului Bălţi, am constatat că până
în secolul XX despre el se cunoştea puţin şi încă mai puţin se
publica, comparativ cu Chişinăul şi alte localităţi ale
republicii. De ce? Răspunsul (parţial) la această întrebare
l-am găsit într-un articol al lui Dumitru Iov, publicat în 1933
în revista „Viaţa Basarabiei” (nr. 12, p. 47-52), în care scrie:
„Dintre cele 9 capitale de judeţe basarabene, oraşul Bălţi are o
structură şi o viaţă specifică. Zămislit la împerecherea
Răutului cu Răuţelul, între uriaşe oglinzi aşternute de bălţi
mâloase şi duhnind izuri grele, oraşul e în luptă cu zgârcenia
naturii, în ciuda căreia se întinde încetățenindu-și mereu
crescând a lui fiinţă. În ţarina istoriei oraşul Bălţi n-a tras
brazde. Oricât am cerceta documentele vremurilor,
străduinţa noastră nu va întâlni acest oraş în tovărăşia
Hotinului, Sorocii, Orheiului şi a celorlalte aşezări din care
istoria şi-a tras firele. Lipsa de personalitate în trecut a
judeţului şi oraşului Bălţi se datoreşte faptului că în trecut se
referea la judeţul Iaşi. Abia de la 1918, el devine oraş de sine
stătător şi începe să-şi nevedească o existenţă proprie”. În
viziunea mea, alt motiv este că pe parcursul a sute de ani
ţarismul (şi nu numai) se străduia să „înăbușe” oraşul Bălţi
cu străini, cărora le era indiferentă soarta oraşului.
Informaţii foarte succinte despre or. Bălţi găsim în
cartea lui P. Cruşevan „Basarabia”, scrisă în limba rusă şi
editată la Chişinău în 1903. Ceva mai târziu apar şi alte
lucrări, în care se descrie mai pe larg viaţa social-culturală şi
demografică a oraşului Bălţi, dezvoltarea căruia, cu timpul,
capătă o ascensiune vădită. Astfel, Gh. Ghibănescu, cunoscut
istoric, membru corespondent al Academiei Române, publică
la Iaşi o schiţă istorică (1931) cu denumirea „Slobozia
Bălţilor”, care conţine succinte date despre originea oraşului,
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etapele lui de dezvoltare; se precizează anumite momente
istorice despre biserica şi oamenii satului Slobozia Bălţilor
etc. Unele aspecte descrise de Gh. Ghibănescu trebuie
verificare şi interpretare în baza datelor acumulate şi
confirmate pe parcursul anilor.
În 1933, A. Zigberman şi Ef. Haşchelevici editează
„Almanahul oraşului şi judeţului Bălţi”, în care sunt incluse
articole referitoare la diverse aspecte ce ţin de istoricul şi
dezvoltarea urbei. Într-un amplu articol, primarul mun. Bălţi,
dl Ştefan Pirogan, analizează, argumentat şi chibzuit,
perspectiva de dezvoltare a tuturor activităţilor din oraş.
Prefectul judeţului, Iacob Cociorvă, la rândul său, descrie
cum se gospodăreşte în localităţile judeţului şi care este
planul lui de dezvoltare în anii premergători. Almanahul
prezintă şi informaţii referitoare la activitatea Camerei
Agricole şi a infrastructurii judeţului Bălţi, evidenţiază
aspectele vieţii culturale şi economice a oraşului.
În anul 1938 iese de sub tipar altă carte, cu denumirea
„Primul Ghid al oraşului şi municipiului Bălţi”, întocmită de
medicul-dentist Iosif Broitman şi tipărită la tipografia
„SEGAL” din localitate. În cele 130 de pagini, succint, sunt
reflectate: caracteristica generală a urbei, infrastructura,
principalele forme de activităţi şi servicii prestate la acele
timpuri. Ghidul prezintă imagini istorice ale unor clădiri
administrative, ale instituţiilor publice şi ale conducătorilor
acestora. Unele date prezintă un interes deosebit şi în zilele
noastre.
Istoricul municipiului Bălţi şi-a găsit reflectarea şi în
unele publicaţii din ultimele decenii, conţinutul cărora s-a
axat pe aspectele vieţii social-culturale, economico-financiare
etc. Spre regret, în anumite lucrări se întâlnesc şi informaţii
mai puţin credibile, cu abateri de la realitatea obiectivă a
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proceselor în care s-au desfăşurat evenimentele la momentul
respectiv.
După toate cele menţionate, pot să fiu întrebat: Ce V-a
făcut să scrieţi această lucrare? Rezonabilitatea întrebării este
evidentă şi voi răspunde la ea în modul următor.
Lucrul prin arhive şi biblioteci m-a făcut să constat că
viaţa multilaterală şi oamenii – făuritorii istoriei oraşului
Bălţi – sunt două componente studiate şi descrise insuficient.
Este evident că acest lucru migălos necesită un imens efort,
mult timp, răbdare, dorinţă şi oameni capabili să-l realizeze.
Totuşi, prima ce m-a făcut să încep această lucrare a fost
dorinţa de a contribui la excluderea elementelor de denaturare a realităţilor istorice prin prisma propriei viziuni.
Totodată, am dorit să completez unele aspecte ce ţin de viaţa
oraşului şi de oamenii lui, să continuu cercetarea şi
descrierea vieţii publice în aspect cronologic.
În al doilea rând, informaţiile descrise cu multe secole
în urmă nu rareori se schimbă radical şi necesită completarea
în baza noilor cercetări, prin metode contemporane, sau în
general nu sunt acceptate drept veridice la momentul actual.
În al treilea rând, viaţa este într-o permanentă
transformare – apar noi fenomene istorice (sociale, economice, demografice, naţionale etc.), se succed generaţii de
oameni, care, în ansamblu, lasă amprente specifice în dezvoltarea societăţii. Astfel, şirul noilor cercetări, analize şi
aprecieri trebuie continuat.
În sfârşit, nu mai puţin important este să nu dăm
uitării cele mai sacre datini şi amintiri despre neam, plaiul
natal şi oraşul Bălţi, care trebuie să devină sfânt pentru
originarii şi locuitorii lui.
Un alt motiv important, care m-a făcut să cercetez
istoricul Bălţiului, a fost evidenţierea dreptului istoric, adică
întreruperea stereotipului de falsificare şi repetare inten6

ţionată a erorilor admise de către alţi autori, care au predominat mulţi ani. O astfel de atitudine se califică drept crimă
ştiinţifică; ea nu poate fi înţeleasă şi acceptată în nici o formă.
Sunt ferm convins că sensul acestei expresii va fi pe înţelesul
tuturor şi nu are nevoie de argumentare suplimentară.
Cu alte cuvinte, scopul principal al acestei lucrări
multidimensionale a reieşit din necesitatea reevaluării proceselor istorice, reflectării obiective a fenomenelor sociale, care
au avut loc la diferite etape de existenţă a oraşului Bălţi.
Realizarea acestui studiu complex s-a bazat pe o analiză
minuţioasă a informaţiilor publicate din cele mai vechi
timpuri şi pe valorificarea documentelor din fondurile
Arhivei Naţionale a Republicii Moldova şi din arhiva
municipiului Bălţi. Unele informaţii le-am obţinut din cercetările personale şi din cele memorizate pe parcursul vieţii. Mam străduit să evit interpretarea unor informaţii fabuloase,
cu elemente de intoxicare falsă a fenomenelor istorice, şi
evident mincinoase, dar redate drept adevăr, în ultimă
instanţă. De asemenea, nu am considerat oportun să abordez
unele episoade neînsemnate sau descrise pe larg în alte
publicaţii.
Mărturisesc sincer că nicicând nu am fost indiferent
faţă de soarta orașului natal şi de oamenii lui. De aceea am şi
dorit să contribui personal la elucidarea unor evenimente–
cunoscute, văzute şi trăite de mine – şi să le descriu prin
prisma propriei viziuni. Cu toate că nu locuiesc în Bălţi din
anii tinereţii, îl păstrez mereu în inimă şi nicicând nu l-am
părăsit. Vizitându-mi părinţii, casa părintească şi rudele,
întotdeauna mă interesau şi mă bucurau toate evenimentele
frumoase şi mult mă îngrijorau cele negative, poate mai mult
chiar decât pe unii care locuiesc permanent în acest oraş.
Oraşul copilăriei mele de acum 65-70 ani a crescut
mult, a devenit frumos şi măreţ. Generaţiile de oameni s-au
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schimbat spre bine şi m-a impresionat îndeosebi faptul că se
nasc multe personalităţi notorii, care ridică imaginea nu
numai a capitalei de nord a Republicii Moldova. Unica mea
dorinţă este ca următoarele generaţii să-i poarte de grijă
oraşului Bălţi, ca el să nu fie dat uitării şi lăsat pradă
răufăcătorilor.
Ca în orice lucrare cu o tematică variată, s-au putut
strecura şi unele inexactităţi. De aceea rog cititorii să fie
indulgenţi şi înţelegători.
Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de
mine şi m-au susţinut moral, precum şi celor care,
dezinteresat, au sponsorizat această ediţie.
Cu recunoştinţă,
autorul
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I
ÎNDEPĂRTATUL TRECUT AL PLAIULUI
Toate neamurile care s-au scurs peste noi,
ca să ne „elibereze”, s-au străduit să strivească
în noi demnitatea de Neam, dar şi pe cea
umană. După 200 de ani de robie sub turci şi
aproape 200 – sub ruşi, basarabeanul, se pare,
are sentimente vagi faţă de libertate. El ca şi
cum se vrea condus, în loc să conducă.
Nicolae Dabija

Originea Ţării şi soarta Neamului

Întrebările: De unde se trag Ţara Moldovei şi Ţara Românească? şi De unde vine Neamul tuturor românilor? dintotdeauna îi frământa pe înaintaşii noştri. Au căutat un răspuns şi
marii cronicari moldoveni – Grigore Ureche, Miron Costin,
Ion Neculce, Nicolae Costin, Dimitrie Cantemir – şi alte
personalităţi ale timpului. Mai târziu istoricul acestei valoroase probleme a fost elucidat de Nicolae Bălcescu, Petru Major, Alexandru Xenopol, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Zamfir
Arbore, Ştefan Ciobanu, Ion Nistor, Ion Hâncu, Gheorghe
Bezviconi, Petre Cazacu, Anton Moraru, Iurie Colesnic, Nicolae Dabija. Aceştia şi alte personalităţi progresive (Grigore
Vieru, Nicolae Testemiţanu, Ion Vatamanu, Ion Ungureanu),
încurajaţi de năzuinţa patriotică de a apăra cinstea şi demnitatea naţiunii, numele poporului şi al ţării, au muncit toată
viaţa cu jertfire de sine pentru restabilirea adevărului istoric.
Teritoriul dintre Prut şi Nistru, care se întinde de la
Marea Neagră până la Ceremuş (Hotin), prezintă doar un
9

segment din teritoriul populat cândva de daci, pe care ulterior s-a format poporul român. Din aceste considerente, istoria acestei bucăţi de pământ poate fi studiată doar împreună
cu a altor teritorii românești. Primele urme ale civilizaţiei,
descoperite de arheologi, au o vechime de 300 mii de ani1.
Într-o publicaţie recentă2, Valeriu Dulgheru prezintă o
scurtă informaţie preluată din lucrarea „Unde s-a născut
civilizaţia?” a cercetătorului american William Schiller:
„Civilizaţia s-a născut acum 13–15 mii ani acolo unde astăzi
se găseşte poporul român, răspândindu-se apoi atât spre est,
cât şi spre vest”.
Senzaţională informaţie ne prezintă şi doctorul în
medicină, Lucian Cueşdean („Timpul”, 30.09.2010, p.8), care,
după două decenii de studii, a ajuns la concluzia, că 80 de
milioane ale comunităţii punjabi din Asia, vorbesc o română
arhaică. Astfel, numai „limba punjabi” din India are peste
2 000 de cuvinte curat româneşti, iar multe din cuvintele
punjabi comune cu româna sunt comune şi cu latina. Autorul
susţine că actuala populaţie punjabi, din nordul Indiei, ese
urmaşa unui trib de geţi localizaţi în Asia Centrală cu peste
2 500 mii de ani în urmă, care vorbeau „latina” până la
apariţia Imperiului Roman. În ziua de azi, româna sau
aromâna, se vorbeşte în nordul Mării Adriatice, până la
Volga, iar în Kazahstan sunt acum, oficial, 20 000 de vorbitori
de limba română. Lucian Cueşdean conchide, că „într-un
trecut imemorial, exista o singură limbă europeană, cel mai
probabil româna arhaică, sau geto-dacă, şi care printr-o serie
de migraţii şi modificări a născut toate limbile indoeuropene, printre care şi latina. Iar războiul daco-roman a
fost unul fratricid”.
Despre începuturile neamului românesc, Alexandru
Bodur menţionează: „Abia din secolul VI î.Hr. ne vin primele
ştiri despre strămoşii noştri. Herodot, ne povesteşte despre
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pământul astăzi ocupat de români, în legătură cu campania
lui Darius, regele perşilor, împotriva sciţilor în anul 513 î.Hr.
Acest teritoriu era populat de daci şi geţi”3.
Cele mai vaste informaţii arheologice s-au descoperit
în partea de jos a râului Prut – instrumente din piatră. La
nordul Basarabiei, prin apropierea râurilor, de asemenea au
fost găsite lucruri de acest gen4. În perioadele mai târzii, în
locurile menţionate au fost descoperite nu numai topoare din
piatră bine şlefuite, dar şi vase din ceramică5.
Trebuie susţinută şi afirmaţia lui Petre P. Moldovan6,
care scrie: „Este o realitate crudă faptul că, în urma eforturilor depuse de-a lungul mai multor decenii, mai ales în perioada confruntărilor ideologice crâncene Est–Vest, de autori
din Rusia, România, dar şi din Moldova, în mediul informativ european circulă reprezentări de-a dreptul deșănțate despre conceptul etnic al moldovenilor şi despre denumirea limbii romanice, vorbită de ei”.
Este stabilit faptul că primele relatări despre istoria
popoarelor au fost transmise oral, din generaţie în generaţie,
ca mai apoi să fie fixate în scris. Astfel, „cei dintâi istorici au
fost creatorii populari, legendele, cântecele şi baladele fiind
un mare izvor istoric”7.
Cunoscutul istoric Ion Nistor8 scrie că, din punct de
vedere al configuraţiei geografice, ţinutul de la poalele răsăritene ale Carpaţilor şi până la apa Nistrului, care-l hotărniceşte dinspre miază-noapte şi răsărit, ni se înfăţişează ca un
întreg geografic bine determinat. Acest vast ţinut a avut în
trecut aceeaşi soartă istorică. În timpurile străvechi pe aici
„hălăduiau” triburi nomade din stepele estului, care veniră
peste seminţiile tracice şi se răspândiră peste Prut şi Nistru.
Dintre aceste seminţii cele mai renumite erau dacii şi geţii.
Dacii cuprinseră munţii şi regiunea dealurilor, în timp ce geţii au îndrăgit mai mult câmpiile mănoase de la şes. Geţii şi
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dacii erau oameni harnici şi muncitori în vreme de pace şi viteji pe timp de război.
Nicolae Dabija9 menţionează că renumitul istoric
Iordanes vorbea foarte frumos despre trecutul glorios al
strămoşilor noştri – geţii – care erau destoinici şi pricepuţi,
aveau legi scrise, după care se conduceau în viaţă zi de zi.
Mai mulţi autori arată că „bogăţia Daciei a fost în
interdependenţă cu realizările deosebite, pe care le putem
numi: Zidul de apărare („murus dacicus”); Plugul dacic –
probabil, inventat în prima jumătate a secolului IV î. Hr.;
Scrierea pictografică; Calendarul dacic de 365 zile pentru un
an şi care reflectă cunoştinţe avansate de astronomie”. Medicii daci cunoşteau anatomia şi practicau chirurgia, efectuau
chiar şi trepanaţii craniene. Farmacopeea dacică era deosebit
de avansată. Unele plante erau folosite drept medicamente
terapeutice, iar altele – în calitate de preparate anestezice.
Autorii evidenţiază trei motive principale, care i-au determinat pe romani să înceapă războaiele de cucerire a Daciei: 1) imensele bogăţii materiale, care trebuiau „luate” şi exploatate în continuare; 2) implicarea dacilor în politica internă a romanilor; 3) incursiunile militare ale dacilor în
provinciile ocupate de romani10.
În jurul anului 80 î.Hr., iminenţa pericolului roman
determină unificarea geto-dacilor şi crearea primului stat
centralizat sub conducerea regelui Burebista (82–44 î.Hr.). El
a reuşit să unească geţii şi dacii întru-un mare stat, ce se
întindea până în Carpaţii nordici, Dunărea Mijlocie şi râul
Morava, munţii Balcani. În urma unor campanii militare reuşite, Burebista şi-a impus autoritatea asupra triburilor getodacice dintre Siret şi Nipru11.
După moartea lui Burebista, statul se destramă12. Peste
un timp, regele Decebal (87–106 d.Hr.) realizează din nou o
unificare a populaţiei geto-dacice, întemeind un regat mare şi
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puternic, care îngloba în hotarele sale întreg Ardealul, ţinuturile ce se aşterneau la poalele munţilor până după Dunăre şi
până spre Nistru. Datorită înţelepciunii şi energiei sale, regatul a ajuns, cu timpul, atât de puternic, încât îndrăzni să ameninţe pacea şi siguranţa Împărăţiei Romane, care, la începutul erei creştine, era cea mai mare şi mai puternică împărăţie
din lume. În fruntea acestei împărăţii, pe vremea lui Decebal,
se găsea împăratul Traian (Marcus Ulpius Traianus), un bărbat cumpătat şi hotărât, care, văzând că regele dacilor aţâţă
necontenit popoarele tracice din sudul Dunării contra
stăpânirii romane, îşi puse în gând să-şi măsoare puterea cu
Decebal.
În acest scop, Traian a aşternut un pod statornic peste
Dunăre, a pornit cu o mare oaste contra lui Decebal şi, după
câteva războaie crâncene (101–102 şi 105–106 d.Hr.), îl învinge pe Decebal, cucerind regatul geto-dacic şi
încorporându-l în Imperiul Roman (107 d.Hr.). În amintirea
acestei măreţe fapte, Traian a poruncit să se ridice în Roma
un stâlp din marmură, acoperit cu un brâu de sculpturi ce
reprezentau luptele lui cu dacii. Stâlpul înfrumuseţează şi
până în prezent una din pieţele publice ale Romei şi este
cunoscut sub denumirea „Columna lui Traian”. Prin cucerirea Daciei şi ocuparea podişului transilvănean, Traian a
asigurat Imperiului Roman un important punct strategic de
la nordul Dunării.
După ocuparea Daciei de către romani începe
constituirea Daciei romane. Teritoriile de astăzi ale Ţării
Moldovei erau pe atunci partea de nord a Imperiului Roman,
unde în curând au fost ridicate Valurile lui Traian, pentru
stăvilirea invaziilor triburilor nomade de la Răsărit.
Romanizarea a cuprins toate regiunile care aparţineau
Imperiului Roman. Apoi a intervenit migraţia popoarelor
barbare, mai caracteristică fiind cea a slavilor. Ei apar încă în
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secolul V î.Hr. şi se așază în mase compacte la sud de Dunăre
până în secolul VIII. Intensitatea colonizărilor slave e mai
puternică pe coasta Traciei, în Moesia Superioară şi Inferioară. Informaţii despre starea populaţiei romanice din secolul VI d.Hr. de pe timpul lui Justinian găsim în cartea lui
Procopius „De Aedificiis”, care citează în ordine alfabetică
cetăţile romane de pe malul Dunării, toate cu nume romanice: Aquaes, Argentares, Aeraria, Florentina, Iustiniana,
Marciana, Ratiaria, Titiana ş.a. Din aceste numiri se poate
trage o concluzie asupra limbii romane primitive sau mai
bine zis asupra limbii latine populare din secolul VI d.Hr.
Este cert, deci, că în a doua jumătate a secolului VI în Imperiul Bizantin se vorbea de o a „patroa-fone”, adică de o limbă
a patriei… Dintre toate provinciile de la sudul Dunării,
Dalmaţia a fost cea mai romanizată, având o opoziţie aparte
faţă de restul Peninsulei Balcanice, fapt ce a dat naştere la o
nouă limbă romanică, adică limba dalmată13…
Stăpânirea romană a durat în Dacia 165 de ani (106–
271), fiind un exemplu de aculturaţie, întâlnirea dintre două
culturi – cea autohtonă, geto-dacă, şi cea romană, a
administraţiei, armatei şi coloniştilor – o întâlnire în
desfăşurarea căreia cele două culturi au dialogat, dar s-au şi
confruntat, una din ele – cea romană – impunându-se ca
biruitoare. Cucerirea romană a adus cu sine o autentică înflorire a oraşelor. Provincia a numărat 12 aşezări urbane, fondate de colonişti şi de veterani. Prima a fost însăşi capitala
provinciei, Ulpia Traiana Augusta Dacia Sarmizegetusa.
Limba latină a fost principalul factor al procesului de
romanizare a geto-dacilor şi a Daciei.
Se mai scrie: „Superioritatea categorică a civilizaţiei
romane faţă de cea geto-dacă şi-a spus cuvântul; ea s-a impus
în spaţiul carpato-danubian, a romanizat pe băştinaşi şi a fă-
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cut din geto-daci, mai întâi, romani, apoi romanici şi, în cele
din urmă, români”14.
În primele secole după Hristos, romanii au edificat
două valuri, care le-au servit ca fortificaţii de apărare, îndeosebi împotriva geţilor15. Valul lui Traian de Sus avea o lungime de 120 km, iar Valul lui Traian de Jos se întindea pe o
lungime de 126 km: între Valul lui Isac, pe Prut, trecea pe
malul lacului Sasâc (mai la sud de Tatarbunar), ajungând şi
pe teritoriul de sud al actualei Republici Moldova. În secolul
III după Hristos, geto-dacii locuiau şi pe teritoriul Basarabiei.
Dimitrie Cantemir scrie că geţii au avut în Basarabia mai
multe oraşe, pe unde acum se află satul Lăpuşna, oraşul Orhei, târgușorul Teleneşti etc.
Pe la 375, în teritoriul dintre Prut şi Nistru năvălesc
hunii, triburi asiatice, care înving rezistenţa goţilor şi-i silesc
să-şi caute scăparea pe teritoriul Imperiului Roman16. Pe la
454, domnia hunilor începe a slăbi, după care Basarabia devine din nou bulevardul prin care trec barbarii, în mişcarea
lor din Asia. Pe timpul lui Iustinian I, pe la 545, pe acest
teritoriu au venit anţii, un popor de gintă slavă, care locuia
între Nistru şi Nipru. Aşezându-se în Basarabia pentru un
timp oarecare, anţii sunt călcaţi mereu de alte neamuri barbare, care năvălesc din Asia şi se înghemuiesc spre stepele de
la sudul Rusiei actuale17.
Se constată că timp de aproape 600 de ani (secolele III–
IX), informaţiile despre autohtonii din spaţiul carpato-danubian sunt foarte sporadice. Peste această populaţie daco-romană, care ducea o modestă viaţă rurală, în secolele VI–VII sau revărsat triburile slave, migraţia lor desfăşurându-se pe
două axe: Valea Tisei şi Moldova. Invazia slavilor a spart blocul compact al romanităţii orientale din aria carpato-balcanică şi a frânat dezvoltarea populaţiei romanice. Şi totuşi, în
spaţiul carpato-danubian, slavii împuţinaţi au fost asimilaţi
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de romanici. În secolele VII–IX, pe teritoriile dintre Nistru şi
Tisa, Carpaţii nordici şi Dunăre s-a finisat procesul de formare a poporului român şi a limbii române18. Pentru populaţia română, în sec. IX–XI, devenise apropiată cultura Dridu,
care s-a răspândit de la Nistru până la Tisa, prezentând un
început al procesului de formare a culturii medievale românești19.
Etnogeneza românilor apare ca un proces îndelungat
şi fundamental. Limba română este o limbă latină, asupra căreia au influenţat şi popoarele barbare, dar nu i-au afectat
caracterul latin. Odată cu încheierea etnogenezei poporului
român, în secolele VII–IX, în sursele externe apar şi primele
menţiuni despre români. În aceste izvoare ei sunt denumiţi
vlahi, valahi, volohi, blachi – variante ale unui termen care a
fost folosit de vechii germani pentru a-i numi pe romani şi
galii romanizaţi şi a sfârşit prin a fi folosit pentru a-i numi pe
locuitorii Peninsulei Italice. Din lumea germană el a trecut
apoi în cea slavă, pentru a-i desemna pe romanici, iar de obicei la bizantini, şi de la ei în alte zone etnico-culturale20.
În secolele X–XIII, cnezatele şi voievodatele – embrioni
statali sau microstate – sunt semnalate în întreaga arie carpato-danubiană. Autoritatea lor a fost consolidată prin rolul
de intermediari între autohtoni şi migratorii care exercitau
dominaţia asupra spaţiului românesc.
Într-o vreme, ţinutul dintre Nistru şi Carpaţi s-a aflat
sub dominaţia cumanilor. La începutul veacului al XIII-lea,
românii s-au trezit loviţi de tătari, care mai întâi năvăliră asupra ruşilor, pe care îi bătură până la nimicire, arzând Kievul,
capitala ţării lor, şi sub povara cărora ruşii gemură mai bine
de 200 ani.
Zamfir Arbore21 arată că întâi s-a format Ţara Românească (1330), apoi Moldova (1359–1365). Din acest moment,
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istoria Basarabiei e strâns legată de istoria Moldovei şi Valahiei.
După întemeierea principatelor române22, tătarii au
fost izgoniţi de pe meleagurile noastre. Doar câteva aşezări
de tătari mai rămaseră în Moldova. Peste un timp (1300),
voievodul Basarab I dobândeşte, în lupte crâncene cu craiul
unguresc, „neatârnarea ţării faţă de Ungaria. În documentele
slavone acest voievodat este numit Vlaşscaia Zemlea, adică
Ţara Românească sau Ţara Basarabească, după numele primului
domnitor care i-a dobândit neatârnarea.
Se scrie23 că Carpaţii niciodată n-au făcut hotar
despărţitor de neam. Apele curgătoare din munţi au deschis
căi îndemânatice spre câmpiile mănoase, care se aştern la
poalele munţilor. Urmând cursul Putnei, al Bistriţei, al
Moldovei, Sucevei şi al Siretului, strămoşii noştri, impuşi de
nevoie, au început să treacă munţii spre şesurile mănoase ale
Moldovei. În 1359, voievodul maramureșean Dragoş a trecut
munţii şi s-a proclamat şi domn neatârnat al Ţării Moldovei.

Bogdan I şi pecetea lui

Despre Bogdan, domnitorul Moldovei neatârnate,
documentele ungureşti arată că el „se răzvrăteşte de mai
multe ori împotriva craiului”, fiindcă nu voia să mai
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plătească bir. Încercarea regelui ungar de a-l readuce pe
Bogdan la vechea supunere nu a izbutit, din care motiv craiul
unguresc a confiscat moşiile lui Bogdan din Maramureş.
Astfel, Bogdan a reuşit să rămână domn numai în acest
teritoriu al Moldovei neatârnate.
După Bogdan, dobânditorul neatârnării Moldovei, ţara
a fost numită de turci Bogdania. Turcii aveau obiceiul de a boteza ţările după numele celor care domneau în ele, precum şi
Ţara Românească se mai numea Basarabia, după descălecătorul ei Basarab I. În actele şi documentele româneşti nu se
pomeneşte numele Bogdania. Drept semn al neatârnării
dobândite cu ajutorul vitejilor săi, Bogdan impuse noului stat
stema familiei sale din Maramureş, care prezenta un cap de
zimbru. Urmaşul lui Bogdan, fiul său Laţcu, lărgi hotarele
Moldovei spre miază-noapte şi-şi mută scaunul de domnie
de la Baia la Siret, oraş vechi, aşezat pe râul cu acelaşi nume.
În noua sa reşedinţă el îşi ridică curţi din piatră şi un frumos
locaş de închinare.
La urcarea sa pe tron, Alexandru cel Bun (1400), fiind
un iscusit diplomat şi politician, a realizat mari reforme în
domeniul vieţii publice, promovând o politică externă şi internă raţională, orientată spre consolidarea statalităţii şi
înflorirea ţării, lăsând-o în pace şi bine organizată. El a fost
acela care a modificat parţial stema statului, a schimbat titlul
de voievod în domnitor, adică conducător încoronat oficial. Pe
atunci, Moldova nu-şi atinsese încă hotarele ei fireşti. Ea atingea Nistrul numai la Hotin; de acolo – în jos, de-a lungul Nistrului, până la mare. Între timp, Alexandru cel Bun a atacat
tătarii, eliberând Tighina şi întreg ţinutul până la Cetatea
Albă.
În convenţiunea comercială, pe care Alexandru cel Bun
o încheia în 1408 cu leovenii, se vorbeşte de vămuirea
mărfurilor de provenienţă din Basarabia, adică din Ţara
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Românească. „Socotelile Leovului arată că la 1414 se făcuse
un contract cu un sol venit de la Mircea-vodă din Basarabia.

Domnitorul Alexandru cel Bun şi pecetea lui

Urmaşii lui Basarab I lărgise hotarele Basarabiei pe
socoteala „părţilor tătăreşti”, căci aşa se numeau regiunile la
răsărit de Argeş până la Siret, Prut şi Nistru şi gurile Dunării.
Mircea cel Bătrân (1386–1418) se intitula „mare voievod şi
domnitor în toată Ţara Românească încă şi spre părţile
tătăreşti şi de amândouă părţi pe toată Dunărea până la
marea cea mare şi cetatea Darstorului stăpânit”24.
Contextul geopolitic şi geostrategic al consolidării
statelor româneşti extracarpatice a fost modelat în chip
precumpănitor de regatele ungar şi polon. Ultimele decenii
ale secolului al XIV-lea constituie perioada de formare a Ţării
Româneşti şi Moldovei, în condiţiile revenirii în forţă a
Regatului Ungar pe linia Carpaţilor. Într-o constelaţie politico-strategică tensionată, spre sfârşitul secolului al XIV-lea,
Imperiul Otoman manifestă un dinamism agresiv fără precedent în lumea statelor europene. În această perioadă, în istoria principatelor româneşti începe o epocă a războaielor
împotriva turcilor, care a durat 100 de ani. Ţările româneşti
au fost angajate succesiv în conflict cu statul otoman: mai în19

tâi Dobrogea (1389) şi Ţara Românească (1388–1391), apoi
Moldova (1420) şi Transilvania (1420–1421). Aceste confruntări au inaugurat un conflict de durată multiseculară25.
Sergiu Cornea26 arată că, în perioada dominaţiei otomane, Moldova a suferit grele pierderi teritoriale. Localităţile
răpite au fost transformate în raiale turceşti şi incluse în
componenţa paşalâcului* Silistra. Între anii 1538 şi 1541, din
teritoriile moldoveneşti ocupate turcii au format două unităţi
administrative distincte (raiale) – Ackerman şi Bender, conduse de sângeacbei**. Sângeacbeiul din Bender era abilitat să
supravegheze activitatea domnitorului Moldovei şi să
soluţioneze litigiile teritoriale moldo-osmane27. Satele
moldoveneşti aflate în componenţa raialelor erau administrate de subaşi, numiţi de administraţia turcă. Sarcina lor
principală
era colectarea de la populaţie a produselor şi a haraciului28.
Litigiile dintre musulmani şi creştini erau examinate de
cadiu***, după principiul discriminării populaţiei băştinaşe29.
În afară de turci, o parte din teritoriul Moldovei a fost
populat de tătari, care, din 1475, erau vasali ai Imperiului
Otoman. Satele moldoveneşti situate în Bugeac erau
administrate de „voievodul satelor creştine”, numit de han şi
care îşi avea reşedinţa la Căușeni – centrul administrativ al
tătarilor.
În cronica sa, Grigore Ureche descrie marea operă de
organizare politică şi ecleziastică a lui Alexandru cel Bun,
care în lunga sa domnie (1400–1432) în Ţara Moldovei a
corespuns cu o perioadă de pace relativă, graţie abilei politici
* Paşalâc – o provincie sau regiune (vilaiet) în Imperiul Otoman,
guvernată de un bei turc cu titlul de paşă.
** Sângeacbei – reprezentant al autorităţilor centrale turceşti din
regiune.
***Cadiu – judecător musulman.
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de echilibru între Polonia şi Ungaria. Moartea l-a surprins în
plină reorientare a politicii sale externe.
În Moldova, chiar de la începuturi, domnitorul s-a
situat în postură de exponent al entităţii statale30. El avea
largi prerogative în următoarele domenii: legislativ,
judecătoresc, politică externă, militar, financiar, bisericesc.
Sistemul administrativ medieval moldovenesc era caracterizat de următoarele particularităţi: nu exista o delimitare
strictă a competenţelor şi o specializare a atribuţiilor; pentru
funcţiile îndeplinite dregătorii nu erau remuneraţi, ci
răsplătiţi31; exista o ierarhie strictă a funcţiilor.
Dregătorii erau numiţi şi revocaţi de domn; ei, fiind în
serviciul statului, erau şi slugile particulare ale domnitorului.
După lungile domnii ale lui Mircea cel Bătrân şi
Alexandru cel Bun, atât Ţara Românească, cât şi Moldova
cad pradă unei tipice perioade de anarhie feudală, favorizată
şi de marile puteri. În Moldova se ajunge chiar la divizarea
ţării într-o formulă de domnie asociată, la început între doi fii
ai lui Alexandru (Iliaş şi Ştefan), apoi între un fiu şi un nepot
(Ştefan şi Roman). Luptele interne din cele două ţări româneşti extracarpatice le-au slăbit până într-atât, încât ele au
început să nu mai joace vreun rol politic în Europa de SudEst, devenind simple obiecte – sau obiective – ale Ungariei,
Poloniei şi Porţii Otomane32.
În perioada domniei lui Ştefan cel Mare (1457–1504),
Ţara Moldovei s-a bucurat de cel mai mare prestigiu pe arena
internaţională. Spre sfârşitul domniei, el a izbutit să pună capăt oricăror forme de dependenţă vasală a Moldovei faţă de
Polonia, aşa cum făcuse cu trei decenii mai înainte faţă de
Ungaria. Cei 47 de ani de domnie a lui Ştefan cel Mare au dat
Moldovei nu numai o glorie militară fără precedent, dar şi o
înflorire culturală şi artistică.
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Se cunoaşte că în secolul al XVI-lea s-a înregistrat o
agravare a dominaţiei Porţii Otomane asupra Ţării Româneşti şi Moldovei. Dependenţa ţărilor româneşti de Poarta
Otomană a însemnat pentru domnitori obligaţia de a-şi integra politica externă în politica otomană. Oricât de apăsătoare
a devenit, în anumite perioade, dominaţia otomană, mai cu
seamă în secolul al XVIII-lea, statutul de autonomie al Ţării
Româneşti şi Moldovei a cunoscut serioase limitări. Totodată,
ele şi-au conservat individualitatea politică şi au beneficiat de
o autonomie reală.
După cum arată Zamfir Arbore33, Rusia a început
achiziţiuni teritoriale pe timpul lui Petru I, când, într-un mod
secret, cazacii deveniră supuşii ruşilor (1654). La 1738, ruşii
ocupă Oceakovul şi se apropie de Nistru, iar în 1739 cazacii
au ars Soroca şi au învins turcii lângă Hotin, ocupând oraşul
Iaşi. Norocul moldovenilor a fost încheierea pactului de pace
între turci şi Imperiul Austriac, Rusia fiind nevoită să se retragă de pe teritoriile ocupate. Cu toate acestea, hotarele Rusiei s-au apropiat de teritoriul moldav.
În „Descrierea Moldovei”34 (1771), Dimitrie Cantemir
arată că în vremurile de demult Moldova era răspândită în
trei părţi: cea de jos, cea de sus şi Basarabia, în care se numărau, luate la un loc, 23 de ţinuturi mai mici. Moldova de Jos,
numită de locuitori Ţara de Jos, includea 12 ţinuturi sau judeţe: Iaşi, Târgul Frumos (spre Suceava), Roman, Vaslui, Tutova (Bârlad), Tecuci, Putna, Ţinutul Covurluiului, Fălciu,
Lăpuşna (Tighina), Orhei şi Ţinutul Sorocii. Moldova de Sus
(Ţara de Sus) cuprindea ţinuturile: Hotin, Dorohoi, Hârlău,
Cernăuţi, Suceava, Neamţ şi Bacău. Basarabia, odinioară cea
de a treia parte de frunte a Moldovei, includea următoarele
ţinuturi sau judeţe: Bugeac, Cetatea Albă, Chilia şi Ismail.
Iurie Colesnic35 spune că volohii (românii) nimereau în
Rusia pe diverse căi, majoritatea dintre ei având un singur
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scop: înrolarea în armata rusă. Încă din secolul XV, ţarul
moscovit a format unităţi de cavalerie speciale, numite
horungvi. Mai târziu, unităţile militarizate formate din volohi
se foloseau pentru paza frontierelor statului rus, care la acel
timp se consolida. Dacă am studia atent această temă, spune
autorul, am descoperi că în istoria militară a Rusiei, elementul românesc, încă până la 1700, a avut o pondere esenţială,
care nu putea fi neglijată.
Un al doilea val de emigraţie masivă a fost provocat de
bătălia de la Stănileşti din 1711, când Dimitrie Cantemir,
domnul Moldovei, cu 4000 de ostaşi, în marea lor majoritate
boieri, s-au retras spre est, în stepele Ucrainei, împreună cu
armata lui Petru cel Mare, împăratul Rusiei. Ei au fost
împroprietăriţi cu pământuri din Ucraina, în regiunea
Harkovului, iar cei mai de viţă dintre ei au primit case în
Kiev.
Încă în 1803, sub pretextul cu posibila înaintare a lui
Napoleon în Balcani, contele A. Voronţov indica ţarului
Alexandru I asupra importanţei strategice a principatelor
românești, ceea ce impunea ocuparea cât mai curând de către
Rusia36. Această idee a fost susţinută şi de viceministrul de
Externe al Poloniei, Adam Ceartopîski, care considera că
Dunărea prezintă un hotar mai strategic decât Nistrul37.
Această idee devenise importantă pentru ţarul Rusiei, care
analiza posibilitatea ocupării teritoriilor locuite de popoare
pravoslavnice. Astfel, armata ţaristă începu să întreprindă
măsuri pentru a obţine prioritate strategică faţă de armata lui
Napoleon38. În timpul domniei Ecaterinei II, contele Grigori
Potiomkin a înfiinţat colonii pe Bug. Atunci, aproximativ
1500 de moldoveni s-au stabilit cu traiul acolo39.
Reprezentanţii neamului nostru, nimerind în lume
prin voia destinului, departe de Patrie, nu-şi pierdeau curajul
şi au ştiut să se afirme chiar şi în condiţiile cele mai nefavora23

bile. Printre aceștia au fost şi strămoşii lui Daniil Apostol,
basarabean prin naştere şi român prin origine, biografia căruia ilustrează perfect un capitol întreg din istoria controversată a ucrainenilor. La vârsta de 10 ani (născut la 4 decembrie
1658), el a rămas orfan, dar cazacii regimentului din
Mirgorod, în care s-au ilustrat trei generaţii ale familiei Apostol, l-au proclamat îndată pe micul Dănilă polcovnic.
Conducerea regimentului îi revenea lui Dubeagă, iar la vârsta de 20 ani, tânărul Dănilă a preluat comanda. Mazepa,
ajuns hatman al Ucrainei, căuta să se răzbune pe Apostol, din
care motiv, pentru scurt timp, Daniil
Apostol şi-a pierdut conducerea
regimentului. Între anii 1693 şi 1697,
polcovnicul Apostol obţine câteva
victorii asupra tătarilor, care atacau
sudul Ucrainei. Pe la 1700, el luptă pe
alte fronturi şi iarăşi ajunge hatman
de companie40.
Daniil Apostol (1654–1734),
om politic, militar şi conducător
administrativ, hatman al Ucrainei
(1727–1734), şi-a făcut studiile la Kiev,
în Academia fondată de Petru Movilă, dar s-a simţit atras
mai mult de arme decât de carte. El a fost un adversar
convins al reformelor lui Petru I, care, în opinia lui, slăbeau
autoritatea şi influenţa căzăcimii ucrainene. Având un aspect
militar şi o autoritate neştirbită, conştientizează necesitatea
de a avea o mai mare pondere ca proprietar. În calitate de
polcovnic al regimentului de cazaci, a luat parte la toate
expediţiile lui Petru cel Mare. Daniil Apostol a fost adeptul
ideii că Ucraina trebuie să obţină autonomie şi, poate, într-un
viitor mai îndepărtat, independenţă faţă de Rusia. S-a stins
din viaţă la vârsta de 76 de ani (1734).
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Daniil Apostol a fost căsătorit cu Uliana Vasilevna
Iskriţkaia, nepoata colonelului A. Razumovski. În familia lor
s-au născut trei fii şi cinci fiice. Toţi copiii au făcut studii şi au
devenit cunoscute personalităţi la acel timp în Imperiul Rus.
În momentul urcării pe tron a ţarului Nicolai I (decembrie
1825), unii dintre urmaşii lui Daniil Apostol se aflau în
rândurile decembriştilor, care provocau fără succes o
răscoală, cu consecinţe grave pentru ei. Iată doar câţiva
dintre ei: Ivan Matveevici Muraviov-Apostol (1762–1851),
Matvei Ivanovici Muraviov-Apostol (1793–1886), Serghei
Ivanovici Muraviov-Apostol (1806–1826), Ippolit MuraviovApostol (1806–1826)41.
Apetitul Rusiei la teritoriile principatelor româneşti a
apărut încă pe timpul lui Petru cel Mare. Este suficient să
amintim că în 1772–1774, când armata rusă a ocupat ambele
principate, „Ecaterina avea intenţia să le transforme în
provincii ruseşti”42. Ulterior, după încheierea tratatului dintre Napoleon şi Alexandru I (1807), „Valahia şi Moldova erau
predestinate Rusiei”43.
Odată cu izbucnirea războiului ruso-turc (1768–1774),
boierii din Moldova şi Ţara Românească, aflate sub o puternică influenţă a propagandei proruse, au expediat delegaţii la
Petersburg, care au revendicat abolirea suzeranităţii otomane
şi înlocuirea ei cu cea ţaristă. Dar spre sfârşitul războiului,
boierimea ambelor principate a optat pentru lărgirea autonomiei existente şi limitarea cerinţelor otomane44.
La momentul invaziei trupelor ruseşti în toamna anului 1806, spaţiul pruto-nistrean prezenta trei regiuni
administrative diferite: ţinuturile moldoveneşti, Bugeacul
stăpânit de tătari şi raialele turceşti45.
Se ştie că mai multe secole la rând reprezentanţii
poporului român au vieţuit preponderent în trei mari principate – Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. Deşi
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aveau aceeaşi limbă, aceeaşi cultură şi aceleaşi obiceiuri, ele
erau ţări separate, aflându-se adesea sub tutela altor state.
Astfel, o mare parte din teritoriul Moldovei în 1812 a fost
anexată de Imperiul Rus, numindu-l gubernia Basarabia. Aici
s-au introdus şi funcţionau legile regimului ţarist. În 1917,
gubernia Basarabia este proclamată Republică Democratică
Moldovenească şi în scurt timp se uneşte cu patria-mamă. În
1940 are loc o altă anexare, deja la fosta URSS, în calitate de
republică unională. Unele teritorii însă, din nordul şi sudul
republicii, au fost transmise Ucrainei. Aproape 3 ani (1941–
1944), Basarabia din nou a fost parte componentă a României, ca apoi să fie iarăşi cotropită (nu eliberată) de trupele
sovietice. Aproape jumătate de secol, Basarabia (redusă) a
fost parte componentă a imperiului sovietic. În 1991, ea s-a
proclamat stat independent – Republica Moldova.
Mihail Bruhis subliniază că „unirea tuturor ţărilor române, la sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul secolului al
XVII-lea de către domnitorul valah Mihai Viteazul este privită de către istoricii români contemporani ca unul dintre
evenimentele cele mai de seamă din istoria poporului român
şi prima unire politică a teritoriilor româneşti”46.
Contrar conceptului general al istoriografiei române în
această problemă, autorii sovietici basarabeni scriau: „Mihai
Viteazul a ocupat Transilvania (în 1599) şi Moldova (mai
1600), iar în septembrie 1600 armatele lui Mihai Viteazul au
fost izgonite din Moldova…”47.
Referitor la această afirmaţie, M. Bruhis scrie: „Istoricii
din R.S.S. Moldovenească, în lupta lor ascunsă şi adesea
camuflată, dar nu mai puţin insistentă şi agresivă cu oamenii
de ştiinţă români, în problema Basarabiei, întotdeauna se serveau de un argument principal, în sprijinul tezei lor, conform
căruia România nu are nici un drept istoric asupra Basarabiei, deoarece acest teritoriu a trecut la Rusia în 1812, iar
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România s-a format ca stat în 1859. Această teză colindă
dintr-o carte în alta a istoricilor… Astfel, istoricii sovietici nu
s-au jenat să facă ceea ce istoricii Rusiei ţariste nici nu s-au
gândit, şi anume: să creeze, faţă de realitatea obiectivă, teoria
despre realipirea, în 1812, a poporului moldovean, a Moldovei cu Rusia”48.
În toate timpurile, de la regele Burebista şi domnitorul
Ştefan cel Mare, aceste plaiuri au dat naştere multor minţi
lucide – oameni progresişti şi patrioţi ai neamului, despre
care îţi aminteşti cu dragoste şi respect: Petru Movilă, Dimitrie Cantemir, Nicolae Milescu-Spătaru, Grigore Ureche, Miron Costin, Mihai Eminescu, Alexei Mateevici, Ştefan Ciobanu, Pan Halippa, Petru Capiţa, Serghei Capiţa şi mulţi alţii.
Teologul Petru Movilă (1596–1647), personalitate
remarcabilă, s-a născut la Suceava. Se trăgea dintr-o familie
de boieri moldoveni, prin bunica sa, domniţa Maria Rareş,
coborând de la Ştefan cel Mare. Tatăl său, Simion Movilă,
domn al Ţării Româneşti (1600–1601) şi al Moldovei (1606–
1607), s-a refugiat în Polonia, după ce a pierdut domnia.
Petru Movilă a crescut în mijlocul unei strălucite curţi
regale. Studiile le-a făcut la
Lvov. Fecior de domnitor, el n-a
renunţat la frumosul vis de
domnie, în Moldova lui. Văzând
că nu poate ajunge domn, el a
răspuns unei vocaţii spirituale –
s-a călugărit, sub influenţa
Mitropolitului Kievului, Iov
Boreţki. La 1627, a fost ales
arhimandrit al Lavrei KievoPecerska, iar la 1632 – reprezentant al Kievului la alegerea
regelui Vladislav al IV-lea.
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Mitropolitul Movilă a reuşit să obţină recunoaşterea
legală a existenţei bisericii ortodoxe, organizând întreaga
ortodoxie din sud-estul european. În calitate de mitropolit şia întins stăpânirea asupra mănăstirilor şi bisericilor
înstrăinate uniţilor49. El a contribuit la renaşterea culturii
moldoveneşti, la deschiderea primei tipografii din Iaşi (1642).
Principala lucrare a lui, „Mărturisirea ortodoxă”, a fost o
armă de apărare a ortodoxiei şi de combatere a influenţelor
calvine. A luptat împotriva politicii de deznaționalizare a
poporului său. Prin dărnicia sa, la Iaşi se înfiinţează (1640)
prima şcoală – Academia Slavo-Greco-Latină, organizată
după modelul Colegiului Kievean. Deschiderea tipografiei
din Iaşi a contribuit la democratizarea scrisului; cărţile
tipărite au devenit mai accesibile cititorilor decât puţinele şi
costisitoarele manuscrise. Toate acestea i-au asigurat lui
Petru Movilă un loc de cinste în vechea cultură
moldovenească50.
Un alt înaintaş al neamului a fost domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir (1673–
1729), savant cu erudiţie
enciclopedică. P.P. Panaitescu,
în cartea sa „Viaţa şi opera lui
Dimitrie Cantemir” (1958),
scrie: „A fost unul dintre
oamenii de cultură completă:
istoric,
geograf,
filozof,
orientalist,
cunoscător
al
problemelor
de
teologie,
inovator în muzică, amator de
artă, avea pretenţii de specialist
în fizică şi matematică”. A
studiat medicina la Academia
Patriarhiei
Ortodoxe
din
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Constantinopol, urmând apoi cursurile susţinute de
Alexandru Mavrocordat. Cunoştea bine anatomia omului.
Într-o scrisoare din 23 noiembrie 1719, adresată ţarului rus
Petru I, D. Cantemir solicită învoirea de a-şi perfecţiona
cunoştinţele în domeniul anatomiei la Prima Şcoală de
Medicină din Moscova, unde se efectua disecţia cadavrelor şi
se pregăteau preparate din organele cadaverice pentru muzeul de anatomie.
Dimitrie Cantemir aborda cu mult mai corect decât
contemporanii săi funcţionarea sistemelor de organe la om,
integrând particularităţile structurale cu cele funcţionale. El
definea agonia ca luptă a sufletului cu trupul în „ceasul morţii” şi recomanda ca mortul să nu fie îngropat trei zile, deoarece, „cuprins de leşin”, riscă să fie îngropat de viu. În
lucrările sale întâlnim şi referinţe la cercetările pe cadavre:
„Domnitorii, după ce mureau, erau îmbălsămaţi cu
mirodenii”. În viziunea lui, natura se dezvoltă conform
legilor sale interne, iar la baza cunoaşterii lumii se află
senzaţia şi raţiunea. Societatea, ca şi natura, se dezvoltă în
corespundere cu anumite legi. El concepea dezvoltarea istorică ca o evoluţie ciclică şi se străduia să stabilească cauzele
fenomenelor istorice51.
În 1714, Dimitrie Cantemir, fiind recunoscut drept unul
dintre cei mai mari savanţi din Europa, a fost ales membru al
Academiei din Berlin, la cererea căreia a scris lucrarea
Descriptio Moldaviae, în care analizează şi unele prevederi din
Pravilele lui Vasile Lupu, tipărite în 1646 la Iaşi (la Mănăstirea
„Trei Ierarhi”), sub supravegherea mitropolitului Varlaam.
Este cunoscut că Pravilele au un conţinut mai mult medicolegal şi juridic. În continuare, D. Cantemir arată că această
legiuire reprezintă o traducere a textului grecesc al lui
Eustratie, text care, la rândul său, era copiat după textul în
limba latină al juristului Prosper Farinaci şi tipărit la Venezia
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între anii 1609 şi 1614. Totodată, este evident faptul că Vasile
Lupu a adăugat la legea tradusă elemente din obiceiurile pământului (neamului) nostru!
Nicolae Milescu-Spătaru (1636–1708) a fost un mare
cărturar moldovean, autor al multor lucrări ştiinţifice valoroase, inclusiv în domeniul
istoriei, geografiei şi etnografiei.
Stabilit cu traiul în Rusia (1671),
a ocupat importante posturi
diplomatice. A contribuit la
înzestrarea Ţării Moldovei cu
material tipografic, ceea ce i-a
permis cărturarului Dosoftei să-şi
desfăşoare o rodnică activitate
culturală. În 1675, MilescuSpătaru pleacă în China, în
fruntea unei solii a ţarului Alexei
Mihailovici, cu misiunea de a
restabili relaţiile politice şi
economice dintre cele două ţări.
Dintre lucrările lui Milescu-Spătaru de până la stabilirea lui
în Rusia, merită menţionat opusculul teologic „Steaua
Orientului” (Paris, 1669). În colaborare cu cărturarii ruşi, a
scris câteva cărţi de istorie, etică şi de prevestire, menite de
altfel să consolideze autoritatea ţarului.
Toată opera lui Nicolae Milescu-Spătaru constituie un
aport de mare valoare la dezvoltarea culturii moldoveneşti
din secolele XVII–XVIII, vădind largul orizont intelectual al
autorului. Lucrările lui s-au bucurat de popularitate în multe
ţări din Europa52.
Marii cărturari ai neamului Grigore Ureche şi Miron
Costin au fost printre primii în Europa care au scris studii
despre graiul matern. Ideile lor cu privire la originea
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romanică şi la unitatea lingvistică sunt valabile şi în zilele
noastre. În 1694, Miron Costin scrie despre autopsia lui
Gheorghe Duca (efectuată la Lvov), care a fost înmormântat
(1685) la Mănăstirea „Cetăţuia” din Iaşi.
Ar fi o mare nedreptate, dacă
l-am da uitării pe marele patriot
basarabean, Alexe Mateevici – cel
mai înzestrat poet de la începutul
secolului al XX-lea. În scurta sa
viaţă, el s-a consacrat slujirii
poporului
său
oropsit,
s-a
zbuciumat în căutarea adevărului,
spre care a tins din tot sufletul.
Despre cele spuse ne mărturiseşte
întreaga sa moştenire scriitoricească, inclusiv poeziile scrise cu
doar 2–3 luni până la plecarea lui
în lumea celor drepţi: Limba
noastră (la 17 iunie 1917);
Basarabenilor (10 iulie 1917); Pietre vechi, consacrată bunelului său, şi multe altele. Oare pot fi date uitării poveţele frumoase ale marelui poet, adresate nouă, urmaşilor săi? Cum
ne îndemna, grijuliu şi părinteşte, Marele Om, Alexe Mateevici, să ne iubim Basarabia, Patria noastră comună?
În poezia Basarabenilor, scrisă cu o lună şi trei zile până
la moarte, A. Mateevici ne povăţuieşte, de parcă îşi lua
rămas-bun de la noi:
Să ştiţi: de nu veţi ridica
Din sânul vostru un proroc –
În voi viaţa va seca,
Zadarnic soarta veţi ruga,
Căci scoşi veţi fi atunci din joc
Şi-ţi rămânea făr-de noroc…
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În lucrarea „Istoricul medicinii legale” (Chişinău, 1997,
p.38-41) am inclus şi o informaţie referitoare la circumstanţele suspecte, chiar stupide, în care s-a produs moartea marelui poet. Această problemă a fost pusă în discuţie de
nenumărate ori şi cercetată de mai mulţi oameni de ştiinţă,
însă nu s-a găsit nici un răspuns argumentat.
Din punct de vedere medico-legal, pot enumera câteva
momente, care, după părerea noastră, servesc drept motiv
pentru elucidarea problemei în discuţie: 1) descrierea
insuficientă şi absenţa unor date ce vizează evoluarea tabloului clinic al bolii lui A. Mateevici; 2) diagnosticul controversat
– gripă, tifos abdominal (febră tifoidă), leziuni prin armă de
foc; 3) lipsa posibilităţilor de a se aprecia corectitudinea tratamentului adecvat, în conformitate cu diagnosticul respectiv,
deci, care a fost tratamentul etiopatogenetic; 4) contradicţiile
privind locul şi data decesului; 5) lipsa autopsiei (medico-legale sau prosectorale), pentru a determina, în mod calificat,
cauza reală a morţii; 6) înregistrarea tardivă (după 5-6 zile)
a morţii în Cartea de acte a bisericii „Sf. Nicolae” din Chişinău (nr. 644 din 13.08 şi nr. 641 din 18.08.1917 (!)); 7) înhumarea precoce (mai puţin de 24 ore de la deces), fără respectarea
cerinţelor stipulate în aceste cazuri, existente chiar şi la acel
timp în practica medico-legală şi anatomo-morfologică.
La cele menţionate mai putem adăuga şi alte elemente
de ordin subiectiv, care de asemenea au condus la denaturarea realităţii: starea sănătăţii lui A. Mateevici la momentul
reîntoarcerii lui de pe front; moartea „subită” în spital (!),
printr-o agonie lentă, anticipată de o stare „satisfăcătoare”,
descrisă de medici, stare ce nu prezenta pericol pentru viaţă;
moartea lui în prezenţa „medicilor străini”53, în lipsa soţiei şi
a mamei sale, care ieşise din salonul bolnavului „pe scurt
timp”, iar când s-a întors, şi-a găsit feciorul mort etc.
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Nu ar fi existat suspecţii, dacă corpul neînsufleţit al
poetului ar fi fost supus unei expertize medico-legale, cu
cercetări de laborator, pentru a elucida cauza morţii şi a exclude versiunile de moarte violentă – fie de pe urma plăgilor
împuşcate, fie de o intoxicaţie acută, fie confirmarea morţii
din cauza unei patologii sau boli infecţioase.
Ştefan cel Mare şi Sfânt, nepotul lui Alexandru cel
Bun, a fost cel mai celebru domnitor din toată perioada
existenţei Ţării Moldovei, pe care a ocrotit-o cu demnitate
timp de 47 de ani, proslăvind astfel Neamul şi Plaiul nostru.
În acea perioadă, Ţara Moldovei s-a bucurat de cel mai mare
prestigiu pe arena internaţională, iar domnitorul devenise
personalitate istorică în timpul vieţii, recunoscută în toată
Europa.
Istoria Marelui Voievod şi în zilele noastre mai reprezintă o valoare morală şi de încredere în puterile poporului,
izvorâtă nu dintr-un entuziasm facil, ci din cunoaşterea
trecutului glorios.
Noi, urmaşii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, suntem obligaţi să cunoaştem poruncile lui înţelepte, care şi azi sunt
vrednice de urmat.
• Cine vrea să fie cu adevărat liber trebuie să înveţe a spune
adevărul, pentru că adevărul întreg înseamnă libertate deplină.
• Este mult mai de folos să ai un prieten care să te critice, decât zece care să te laude.
• În luptă nu te avânta când nu eşti pătruns că dreptatea ţi se
cuvine.
• Nu nedreptăţi, că nedreptatea te va nimici.
• Nu strica ceea ce nu poţi face.
• Nici o forţă nu-i mai mare decât tinereţea.
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Istoricul înfiinţării localităţii Bălţi

De multe ori mă întreb: oare ce a fost pe aceste locuri
acum câteva sute şi mii de ani? Personal, sunt ferm convins
că pe aceste meleaguri au existat mai multe generaţii de oameni, cu o cultură şi civilizaţie specifice epocii lor…
Cercetările arheologice efectuate în raza actualului
teritoriu din preajma Bălţiului ne demonstrează existenţa
unei civilizaţii din cele mai străvechi timpuri. S-a descoperit
că pe teritoriul oraşului au existat trei vetre de sate, părăsite
încă în epoca de aramă, numită eneolit. O vatră de aşezare
umană se află pe locul abatorului, unde râuleţul Copăceanca
se varsă în Răut. După obiectele găsite, se presupune că vârsta aşezării poate număra 6 mii de ani. Altă vatră de sat părăsit se află în sectorul Bălţiul Nou, la confluenţa a două pâraie
ce trec pe aici; ea datează cu sfârşitul sec. IV î.Hr. Pe locul
acestei aşezări s-au descoperit urme de case făcute din nuiele
şi lut, fragmente de oale cu ornamente şi picturi, topoare de
piatră, vârfuri de săgeţi făcute din silex etc. Se presupune că
această vatra de aşezare umană putea fi populată şi la sfârşitul sec. II î.Hr., deoarece s-au găsit şi materiale arheologice
specifice epocii târzii a bronzului. La suprafaţa solului se văd
clar urme de locuinţe vechi. A treia vatră de sat se află în
microraionul Pământeni, în curtea şcolii-internat. Materialele
colectate în aceste locuri demon-strează că aşezarea datează
cu prima jumătate a sec. IV î.Hr.
La marginea oraşului, unde începe actuala şosea BălţiChişinău, pe la sfârşitul sec. II î.Hr. a existat o aşezare, ale cărei vestigii arheologice datează de la finele epocii bronzului.
Pe teritoriul oraşului s-au mai găsit încă cinci vetre de
sat (sec. II–IV. d.Hr.). Una se află la vărsarea râuleţului
Copăceanca. Celelalte vetre părăsite se află în diferite locuri
ale oraşului. Pe aria urbei se mai află şi 14 movile funerare,
semn că şi pe aici s-au perindat triburi nomade, venite din
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ţările asiatice în diferite perioade ale istoriei acestui meleag
bogat şi, de aceea, jinduit de toţi. Cele 16 monede de argint
bătute la Roma în anii 138–161 d.Hr. sunt o mărturie a vârstei
foarte înaintate a localităţii 54.
Toate aceste descoperiri arheologice ne relatează cu
prisosinţă nu numai despre urmele omului primitiv în spaţiul carpato-danubian, dar şi despre existenţa unei civilizaţii
pe actualul teritoriu al oraşului Bălţi. Cercetările arheologilor
confirmă cu certitudine că oamenii dintotdeauna au ştiut săşi aleagă cele mai potrivite locuri pentru aşezare şi întemeiau
localităţi, care, cu timpul, căpătau şi denumiri. Unele localităţi au dispărut din cauza războaielor cotropitoare şi a
calamităţilor devastatoare (cutremure de pământ, incendii
etc.), care îi impuneau pe oameni să-şi părăsească locul de
trai şi să emigreze în alte părţi. Micile aşezări populate compact deseori se contopeau, formând localităţi mai mari, după
dimensiuni şi numărul populaţiei.
Încă din antichitate se ştie că, pe parcursul epocilor,
oamenii preferau, de obicei, să se stabilească cu traiul în
apropierea surselor de apă – locuri optime pentru existenţă şi
supravieţuire. Rareori ei îşi permiteau să-şi organizeze
gospodăriile departe de râuri, lacuri, izvoare etc. Nu au făcut
excepţie nici străbunii noştri, care s-au aşezat cu traiul pe
malurile râului Răut, unde, cu timpul, a şi apărut pe hartă
localitatea Bălţi, situată în regiunea de nord a actualei Republici Moldova, pe o coastă deluroasă din preajma confluenţei
râurilor Răut şi Răuţel.
Răutul este cel mai mare afluent al Nistrului. Începe cu
mici izvoare de prin hârtoapele din apropierea satului Rediu
Mare din părţile Donduşenilor. În cursul său, Răutul traversează partea sudică a platoului moldovenesc, apoi stepa
Bălţilor, în continuare adună apele de la 135 de afluenţi mai
mici, atât din dreapta lui (râuleţele Cubolta, Căinari, Ca35

menca, Dobruşa ş.a.), cât şi din stânga (Răuţel, Copăceanca,
Ciuluc, Soloneţ ş.a.), vărsându-se în Nistru, lângă satul Ustia,
mai la vale de hidrocentrala din Dubăsari.
Pe timpuri, Răutul era lat, bogat în apă şi îşi croia albia
printr-o vale roditoare, cu multe păşuni, iar în porţiunile mai
joase – acoperite cu stufărişuri şi arbuşti. Chiar şi pe timpul
copilăriei mele, de după al doilea război mondial, în unele
locuri (lângă Slobozia-Bălţi), Răutul avea o lăţime de până la
10 metri, iar adâncimea, în unele locuri, depăşea 2,5-3 metri
(bulboana, în apropierea fabricii de zahăr). Încă din timpurile
străvechi, oamenii îşi găseau adăpostirea pe ambele lui maluri. Actualmente, Răutul este un mic râuleţ, mâlit şi cu puţină apă, din care şi peştii au dispărut.
Pe cursul său, Răutul formează multe teritorii mlăştinoase, mai cu seamă în valea Răutului, unde se varsă afluenţii Cubolta, Căinari şi râuleţul Dobruşa. Valea Răutului are o
lungime de aproape 90 km şi cuprinde circa 70 de localităţi.
De la Bălţi şi până la satul Ţipleşti, valea e împânzită de lacuri mici şi mlaştini acoperite cu stufării. Lângă satul Heciul
Nou se află un lac mai mare, cu lungimea de 5 km şi lăţimea
de 200-750 metri55.
Din popor se ştie că, pe timpuri, iazurile din ţinutul
Bălţi erau bogate în peşte, care se transporta în diferite localităţi, chiar şi peste hotarele Ţării Moldovei56.
Despre stepa Bălţilor, bătrânii adesea vorbeau cu o
nostalgie plăcută. Primăvara şi vara se auzeau râcâit de păsări de apă, nechezat de cai prin imensele ierbării, miros
puternic de iarbă de câmp, verde sau uscată; aerul era curat
ca cristalul, uşor şi sănătos. Exista o frumuseţe nespusă pe
lângă iazurile din câmpia virgină, care dădea linişte sufletului. La începutul secolului XIX se mai întâlneau cai sălbatici şi
cerbi, care umblau în herghelii mici pe lângă iazuri şi bălţi.
Seara, pe malurile bălţilor veneau tot felul de vite la adăpat.
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Umbrişuri poetice şi luminişuri tainice îi adăposteau pe
oamenii care veneau să pescuiască.
Tot din spusele oamenilor mi-a rămas în amintire că
stepa şi câmpiile cu păşune s-au păstrat aproape neatinse
până în anii 1870–1880. Abia după desfiinţarea iobăgiei şi
boieritului, ţăranii au primit pământ şi au început să cultive
ogoarele. Oamenii erau puţini, ici-colo se întâlnea câte o căsuţă, sătuc mic sau stână, aşezate, de obicei, prin vâlcele închise, cu un izvoraş la suprafaţă. Ei îşi înjghebau o mică
gospodărie cu grădină şi vie.
În documentele vechi mai figurează informaţii despre
pământurile arabile şi imensele păşuni. În jurul oraşului Bălţi
„hergheliile de cai, în toate anotimpurile, pasc în stepă”. La
crescătoriile de cai ale moşierilor Catargi creştea o rasă bună
de cai, numită Basarabeană, obţinută prin încrucişarea rasei
ungare cu cea de pe Don. Aceşti cai aveau „un cap mare,
erau uscăţivi, cu gât subţire şi drept, cu picioare subţiri şi copite mici, dar puternice”57.
Actualmente există mai multe opinii referitoare la
etimologia şi înfiinţarea Bălţiului. Cea mai răspândită, dar nu
şi cea mai convingătoare, este că cuvântul Bălţi provine de la
cuvântul baltă, bălţi. Este ştiut că pe traiectul Răutului în
aceste locuri exista un lanţ nesfârşit de băltoace şi lacuri; din
acest motiv târgul se numea la plural – Bălţile. Potrivit surselor documentare şi scrierilor semnate de mulţi istorici, prima
atestare oficială a localităţii Bălţi se consideră anul 1421, bazată mai mult pe o argumentare fabuloasă, asemănătoare cu
o legendă, legată de principesa Mazoveţki, care pe acele timpuri „chipurile deţinea” această aşezare (deci, de înţeles că
până atunci localitatea exista!)58.
Dacă luăm în considerare afirmaţiile că ducesa Ringala
Mazoveţki, obţinând dreptul de a valorifica „locurile pustii”,
contribuind încă prin anul 1421 la construcţia unei biserici
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mici din lemn – hramul „Sfântul Nicolai”, reiese că pe aceste
locuri exista deja o localitate, fără a se preciza denumirea ei.
Există şi păreri diametral opuse celor menţionate mai
sus. Astfel, cunoscutul savant bălţean, Teo-Teodor
Marşalcovschi, doctor în ştiinţe istorice, mulţi ani a studiat
minuţios această problemă, formulând următoarea concepţie:
„Anul 1421 şi principesa Mazoveţki nu au nimic comun cu
istoria Bălţiului. Satul cu numele de Bălţi pentru prima dată a
fost atestat la 20 august 1588, aşezat în locul revărsării
pârâiaşului Bălţi în râuleţul Cubolta. Prima amintire de Bălţi
în locul confluenţei râuleţului Răuţel cu Răutul s-a înregistrat
la 4 octombrie 1620”. Totodată, T. Marşalcovschi nu susţine
părerea că denumirea actualului oraş Bălţi ar proveni de la
baltă, bălţi, dar mult mai probabil şi corect este că etimologia
cuvântului este legată de denumirea acestui pârâiaş. Autorul
prezintă argumente convingătoare în favoarea acestei ipoteze, bazată pe investigaţii ştiinţifice şi factologice59.
Colaboratorii Muzeului de Istorie şi Etnografie din
municipiul Bălţi relatează: „Aşezarea satului Bălţi este
întemeiată de Alexandru cel Bun (1400–1432) pe malul râului
Bălţi, lângă Putineşti, judeţul Soroca. Însă domnitorul obligă
populaţia să se strămute: o parte se aşază cu traiul în
Zăvideni (actualul sat Alexăndreni), iar alta – la confluenţa
fluviilor Răut şi Răuţel. Aceştia pun temelia viitorului
municipiu Bălţi. Se mai menţionează că teritoriul dintre Răut
şi Răuţel a fost devastat de tătari. Una dintre cele mai mari
incursiuni ale tătarilor sub conducerea hanului MenghiGhirei a distrus din temelie localitatea, iar o parte din locuitori au fost mânaţi în robie”60.
Se spune că în 1765, după izgonirea tătarilor, domnul
Moldovei Alexandru Ghica a împărţit moşia Bălţilor în două
şi a dăruit-o: o jumătate de moşie – Mănăstirii „Sf. Spiridon”
din Iaşi, iar cealaltă jumătate – fraţilor Panaite, negustori. De
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atunci, fraţii Panaite şi copiii lor continuă construcţia satului
Bălţi pe partea dreaptă a Răutului, iar Epitropia „Sf. Spiridon” – pe stânga Răutului, unde actualmente se află gara
feroviară de nord şi Slobozia Bălţilor61.
Se mai scrie că pe timpul „domniei pământene”,
Bălţiul nu era comună urbană, nici măcar târguşor, ci un mic
sătuleţ „înnămolit în nişte bălţi”. O simplă împrejurare a făcut ca acest sat foarte rău aşezat să fie transformat în oraş,
capitală de judeţ.
Valea Răutului, în direcţia gurii Cuboltei, gurii
Căinarului şi până la gura Camencei, era plină de sate, care
au avut de îndurat multe cu prilejul scutăriei domneşti, pe
când spre apus, mai sus de Zavodina*, locul era pustiu.
Din acest motiv, Vodă Petru Şchiopul dă voie oamenilor să-şi ia din loc pustiu cât or putea cuprinde. Se mai află că
Zavodina a fost scutărie domnească, făcută şi de Alexandru
Vodă Lăpuşneanu. Acelaşi divan arată că „toate acele 16 sate,
cât timp a stat scutăria domnească (1553–1571), urma să fie
mutate în alte locuri, dar după Alexandru Vodă locuitorii
acestor sate s-au întors înapoi la vetrele lor”62.
Într-un uric de la Bogdan Alexandrovici Vodă, încă
din 1570, se mai pomeneşte despre satul Zavodina. Se ştie că
acest sat de pe Răut, în pustiul Bălţilor, se întăreşte jupânesei
Ciorice a Danciului** postelnicu, şi fata lui Toader Fierăe între alte sate pe Botna, pe Ciuluc, pe Dobruşa şi Zavodina pe
Răut. Totodată, nu este clar cum a pierdut jupâneasa Ciorice
* Satul Zavodina este arătat de autori în mod diferit: Zavideni,
Zavedinile, Zavadine, Zăvădeni, Zăvodine. Se vorbeşte că această
localitate „pierdută” actualmente ar fi satul Cotovca, dar mai mult
probabil, cum ne dovedeşte V. Trofailă (2002), este satul Alexăndreni.
** Danciul, fostul pârcălab de Orhei, pomenit în lista boierilor
din divanul lui Ioan Vodă cel Cumplit din 1574 (7082), menţionat de
N. Iorga (doc. IV, 340), fiind pârcălab de Orhei, cunoştea localităţile
de pe Răut, chemat a le hotărnici.
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a Danciului postelnicu satul Zavodina. Se poate presupune
că din cauza „vremilor turburi” ale domniei dintre 1570–
1578.
Peste 20 de ani (20 august 1588), Petru Vodă Şchiopul
întăreşte lui Andrei (Baluş), hatman şi pârcălab al Sucevei,
satul Zavodina, pe Răut, în ţinutul Sorocii, pentru slujbele
făcute domniei şi ţării „în timpul năvalei cazacilor”. Întrucât
satul Zavodina era loc domnesc, Vodă Petru Şchiopul l-a miluit pe Andrei Hatmanul cu acest sat „în hotarele lui vechi”.
În recensământul din 18 iunie 1774, făcut de administrarea militară rusă din ordinul generalului Rumeanţev, de
asemenea este înregistrată o localitate cu denumirea
Zavodina, care reprezenta un sat cu 129 de gospodari, dintre
care numai 42 plăteau bir. Ceva mai târziu iarăşi se aminteşte
despre satul Zavodina – în actul de împărțeală a moşiilor şi a
târgurilor între clironomii răposatului boier Alexandru
Panaite: „ ... b) Târgul Bălţile cu câmpul Bilicenii cu sat,
Heciu cu două sate cu nume Heciu Vechi şi Heciu Nou, şi o
parte din Zavodina cu iaz, şi moară în apa Răutului; toate
una lângă alta şi pe cât să stăpânesc astăzi în ţinutul Iaşii, în
oblastul Basarabiei”63.
De la început, satul Slobozia se dezvolta separat în
stepa mlăştinoasă bălţeană. Locuitorii lui se ocupau cu
pescuitul şi agricultura – unica sursă de existenţă. Cu timpul,
satul Slobozia s-a contopit cu localitatea Bălţi, iar denumirea
veche de Slobozia s-a păstrat până în zilele noastre.
Mai departe se arată pământurilor împărţite de Ghica
Vodă lui Iordachi Logofăt şi Ioniţă Pilipovschie, în prezenţa a
15 martori, oameni bătrâni din satele megieşe. Hotarnicii află
că în partea de răsărit şi miazăzi moşia pustie a Bălţilor
merge alăture cu Zavodina. Principalele semne de hotar sunt:
a) spre miazănoapte – stâlp de piatră într-o movilă din sus de
gura Copăceancăi despre apus; spre răsărit asupra Răutului
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deasupra Strâmbei... pe valea Flămânzei... ; b) spre răsărit –
muchia dealului în jos... la deal de drumul Sorocii, peste Răut
despre ţinutul Iași...; c) spre miazăzi – podişul muchia dealului, hotarul lui Blici vătaf...; în continuare se arată dimensiunile (6450 stânjeni) sectorului de pământ unde este amplasat
târgul Bălţi64.
Pe parcursul a mai multe secole, asupra satelor şi
oraşelor Moldovei săvârşeau atacuri devastatoare hoardele
tătare, „iar locuitorii nu numai că îşi pierdeau toate bunurile,
ci şi îşi salvau cu greu viaţa şi libertatea, ascunzându-se în
păduri şi munţi”65. Una dintre cele mai tragice şi mai pustiitoare incursiuni ale tătarilor asupra aşezării de pe Răut a
avut loc la mijlocul secolului al XV-lea. Hoardele hanului
Menghi-Ghirei au atacat pe timp de noapte, furişându-se pe
ascuns. Duşmanul a lăsat în urma sa doar pământ pârjolit, iar
pe locuitorii paşnici ai aşezării i-au omorât sau i-au făcut
sclavi. În letopiseţele străvechi se întâlnesc descrieri sfâşietoare despre nenorociţii oameni, care erau mânaţi, ca nişte
animale, în robie. Locuitorii rămaşi în viaţă s-au retras în păduri, cu bunurile şi vitele pe care le mai aveau. Valea roditoare a Răutului a devenit pustie, iar asuprirea tătarilor a
continuat până la 1765, când Grigore Ghica Vodă i-a alungat
definitiv din aceste locuri, ale Bălţilor66.
După cum s-a menţionat, în preajma Bălţiului, ca şi în
alte localităţi ale Basarabiei, încă mai există nişte ridicături,
numite movile, unele situate solitar în mijlocul câmpiilor, iar
altele – în grupări de până la zece. Chiar în apropierea oraşului se observă una, numită în popor Movila tătărească. Potrivit unei legende vechi, în acest loc a fost îngropat fiul unui
han tătăresc, care s-ar fi înecat în râul Răut. Aceste movile ne
mărturisesc despre năvălirile hoardelor străine pe plaiurile
noastre.
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Pe timpuri, de aceste movile se interesa mult E.R. von
Ştern, membru al Societăţii de Istorie şi Antichităţi din
Odessa, profesor al Universităţii din Novorossiisk. El a început primele săpături arheologice în regiunea oraşului Bălţi, al
căror rezultate au fost expuse la Congresul al XII-lea al
arheologilor din Rusia (1902). După cum se cunoaşte, unele
din obiectele găsite în timpul săpăturilor au fost luate şi se
păstrează într-un muzeu din oraşul Odessa.

Mi s-a părut curios şi episodul cu descrierea unui tunel
subteran în centrul oraşului, acoperit cu plăci din piatră. La
intrarea în tunel a fost descoperită o placă cu o inscripţie în
limba turcă. Tunelul a fost acoperit, deoarece prezenta pericol pentru viaţa oamenilor. Se presupune că aici era o închisoare turcească. Pe aceeaşi stradă se afla una dintre cele mai
vechi case din oraş, cunoscută sub numele de „Casa Turcului”. „…O scară cu trepte instabile de piatră coboară abrupt
în adâncurile subteranei. Ecoul se răsfrânge din cele mai
îndepărtate colţuri ale tunelului. Se creează impresia că aerul
a încremenit în „temniţa de piatră”, îngrozit de atrocităţile
care se săvârşeau sub bolta întunecată.” 67
Versiunea conform căreia turcii ar fi construit în tunel
o închisoare pentru ortodocşi pare a fi întemeiată. Otomanii
îi persecutau pe localnici pentru credinţa ortodoxă. Probabil,
în subsolurile „Casei Turcului” erau supuşi chinurilor
credincioşii care refuzau să se convertească la religia musul42

mană. Nu se ştie dacă s-au mai păstrat acele subsoluri şi nici
locul aflării lor pe teritoriul oraşului.
În general, putem spune că oraşul Bălţi a avut aceeaşi
soartă ca şi oraşele Hotin şi Soroca, deoarece de câte ori
aceste două cetăţi moldovene erau ocupate de către străini,
de atâtea ori Bălţiul era prădat şi devastat.
În anul 1711, Petru cel Mare al Rusiei, fiind bătut de
turci, a fost nevoit să lase în Bălţi mari cantităţi de provizii,
care erau destinate pentru armatele ruseşti, prădate de către
tătari. Dacă Bălţiul era jefuit şi ars, apoi cetăţile Hotinului şi
Sorocii prezentau pentru ocupanţii străini şi importante
fortificaţii strategice.
Despre cetatea Hotinului, Dimitrie Cantemir scrie
următoarele: „Hotinul se numără între cele mai mari cetăţi
ale Moldovei. Aceasta era mai înainte întărită dinspre apus
cu ziduri înalte şi şanţuri adânci; iar dinspre răsărit natura
însăşi o întăreşte prin râpa cea repede a Nistrului şi prin
stâncile ei; dară în cel din urmă război ce avură Ruşii şi Turcii, aceştia, luând cetatea dată în 1712, dărâmară zidurile din
partea de dincoace, iar de cealaltă parte atât o întăriră cu lucrări noi după datina de acum, lărgind-o mai mult de jumătate, încât astăzi e vrednic de a fi numită cea mai tare şi frumoasă dintre cetăţile Moldovei”68. Se ştie că oraşul Bălţi a făcut parte, un timp, din judeţul Hotin.
În secolul al XVIII-lea, Bălţiul a mai avut de suferit o
perioadă de mare cumpănă – calamităţi naturale şi sociale.
Populaţia a avut de suportat îngrozitoare cutremure de pământ, inundaţii distrugătoare şi epidemii de boli contagioase.
În cronicile vechi găsim informaţii despre „o ciumă
înspăimântătoare”, care bântuia prin localităţile regiunii.
Sute şi mii de locuitori au decedat de pe urma foametei şi a
bolilor care îi însoţeau.
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Începutul secolului al XIX-lea a fost foarte tragic pentru principatele Moldova şi Valahia. Nu trecuse mult timp,
după ce fusese smulsă din trupul Moldovei partea ei de nord
– Bucovina – şi anexată la Imperiul Austro-Ungar (1775), că a
început o nouă invazie. De data aceasta, de la est şi nord-est,
din Rusia, s-a abătut o mare primejdie pentru integritatea
teritorială a Moldovei. Forţele reacţionare ale Rusiei luptau
pentru a cuceri noi teritorii şi popoare, se străduiau să
îndeplinească poruncile din testamentul lui Petru I, adică să
cucerească Constantinopolul, strâmtorile Bosfor şi Dardanele, Peninsula Balcanică, să stabilească pretutindeni
dominaţia ţarismului, să creeze aşa-numita „a treia Romă”.
Imperiul Otoman nu mai putea să ducă război cu Rusia, el
încerca doar să-şi apere ceea ce cucerise şi să-şi păstreze forțele. Sultanul l-a mazilit pe domnul Moldovei, Alexandru
Moruzi, pentru că era de partea Rusiei şi susţinea politica
expansionistă a acesteia. În locul lui, domn al Moldovei a fost
numit Scarlat Vodă Calimachi, un om mai credincios turcilor.
Aflând despre pregătirile Rusiei de război, Turcia a închis
strâmtorile Bosfor şi Dardanele pentru navele militare ruse.
Profitând de această situaţie, Rusia şi-a asumat rolul de forţă
de influenţă. Prin ameninţări şi promisiuni, ţarismul îşi întărea prezenţa în Moldova, folosea cu iscusinţă nemulţumirea
Moldovei faţă de jugul turcesc, încerca s-o atragă de partea
sa, ca mai apoi s-o transforme în colonie. Pentru a avea un
pretext de a începe războiul, guvernul rus a obţinut de la unii
boieri locali din Moldova o petiţie către ţar, în care îşi exprimau speranţa că Moldova va fi eliberată de sub jugul otoman
cu ajutorul Rusiei şi că doresc să fie sub oblăduirea ei. Bieţii
boieri! Ei nu ştiau ce înseamnă jugul rusesc! Ba mai mult, se
presupune că această petiţie a fost alcătuită cu ajutorul
consulului rus la Iaşi – V.F. Malinovski, care se considera
„apărător” al populaţiei Moldovei69.
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Pe timpuri, comuna Bălţi era nemijlocit învecinată cu
Slobozia-Bălţi (la nord), cu satul Lizaveta (la est) şi cu Pârliţa
(la vest). La sud, Bălţiul se mărginea cu teritoriul fabricii de
ulei. Toate teritoriile nominalizate, în afară de satul Pârliţa,
ulterior au devenit părţi componente ale oraşului Bălţi.
Altădată, când Bălţiul făcea parte din judeţul Iaşi, al
Moldovei, aici se făcea mare comerţ cu vite; acum, însă, acest
comerţ a slăbit mult. Bălţiul posedă azi o moară cu abur; o
fabrică de tuburi pentru ţigarete; o cărămidărie; o fabrică de
lumânări de ceară; o fabrică de săpun şi trei de apă gazoasă70...
Există documente71 care ne informează că încă până la
anul 1812, populaţia judeţului Bălţi, în majoritate, era alcătuită din români, în afară de câteva sate cu colonişti ruşi şi ruteni. Locuitorii judeţului au păstrat limba curat românească,
de multe ori folosind cuvinte şi expresii foarte vechi, ce nu se
vorbeau în alte ţinuturi româneşti. Pe alocurea, în regiunea
Bălţiului încă s-a menţinut portul naţional, evident mult redus. Bărbaţii preferau să poarte cămaşă albă din pânză de
casă, pieptarul cămăşii era înflorit cu cusuturi din aţă neagră
şi roşie. Pantalonii însă erau făcuţi din șeiac (lână de oaie),
uneori largi (bernevici), iar alteori strâmţi (meşini), sau iţari
(din pânză de tort). În picioare, de obicei, se purta opinci.
Femeile erau mult mai îngrijite decât bărbaţii. Ele purtau cofte frumos lucrate de mână, deschise la gât, spre a se
vedea stanii cămăşii cusute la canava cu multe înflorituri.
Fustele erau cu multe încreţituri. Pe cap se purta bariz, casâncă sau şalincă. Femeile căsătorite nu aveau voie să umble
cu capul descoperit.
Majoritatea caselor din această zonă se acopereau cu
stuh, lucrat artistic foarte bine. Şindrila mai des se folosea în
părţile codrului. Căruţele (iarna saniile) trase de cai frumoşi
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deveneau singura formă de transport pe lângă gospodăriile
oamenilor la acele timpuri.
Dintotdeauna meleagurile Bălţilor se considerau bogate în pământuri foarte roditoare. Dealurile şi coastele văilor erau acoperite cu un pământ negru (cernoziom) roditor,
pe care tradiţional se semănau cerealele, necesare locuitorilor
şi pentru dezvoltarea vităritului. Pe podgoriile din partea de
miazăzi şi răsărit, până şi în zilele noastre, se cultivă viţă de
vie, se sădesc imense livezi cu pomi fructiferi.

Oieritul – îndeletnicire seculară a ţăranilor bălţeni.

Creşterea şi comercializarea cailor şi oieritul deveniseră o îndeletnicire tradiţională a ţăranilor bălţeni. Fiecare
locuitor neapărat avea în gospodăria lui măcar câteva oiţe,
laptele cărora se folosea pentru prepararea brânzei, iar
pielicelele de mieluţi şi lâna prezentau o importantă sursă
pentru confecţionarea îmbrăcămintei, renumitelor lăicere ş.a.
De menţionat că cele mai vechi sate din cuprinsul
fostului judeţ Bălţi sunt considerate: Ghiliceni, întemeiat în
anul 1205 de către proprietarul Ghiliceanu; Boghenii Vechi,
întemeiat în anul 1433 de răzeşul Boghiu; Flămânzeni (1558);
Condrăteşti (1574). Celelalte sate au fost întemeiate mai târziu, în secolele XVII–XVIII.
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II
LOCALITATEA BĂLŢI
PE TIMPUL IMPERIULUI RUS
Iubiţi Basarabia, dragii mei, iubiţi
poporul ei cu sufletul deschis adevărului
şi dreptăţii, iubiţi trecutul ei bogat în
monumente istorice, mai ales cele
bisericeşti, tradiţiile şi obiceiurile lui
strămoşeşti – şi nu vă veţi înşela. Iubiţio, cunoaşteţi-o, înălţaţi-o – acesta este
testamentu-mi adresat vouă…
Alexe Mateevici

Scopul şi modul de anexare
a Basarabiei la Rusia

Atitudinea regimului ţarist faţă de plaiul nostru
moldav este descrisă foarte expresiv de marele patriot, medic
şi scriitor Petre Cazacu, care menţiona: „Bunul şi ortodoxul
nostru vecin de la răsărit, care să ne scape – zice el – neamul
de credinţă, de stăpânirea păgânilor turci, de la 1711 până la
1812 ne-a bântuit şi sărăcit Ţara Moldovei, luând cu sila şi
biruiri, şi dări, şi merinde, şi vite, şi care, călcând semănături,
tăind codri, batjocorind şi schingiuind oameni. Şi noi, de voie
sau de nevoie, am crezut în vorbele ieşite din gura lui, şi nu
în faptele pe care le făcea din inima lui. N-am văzut cum fiii
şi fraţii lui, de acelaşi sânge şi credinţă cu el – lipoveni şi
ruteni – fugeau la turci şi întemeiau sate în bălţile şi stufăriile
din gurile Dunării. Ştiau lipovenii şi rutenii că crucea,
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credinţa şi neamul mai bine se păstrează, trăiesc şi strălucesc
sub razele semilunii, decât sub oblăduirea milostivă a celora
care se cred moştenitorii Bizanţului. În sfârşit, la 1812, în mai,
16, bunul şi ortodoxul nostru vecin de la răsărit şi-a văzut
împlinit o parte din visul inimii. Jumătate din Moldova,
pământul dintre Prut, Nistru şi Dunăre, a fost rășluită:
240 000 moldoveni au intrat sub oblăduirea Rusiei”1.
Ocupaţia principatelor româneşti de către armatele
ruse în anii de după 1806 s-a terminat cu Pacea de la
Bucureşti din 16 mai 1812. Două încercări anterioare (la 1806
şi 1809) de a se încheia pace între Rusia şi Turcia n-au reuşit,
fiindcă ruşii vroiau să captureze nici mai mult, nici mai puţin
decât întreaga Moldovă şi Muntenia, până la Dunăre 2.
Se cunoaşte că încă Mavrocordat, la 1808, îi raporta în
scris (în limba franceză) comandantului armatei ruseşti
următoarele: „Toţi locuitorii, dar mai cu seamă acei care
trăiesc pe lângă drumul mare, necontenit se plâng de puterea
necuvenită din partea militarilor ruşi. În localităţile mai
îndepărtate de oraşul Iaşi militarii de asemenea se poartă cu
locuitorii în cel mai nepermis mod…” Şi totuşi, până la 1812
populaţia românească din Basarabia mai avea oarecare
speranţă că odată şi odată ruşii vor părăsi ţara, că ocupaţia
rusească va fi vremelnică3. Şi mare a fost durerea poporului
român, când s-a răspândit vestea că, prin Tratatul de la
Bucureşti, Basarabia a rămas ruşilor.
Se ştie că moldoveanul dintotdeauna râvnea spre
libertate. Drept mărturie sunt şi cântecele de protest, de ură,
blestemele. Nu e greu să-ţi imaginezi cât de greu şi
insuportabil era jugul ţarist, dacă moldoveanul – fire blajină
şi cu mare credinţă în Dumnezeu – îi prefera pe păgâni
(turci), numai nu pe moscali4.
Protestul ţărănimii avea să se exprime şi prin fuga
basarabenilor, aproape în masă, în dreapta Prutului. Ei
53

cunoşteau modul în care fuseseră trataţi de către armata şi
administraţia rusă în timpul ocupaţiei militare a Moldovei.
Încărcându-şi bunurile în căruţe şi trecând Prutul, ei căutau
să scape de teama de a nu fi robiţi asemeni „mujicilor”
(ţăranilor) ruşi, trataţi asemenea animalelor. Numai în 1812 şi
1815, peste 5000 de familii de români au trecut din Basarabia,
peste Prut, în Moldova5.
Nu întâmplător printre locuitorii basarabeni din
preajma Prutului se răspândise un cântec popular plin de
disperare:
Prutul ista ni disparti,
Prutul ista n-ari moarti?
Dar ne-om pune noi cândva
Şi cu gura l-om săca!
Stilul cotropitor al Imperiului Rus se observă foarte
bine din manifestul lui Alexandru I, din 5 august 1812, emis
cu prilejul încheierii păcii dintre Rusia şi Imperiul Otoman,
în care se arată: „Această pace, dăruită nouă de
Dumnezeu (!), a adus Imperiului Rus câştiguri însemnate,
încorporând în hotarul său un teritoriu roditor şi cu
populaţie numeroasă, a cărui limită e de la Ackerman până la
gura râului Prut, ce curge la o depărtare de 9 verste de la Iaşi,
şi de la gura acestui râu până la graniţa cu Austria, iar de aici
de-a lungul Nistrului, pe o distanţă de aproape o mie de
verste, cuprinzând renumitele cetăţi Hotin, Bender, Chilia,
Ismail, Ackerman şi multe alte oraşe negustoreşti. Asemenea
câştiguri mari, dăruite Patriei de această pace îmbucurătoare,
aduc inimii noastre o nespusă plăcere!” 6.
Referitor la conţinutul adresării ţarului rus în privinţa
Basarabiei, Nicolae Iorga concretizează: „Prin tratatul de la
28 mai 1812 turcii cedau, fără să cunoască măcar limitele
exacte ale teritoriului care nu le aparţinea lor şi care făcea
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parte dintr-o ţară străină, a cărui integritate teritorială se
angajaseră s-o respecte”7.
După cuvintele relatate falnic de atotputernicul ţar rus
şi comentate corect de către Nicolae Iorga, este foarte binevenită opinia lui N. Boreţki-Bergfeld: „Pierzând în 1812 o
regiune atât de vastă, românii au înţeles că pentru ei
împăratul rus este nu eliberator, ci duşman”8.
În acelaşi context, V. Ciubuc face trimitere la Friedrich
Engels, care remarca: „Turcia trădată de Franţa a încheiat în
1812 Tratatul de pace de la Bucureşti, jertfind ruşilor
Basarabia. Clica diplomatică rusă nu ţinuse cont de nimic. Ea
răpise o jumătate din Moldova, teritoriul ei dintre Nistru şi
Prut, dezmembrând încă o dată arealul poporului, afectând
integritatea teritorială a Moldovei, care cu 100 de ani în urmă
era recunoscută de ţarul Rusiei Petru cel Mare ca ţară
suverană”. Acelaşi autor face altă trimitere, la Karl Marx,
care notase: „În timpul ultimei lor ocupaţii în principatele
româneşti, ruşii s-au arătat aşa cum sunt: jaful şi ocuparea
Basarabiei au spulberat iluziile românilor moldoveni şi
valahi, care mai aveau credibilitatea naivă că Rusia imperială
intenţionează să elibereze cu adevărat Moldova şi Valahia” 9.
Reiese că motivele expansiunii ruse în principatele
româneşti, conform Tratatului de Pace de la Bucureşti, aveau
un caracter cotropitor şi în mare măsură ascuns. În primul
rând, expansiunea teritorială era direcţia generală a politicii
externe a Imperiului Rus; în al doilea rând, anexarea
principatelor ar fi asigurat imperiului controlul asupra
bazinului dunărean; în al treilea rând, teritoriile cotropite
trebuiau să demonstreze ţărilor din Balcani avantajele
guvernării ruseşti, contribuind astfel la creşterea prestigiului
internaţional al imperiului; în al patrulea rând, înainte de
1812, ţăranii ruşi obişnuiau să fugă în principatele româneşti
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pentru a scăpa de şerbie şi, în sfârşit, anexarea ar fi garantat
cu siguranţă deţinerea portului Odessa10.
Principalul scop politic al administraţiei provizorii
basarabene, impus de oficialităţile ruseşti, era de a convinge
populaţia creştină, aflată sub dominaţia otomană, de
„avantajele” stăpânirii pravoslavnice ruseşti, iar simpatia
popoarelor vecine trebuind să faciliteze expansiunea Imperiului Rus în Balcani. Sistemul administrativ în regiune,
conceput pentru un timp limitat şi care era o copie rusificată
a modelului administrativ moldovenesc, s-a dovedit a fi
inoperant11.
Introducerea administraţiei civile ruseşti în principate,
la prima etapă după anexarea Basarabiei, a avut drept scop
asigurarea aprovizionării trupelor militare fără complicaţii şi
pregătirea condiţiilor pentru anexarea definitivă a tuturor
principatelor. Autorităţile de la Petersburg, preconizând să
anexeze principatele române, erau preocupate şi de problema
elaborării unei variante profitabile de administrare a acestor
teritorii12. La Petersburg, în februarie 1812, chiar a fost creat
şi un comitet special, pentru elaborarea unui regulament de
administrare a noilor provincii13. Gavriil Bănulescu-Bodoni,
în demersul său către M.M. Speranski din 8 februarie 1812, a
propus crearea unei comisii pe lângă guvernator, alcătuită
din reprezentanţii nobilimii locale, abilitată să exercite funcţii
administrative. Se insista şi asupra separării autorităţilor
civile de cele militare14.
Potrivit Tratatului de Pace de la Bucureşti, Basarabia
de facto a trecut în proprietatea Rusiei. N. Troiţki scria:
„Rusia s-a ales cu acest câştig teritorial dând dovadă de cea
mai mare agresivitate. Ţarismul niciodată, nici mai înainte,
nici mai târziu, nu a fost atât de războinic ca în anii 1805–
1812”15. Această poziţie a fost combătută în repetate rânduri,
fără argumente serioase, de către istoricii sovietici. Astfel de
56

declaraţii – arhicunoscute, lipsite de orice logică plauzibilă –
nu se considerau serioase. La Conferinţa (româno-sovietică)
de la Viena (1924), delegaţia sovietică afirma: „Noi nu ne
bazăm deloc pe drepturile istorice şi nu considerăm deci ca
hotărâtor unul sau altul dintre argumentele propuse în
problema basarabeană”16. În realitate, considerându-se
moştenitoare a teritoriului deţinut de monarhia rusă,
Uniunea Sovietică revendica Basarabia şi în baza dreptului
istoric, însă a celui care fusese exprimat în perioada ţaristă17.
Nu era decât un drept arogant de cuceritor, constând în
afirmaţiile: „Sângele vărsat din abundenţă de ostaşii ruşi pe
pământul Basarabiei de-a lungul veacurilor le acordă
împăratului rus şi poporului rus nu numai dreptul istoric,
dar şi cel moral de a considera Basarabia parte integrantă a
Imperiului Rus”18. Pentru ei nu conta sângele băştinaşilor
cotropiţi şi schingiuiţi, care nu au dorit asuprire străină.
De menţionat că, fiind vasală a Porţii Otomane,
Moldova nu şi-a pierdut calitatea de stat suveran,
menţinându-şi statalitatea naţională, sistemele politic,
economic, juridic, administrativ, fiscal şi religia19. În acelaşi
timp, Imperiul Rus, fără nici un drept istoric, etnic sau
politic, a „sfâşiat” jumătate din teritoriul Moldovei20. La cele
spuse putem adăuga cuvintele lui Nicolae Titulescu:
„Complicitatea Rusiei la valoarea unui contract de drept
internaţional nu poate crea dreptul, iar prin iscălitura
Tratatului de la Bucureşti nu şi-au respectat obligaţiile faţă
de Moldova nici puterea „suzerană”, nici cea „protectoare”21.
Turcii sunt mai credincioşi ca creştinii – aşa a rostit Ştefan
cel Mare „cu limbă de moarte” lui Bogdan, moştenitorul
scaunului domnesc. Aceste cuvinte au servit drept testament
pentru urmaşii săi. Şi atunci când Bogdan n-a mai putut
menţine independenţa ţării, a închinat-o turcilor. Mai mult
de 300 de ani s-a aflat Ţara Moldovei sub jugul otoman, dar
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cu fiecare secol ce trecea el devenea tot mai aspru şi
insuportabil22…
Referitor la acea perioadă, Ion Pelivan menţiona:
„Turcul ne prăda, dar nu-şi băga cizmele murdare în sufletul
nostru. Turcul ne dădea voie să ne rugăm lui Dumnezeu în
limba noastră, de care el nu se atingea. Turcul ne-a lăsat
şcoala în forma în care am moştenit-o de la bunici, cu
predarea în limba natală. El nu ne forţa să învăţăm
turceşte”23.
Imediat după anexarea Basarabiei, regimul ţarist a
lichidat ultimele resturi ale autonomiei, ale orânduirii de stat
a băştinaşilor. Totodată, a luat măsuri urgente pentru
modificarea radicală a structurii populaţiei din ţinut. E de
ajuns să amintim faptul că aproximativ în primul deceniu
după 1812, populaţia Basarabiei a crescut mai bine de două
ori (devenind peste 580 mii de locuitori), în primul rând, pe
seama sporului mecanic, adică, a migraţiei populaţiei din alte
zone ale imperiului.
Istoriografia ţaristă, iar apoi şi cea sovietică au elaborat
şi au argumentat concepţia unei „misiuni eliberatoare” a
Rusiei în Europa de Sud-Est. Ţarismul folosea apartenenţa
Rusiei la confesiunea ortodoxă pentru a prezenta războaiele
sale de cotropire în Europa de Sud-Est drept o „misiune de
eliberare” a popoarelor creştine de sub jugul musulmanilor.
În realitate, Poarta ducea o politică tolerantă faţă de religia
creştină în Peninsula Balcanică şi de neamestec în chestiunile
bisericeşti în principatele române. Guvernul ţarist a depus
mari eforturi pentru a-şi crea o bază socială în principate,
promiţând privilegii boierilor şi clerului. Drept urmare,
majoritatea acestora devin susţinători ai politicii Rusiei. Pe de
altă parte, ei nu aveau o altă alternativă dominaţiei otomane.
Este bine cunoscut faptul că din teritoriul moldovenesc
dintre Nistru şi Prut, în baza Tratatului de Pace de la
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Bucureşti, Rusiei i-a fost cedată o suprafaţă ce cuprindea
ţinuturile Greceni, Codru, Orhei, Hotărniceni, Iaşi, Soroca şi
localităţile turceşti de la Hotin, Bender, Ackerman, Chilia,
Ismail, Reni şi „tătărlâcul” din Bugeac. Acest teritoriu
cuprindea o suprafață de 45 630 km2. Deci, suprafaţa ocupată
de ruşi era cu 7 400 km2 mai mare decât cea rămasă sub
oblăduirea domnitorului Moldovei. În regiunea ce se
întindea între Prut şi Nistru, cu „picioarele” muiate în Marea
Neagră şi cu „fruntea” umbrită
de codrii Bucovinei, după cum o
înfăţişează Hajdeu, se găseau
atunci 5 cetăţi, 17 târguri şi 685
de sate cu o populaţie de 482 632
de suflete.
Ruşii
au
numit
noua
provincie Bessarabskaia oblasti,
păstrând în mod provizoriu
vechea împărţire – 12 ţinuturi.
Până şi vechea stemă a
Moldovei – capul de bour cu
stelele între coarne – a fost
păstrată. Ţarul aşază în fruntea administraţiei civile a noii
provincii pe Scarlat Sturza (23 iulie 1812 – 17 iunie 1813),
care îşi vânduse de mult moşiile din Moldova şi se mutase cu
totul dincolo de Nistru, pentru a intra în armata rusească, în
care obţinuse rangul de general de brigadă. Totodată, noul
guvernator civil al Basarabiei se afla sub ordinile şi
supravegherea guvernatorului general militar.
Iniţial, el îşi avea reşedinţa la Tighina şi mai apoi la
Chişinău, care în 1818 devine capitala Basarabiei ruseşti.
După 1812, organizarea administrativă a Basarabiei prevedea
un statut prin care se recunoştea o anumită autonomie în
guvernare, folosirea limbii naţionale, inclusiv în şcoală şi
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biserică, a tradiţiilor naţionale şi locale. Statutul mai
prevedea necesitatea înfiinţării de legi pentru ocrotirea
ţăranilor, fondarea societăţilor obşteşti pentru arendarea
moşiilor boiereşti, dezvoltarea cooperaţiei etc. 24.
Divizarea administrativ-teritorială, care a existat în
Ţara Moldovei, în ţinuturi (instituţii feudale din ţările
române), se mai păstra în teritoriul dintre Prut şi Nistru şi în
anul anexării lui la Imperiul Rus. Unii sunt de părerea că la
acel timp în Basarabia existau 12 ţinuturi, 17 oraşe, 683 de
sate şi 41160 familii de locuitori25. Alexis Nacco, dimpotrivă,
susţinea că provincia la acel timp era împărţită în 9 ţinuturi:
Orhei sau Chişinău, Hotin, Soroca, Iaşi sau Făleşti,
Hotărniceni, Codru, Greceni, Bender şi Tomarova sau
Ismail26. Th. Holban ne asigură că Rusia a rupt din trupul
Moldovei 8 ţinuturi: Orhei sau Lăpuşna, Soroca, Hotărniceni,
Codru, Greceni, o parte din ţinutul Iaşi, Hotin şi Bugeac27.
Chiar din primii ani după ocupaţie se presupunea că
Basarabia va beneficia de un larg regim de autonomie în mai
multe activităţi, la o administraţie bilingvă (românomoldovenească şi rusă), cu păstrarea legislaţiei locale. Dar,
chiar de la bun început s-a observat că lucrurile nu
corespund stipulărilor prevăzute între părţi.
Astfel, în expozeul asupra activităţii sale în calitate de
guvernator civil, adresat împăratului rus la 19 mai 1813,
Scarlat Sturza a relatat că, intrând la 2 octombrie 1812 în
exerciţiul funcţiunii, întâi de toate a înlocuit ispravnicii
ţinuturilor provinciei, desemnaţi de către Divanul Moldovei
(din 12.X.1812), cu boieri locali: câte doi ispravnici în
ţinuturile Soroca, Hotin, Iaşi, Orhei şi Bender şi câte unul în
ţinuturile Hotărniceni, Greceni, Codru şi Reni sau Ismail.
Bălţiul la acea perioadă făcea parte din ţinutul Hotin28.
Caracterul provizoriu al sistemului administrativ
implementat în Basarabia a declanşat polemici referitoare la
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administrarea ulterioară a regiunii. Acest sistem a fost
calificat atât de nobilimea locală, cât şi de funcţionărimea
rusă ca o etapă tranzitorie spre un sistem de administrare
mai desăvârşit. Deosebirea constă în faptul că fiecare dintre
părţi interpreta lucrurile în felul său. Autorităţile ruseşti
insistau asupra lichidării particularităţilor locale şi a
uniformizării administraţiei din Basarabia cu cea din
guberniile ruseşti. Nobilimea locală opta pentru menţinerea
structurilor şi instanţelor administrative constituite pe
principiile administrative locale şi pentru folosirea legilor
moldoveneşti şi a limbii române în toate domeniile de
activitate29.
În anul 1816, Bălţile erau locuite de 262 gospodari, 14
văduve şi 36 de „burlaci”; aici activau 3 preoţi, 1 diacon şi 3
dascăli. Numărul prăvăliilor era de 4230.
Se spune că la 19 aprilie 1818, împăratul Rusiei,
Alexandru I, venind de la Hotin spre Chişinău, a fost nevoit
să poposească la Bălţi. Aici îi veni ştire de la Petersburg că
soţia fratelui său, Nikolai Pavlovici, a născut un fiu, pe
Alexandru II, viitorul ţar şi eliberator al ţăranilor. De bucurie,
ţarul a emis un ucaz, prin care ridică satul Bălţile la rangul de
oraş şi centru județean. Tot atunci, oraşului Bălţi i s-au fixat
10 iarmaroace pe an pentru comerţul mare cu vite (cai),
întrucât până la 1812 el era mare târg de cai şi făcea parte din
judeţul Iaşi. Din motivul acestei îndeletniciri, în 1826, prin
ucazul împăratului, judeţului Bălţi i se atribuie stema cu un
cap de cal31.
Statutul special pentru Basarabia, din 1818, deja
prevedea primele limitări oficiale ale autonomiei locale, care
a fost pe deplin abolită în 1828. Legea promulgată în acel an a
inclus Basarabia în gubernia Novorossiisk, desfiinţând astfel
funcţia de guvernator, şi a făcut din limba rusă unica limbă
de stat în administrare, precum şi în justiţie, dar, întrucât
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locuitorii români nu cunoşteau rusa, s-a admis, în „caz de
necesitate”, şi traducerea în română, folosită în redactarea
cererilor. În 1836 s-a stabilit o perioadă de tranziţie de 7 ani,
în cursul căreia limba „moldovenească” mai putea fi
utilizată, urmând ca după acest termen să fie întrebuinţată în
toate actele numai limba rusă32. În 1873, Basarabia iarăşi este
transformată în gubernie a Imperiului Rus33.

Organizarea structural-teritorială
a judeţului Bălţi. Zemstva

La începutul sec. XIX, teritoriul dintre Prut şi Nistru
era împărţit în ţinuturi, iar fiecare ţinut se împărţea în ocoale.
Satul Bălţile făcea parte din ocolul de peste Răut, împreună
cu satele Biliceni, Heciul Nou, Heciul Vechi, Ţâpleşti, Prajila
ş.a. (în total 20 sate). Slobozia-Bălţi făcea parte din ocolul
Răutului, împreună cu alte 29 de sate (Cubolta, Hăsnășenii
de Sus şi de Jos, Putineşti, Sângerei, Floreşti, Mărculeşti ş.a.).
Această distribuire teritorială s-a păstrat, un timp oarecare, şi
după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus.
În 1818, prin dispoziţia ţarului, Basarabiei i se atribuie
statut de regiune (oblasti), obţinând o autonomie
administrativă formală, fiind împărţită deja în 6 judeţe:
Ackerman, Ismail, Bender, Orhei cu capitala în Chișinău,
Hotin şi Iaşi cu capitala în oraşul Bălţi. Această structură
organizatorică a regiunii a existat timp de 7 ani – până la
moartea ţarului Alexandru I (1825)34.
Din anul 1818, când târgului Bălţi i se atribuie statut de
oraş şi centru judeţean, începe o dezvoltare intensivă a mai
multor forme de activităţi. Oraşul a căpătat dreptul la vizite
alese – în 1856, vizita împărătesei Maria Alexandrovna,
atrasă de faima marilor proprietari moldoveni. În cinstea ei,
în centrul urbei s-a deschis o mică grădina publică, care, în
linii generale, s-a păstrat până în zilele noastre.
62

La începutul anului
următoarea structură:
Denumirea
plasei
(voloste)

Numărul de
sate
subordonate

SloboziaBălţi

23

Zăbriceni

31

Copăceanca

26

Balatina

34

Glodeni

21

Făleşti

22

Sculeni

35

Ungheni

43

Corneşti

33

Chişcăreni

23

1818,

judeţul

Bălţi

avea

Denumirea unor sate
Aluniş, Biliceni, Cubolta,
Singureni, Strâmba, Pelinia,
Recea, Rădoaia, Heciul Vechi ş.a.
Brătuşeni, Văratic, Horodişte,
Costeşti, Cupcini, Hincăuți,
Şerbaci ş.a.
Baraboi, Mihăileni, Parcova,
Moşeni, Râşcani, Răcăria,
Nicoreni, Ochiul Alb ş.a.
Brăneşti, Cuhureşti, Cubani,
Călineşti, Petruşeni, Duşmani,
Hâjdieni, Viişoara ş.a.
Sturzeni, Iabloana, Balan, Danu,
Zăicani, Pârjota, Hiliuţi ş.a.
Alexăndreni, Albineţ, Ustia,
Obreja Veche, Socii Vechi,
Pânzăreni ş.a.
Horeşti, Unţeni, Brăneşti,
Izvoare, Chirileni, Copăceni,
Scumpia, Floreşti ş.a.
Bereşti, Pârliţa, Rădeni, Todireşti,
Unţeşti, Moreni, Floriţoaia ş.a.
Mirceşti, Corneşti, Bahmut,
Negureni, Măgurele, Işcălău,
Bumbăta, Leordoaia ş.a.
Năpădeni, Cosești, Glinjeni,
Sângerei, Coşcodeni, Lipovanca,
Zgărdești ş.a.
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În momentul anexării la Rusia, situaţia generală a
Basarabiei era deplorabilă, deoarece regiunea era distrusă de
permanente agresiuni şi războaie din partea ţărilor mari.

Case de locuit în proces de construcţie.

Gospodărie ţărănească.

Şatră de romi.

Oamenii, fără nici o siguranţă în ziua de mâine, erau
impuşi să-şi părăsească gospodăriile şi să se refugieze în
munţi şi păduri. Chiar şi actele ruseşti dovedesc că ocupaţia
ţaristă a fost o adevărată calamitate socială pentru populaţia
românească. Locuitorii ei fugeau necontenit din Basarabia.
După cum confirma şi cunoscutul general rus Kiseliov,
băştinaşii „preferau ocârmuirea turcească grea decât a celei a
noastre, ruseşti”. După cum menţionează şi Ştefan Ciobanu:
„E de ajuns să răsfoieşti dosarul „Despre diferite ofense şi
asupriri din partea militarilor ruşi, cauzate locuitorilor
Moldovei şi Valahiei”, care s-a păstrat în Arhiva senatorilor
din Chişinău (nr. 31), ca să capeţi o idee despre purtările
ruşilor în ţările ocupate”35.
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Oraşul Bălţi pe timpul ţarismului rus (începutul sec. XX).

Leon Casso menţiona: „Basarabia chiar de la bun
început (1812) fusese transformată de către armatele ruse în
stepă goală şi popoarele aici locuitoare nu vor mai stărui
pentru interesele ruseşti… Ciciagov, călătorind prin Moldova
şi Valahia în primăvara anului 1812, se miră de „numărul
mare de case părăsite şi sate distruse de noi (ruşii) la
începutul războiului”, care nu se mai refăceau. În aprilie
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1812, Alexandru I i-a dat lui Ciciagov plângerea comună a
locuitorilor Moldovei şi Valahiei împotriva armatei lui
Kutuzov, spunându-i: „Nu pot să permit mai departe
asemenea grozăvii”37.
Băştinaşii erau supuşi numai lucrului fizic şi se
comportau cu ei mai rău decât cu animalele. În aceste
împrejurări, ei îşi lăsau casele şi gospodăriile emigrând peste
Prut, fugind de „eliberatorii ortodocşi” cât mai departe. La
sfârşitul anului 1812, basarabenii emigrau în masă în
Moldova de peste Prut, preferând suveranitatea turcească.
Regimul ţarist îşi dădea bine seama că această situaţie „este
foarte păgubitoare pentru prestigiul autorităţii ruseşti”, dar
care nu i-a dat o perioadă de tranziţie poporului moldovean
să se adapteze la condiţiile de viaţă deosebite de cele
cunoscute anterior, cu atât mai mult insuportabile38.
În scopul de a opri populaţia care fugea „pe un cap”
peste Prut, ruşii au declarat că dincolo de Prut bântuie ciuma,
ceea ce nu era adevărat, şi au stabilit carantină pe malul
râului, interzicând orice comunicare cu Moldova din partea
dreaptă a Prutului. Se ştie că încă în 1812, Mitropolitul
Basarabiei, Gavriil Bănulescu-Bodoni, trimite o circulară prin
eparhie, în care-i roagă pe cleri şi pe „toţi pravoslavnicii
creştini”, ca ei să nu creadă că în Basarabia va fi introdusă
iobăgia, că „din înalta împărătească milostivire, aveţi
ocârmuirea din naţia voastră şi în limba voastră”39.
Pentru a curma nemulţumirile poporului faţă de
cotropitori, regimul ţarist a cerut elaborarea unui regulament
special de ocârmuire a Basarabiei, bazat pe tradiţiile şi legile
băştinaşilor. În anul 1817 „Regulamentul aşezământului
regiunii Basarabia” a fost elaborat, iar în 1818 a apărut în
limbile rusă şi moldovenească. Începând cu acest an,
Basarabia era ocârmuita de Consiliul Superior, care era
compus din 6 persoane locale şi 5 funcţionari numiţi de
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guvernul rus. Dar nu au trecut nici 2 ani după aceasta, că
ruşii au şi început să încalce acest regulament40.
La 25 martie 1826 a fost aprobată stema oraşului Bălţi,
întocmită în baza stemei ţinutului Iaşi.
După urcarea pe tron a ţarului Alexandru I, competenţa autonomiei administrative s-a redus esenţial. În 1828,
Basarabia, deja în calitate de gubernie a Rusiei, este condusă
conform faimosului „regulament” al lui Voronţov. Prin acest
regulament, legiuirile moldoveneşti ale Basarabiei se
înlocuiesc deplin cu cele ruseşti, iar limba rusă se introduce
obligatoriu în toate actele publice. Întreaga viaţă publică se
rusifică, iar agenţi ai acestei rusificări erau numai cinovnicii
ruşi. Problema rusificării Basarabiei se intensifică continuu,
până începu o perioadă de contopire deplină a băștinașilor cu
marele Imperiu Rus. Abia după anul 1859 sfatul nobilimii
moldoveneşti obţinu o anumită influenţă asupra
„nacialnicilor” ruşi.
În 1845 a fost elaborat şi aprobat primul plan de
dezvoltare a oraşului Bălţi. Din acel timp, puţine din clădirile
oraşului s-au mai păstrat. Centru al urbei era considerată
piaţa din preajma bisericii (catedralei) „Sfântul Nicolae”. În
acest plan erau marcate: piaţa agricolă şi pentru animale;
conacele boierilor Catargi; sinagogile şi biserica catolică.
Planul încă mai prevedea construcţia unei biserici ortodoxe
cu o hală în jurul ei, închisoarea, spitalul militar, trei cimitire
(unul evreiesc), poştă, podurile peste râurile Răut şi Răuţel.
Cea mai bogată în reforme a fost perioada 1856–1866,
când ţarul Alexandru II a încercat modernizarea imperiului
prin reforma agrară, crearea administraţiei locale (zemstve),
reformarea justiţiei etc. De menţionat că reforma agrară a fost
aplicată în Basarabia în 1868, adică mai târziu cu şapte ani
decât în Rusia. Ţăranii fuseseră eliberaţi din şerbie şi au
devenit proprietari ai loturilor (nadeluri) de pământ, pe care
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urmau să le răscumpere, plătind statului valoarea lui, în
decurs de 49 de ani. Astfel, ţăranii au devenit stăpâni a peste
1,5 milioane de desetine de pământ (1 desetină = 1,09 ha), în
timp ce boierimea şi clerul stăpâneau aproape 2 milioane de
desetine.

Principalul mijloc de transport al ţăranilor basarabeni
pe timpul ţarismului.

Metode de prelucrare a strugurilor.

La arat pe moşiile proprietarilor.
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Îndeletnicirea femeilor în gospodării.

Pe parcursul secolului al XIX-lea, în Basarabia existau
multe iarmaroace – formă de realizare a mărfurilor. Dacă
oraşele Chişinău, Ismail, Ackerman, Reni, Chilia erau
specializate în comercializarea cu mărfuri industriale şi
manufactură, apoi oraşul Bălţi era vestit prin iarmaroacele
sale de vite şi cai41.
În anii 50 ai secolului al XIX-lea, oraşul Bălţi ocupa
primul loc în Basarabia în creşterea şi comercializarea vitelor
mari cornute. Cea mai mare parte a bovinelor era
transportată în Austria, prin vama de la Suliţa Nouă, iar altă
parte – în oraşul Odessa42.
În 1862, oraşul avea 8202 locuitori, dintre care 4586
bărbaţi şi 3616 femei. Majoritatea locuitorilor bălţeni erau
evrei – 3957 (2004 bărbaţi şi 1953 femei). Moldovenii
constituiau 2133 suflete (1179 bărbaţi, 215 femei), ruşi – 143
(68 bărbaţi şi 75 femei), ţigani – 80 (45 şi respectiv 35). În
această perioadă, în Bălţi apar mai multe ateliere
meşteşugăreşti şi întreprinderi industriale.
Politica ţaristă a încurajat prin toate metodele posibile
imigrarea în Basarabia, făcând mai multe colonizări, mai cu
seamă în partea de sud a provinciei. În urma acestei politici
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demografice, în Basarabia au venit ruşi, ucraineni, bulgari,
găgăuzi, evrei, germani etc. În 1887, dintr-o populaţie de
aproape 2 milioane de locuitori, românii (moldovenii)
reprezentau deja 47,58%, ucrainenii – 19,75%, evreii – 11,79%,
ruşii – 8,05% etc.

O vamă pe Prut, între Moldova şi Basarabia (1877).

Autorităţile ruse vegheau ca în Basarabia să nu se
înfiripeze o mişcare naţională românească. În 1865, prinţul
Obolenski şi-a permis chiar să ceară autorităţilor schimbarea
denumirii provinciei – din Basarabia în Alexandrovskaia sau
Alexandroslavskaia, întrucât, în viziunea lui, „însăşi denumirea de Basarabia aminteşte o altă patrie şi are o mare
însemnătate politică, născând visuri separatiste”43.
În rândurile moşierilor şi ale intelectualilor din clasa
de mijloc au apărut proiecte şi intenţii de ridicare a nivelului
cultural al populaţiei româneşti – prin tipărirea unui ziar, a
abecedarelor, broşurilor de cultură generală etc. Atente la
astfel de iniţiative, autorităţile îi supravegheau pe cei „care
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visează o Românie unită şi contopită” şi semnalau imediat
despre „spiritul patriotic românesc”, care se manifesta în
forme incipiente la începutul celei de a doua jumătăţi a
secolului al XIX-lea.
După existenţa cu totul efemeră a primului ziar
românesc din Basarabia, „Mesagerul Basarabiei” (1884),
apare săptămânalul „Basarabia” (1906–1907), în care,
profitând de atmosfera mai liberă creată de revoluţia din
1905 din Rusia, s-a meditat pentru lărgirea autonomiei
provinciale a Basarabiei, revigorarea sentimentului naţional
românesc şi promovarea reală a limbii române în şcoală şi în
biserică.
Trebuie să punem în evidenţă un lucru important: deşi
stăpânirea rusească a ţinut Basarabia într-o stare de înapoiere
provincială, cu toate laturile ei negative, s-au găsit totuşi
mari forţe, ieşite din spiritul patriotic al multor oameni
progresişti din regiune, pentru a schimba situaţia pe aceste
plaiuri.
Zemstva – organ reprezentativ al autoguvernării locale
– s-a răspândit în Europa în decursul secolului al XIX-lea.
Fondarea acestui organ în practică era bine argumentată, iar
pentru Rusia autoguvernarea prezenta un element pozitiv şi
democratic.

Bălţi. Cârmuirea zemstvei.
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Prin autoguvernare se înţelegea o astfel de ordine a
administraţiei interne, în care treburile şi funcţiile locale sunt
administrate şi deţinute de către localnici.
Exponenţii zemstvei în cadrul Imperiului Rus erau
A. Vasilcikov44 şi A. Gradovski45 care considerau că prin
instituirea zemstvelor, societăţile judeţene şi guberniale –
viitorii subiecţi ai autoguvernării – vor avea posibilitatea săşi gestioneze afacerile. Ei nu vedeau în zemstve o organizare
deosebită a administraţiei de stat, ci doar refuzul statului de
a administra chestiuni locale.
Constituite ca organe ale autoguvernării, zemstvele au
funcţionat într-un şir de gubernii, inclusiv în Basarabia, în
baza legii din anul 1864. Chiar dacă activitatea lor a fost
reglementată ulterior şi de alte acte legislative (Legea din
1890 şi cea din 1917), prevederile Regulamentului din 1864
au predominat pe tot parcursul existenţei zemstvelor46.
Membrii direcţiei zemstvei erau consideraţi funcţionari de stat, fiind responsabili în faţa organelor statului pe
cale disciplinară. Zemstvele ţinutale (judeţene) aveau datoria
de a se îngriji de: impozitele speciale în bani şi în natură,
averile şi capitalurile ei, drumuri şi poduri, poştă şi telefoane,
spitale şi instituţii de binefacere etc.
Instituţia zemstvei judeţene avea voie să cumpere, să
vândă şi să moştenească averi, să încheie contracte. Fiecare
adunare ţinutală de zemstvă alegea un număr de deputaţi
pentru adunarea zemstvei guberniale. În Basarabia, fiecare
adunare judeţeană trimitea 5 delegaţi în zemstva gubernială.
La aceştia se adăugau din oficiu: mareşalii ţinutali ai
nobilimii, preşedinţii direcţiilor zemstvelor ţinutale, şefii
serviciilor agriculturii, domeniilor statului şi coroanei,
reprezentantul cultului ortodox. Adunarea era prezidată de
mareşalul nobilimii.
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Fără nici o legătură cu trecutul şi cu masele locale din
Basarabia, zemstva era o instituţie străină, care nu se
deosebea de instituţiile statului rusesc. Aproximativ 80-90%
din funcţionarii zemstvei erau importaţi în Basarabia, fiind
ruşi, armeni, greci, ucraineni, polonezi rusificați47.
În 1881, Pavel Kuzminski este ales preşedinte al
zemstvei judeţului Bălţi. Înaintarea lui la acest post se
datorează prietenului său Mihai Ciuhureanu, susţinut de
Nicolae Casso, care deţinea postul de şef al judeţului Bălţi. Pe
atunci, P. Kuzminski mărturisea că adunările zemstvelor
judeţene erau prezidate de către mareşalii nobilimii
provinciilor, iar mareşal al nobilimii din jud. Bălţi era tocmai
Nicolae Casso, care se bucura de încrederea ţăranilor şi
comanda la aceste adunări ca un veritabil „mareşal”.
Consilierii ţărani, care vorbeau numai moldoveneşte şi nu
înţelegeau deloc ce spun boierii în limba rusă, îşi îndreptau
privirile către N. Casso, ca să le dea semn cum să voteze.

Pavel Kuzminski şi Paul Gore cu
soţiile lor, surorile Harting.
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Memoriile lui P. Kuzminski sunt o sursă importantă
pentru cercetătorii care încearcă să stabilească cum a
funcţionat aparatul administrativ în diferite etape ale aflării
Basarabiei sub stăpânirea ţaristă.
Peste mulţi ani, la 24 februarie 1923, când la Chişinău a
avut loc Congresul foştilor mari proprietari de pământ, în
cuvântarea sa, scriitorul P. Kuzminski a optat pentru reforma
agrară, care ar fi împroprietărit doar ţăranii, unicii în drept
să-l obţină, căci ei îl şi lucrau. La congres el a vorbit în cunoştinţă despre reforma agrară din Rusia ţaristă, care a micşorat
moşiile marilor proprietari cu 2�3, în favoarea ţăranilor48.
Din momentul anexării Basarabiei la Imperiul Rus, mai
mulţi boieri români, neacceptând dezbinarea vechii Moldove,
au decis să-şi concentreze eforturile în vederea apărării intereselor neamului, „pentru păstrarea limbii româneşti,
obiceiurilor pământului, a individualităţii neştirbite a regiunii”. Diferite personalităţi „mai răsărite” ale neamului,
persoane cu viziuni naţionale, au luptat pe întinsul întregii
Basarabii pentru drepturile acestui pământ. Ulterior, ei au
pus bazele unui partid naţional moldovenesc, unul dintre
reprezentanţii căruia a fost, mai mult timp, nobilul Pavel
Dicescu. Acesta s-a manifestat ca patriot şi apărător al intereselor naţionale şi a activat şi în cadrul zemstvei basarabene,
unde s-a confruntat deseori cu reprezentanţi ai familiei
Krupenski – înflăcăraţi promotori ai politicii proţariste:
„Pavel V. Dicescu poate fi considerat una dintre persoanele
cu care se poate mândri zemstva moldovenească. Nobilul
Pavel Dicescu a fost suspendat din posturi din neloialitatea
faţă de regim49.” Pavel Dicescu a condus „Societatea moldovenească”, creată la Chișinău în 1905, în scopul promovării
culturii naţionale. El deseori aborda problema studierii limbii
române în şcoli, a ridicat rolul populaţiei autohtone în
administrarea localităţilor din Basarabia etc.
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Deşi Basarabia a fost colonizată cu elemente străine
(ruşi, ucraineni, bulgari, evrei etc.), populaţia românească nu
a putut fi complet deznaţionalizată, ea păstrându-şi conştiinţa identităţii de sine mult timp şi după anul 1812 50.
În această privinţă, Ludmila Coadă scrie: „…În pofida
politicii dure duse de autorităţile ţariste şi supravegherii
permanente a Basarabiei, în această gubernie a Imperiului
Rus au existat în permanenţă oameni care nu şi-au uitat
proveniența etnică, nu au acceptat politica ţaristă51.” Acest
lucru se poate vedea urmărind activitatea unor familii
boiereşti, care s-au unit, pe parcursul sec. XIX, într-un curent
„românofil”. Astfel, în anii 60 ai sec. XIX se manifesta un
grup de tineri „cu viziuni naţionaliste”, care visau o Românie
unită. În fruntea acestora se aflau fraţii Cotruţă, iar din componenţa grupului făceau parte fraţii Casso, Cristi, Cazimir şi
mulţi alţi patrioţi basarabeni.
„În zemstva basarabeană au activat şi reprezentanţii
familiei Krupenski, români de origine poloneză, mari boieri,
iar Alexandru Krupenski a fost ales în mai multe rânduri
consilier al zemstvelor din Bălţi, Hotin, Soroca”.52
În anii 1894–1900, consilier în zemstva Bălţi a fost
Chiriac Vasilievici Leonard, fost preşedinte al primului
consiliu al zemstvei judeţului Iaşi.
Alexandru Cotruţă a fost ales de 4 ori consecutiv
preşedinte al zemstvei guberniale (1875–1887). Un anumit
timp în aceasta postură a fost Ioan Cristi (1823–1902), care îi
cedează postul iarăşi lui Al. M. Cotruţă.
Între anii 1891 şi 1894, fraţii Aristide şi Nicolae Casso
realizau noi mandate în zemstva judeţului Bălţi, delegându-l
pe unul din ei, pe Aristid, la sesiunea a XXIII-a a zemstvei
guberniale (1891) pentru un mandat ordinar. Situaţia s-a repetat şi în perioada 1894–1897, când atât Aristide, cât şi
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Nicolae au fost iarăşi aleşi în rândurile consilierilor din
Bălţi.53
Printre reprezentanţii zemstvei basarabene, care se
încadrează în categoria patrioţilor români în acea perioadă,
se numără şi membrii familiei Donici – Nicolai Andreevici şi
fiii săi Egor şi Constantin. În perioada 1891–1894, Egor
Donici a fost consilier în zemstva Bălţi, iar Constantin – în
zemstva Orhei. În 1891, în zemstva Bălţi obţine mandat şi un
alt reprezentant al familiei Donici – Nicolai Nicolaevici54.
Merită evidenţiat şi numele lui Catargi Ivan Egorovici, care a
fost ales consilier în zemstva Bălţi în 1891 şi reales în
perioada anilor 1894–1897 55. I.E. Catargi a deţinut şi funcţia
de mareşal al nobilimii guberniei timp de mai mulţi ani.
Guvernul rus avea planurile sale. Guvernatorul
recunoştea: „Dorim ca Basarabia să se contopească pe deplin
cu Rusia. De aceea trebuie, prin intermediul şcolilor, să facem
ca măcar jumătate din ţăranii moldoveni să devină ruşi56.”
De câte ori în Basarabia era pusă problema predării în limba
română, guvernul respingea ideea57.
În această ordine de idei, Gr. Vieru scria: „Din păcate,
în strivitorul întuneric ţarist ce acoperise Basarabia lipsea un
Solomon al nostru. Ţarul nu putea fi Solomon, de altfel el
însuşi tăiase în două miraculoasa fiinţă, care, din vrerea şi
mila lui Dumnezeu, se numeşte Limba Română. Tot ţarul a
redat limbii noastre un alt nume: limba moldovenească. Cred că
nu este cazul să explicăm de ce s-a recurs la acest criminal
procedeu. Motivul este arhicunoscut58.”
În 1879–1880, a avut loc altă împărţire administrativă a
Basarabiei, după care judeţul Bălţi dispunea de 9 plase
(volosti), iar fiecare plasă – de la 16 până la 27 comune (sate).
Slobozia-Bălţi devenise plasă, din care făceau parte 24 sate.
Spre sfârşitul sec. XIX, în Rusia se observa activizarea
forţelor ostile regimului ţarist, iar el se străduia din răsputeri,
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prin diferite forme, să ţină sub control situaţia, inclusiv prin
măsuri „camuflate” de luptă.
La 3 septembrie 1891, şeful de poliţie (ispravnicul) al
judeţului Bălţi, Gheorghe Cantacuzino, se adresează către
ministrul Afacerilor Interne al Rusiei cu rugămintea să-i
aprobe „Regulamentul Adunării Publice al oraşului Bălţi”59,
elaborat şi publicat în acel an. Scopul Adunării Publice,
conform regulamentului, era de a le oferi membrilor săi
posibilitatea de a petrece plăcut timpul liber, împreună cu
membrii familiei şi prietenii. La prima vedere, nu era nimic
deosebit în denumirea şi scopul descris, însă prevederile
regulamentului erau orientate spre curmarea şi neadmiterea
propagării ideilor democratice şi naţionale.
§ 1. La toate manifestările culturale se admite nu alt fel decât cu
învoirea şefilor de poliţie locală. Conţinutul scenariului şi
programul festivităţii obligatoriu vor fi cenzurate la
Departamentul principal pe probleme speciale şi care nu vor
depăşi stipulările prevăzute de originalul prezentat pentru
cenzurare.
§ 2. Fiecare poezie, poveste, cuplet etc., inclusiv în cadrul seratelor
literare, publicate după cenzurare anterioară, de fiecare dată
iarăşi vor fi prezentate pentru cenzurare, în conformitate cu
cerinţele prevăzute.
§ 3. Afişele pieselor, care se preconizează a fi puse în scenă, din
timp vor fi prezentate în adresa Departamentului Principal de
Cenzură.
§ 4. Pentru reprezentantul poliţiei se rezervă loc special în sală
pentru fiecare adunare, spectacol sau manifestare culturală.
§ 5. Indiferent de cele menţionate, Adunarea Publică este obligată
să înştiinţeze din timp conducerea Departamentului de poliţie
despre adunările preconizate, să respecte toate măsurile de
precauţie etc.
§ 8. Adunarea Publică este compusă din membri titulari şi membri
de onoare… Numărul optimal de membri e de 150…
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Clădirea Adunării Publice.

Este de prisos să comentăm conţinutul şi scopurile
trasate de acest „Regulament” şi care îi erau sarcinile reale
(scris în limba rusă). Ulterior a devenit cunoscut că, după
aprobarea regulamentului menţionat, a fost deschisă o
instituţie distractivă de seară, cu bibliotecă, într-o clădire de
pe fosta stradă Filipescu, care devenise atractivă pentru
locuitorii oraşului Bălţi.
După 17 septembrie 1905, în Rusia se introduce
regimul parlamentar, se deschide Duma. Apar tendinţe
revoluţionare, inclusiv pe teritoriul Basarabiei, sunt în toi
pregătirile pentru alegerile parlamentare. În ziarul „Basarabeanul”, Pan Halippa scria: „Luaţi bine seama pe cine îţi
alege voi ca deputat la Dumă. Sunteţi datori să trimiteţi în
Dumă aşa oameni care vor spune fără frică tot ce i se cuvine
poporului moldovenesc. Vor cere pământ şi drepturi, şcoală
naţională moldovenească, autonomie reală şi alte schimbări
în viaţa cetăţenească, naţională şi economică a norodului
muncitor din Basarabia60.”
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Evoluţia demografică şi socială
a populaţiei bălţene (1812–1917)

Anexând Basarabia şi lăsând formal în vigoare legile şi
obiceiurile locale, autorităţile ţariste au păstrat categoriile
sociale ale populaţiei existente la 1812, pentru susţinerea şi
loialitatea faţă de regim în teritoriul basarabean. Cea mai
superioară categorie încă pe atunci o constituiau boierii, care
au acceptat cetăţenia Rusiei. Pentru a spori devotamentul
boierilor moldoveni faţă de putere, regimul ţarist i-a cooptat
în rândurile nobilimii ruse, acordându-le aceleaşi drepturi şi
privilegii de care beneficia această stare socială. Astfel,
boierimea basarabeană, ca reprezentanţi ai elitei locale, în
curând a devenit un valoros suport sociopolitic al regimului
ţarist în provincie. Boierii care slujeau credincios regimul
erau primiţi în tagma nobilimii ereditare ruseşti, bucurânduse de toate privilegiile acestei clase sociale. În fruntea lor
stătea mareşalul nobilimii. Marea boierime din fiecare judeţ
avea sfatul ei, cu un mareşal al nobilimii judeţene în frunte.
Sfaturile boiereşti se bucurau de o largă autonomie în ceea ce
privea apărarea intereselor clasei lor61.
Boieraşii formau categoria mai inferioară a boierimii.
Într-un document, întocmit la Iaşi în 1818, se arată că prin
boieraşi se înţeleg cei care nu se trag din boieri şi „au
dobândit cinuri mai mici ce sunt de la vel–şătrar în jos”. Pe
această categorie de oameni, stăpânii îi atrăgeau activ în
slujba ţarului. Ei erau scutiţi de pedeapsa corporală, nu
plăteau nici impozit, nici alt bir personal către stat; ei au fost
înscrişi către „sufletele nebirnice”. Aceste persoane se
primeau la serviciile statului; ele şi s-au deznaţionalizat mai
repede decât celelalte categorii de moldoveni62.
Un alt grup privilegiat de contribuabili îl alcătuiau
mazilii – mici boieri sau descendenţi ai acestora. De un regim
fiscal privilegiat beneficiau şi ruptaşii, care se împărţeau în
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trei grupuri: ruptaşi descendenţi ai clerului, ruptaşi de
vistierie şi ruptaşi de cămară. Mazilii şi ruptaşii nu se
deosebeau cu mult de boieraşi în privinţa privilegiilor
obţinute. Totodată, ei formau o tagmă deosebită a lor, cu un
căpitan în frunte. Ei au fost încadraţi în clasa nobililor săraci
cu o singură curte.
O categorie socială aparte o alcătuia clerul, care, pe
parcursul dominaţiei ţariste, graţie privilegiilor acordate, în
special repartizării în mod obligatoriu pentru biserică a unei
suprafeţe mari de pământ, la fel a devenit un pilon de
nădejde al regimului. Cu excepţia clerului ortodox, majoritar,
în Basarabia mai activau slujitori ai bisericilor armeanogregoriene, mozaice şi ai rascolnicilor63.
Încă în perioada 1806–1812, autocraţia rusă a instituit o
stare socială caracteristică Rusiei – ţărani de stat, în categoria
cărora nu erau admişi ţăranii dependenţi. În ultima categorie
se mai găseau şi aşa-numiţii scutelnici, care erau scoşi din
registrele fiscale şi puşi la dispoziţia boierilor sau
mănăstirilor, cărora le prestau diverse servicii sau le plăteau
anual o sumă de bani. Instituţia scutelniciei a fiinţat în
Basarabia până la 1 mai 1818, când a fost suprimată64.
De facilităţi fiscale se mai bucurau: călăraşii (miliţia
pământeană); lipcanii (exercitau funcţia de poştaşi); semiraşii
(curieri ai ispravnicilor). Ultima funcţie a fost menţinută
până la 26 aprilie 1824.
Structura etnică a populaţiei a rămas neschimbată un
anumit timp după anexarea Basarabiei la Rusia. Potrivit
informaţiilor prezentate de P. Kuniţki (1813), în Basarabia
doar moldovenii au fost statornici (băştinaşi), cu care
conlocuiau ruşi, ucraineni, bulgari, greci, armeni, ţigani şi
evrei65. Totodată, nu se cunoştea precis numărul etniilor
conlocuitoare. Se cunoştea doar că armenii au venit în
Moldova în mai multe etape. Primul val de emigranţi armeni
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şi-a făcut apariţia încă în secolul al XI-lea66. Majoritatea
grecilor s-au aşezat în Moldova sub regimul fanariot67. Printre
etniile regiunii Basarabia se enumerau şi ţiganii, dispersaţi în
diferite localităţi. În 1813, S. Sturza menţiona că ţiganii
„aparţin coroanei”68. O categorie separată de ruşi, prigoniţi în
perioada lui Petru I, prezintă rascolnicii (vechi ortodocși),
care s-au refugiat în Moldova, fiind numiţi lipoveni69.
Primul recensământ parţial în teritoriile de est ale
Moldovei, anexate în 1812 de către Imperiul Rus şi incluse
administrativ în gubernia Basarabia, a fost realizat în anii
1816–1817, înregistrându-se 492 mii de locuitori şi 1 040 de
localităţi rurale. La acel timp, în Basarabia locuiau 91 048
familii de moldoveni şi 5 478 familii de alte naţionalităţi:
3 826 familii de evrei, 640 – de greci, 530 – de armeni şi 482 –
de bulgari şi găgăuzi. Ucrainenii, veniţi din Podolia şi
Pocuţia, regiuni stăpânite de polonezi, constituiau doar
câteva mii de familii. Cei dintâi ucraineni au apărut în
Basarabia „ascunzându-se de recrutări sau de proprietarii
lor, fugind de peste Nistru, şi s-au stabilit prin oraşe şi sate.
Ruşii au venit în Basarabia mai întâi ca refugiaţi: unii din
motive religioase, iar alţii ca dezertori după diferite războaie.
Unii guvernatori îi expulzau pe ruşii şi ucrainenii vagabonzi.
În ultimele decenii ale secolului XIX ucrainenii au venit şi ca
lucrători agricoli, meseriaşi, funcţionari, militari, preoţi”70.
„În 1813, peste 95% din toată populaţia Basarabiei o
alcătuiau românii moldoveni, iar în 1917, numărul lor s-a
micşorat până la 66,55%. În secolul al XIX-lea au fost aduşi în
masă bulgari, găgăuzi, nemţi, ruşi, ucraineni şi evrei. Aceşti
colonişti se bucurau de privilegii, primeau pământuri mai
mult decât aveau ţăranii basarabeni71.”
În baza cărui drept istoric sau internaţional, contele
Karl Neselrode a primit de la ţarul rus un cadou în Basarabia
de 10 000 de desetine de pământ arabil, iar grecul Constantin
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Catacazi – 6 000, general-maiorul rus Kornilovici – 6 000,
generalul Ivan Sabiniev – 10 000, colonelul Kanarin – 25 000,
generalul Alexandru Benkendorf – 28 000, generalul Alexei
Sibirski – 5 000 desetine etc.?72 Vai, ce darnici sunt ţarii cu
bogăţiile care nu le aparţin!
Este cunoscut, că în anul 1812, populaţia Basarabiei
abia atingea cifra de 300 000 suflete, iar în scurt timp, după ce
s-au calmat spiritele de cotropire a plaiului şi ocârmuirii
ruseşti, numărul populaţiei a început să crească vertiginos. În
1817, Basarabia avea deja 92 946 de gospodării, cu o populaţie de 492 630 de oameni. Deci, în 5 ani după anexare,
populaţia Basarabiei a crescut cu aproape 200 000 de cetăţeni,
din contul colonizării. În cartografia oficială din 1817 se arată
că comunitatea israelită a început să se instaleze în oraşul
Bălţi. Ei preferau să locuiască în târguri şi ignorau categoric
viaţa la sate. Cu timpul, regimul ţarist a hotărât să-i impună
pe evrei să se ocupe cu agricultura73.
Ulterior, au apărut şi colonii agricole evreieşti.
Ocârmuirea rusească încuraja fondarea coloniilor evreieşti pe
teritoriul Basarabiei, în timp ce pe teritoriul Rusiei erau opriţi
să se aşeze, mai ales în oraşe. Ţarul Nicolai I a emis un ucaz,
prin care se permitea unui mare număr de evrei să se aşeze în
Basarabia, scutindu-i şi de biruri pentru 2 ani. Evreii din
Podolia şi gubernia Herson obţineau scutire de biruri pentru
5 ani, dacă se stabileau cu traiul în Basarabia. În aceste
împrejurări, numărul evreilor sosiţi în Basarabia creştea
intens. Locuri de lucru în comerţ şi alte forme de activităţi
intelectuale deja nu mai erau; din această cauză, s-au luat
măsuri să facă din evrei „lucrători de pământ”. În acest scop,
în Basarabia s-au înfiinţat 16 colonii agricole evreieşti în
următoarele localităţi: Lomacinţî (jud. Hotin); Zguriţa,
Cârpeşti, Teleneştii Noi, Dumbrăveni, Vertiujeni, Lublin (jud.
Soroca); Alexăndreni şi Valea lui Vlad (jud. Bălţi); Şipca şi
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Nicolaevca (jud. Orhei); Grătieşti şi Constantinovca (jud.
Chişinău); Romanăuţi (jud. Tighina). În satele enumerate sau stabilit 10 589 de evrei şi s-au format 1 082 de gospodării
evreieşti. După scurt timp, evreii au început iarăşi să se
retragă cu traiul în târguri şi s-au risipit complet cele 16
colonii agricole evreieşti74.
Recensămintele efectuate în primii ani după anexarea
Basarabiei nu conţin nici o statistică amplă a naţionalităţilor
conlocuitoare, în afară de datele academicianului Petre
Keppen75 pentru anul 1834. Această statistică oficială (revizia
a 8-a) relatează că numărul românilor din Basarabia la acel an
era de 406 182. Totodată, în alte părţi ale Rusiei locuiau mulţi
români: în Ekaterinoslav – 9 858, în Podolia – 7 429, în Herson – 75 000. Deci, conform cifrelor oficiale de atunci, populaţia totală a Basarabiei era de 469 788 locuitori, iar după
Keppen, populaţia românească era de 406 182 sau 86%.
O adevărată politică de deznaţionalizare, după anexarea Basarabiei, s-a observat în judeţul Hotin, din care făcea
parte şi Bălţiul. La acea etapă, moldovenii reprezentau
majoritatea populaţiei, iar cu timpul au devenit minoritari.
Astfel, în 1850, ucrainenii constituiau deja 58%, iar numărul
moldovenilor a scăzut până la 26%! O situaţie similară s-a
creat şi în alte judeţe basarabene, mai cu seamă după
strămutarea în masă a moldovenilor în perioada 1812–1824 76.
După datele oficiale adunate de A. Zaşciuk, în 1856,
Basarabia avea 990 000 de locuitori, dintre care 736 000 –
moldoveni (74%); restul (254 000) erau: ucraineni (12%), evrei
(8%), bulgari şi găgăuzi (4,8%), nemţi (2,4 %), ţigani (1,1%),
velicoruși (0,6%) şi o mică parte de greci, armeni, polonezi
etc77. După cum se vede, A. Zaşciuk arată tendenţios
procentajul moldovenilor din Basarabia pe anul 1856. Fără a
concretiza numărul populaţiei separat pe localităţi, autorul
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spune la întâmplare că aproape ¾ din numărul moldovenilor
trăiesc în Chişinău, Bălţi, Orhei şi Cahul!
Datele recensământului pe anul 1858 78
Localitatea

Numărul de
locuitori

Numărul
nounăscuţilor

Numărul
decedaţilor

Diferenţa
dintre

bărbaţi femei băieţi fete băieţi fete naşteri decese
Oraşul
Bălţi
Total

3 986

4 091

8 077

163

159

112

322

220

108

51

51
–

Numărul
căsătoriilor
111
–

După cum se vede, în anul 1858 numărul locuitorilor
oraşului Bălţi atingea cifra de 8 077, aproape în egală măsură
bărbaţi şi femei. Totodată, se constată un număr relativ mare
de decedaţi (220), iar numărul naşterilor şi al deceselor
aproape se egalează. Peste 4 ani (1 862), numărul locuitorilor
or. Bălţi aproape s-a dublat (8 202), din contul migraţiei mari
a populaţiei evreieşti (3 957); numărul altor naţionalităţi nu
s-a schimbat.
Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, oraşul Bălţi aparţinea în exclusivitate fraţilor Alexandru, Constantin şi
Iordache Panaite şi familiei Catargi. Moşiile lor cuprindeau
22 de sate în judeţele Iaşi şi Soroca, deţineau 9 crescătorii de
cai şi zeci de fabrici de spirt. Ei erau consideraţi proprietarii a
75% din bunurile oraşului Bălţi.
Principală îndeletnicire a locuitorilor judeţului Bălţi
rămânea cultivarea pământului. Pe timpul reformei agrare
din 1864, judeţul poseda 487 828 hectare de pământ, care
aparțineau: 250 774 ha (51,4%) – unui număr de mari
proprietari (326); 184 859 ha (40%) – ţăranilor-moşieri (227),
iar 42 195 ha (8,6%) – statului.
În judeţul Bălţi, viticultura nu era atât de răspândită,
comparativ cu teritoriile din sudul Basarabiei. Astfel, în anul
1900, suprafaţa podgoriilor constituia 1,2% din pământurile
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fertile, iar în Cetatea Albă acest indice era de 57,6%!
Suprafaţa pădurilor (1896) de asemenea era mai mică (4,2%)
decât în judeţele Chişinău şi Orhei (respectiv 14,4 şi 14,7%
din pământurile deţinute).
La 1890, oraşul Bălţi avea 9 975 de locuitori, o şcoală
medie, trei şcoli primare ortodoxe şi una israelită. În oraş
existau 1 230 case, 2 farmacii, 2 fabrici de cărămidă, 5 fabrici
de lumânări, 1 moară, 1 fabrică de spirt, 5 depozite de
cherestea, 192 de prăvălii şi 46 de cârciume.79
Populaţia Bălţilor, conform recensământului din
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1892, constituia 11 118 locuitori, din care 5 968 bărbaţi şi
5 130 femei. În acel an, oraşul Bălţi avea 2 016 case, din care
80 erau de zid (piatră), iar restul – din faianţă şi lemn. Dintre
edificiile publice: 1 spital militar pentru 160 paturi, 1 temniţă
şi 1 cazarmă cu magaziile intendenţei, 25 dughene de piatră
şi 265 prăvălii de scânduri.
Pe la sfârşitul sec. XIX, or. Bălţi reprezenta, de fapt, un
sat mare, cu un singur pod de piatră şi trei de lemn, cu 16
străzi nepietruite în centru, cu 4 pieţe şi un teren pentru
iarmaroacele de vite. Doar strada din centrul oraşului era
luminată noaptea (cu lămpi de gaz). În mod obligatoriu,
lumină se ţinea numai în saloanele spitalului militar, care
avea 10 paturi pentru ofiţeri şi 110 paturi pentru ostaşi, şi la
închisoare, care avea 100 de locuri.
Unicele construcţii solide şi moderne erau casele
familiei Catargi şi un mare pod de piatră peste râul Răut,
construit din contul moşierului Gheorghe Panaite.
În 1897, pentru prima dată, în Imperiul Rus a avut loc
un recensământ amplu, care a inclus mai mulţi indici
demografici şi sociali. Spre mirarea tuturor, din 180 milioane
de locuitori înregistraţi în teritoriul imperiului, ruşii
constituiau doar 43,3%, ceea ce însemna că ei erau minoritari,
iar majoritatea (56,7%) o alcătuiau alte naţionalităţi, repre85

zentanţi ai ţărilor cotropite pe parcursul a două secole la
rând.

Podul peste Răut (1905)

Raportul dintre numărul populaţiei autohtone şi
numărul altor naţionalităţi numai în regiunile marginale ale
imperiului ţarist81, fără teritoriul propriu-zis al Rusiei, era
următorul (1897):
Regiunea

Numărul de
locuitori

Ucraina
Polonia
Belarus
Caucaz
Finlanda
Lituania
Basarabia
Estonia

19 682 000
9 381 000
8 040 000
7 000 000
2 921 217
2 000 000
1 935 412
958 351

P ro centaj ul de:
AutohUcraiAlte
Ruşi Evrei Nemţi
Bulgari
toni
neni
naţ.
75,0
9,0 8,0
−
(75,0)
−
8,0
74,8
6,6 14,1 4,5
−
−
−
71,0
6,0 12,0 9,0
−
−
2,0
84,0
13,0 −
−
−
−
3,0
88,0
−
−
−
−
−
12,0
68,2
12,1 6,2
7,1
−
−
6,4
47,6
8,0 11,2 1,2
19,7
5,3
7,0
94,0
3,0
−
2,0
−
−
1,0
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Lipsesc informaţiile din regiunile Crimeea, Astrahan,
Turkestan, Siberia şi din cele populate de mongoli, turci etc.
Indicii prezentaţi în tabel asupra populaţiei din
Basarabia sunt nejustificat (tendenţios) schimbaţi, pe gustul
regimului ţarist, pentru a demonstra că acest teritoriu este
rusesc, iar populaţia băştinaşă se află în minoritate. Acest
truc imperial s-a observat şi în recensămintele anterioare.
Conform recensământului din 189782, în Basarabia s-au
înregistrat 1 935 412 locuitori. Cele mai populate erau
judeţele Hotin, Chişinău şi Ackerman, iar mai puţin populate
– judeţele Bender, Bălţi, Orhei şi Soroca. Decalajul dintre
numărul populaţiei rurale (84,8%) şi al celei urbane (15,2%)
era semnificativ. Deci, majoritatea basarabenilor locuiau în
sate şi comune.
Numărul locuitorilor al celor mai mari oraşe ale
Basarabiei în 1897:
Denumirea
Numărul de locuitori
%
oraşului
Chişinău
108 483
37,1
Bender
31 797
10,8
Ackerman
28 258
9,6
Ismail
22 295
7,6
Bălţi
18 478
6,3
Hotin
18 398
6,3
Soroca
15 351
5,2
Orhei
12 336
4,2
Bolgrad
12 300
4,2
Chilia
11 618
4,0
Cahul
7 077
2,4
Reni
6 941
2,3
Total
293 332
100%
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Componenţa naţională a Basarabiei la 1897 (în %)
În cadrul
În localităţile
În oraşe
guberniei
rurale
Moldoveni
47,58
14,16
53,55
Ucraineni
19,62
15,75
20,31
Evrei
11,79
37,18
7,25
Ruşi
8,95
24,42
5,12
Bulgari
5,33
3,94
5,58
Germani
3,11
0,72
3,54
Turci
2,88
0,12
3,38
Polonezi
0,6
2,1
0,34
Ţigani
0,45
0,15
0,5
Beloruşi
0,13
0,12
0,13
Alte naţionalităţi
0,46
1,34
0,3
Naţionalitatea

Din tabel vedem că deznaţionalizarea plaiului
continua vertiginos. Numărul băştinaşilor în cadrul
guberniei s-a micşorat brusc, constituind deja mai puţin de
jumătate din întreaga populaţie (47,58), iar printre locuitorii
oraşelor ei au devenit minoritari (14,16%)! Totodată, se
constată o creştere vădită a ucrainenilor (19,62%), evreilor
(11,79) şi ruşilor (8,95%), care constituiau împreună aproape
jumătate (40%) din populaţia ţinutului, iar în oraşe
reprezentanţii ucrainenilor, evreilor şi ruşilor constituiau
majoritatea covârșitoare a populaţiei (77,35%). Această
statistică argumentează tendinţa regimului ţarist de a
distruge populaţia băştinaşă.
Sporirea constantă a numărului de moldoveni, cu
păstrarea caracterului românesc al populaţiei din Basarabia,
l-a pus pe gânduri pe regimul ţarist, care conştientiza că, mai
devreme sau mai târziu, ei vor râvni la unire cu celelalte ţări
româneşti. Ţinând cont de această situaţie, ţarul Alexandru
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III, la 1890, l-a însărcinat pe P.N. Batiuşkov să studieze
cauzele rusificări anevoioase a moldovenilor.

persoane
flotante

cu
cetăţenie
străină

Ştiutori de
carte
(%)

Inclusiv

Densitatea
populaţiei
pe o verstă

femei

În total
ambele
sexe

Numărul de locuitori
bărbaţi

Localitatea

Populaţia şi aspectul social al judeţului Bălţi în 1897

43,37

1 960

5 667

10,0

–

404

913

28,8

Judeţul
108 840 102 608 211 448
Bălţi
Oraşul
9 537
8 941
18 478
Bălţi

Judeţul
Bălţi
Oraşul
Bălţi

211 448
18 478

nr. 140 201
%
66,3
nr. 3 103
%
16,8

38 345 27 252 2 145 1 546 1 422
18,2
13,0
1,0
0,7
0,6
4 220 10 323 103
36
533
22,8
55,9
0,5
0,2
2,9

alte

poloneză

ţigănească

germană

ivrit

rusă,
ucraineană
belorusă

Limba vorbită

română

Numărul de
locuitori

Localitatea

Componenţa numerică a populaţiei
după limba vorbită (1897)

537
0,2
160
0,9

Încă în 1892, P.N. Batiuşkov a demonstrat destul de
expresiv viabilitatea şi soarta limbii române în Basarabia:
„Dispunem de informaţii particulare că în unele mănăstiri şi
biserici din Basarabia, doar conform dărilor de seamă oficiale
şi rapoartelor, serviciile divine se oficiază în limbile slavă şi
română, în realitate însă slavoneşte se cântă numai „Doamne
miluieşte”. Pentru a justifica această stare de lucruri, slujitorii
bisericii susţineau că populaţia românească din satele basarabene nu cunoaşte cu desăvârşire limba slavonă; prin urmare,
nici serviciul divin în slavonă nu-l poate înţelege… Dacă
dorim ca populaţia rusă din acest ţinut să nu mai fie
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„românizată”, ca Basarabia să fie considerată în realitate nu
doar gubernie rusească, ci să nu mai fie obiect de jinduire
românească! şi chiar de agitaţie şi să fie organic unită cu
restul Rusiei, e necesar ca, prin intermediul şcolii, să-i
familiarizăm pe ţăranii moldoveni cu limba slavă
bisericească şi să-i facem pe jumătate ruşi prin limbă! Se vede
că spre aceasta tinde astăzi întregul sistem al învăţământului
public basarabean, cu predare obligatorie a limbii ruse”83.
Fără a comenta intenţiile regimului ţarist în privinţa
rusificării Basarabiei, expuse mai sus de către P.N. Batiuşkov, prezentăm doar unele păreri privind această problemă,
datate cu anii 80 ai secolului XIX.
De la 1812, ruşii n-au privit Basarabia decât ca pe o
ţară unde se poate exploata un pământ fertil cu mare folos.
Tendinţa de rusificare a moldovenilor de către regimurile cu
caracter cotropitor este prezentată foarte expresiv de marele
patriot şi om de stat Pantelimon Halippa, care a resimţit
această situaţie pe parcursul multor ani. El scria: „Deşi am
învăţat şi limbile vechi – greaca şi latina, din limbile moderne
– germana şi franceza, în limba noastră, moldovenească,
n-am învăţat nici să citim, necum să studiem istoria şi
literatura neamului românesc!”84
Dacă regimurile ţarist şi sovietic nu i-ar fi tratat pe
moldovenii cei blajini la suflet şi credibili ca pe nişte argaţi, ei
ar fi obţinut rezultate mai bune în apropierea şi rusificarea
băştinaşilor. Ignoranţa şi batjocura în comportamentul
„fraţilor mai mari” trezeau doar dispreţ şi contribuiau la
distanţarea relaţiilor dintre reprezentanţii acestor două
naţiuni. Scriitorul rus Aleksandr Puşkin a fost trimis în exil în
Basarabia. Şi, după ce a fost primit şi adăpostit cu mare onor
de băştinaşi, el, drept „mulţumire”, scria versuri respingătoare: Проклятый город Кишинёв… (Blestematul oraş
Chişinău). Puşkin s-a exprimat în tradiţionalul stil rusesc,
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neglijând şi înjosind altă naţiune, cu o altă cultură, fie şi
neînțeleasă lui.
Problema împroprietăririi cu pământ şi teama ţăranilor
moldoveni de robia muscălească deveniseră destul de acute
după anexarea Basarabiei. Dezrobirea ţăranilor din Moldova
s-a făcut sub domnia lui Constantin-vodă Mavrocordat, cu
mult mai înainte decât în Rusia, unde ţărănimea trăia în
condiţii cu mult mai grele şi mai apăsătoare. Acolo mai
dăinuia robia ţăranilor. Boierul rus era stăpânul absolut al
ţăranului – îl putea vinde, îl folosea la orice muncă şi cât
vroia. În astfel de condiţii au trăit şi ţăranii basarabeni până
la 1861, când a apărut ucazul ţarului Alexandru II de
dezrobire şi împroprietărire a ţăranilor. Acel ucaz prevedea:
„Pământul, fie arabil sau păşune, pe care ţăranii îl ţineau în
arendă de la proprietari şi a cărui întindere nu întrece 13
desetine şi 1768 stânjeni pătrați pe cap de familie, devine pe
drept lotul de împroprietărire al ţăranilor”85.
Împroprietărirea basarabenilor a avut o amploare mult
mai largă decât în celelalte părţi ale Imperiului Rus.
Împărţirea pământului se făcea ţinându-se cont de fertilitatea
solului – de la 8 până la 13½ desetine. Ţăranii judeţului Bălţi
au primit câte 9½ desetine de pământ pentru capul familiei.
Iată o altă afirmaţie expresivă: „Ruşii au turbat,
precum se vede; niciodată de la 1812 n-am mai fost martorii
unor insistenţe aşa de brutale pentru a rusifica ţărănimea
română din această parte a Moldovei răpită de muscali, pe
cât ne este dat a vedea acum. Nu trece o singură zi de la
Dumnezeu, ca să nu înregistrăm un fapt cel puţin, care ne
dovedeşte că Rusia s-a pus temeinic pe lucru pentru a
isprăvi, în fine, cu îndărătnicia popoarelor ne-slave care au
nenorocirea de a face parte din marele Imperiu Rus. Mai cu
seamă s-au năpustit ruşii asupra judeţelor de la nordul
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Basarabiei, unde zemstva deschide „şcoli rurale” care se nasc
ca ciupercile după ploaie86.”
Toate statisticile din 191287, efectuate cu ocazia
împlinirii a 100 ani de la anexarea Basarabiei, atestau o
populaţie de 2 496 051 suflete, dintre care 1 273 251 bărbaţi şi
1 225 803 femei. Populaţia urbană din Basarabia era formată
din: evrei – 37,2%; ruşi – 24,4; ucraineni – 15,8; moldoveni –
14,2; alte naţionalităţi – 8,4%. Despre populaţia rurală, în care
predominau moldovenii, regimul nu scria nimic, iarăşi dintrun motiv velicorus-şovin. Însuşi fostul ministru al ţarului,
Leon Casso, în lucrarea sa „Rusia la Dunăre”, scria că
Anuarul Rusiei, editat de comitetul statistic central al
Ministerului de Interne din Petrograd, enumerând
naţionalităţile care locuiesc în Basarabia, „nu face menţiune
de moldoveni, cu toate că ei constituie mai bine de jumătate
din populaţiunea totală a Basarabiei”. Scrierile jubiliare de la
1912 reduc numărul moldovenilor până la 48%, ceea ce nu
corespunde adevărului.
Ion Nistor arată că inexactitatea acestor date a fost
combătută şi de dl Pavel Dicescu, care era membru în consiliul imperial din Petrograd, într-un raport către ministrul
Instrucţiunii Publice, susţinând cu multă dreptate că
numărul moldovenilor în Basarabia este cu mult mai mare,
formând peste 75% din întreaga populaţie. După unele
constatări mai noi, populaţia Basarabiei atingea, la 1918, cifra
de 2 725 000 de oameni, care locuiau în 12 oraşe şi 2 576 sate
şi cătune. Densitatea populaţiei este de 64 suflete pe
kilometru pătrat. Din 1000 de oameni 721 sunt ţărani
cultivatori de pământ şi 230 – târgoveţi, care se îndeletnicesc
cu industrie, comerţ şi profesiuni libere. Ştiutorii de carte
sunt numai 20%. Numărul bărbaţilor întrece pe cel al
femeilor la ţară; la oraşe sunt mai multe femei decât bărbaţi.
În judeţul Bălţi locuiesc 212 000 persoane sau 11% din
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numărul locuitorilor basarabeni, dintre ei: români – 154 000
(72,6%); ruşi – 27 000 (12,9%); evrei − 17 000 (8,0%) şi alte
naţionalităţi.
În Dicţionarul geografic al Basarabiei de la începutul
secolului XX, Zamfir Arbore menţiona: „Oraşul Bălţi, aşezat
pe malul drept al Răutului, la gura Răutului, are 5 şosele care
unesc orăşelul cu Hotinul, Soroca, Orheiul şi Sculeniul. O
linie de cale uneşte oraşul cu Benderul, Razdelnaia, Birzula şi
Râbniţa, în lungime de 406 verste. Staţia căii ferate e la
depărtare de 2 km de oraş... Populaţia oraşului, la 1902, a fost
de 21 200 suflete, din care 9 300 români, 3 200 ruşi, 8 700 evrei
ş.a. Oraşul are 951 case; o catedrală cu hramul „Sf. Nicolae”,
iar în Slobozia-Bălţi − o biserică „Naşterea Maicii Domnului”.
La începutul secolului al XIX-lea, populaţia or. Bălţi a
început să se bucure şi de alte servicii, care îi făcea viaţa
parcă ceva mai interesantă. Dintre acestea făcea parte şi
serviciul poştal, care, pe atunci, nu numai recepţiona,
transporta şi distribuia corespondenţa, dar mai acorda şi
servicii de transportare a călătorilor.
În anul anexării la Imperiul Rus, Basarabia era
împânzită de o reţea de staţii de poştă, existentă de pe timpul
administrării acestei părţi de ţară de către domnitorii
Moldovei. Reţeaua era dată în concesiune în baza existentului contract – 1 octombrie 1804–1 martie 1809, aprobat prin
hrisovul domnitorului Alexandru Moruzi din 27 mai 1804 88.
La 1 iulie 1813 expiră termenul de concesiune a
stațiilor de poștă. În urma licitației organizate, stațiile de
poștă din Basarabia au fost date în concesiune, pe un termen
de 2 ani, cu începere de la 1 iulie 1813, moșierilor basarabeni
Sandu Feodosiu și Gheorghe Cazimir. Conform listei
întocmite cu ocazia acestei licitații, caii, în număr de 1174,
erau repartizaţi pe staţiile de poștă, inclusiv la Bălţi – 60.
Pentru a se deplasa prin Basarabia, demnitarilor li se eliberau
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autorizații, în baza cărora li se puneau la dispoziție gratuit cai
de poștă.89

Bălţi, centrul oraşului (1910).

În 1907, în zemstva județeană Bălți s-a fondat o casă de
credit mărunt. În 1909, în oraș s-a instalat rețeaua telefonică,
stabilindu-se legătura cu unele localități din județ (Balatina,
Cornești, Sculeni). La acea perioadă, în județul Bălți existau
182 de abonați. Tot în acel an s-a deschis şi prima sală pentru
proiectarea filmelor, iar mai târziu − și cinematograful „Lux”.
La începutul anului 1914, în 7 județe ale Basarabiei funcționau 436 centre pentru convorbiri telefonice și abonamente:
Cetatea Albă – 78, Soroca – 66, Bălți − 50.
În 1912 a fost dat în exploatare podul din lemn peste
râul Răut, în direcția Chișinăului, fiind numit ulterior „Podul
Chișinăului”.

Decadenţa prestigiului ţarismului
şi a guvernanţilor basarabeni

Dacă pe parcursul sec. XIX în statele civilizate libertatea gândirii şi manifestării politice era garantată cât de cât
de constituţie, apoi în Rusia domina cea mai crudă
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samavolnicie, iar ocnele Siberiei erau pline de oameni care
îndrăzneau să revendice drepturile şi libertăţile poporului90.
Această situaţie trezea multe nemulţumiri şi contribuia la
renaşterea curentului naţional-cultural în teritoriile ocupate
de Imperiul Rus.
Planurile expansioniste ale Imperiului Rus referitoare
la principate au fost conturate de Leon Casso, care spunea că
„răpirea jumătăţii de est a Moldovei se integra firesc în
tradiţia rusească de expansiune spre Dunăre şi strâmtori”91.
În altă lucrare autorul mai arată că „dreptul local din
Basarabia era totalmente neglijat de oficialii ruşi. 92”
Încă Mihai Eminescu spunea: „Ruşii sunt o putere mistuitoare nu numai prin puterea fizică, ci şi prin consecinţele
demoralizatoare ale influenţei lor nocive”.
La începutul secolului XX teritoriile de pe ambele
maluri ale Nistrului au fost cuprinse de o largă mişcare de
eliberare naţională a românilor moldoveni, inclusiv judeţul
Bălţi. Aceasta se datora, în mare măsură, lui Ion Pelivan
(1876–1954), care devenise „sufletul ideii naţionale”. Încă la
12-13 ani el citea cărţi bisericeşti moldoveneşti, în care se
păstrase limba vechilor cazanii şi care i-au altoit dragostea de
neam şi de plai. După absolvirea Seminarului Teologic din
Chişinău (1898), Ion Pelivan obţine bursa de student la
Universitatea din Dorpat. Aici devine animatorul grupării
„Pământeni”, din care făceau parte: Vasile Oatu, Gheorghe
Chicu, Nicolae Siminel, Ştefan Usinevici, viitorul doctor
Hinculov (Hâncu) şi alţii. Această grupare prezenta o
societate studenţească cu program politic naţional şi
academic. În 1902, toţi membrii acestei grupări au fost
arestaţi (pe un timp scurt). În 1903, Pelivan îşi ia diploma de
jurist şi se întoarce la Chişinău, unde este arestat de poliţie şi
dus în or. Arhanghelsk, ulterior fiind înrolat în armată ca
simplu soldat în batalionul nr. 231 din Veatka. În 1905,
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Pelivan îşi ia concediu, vine la Chişinău şi rămâne aici. El
organizează prima grupare moldovenească cu caracter
naţional-revoluţionar.
În 1907, Ion Pelivan este numit judecător la Bălţi. Aici
îşi continuă activitatea de eliberare naţională – adună în jurul
său un mănunchi de moldoveni inimoşi: învăţătorii Porfirie
Fală, Ion Buzdugan, Ion Barbă (din Recea), Dimitrie Vrabie
(viitor primar), Vladimir Meleli, Emanoil Catelly (viitor
prefect), Nicolae Borcea, studentul Simion Murafa, notarul
Constantin Soroceanu, moşierul M. M. Ciugureanu ş.a. Tot
atunci, Ion Pelivan fondează o bibliotecă de carte
românească, editează un abecedar rus-român, cu elemente de
ortografie şi gramatică.
În postura sa de judecător la Bălţi, Ion Pelivan se
opunea în mod imperios regimului. La 16 mai 1912, când se
sărbătorea un secol de la anexarea Basarabiei la Rusia, el nu
numai a lipsit la festivitate, deşi prezenţa lui era obligatorie,
dar şi demonstrativ a îmbrăcat haine de doliu. Acest lucru a
determinat imediat o anchetă severă de supraveghere.
La izbucnirea primului război mondial (1914), Ion
Pelivan este mobilizat în armată şi trimis în calitate de
intendent la Kiev, iar apoi (1916) – pe frontul român la Brăila,
Galaţi, Bolgrad şi Cahul. Ceva mai târziu, la 30 aprilie 1917,
Ion Pelivan convoacă din nou la Bălţi o adunare generală a
locuitorilor din judeţ în vederea obţinerii autonomiei
Basarabiei.
Nemulţumirile păturilor largi ale populaţiei de la
periferia imperiului ţarist se manifestau în permanenţă nu
numai din cauza condiţiilor precare de trai, dar şi a legilor
drastice, care suprimau drepturile cetăţenilor de a participa
la alegerile organelor de conducere ale regiunilor şi ţării93.
Prin noua lege de alegere în Duma de Stat se dădea
preponderenţă nobilimii şi se reducea reprezentanţa
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ţăranilor, declarându-se că Duma trebuie să fie „rusă” şi
după „spiritul ei”94. Se reducea brusc numărul alegătorilor cu
dreptul de participare la alegeri, pentru a ridica cota
nobilimii, care susţinea regimul ţarist95. Moldovenii din
Basarabia nu numai au fost înlăturaţi de la alegeri, dar şi au
şi fost lipsiţi de carte96.
Ajungând la urechile regimului ţarist astfel de lucruri,
autorităţile bălţene au organizat un proces de neîncredere
învăţământului. Porfirie Fală a fost alungat din sistemul de
învăţământ din motivul că şi-a permis să instruiască copiii în
limba lor strămoşească. Numai datorită intervenţiei lui Ion
Pelivan, P. Fală a fost restabilit în funcţia de învăţător.
Se ştie că după evenimentele din octombrie 1917 din
Rusia, Ion Pelivan devine unul dintre cei mai cunoscuţi
patrioţi moldoveni, care au contribuit la autodeterminarea
Basarabiei. Pe timpul Imperiului Rus, românii basarabeni
(moldovenii) erau priviţi ca alogeni (inorodţî!), alături de
polonezi, ucraineni, lituanieni, letoni, armeni, tătari, finlandezi, evrei etc97.
În 1917, oraşul Bălţi devine arena unor violente ciocniri
dintre partizanii sovietelor şi luptătorii pentru autonomia şi
independenţa Basarabiei.
În dimineaţa zilei de 6 ianuarie 1918, când bolşevicii
pun stăpânire, pentru câteva zile, pe oraşul Chişinău, Ion
Pelivan este condamnat la moarte pentru agitaţie de chemare
a armatei române, însă el reuşeşte să treacă Prutul prin
Leova, iar la 13 ianuarie 1918 el se întoarce la Chişinău
împreună cu Divizia XI a generalului Broşteanu, fiind întâmpinat cu ovaţii entuziaste.
După 1918, Ion Pelivan ocupă mari posturi de conducere în Sfatul Ţării şi în România întregită. În 1927, el a fost
ales preşedinte al asociaţiei culturale „Arta Basarabiei”, iar în
1934 este numit consilier la Comitetul Central de Revizuire,
97

din care se retrage la vârsta de pensionare. În 1940, Ion
Pelivan se refugiază în România, dar urgia comunistă îl
găseşte şi acolo. În noaptea de 4 mai 1951 este arestat şi
întemniţat în închisoarea Sighet, unde a şi murit la 24
ianuarie 1954. Mai târziu a fost reînhumat la cimitirul
Cernica, alături de alţi feciori ai Basarabiei98.
Descriind sistemul ţarist administrativ din Basarabia,
Petre Cazacu evidenţiază următoarele: „Buni sau răi, toţi
guvernatorii erau obligaţi să urmeze politica de rusificare, să
menţină liniştea şi ordinea, să execute poruncile stăpânirii” 99.
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Lista guvernatorilor Basarabiei
în perioada anilor 1812–1917
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Scarlat Sturza, guvernator civil: 23.VII.1812–17.VI.1813.
Ivan Marcovici Hartingh: 17.VI.1813–22.II.1816.
Kala Gheorghe: 22.02.1816–30.XII.1817.
Constantin Catacazi: 30.XII.1817–26.VIII.1825, al doilea şi
ultimul guvernator civil.
Vasili Fiodorovici Timkovski (cu anumite întreruperi):
26.VIII.1825–17.01.1828.
Turghenev: 17.01.1828–30.VII.1828.
Prajevski: 2.XI.1828–24.03.1829.
Akinfi Ivanovici Sorokunski: 24.03.1829–17.IV.1833.
Pavel Ivanovici Averin: 17.IV.1833–28.VIII.1834.
Pavel Ivanovici Fiodorov: 28.VIII.1834–15.VII.1854.
Mihail Sergheevici Ilinski: 15.VII.1854–10.XI.1857.
Mihail Lvovici de Verraion: 10.XI.1857–19.XII.1862.
Ivan Osipovici Velio: 20.XII.1862–1.VIII.1863.
Platon Alexandrovici Antonovici: 1.VIII.1863–5.XII.1867.
Ivan Egorovici Gangardt: 5.XII.1867–3.VI.1871.
Nicolai Ignatievici Șebeco: 3.VI.1871–27.V.1879.
Evgheni Osipovici Ianovski: 27.V.1879–16.VIII.1881.
Modest Mavrikievici Koniar: 16.VIII.1881–30.VII.1883.
Alexandr P. Konstantinovici: 30.VII.1883–4.VII.1899.
Vikenti Samoilovici von Raaben: 4.VII.1899–30.V.1903.
Serghei Dmitrievici Urusov: 30.V.1903–4.XI.1904.
Alexei Nicolaevici Haruzin: 4.XI.1904–11.X.1908.
Ivan Victorovici Kankrin: 11.X.1908–2.II.1912.
A.N. Iugan: 2.II–9.VI.1912.
Mihail Eduardovici Ghilhen: 9.VI.1912–VIII.1915.
Mihail M. Voronovici: VIII.1915–III.1917.
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III
PERIOADA REUNIFICĂRII CU ROMÂNIA
Patriotismul nu este iubirea țărânei,
ci iubirea trecutului. Fără cultul
trecutului nu există iubire de ţară.
Mihai Eminescu

Premisele fondării
Republicii Democratice Moldoveneşti

Greutăţile condiţionate de primul război mondial au
degradat esenţial autoritatea ţarului, au provocat serioase
nemulţumiri şi revolte în masele populare ale multor regiuni
ale imperiului. Nu au făcut excepţie nici basarabenii, care în
permanenţă îşi doreau scăparea de sub jugul ţarist. Spre
finele anului 1916, din cauza problemelor teritoriale, relaţiile
dintre Imperiul Rus şi România deveniseră încordate. Pentru
a clarifica situaţia, ţarul l-a împuternicit pe marele duce
Mihail Aleksandrovici să poarte tratative cu conducerea
României. Astfel, în ianuarie 1917, ducele Mihail s-a întâlnit
pentru scurt timp la gara Moscova-Râbinsk cu regele Carol II
al României, în prezenţa prim-ministrului Ion Brătianu.
Rămâne doar de intuit asupra discuţiilor purtate între părţi,
întrucât s-a produs revoluţia din februarie şi în Rusia a venit
la putere guvernul provizoriu în frunte cu Kerenskii.
După revoluţia din februarie 1917, pe fundalul dezmembrării imperiului ţarist, în Rusia, se intensifică mişcarea
naţională, inclusiv în Basarabia şi Transnistria. Aici câștigă
teren ideea autodeterminării. Această idee capătă un contur
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concret în timpul mai multor întruniri ale reprezentanţilor
românilor basarabeni.

Ianuarie 1917. Întâlnirea la gara Moscova-Râbinsk în drum spre
Petrograd.
De la stânga la dreapta: regele Carol II, marele duce Mihail al Rusiei
şi Ion Brătianu, prim-ministru al României.
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O întrunire de proporţii s-a petrecut pe 18 aprilie 1917,
în Odessa, la care au participat peste 10.000 de soldaţi, ofiţeri,
studenţi şi preoţi basarabeni. Acolo s-a format un comitet
revoluţionar, alcătuit din reprezentanţi ai armatei ruse de pe
frontul român şi ai organizaţiilor muncitoreşti şi ţărăneşti din
guberniile Basarabia şi Herson. Majoritatea comitetelor erau
alcătuite din moldoveni 1.
Îndată după preluarea puterii de către guvernul
provizoriu, în oraşul Bălţi, ca şi pe întreg teritoriul
basarabean, se discutau cu înflăcărare cele mai stringente
probleme referitoare la soarta poporului şi a plaiului,
inclusiv aspectele autodeterminării şi versiunile de alipire la
România. În scurt timp s-a format un nucleu de patrioţi
localnici, din care făceau parte Emanoil Catelly, Ştefan
Pirogan, Costache Leancă, Ion Pelivan, Dumitru Vrabie,
Mihai Ciugureanu, Grigore Nica-Ciobanu, protoiereii Ioan
Bălteanu şi Vladimir Dimitriu, alţi preoţi şi învăţători din
judeţul Bălţi. După mai multe dezbateri cu caracter
organizatoric şi o luptă înverşunată cu anumite elemente
şovine sau bolşevice, în ziua de 3 martie 1918, în sala
Zemstvei din Bălţi, cu o majoritate covârșitoare de voturi, a
fost aprobată aderarea judeţului şi oraşului Bălţi la Patriamamă. Astfel, judeţul Bălţi a fost primul din teritoriile
basarabene, care a insistat la unirea necondiţionată a
Basarabiei la România2.
Dezlipirea Basarabiei de la Rusia nu a fost un fenomen
izolat. În acelaşi timp şi din aceleaşi cauze s-au despărţit de
Rusia Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, pentru
a-şi constitui state independente. Ucraina, Belarus, Armenia,
Gruzia ş.a., după o scurtă perioadă de independenţă, au
revenit în statul rus în formă de republici. Toate aceste
evenimente au determinat descompunerea Imperiului Rus.
Istoria a cunoscut mai multe imperii, care s-au destrămat şi
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au dispărut de pe harta lumii – Roman, Tataro-Mongol,
Austro-Ungar, Rus ş.a.
Mişcarea naţională a populaţiei moldoveneşti s-a
intensificat considerabil ca reacţie la pretenţiile Radei
Ucrainene faţă de teritoriul basarabean, pretenţii exprimate
deschis la 18 iulie 1917, precum că Ucraina se întinde de la
Carpaţi până la Caucaz. Însă, atunci când Rada l-a invitat la
şedinţa comisiilor guberniilor ucrainene şi pe comisarul
basarabean al guvernului provizoriu, această acţiune „a
provocat indignare şi proteste” în Basarabia3. Presiunile
Radei Ucrainene au întâmpinat opoziţia oamenilor politici
din partidele şi organizaţiile ţinutului4.
V. Cristi, fost viceguvernator al Basarabiei după
revoluția din februarie 1917 din Rusia, ulterior a scris cum a
sosit la 25 iulie 1917 la Kiev, însoțit de P. Erhan și un delegat
al comitetului ostășesc, la invitația guvernului provizoriu
ucrainean, pentru a participa la prima ședință a Radei
Ucrainene, la care asistau guvernatorii celor 10 provincii
(gubernii) din teritoriul ei.
În procesul-verbal autentic al ședinței se menționează:
„La începutul ședinței dl V. Cristi comunică adunării că
telegrama ministrului de Interne Vincenko cu invitația de a
participa „la o consfătuire a gubernatorilor provinciilor
făcând parte din Ucraina autonomă” a provocat prin
Basarabia o nedumerire: ca nu cumva Ucraina intenționează
să încorporeze Basarabia. În numele celor 20 organizații unite
politice, obștești și naționale, V. Cristi a declarat că Basarabia
a ales doar calea propriei autodeterminări...”5.
La 27.07.1917 dl V. Cristi s-a întîlnit cu președintele
guvernului provizoriu al Rusiei, Kerenski, care a declarat că
guvernul a recunoscut dreptul la autodeterminare și
autonomie federală al Basarabiei şi Ucrainei. Tentativa
Ucrainei de a anexa Basarabia după revoluţia din februarie
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1917 din Rusia a provocat mari proteste din partea
moldovenilor, care insistent cereau autonomie faţa de Rusia
şi Ucraina şi constituirea unui organ de administrare a
Basarabiei autonome6.
Perioada de trecere de la starea de linişte şi ordine
relativă (aprilie-mai 1917) la anarhie completă mergea paralel
cu destrămarea armatei, iar sub bolşevici (octombrienoiembrie 1917) s-a instalat un război civil cumplit, cu o
anarhie totală. S-a început răzbunarea şi distrugerea
oamenilor, averilor şi instituţiilor. Apăruse o răscoală contra
tuturor formelor de civilizaţie. Această situaţie dezastruoasă
a condiţionat despărţirea popoarelor subjugate de Rusia7.
Pentru excluderea altor variante de cotropire a
Basarabiei, se încep tratative trilaterale – între guvernele
provizorii al Rusiei şi al României şi liderii basarabeni. Se
acceptă fondarea Sfatului Ţării, care ar guverna Basarabia.
La 20-27 octombrie 1917, la Chişinău, a avut loc
Congresul Militarilor Moldoveni, la care au participat circa
800 delegaţi din toate garnizoanele şi fronturile armatei ruse.
Congresul a adoptat două hotărâri: proclamarea autonomiei
Basarabiei şi constituirea Sfatului Ţării. Tot atunci, congresul
a determinat şi structura Sfatului Ţării8.
După revoluţia bolşevică din 25 octombrie 1917 de la
Petrograd, în Chişinău, militarii ruşi de asemenea au încercat
să vină la putere. Drept răspuns Congresul Militarilor
Moldoveni, a convocat pentru 21 noiembrie 1917 Sfatul Ţării.
Cei 150 de membri care s-au prezentat au fost delegaţi de
către organizaţiile social-politice din Basarabia şi reprezentau
toate naţionalităţile din ţinut (105 moldoveni, 15 ucraineni, 14
evrei, 7 ruşi, 2 bulgari, 2 germani, 2 găgăuzi, 1 polonez şi 1
grec) 9. Printre delegaţii organizaţiilor social-politice erau şi
reprezentanţi ai sovietelor de deputaţi: muncitori, ţărani şi
soldaţi10.
110

Se mai menţionează11, că nu moldovenii, ci reprezentanţii altor naţionalităţi (în primul rând ruşii) erau acei
care luptau pentru instaurarea puterii sovietelor în Basarabia
(1917–1918). Drept dovadă este ordinul comun (nr. 272 din 24
decembrie 1917) al Comitetului Executiv gubernial şi al
Prezidiului Comitetului Executiv din Chişinău privitor la
crearea statului-major revoluţionar (în următoarea componenţă: Venediktov, Durasov, Korovin, Levinzon, Rojko,
Gavrilin) şi semnat de Meleţin, Nenastiev, Venediktov,
Grinştein, Golubovski, Garkavîi, Zelivianski, Dementiev12.
Nici în statul-major creat, nici printre semnatarii ordinului nu
au fost reprezentanţi ai populaţiei de bază din Basarabia!
Tocmai aceşti reprezentanţi ai populaţiei nemoldoveneşti, ajunşi la paritate cu autohtonii moldoveni, opinau,
după unirea ţinutului cu România, nu pur şi simplu
împotriva ordinei existente, dar şi în favoarea smulgerii
Basarabiei de la România şi alipirea ei la Rusia sovietică.
La 4 decembrie 1917, deputaţii Sfatului Ţării îl aleg
preşedinte pe Ion Inculeţ, profesor la Academia din
Petrograd, adjunct al guvernatorului basarabean. Apoi
comisarul Vladimir Cristi a depus jurământul Sfatului Ţării,
căruia i s-a încredințat deplina conducere. Acelaşi lucru au
făcut şi comisarii tuturor judeţelor din Basarabia. Astfel, în
mod paşnic, toate obligaţiunile legale au trecut în mâinile
Sfatului Ţării. La 15 decembrie 1917, Sfatul Ţării anunţă
oficial despre fondarea Republicii Democratice Moldoveneşti, iar în calitate de preşedinte este ales, în unanimitate,
Ion Inculeţ. Puterea executivă este transmisă Sovietului
Director, compus din 9 directori, în fruntea căruia a fost ales
P.Erhan. În scurt timp după aceasta, guvernul de la
Petrograd, în frunte cu Lenin, a recunoscut noua putere din
Basarabia. Sfatul Ţării, ca organ cu atribuţii par-lamentare, a
funcţionat practic până în noiembrie 1918, iar Sovietul
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Director şi-a continuat activitatea până în luna aprilie 1920,
după alipirea Basarabiei la România13.
Astfel, la sfârșitul anului 1917 – începutul anului 1918,
puterea în Basarabia se afla în mâinile Sfatului Ţării şi ale
guvernului său – Sovietul Director. Acest fapt istoric este
confirmat de documentele vremii, printre care şi apelul de la
mijlocul anului 1919 al Biroului Basarabean, creat în Rusia pe
lângă CC al PC (b) din Rusia, către muncitorii şi ţăranii
Basarabiei14.
Hotărârile Sfatului Ţării privind repartizarea pământului ţăranilor şi întocmirea documentelor în limba
moldovenească nu erau pe placul ruşilor. De acolo, ei au
început să organizeze un şir de răscoale. Mii de soldaţi ruşi,
întorcându-se pe atunci de pe front, prădau ţara, împuşcau şi
omorau lumea. Pentru a face linişte şi rânduială, Sfatul Ţării
a chemat în ajutor armata română. În luna ianuarie 1918, s-a
hotărât separarea de Rusia, iar la 27 martie 1918 a fost
proclamată unirea cu România. Această voinţă a fost
recunoscută la 28 octombrie 1920 de marile ţări din Apus –
Anglia, Franţa, Italia – şi de Japonia15.
Suprafaţa totală a Basarabiei în 1918 era de 47 436 km2,
mărginindu-se la nord-est cu Ucraina, de care o despărţea
Nistrul, la sud-est – cu Marea Neagră şi Dobrogea, de care o
despărțea Dunărea, la vest – cu Moldova, de care o despărţea
râul Prut, şi cu Bucovina, de care o despărţea râul Răchitna.
În perioada de la sfârşitul anului 1917 şi începutul
anului 1918, funcţia de primar al oraşului Bălţi o deţinea
Dimitrie Dobreş. Oraşul devenise arena unor ciocniri
violente dintre partizanii sovietelor şi luptătorii pentru
autonomia şi independenţa Basarabiei.
Judeţul Bălţi, primul din Basarabia, şi-a exprimat
dorinţa de a se încorpora în Regatul României. Astfel, sub
președinția doctorului Calistrat Hâncu, la 3 martie 1918, la
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Bălţi, s-a luat următoarea moţiune: „Proclamăm astăzi în
mod solemn, în faţa lui Dumnezeu şi a lumii întregi, că
dorim unirea Basarabiei cu Regatul României, sub al cărui
regim constituţional şi sub ocrotirea legilor de monarhie
democratică vedem siguranţa existenţei noastre naţionale şi a
propăşirii economice şi culturale” 16.
Restabilirea suveranităţii românești în Basarabia şi
Marea Unire din 1918 au constituit un act istoric pentru
naţiunea românească. Pe scena istorică a apărut România
Mare. De reţinut că propaganda obraznică rusească, asociată
cu propaganda emigranţilor ruşi, până în prezent susţine
părerea că Basarabia a fost acaparată de români din Vechiul
Regat. Aceşti susţinători uită că, în timpul revoluţiei ruse din
februarie 1917, popoarele ţărilor încorporate în statul rusesc
s-au bucurat de lozinca autodeterminării popoarelor17. Dar şi
guvernul rus, la 2 (15) noiembrie 1917, publică declaraţia
popoarelor Rusiei. Declaraţia a fost semnată de Lenin şi
Stalin. Ea recunoştea egalitatea şi suveranitatea popoarelor
Rusiei şi dreptul lor la autodeterminare liberă, până la separarea şi formarea statelor independente18. Cu toate că ideea
libertăţii popoarelor venea în contradicţie cu doctrina
marxistă centralizatoare, pe care Lenin a adoptat-o cu mult
înainte de revoluţia rusă (1913). Aflându-se la Craiova, Lenin
a precizat programul social-democraților în problema
naţionalităţilor, adăugându-i dreptul la autodeterminare,
până la separare19.
Din partea oraşului Bălţi, din componenţa Sfatului
Ţării, care a funcţionat în perioada 21.X.1917–28.XI.1918(?),
au făcut parte 15 deputaţi moldoveni: Buzdugan Ion (învăţător); Crihan Anton (student); Gafencu Vasile (agricultor);
Gropa Alexandru (cooperator); Osoian Constantin (agricultor); Păscăluţă Ion (militar); Pelivan Ion (avocat); Pântea
Gherman (învăţător); Scobioală Andrei (profesor universitar);
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Tudor Gheorghe (învăţător); Tudos Ion (agricultor); Văluţă
Ion (student); Baxan Zaharia (agricultor); Budiştean Ignatie
(agricultor); Piciormare Petre (funcţionar). În afară de cei
enumeraţi, în componenţa Sfatului Ţării din partea judeţului
Bălţi au fost aleşi încă trei deputaţi, ucraineni, care au
reprezentat minorităţile naţionale. Aceştia au fost Botnariuc
Ştefan, Brinici Gheorghe şi Butnicenco Nichita, toţi fiind
agricultori20.
Situaţia în Republica Democratică Moldovenească, în
perioada dintre 2 decembrie 1917 şi 24 ianuarie 1918 (52 zile),
era extrem de complicată, fiind influenţată şi de descompunerea armatelor ruseşti de pe front. Retrăgându-se în dezordine, ele maltratau populaţia băştinaşă, devastau casele şi
gospodăriile oamenilor. Autorităţile ţinutale, neavând forţe
de menţinere a ordinii, erau neputincioase să întreprindă
ceva. Organul legislativ al republicii era în căutarea unui
ajutor militar21.
La 27 martie 1918, Sfatul Ţării a adoptat actul de unire,
argumentat în hotărârea respectivă în modul următor: „Unirea se face: 1) pe baza dreptului istoric, adică în baza faptului
că Basarabia acum o sută de ani a fost dezlipită cu sila de la
trunchiul său şi acum se întoarce la el; 2) pe baza dreptului
de neam, adică se uneşte cu Românii de peste Prut, cu care
moldovenii sunt de un neam, de un sânge şi de o religie; şi 3)
pe baza dreptului, ca popoarele singure să se stăpânească şi
să hotărască de soarta lor, adică pe baza aceluiaşi drept, cu
care Polonii din trei ţări s-au unit, cum s-au unit în 1918 şi
toţi Românii, căci după Basarabeni, au venit şi s-au unit
împreună şi Românii din Bucovina, care erau sub Austriaci,
şi Românii din Ardeal, care erau sub Unguri.
Astfel, toţi Românii de sub toate jugurile: Rusesc,
Austriac şi Ungar s-au unit într-o singură ţară Românească:
ţara lor, ţara în care ei sunt stăpâni22.”
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Din „Albumul Basarabiei”

Bălţiul în componenţa României Mari

După actul de Unire din 1918, la care au contribuit şi
mulţi fruntaşi ai mişcării de eliberare naţională a plaiului
(Paul Gore, Petru Cazacu, Pan. Halippa, Ştefan Ciobanu, Ion
Inculeţ, Simion Murafa ş. a.), s-a început un lucru important
şi migălos – alegerea organelor de conducere în teritoriile
basarabene încorporate în România. Principiile structural115

organizatorice rămâneau identice cu cele existente în celelalte
teritorii ale ţării. Oraşul Bălţi a fost numit capitala judeţului,
aflat în ţinutul de nord al ţării.
În anii 1920–1930, după Marea Unire, judeţul Bălţi era
alcătuit din 5 plase: Slobozia-Bălţi, Râșcani, Glodeni, Făleşti şi
Corneşti. Plasa Slobozia-Bălţi includea 18 comune (or. Bălți,
satele Pepeni, Chişcăreni, Alexăndreni etc.) şi se învecina: la
răsărit – cu ţinuturile Soroca şi Orhei, la miază-noapte – cu
alt sector din ţinutul Soroca şi plasa Râșcani, la apus – cu plasele Glodeni şi Făleşti, iar la miază-zi – cu plasa Corneşti23.
La acel timp, pretutindeni se intensifica procesul de
urbanizare, de înglobare a localităţilor mici în unele mai
mari. Aceeaşi situaţie s-a întâmplat şi cu municipiul Bălţi,
care, dezvoltându-se, a cuprins Slobozia, cu imense pământuri arabile, şi Lizaveta, sectoarele Bălţiul Nou şi Pământeni,
care în anii 20 ai sec. XX au devenit microraioane. Doar pe
partea dreaptă a Răutului, vizavi de Slobozia, s-a păstrat
până în zilele noastre un mic sector nepopulat, cu pământ
mlăştinos şi cu păşuni cunoscute de cândva. Dar şi aici se
simte influenţa civilizaţiei.
În perioadele 1918–1940 şi 1941–1944, organul de conducere al judeţului Bălţi era prefectura, în frunte cu prefectul
(guvernatorul), de obicei ales de popor şi numai din 1937 –
numit prin decret regal. Pe lângă prefectură funcţionau
Consiliul judeţean, care prezenta organul suprem de
conducere colegială, în fruntea căruia se afla preşedintele,
ales de către membrii Consiliului. În cadrul Consiliului
judeţean Bălţi funcţionau câteva comisii ramurale: administrativ-financiară, economică, de control, pentru cultură şi
învăţământ, medico-sanitară, de construcţii etc., fiecare din
ele aveau obligaţiunile sale de serviciu.
Indiscutabil, prefectul prezenta principala figură de
conducere în judeţ – el coordona cu toate formele de
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activitate în localităţile judeţului. În aceşti ani, funcţia de
prefect al judeţului Bălţi au deţinut-o 19 persoane, unele
dintre ele fiind repetat alese în această funcție, iar numele a 3
persoane au rămas neidentificate. Cu o anumită rezervă
privind veridicitatea informaţiilor, vom enumera numele
persoanelor care au deţinut funcţia de prefect al judeţului
Bălţi în perioadele respective: Nicon Văluţă (1918); Avol
Crudu (1918–1919); Marin Banaru (1919–1920); Ion N.
Ionescu (1920–1921); Efimie Popovici (1922–1923, 1928–
1929); Emanoil Catelly (1923–1925, 1933–1937); Ştefan Eşanu
(1925–1926); maior Berescu (1926–1927); Diomid Calistru
(1929–1930); Florin Nicolăescu (1931–1932); P. Ursu (1932);
Iacob Cociorva (1932–1933); Haralambie Gheorghian (1937–
1938); Andreescu (1939–1940); Vrăbescu (1941–1942);
Dumitru Stegărescu (1943–1944). Un anumit timp (1941–
1944) în Basarabia a existat funcţia de guvernator, pe care a
deţinut-o O. Stavrat.
O personalitate marcantă a plaiului bălţean din acea
perioadă a fost Iacob Cociorva, care a adus o contribuţie
considerabilă la dezvoltarea tuturor formelor de activitate în
calitate de prefect al judeţului (1932–1933) şi de primar al
oraşului Bălţi în repetate rânduri. Din iniţiativa lui s-au
construit multe poduri şi drumuri; prin concursul lui se
rezolvau probleme importante ce ţineau de întreţinerea şi
funcţionarea şcolilor, spitalelor şi a altor instituţii de menire
socială, atât din localităţile judeţului, cât şi din oraşul Bălţi.
Semnificativ este faptul că sediul prefecturii judeţului
Bălţi se afla în casa boierului Alexandru Bodescu, propusă
chiar de el. În 1868, Domnia Sa a făcut un alt gest patriotic – a
trimis o scrisoare de felicitare Preşedintelui Academiei
Române cu ocazia inaugurării Academiei, în care se arată:
„Eu, A. Bodescu, Sfetnicul Curţii Imperiale Ruseşti, de fel din
oraşul Bălţi, dorind ca toţi românii de a contribui la
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încurajarea învăţământului în România, ofer suma de 2000
ruble (5200 franci) pentru Academia Română”.
Prefecţii judeţului Bălţi

Efimie Popovici

Emanoil Catelly

Prefectura judeţului Bălţi
(fosta casă Bodescu).

Iacob Cociorva

Aceeaşi clădire, restaurată în
1934 de Etti-Rosa Spirer.

Dispunem de puţine informaţii despre preşedinţii
consiliilor judeţului Bălţi. Doar despre Diomid Calistru, care
a preluat funcţia de preşedinte al Consiliului judeţean după
ce a demisionat din postul de prefect al judeţului Bălţi (1930).
Satele şi comunele judeţului Bălţi erau conduse de
pretori (primari), aleşi în localităţile respective. Ei rezolvau
toate problemele ce ţineau de competenţa lor, deoarece
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populaţia din plasele judeţene îi considerau oameni de
încredere.
Există foarte puţine informaţii desfăşurate referitoare
la deţinerea funcţiei de primar al oraşului Bălţi, iar cele
întâlnite adesea sunt prezentate contradictoriu. Noi ne vom
referi doar la datele publicate de unii autori şi folosite drept
reper în această privinţă.
Primarii oraşului Bălţi

Ştefan Pirogan

Mihail Cucer

Primăria şi Stema oraşului Bălţi.

S-a stabilit că la sfârşitul lunii decembrie 1917 şi
începutul anului 1918, funcţia de primar a deţinut-o,
temporar, Dimitrie Dobriş, care a fost înlocuit oficial de
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Dumitru Vrabie (1918), dar nu se ştie cât timp s-a aflat în
această postură. În repetate rânduri (1922–1924, 1927, 1929,
1931–1932) în postul de primar s-a aflat iscusitul gospodar
Ştefan Pirogan, care pentru scurt timp a fost înlocuit de
Ştefan Sadovici (1924). Următorii primari ai oraşului Bălţi ar
fi fost: Traian Bonciu (1925–1926); Iacob Cociorva (1927–
1929, 1933–1934, 1939–1940); Mihai Cucer (1932, 1937–1938);
Krupoveatkin (1932); Petru Vrabie (1934–1937); Constantin
Satmari (1938–1939); Teodor Ardeleanu (1941–1943); colonel
M. Anghelescu (1943–1944). Nu se exclud şi alte nume de
primari.
Cea mai intensivă şi productivă activitate a desfăşurat
Ştefan Pirogan, personalitate recunoscută şi apreciată după
merit de toată populaţia urbei.
Odată cu realipirea Basarabiei la vechea Moldovă
(1918), s-a început
intensificarea tuturor formelor de
activitate organizatorică, care favorizau dezvoltarea multilaterală a infrastructurii în toate teritoriile. Şi Bălţiul a
cunoscut o vertiginoasă dezvoltare comercială şi industrială,
plasându-se pe locurile de frunte printre ţinuturile de nord
ale ţării. Au fost continuate lucrările de construcţie a căii
ferate Bălţi-Ungheni-Iaşi, s-a început construcţia clădirii gării
feroviare de sud de la Pământeni şi a podului peste calea
ferată, care lega oraşul Bălţi de localităţile din partea de nord.
În scurt timp se stabileşte legătura prin calea ferată cu
Cernăuţiul şi Chişinăul. Astfel, în componenţa României
Mari, oraşul Bălţi devine o răscruce de căi ferate şi drumuri,
foarte importantă pentru o largă comunicare culturală şi
comercială, chiar şi cu alte ţări.
De menționat că tot în acea perioadă la Slobozia-Bălţi
s-a dat în exploatare o splendidă clădire a gării feroviare de
nord, cu elemente de arhitectură modernă. În centrul
oraşului se înălţau frumoase blocuri locative, cât şi pentru
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instituţiile publice, comerciale şi de menire socială. Spre
sfârşitul anilor 20 ai secolului XX, oraşul Bălţi avea un aspect
atrăgător şi pentru oaspeţi, şi pentru populaţia lui. Mulţi
oameni de afaceri, de cultură şi călători străini, vizitând la
acel timp Bălţiul, menţionau că dezvoltarea multilaterală a
oraşului a progresat mult. Partenerii încheiau tot mai multe
contracte comerciale, se organizau târguri şi expoziţii.

Clădirea gării feroviare de sud până şi după reconstrucţie.
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Podul peste calea ferată de la Pământeni.

În anul 1929, judeţul Bălţi avea deja un sistem
progresiv de administrare, oraşul devenise mai frumos,
dispunea de toate instituţiile administrative şi culturale:
Episcopia Ortodoxă; pretura judeţeană; primărie; tribunal;
două judecătorii de ocol; biroul avocaţilor; cinci notari
publici; poliţie de oraş; brigadă de siguranţă; administraţie
financiară; agenţie a băncii Naţionale a României; inspectorat
şcolar; inspectorat de mişcare C.F.R., funcţiona o staţie
electrică şi alte întreprinderi de menire socială.
Pentru locuitorii săraci ai urbei au fost deschise multe
instituţii de binefacere: Orfelinatul „Ştefan cel Mare”, filiale
ale Societăţii invalizilor de război, Asociaţia generală a
invalizilor, un azil pentru bătrâni comunal şi un azil pentru
evrei, societăţi de ajutorare a meseriaşilor săraci şi asociaţii
de ajutorare a evreilor săraci etc24.
Infrastructura oraşului creştea mereu. În judeţul Bălţi
deja se alocase un teren întins pentru piaţă, destinată
importului şi exportului al mărfurilor. Totodată, se observa
un surplus în industria uleiurilor vegetale. Plantaţiile de
floarea-soarelui în jurul oraşului s-au extins esenţial. Fiind un
nod central de cale ferată din nordul Basarabiei, gara de nord
devenise foarte activă între Iaşi-Cernăuţi. Comerţul cu
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cereale şi manufactură s-a dublat. Ritmic şi productiv
funcţionau şi fabricile: de săpun, de cărămizi, de bere, de
bomboane, de lumânări, de var; turnătoriile-ateliere de fontă
şi fier şi alte întreprinderi.
În oraş deja activau 27 avocaţi şi 5 notari; existau 20
hoteluri, 5 tipografii, 12 bănci, 27 cârciumi etc.

Situaţia social-demografică

Conform datelor lui P. Cazacu25, mişcarea populaţiei
în oraşul şi judeţul Bălţi în primii ani după unire (1920–1926)
era prezentată în modul următor:
În Oraşul Bălţi
Caracterul
mişcării
Numărul de
născuţi
Numărul
decedaţilor
Sporul natural
Numărul
căsătoriilor
Numărul
divorţurilor

1920

1921

1922

Anii
1923

1924

1925

1926

647

852

727

675

932

821

832

568

567

458

426

607

611

473

79

285

269

249

325

210

359

366

313

228

244

256

149

199

4

–

1

6

16

3

8

În judeţul Bălţi (la sate)
Caracterul mişcării
Numărul de născuţi
Numărul decedaţilor
Sporul natural
Numărul căsătoriilor
Numărul
divorţurilor

1920
10285
7 173
3 112
3 567

1921
13236
8 516
4 720
3 768

1922
12184
6 505
5 679
2 253

Anii
1923
12058
5 473
6 585
2 753

2

5

21

12

1924
11946
6 307
5 639
2 465

1925
11792
8 179
3 613
3 003

1926
9935
5958
3977
2015

19

13

20

Analizând cifrele prezentate de P. Cazacu în tabelele
de mai sus, putem constata doar în linii generale mişcarea
populaţiei în oraşul şi în judeţul Bălţi în perioada anilor
1920–1926. Conform statisticii din 1927, oraşul Bălţi avea o
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populaţie stabilă de 57552 suflete şi aproximativ 15000 populaţie flotantă26.
Începând cu 1 ianuarie 1930, oraşul Bălţi avea acea
stemă, care simboliza vechea strajă ostăşească şi luptele din
această regiune a Moldovei27. Stema înfăţişa o movilă de
argint pe un scut roşu, în vârful căreia stătea îngenuncheat
un arcaş moldovean, întinzând arcul spre stânga. Scutul este
timbrat de o coroană murală cu 7 tunuri.
Recensământul din 1930, efectuat pe întregul teritoriu
al României28, a permis stabilirea unor indici sociali pentru
oraşul şi judeţul Bălţi, după mulţi ani de ocupaţie ţaristă a
Basarabiei (vezi tabelele).
Distribuţia locuitorilor din or. Bălţi
după starea socială şi sex (anul 1930)
Starea socială
Necăsătoriţi
Căsătoriţi
Văduvi
Divorţaţi
Nedeclarat
Total

Bărbaţi
număr
%
8 838
57,1
6 210
40,1
290
1,8
62
0,4
76
0,6
15 476
50,6

Femei
număr
%
7 322
48,5
6 101
40,4
1 532
10,1
126
0,8
13
0,2
15 094
49,4

Total
număr
%
16 160
52,8
12 311
40,3
1 822
6,0
188
0,6
89
0,3
30 570
100%

Distribuţia locuitorilor din or. Bălţi
după vârstă şi sex (anul 1930)
Sexul

Bărbaţi
Femei
Total

0–6

Grupele de vârstă, ani
Mai
7–12 13–19 20–64 mult
de 65
1672 2094 9005
478

nr. 2183
% 49,4 49,35 46,0
52,4
nr. 2,236 1716 2459 8179
% 50,6 50,65 54,0
47,6
nr. 4419 3388 4553 17184
% 14,45 11,08 14,89 56,21
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49,4
489
50,6
967
3,16

Vârstă
nedeterminată
44

15476

70,8
18
29,2
62
0,21

50,6
15094
49,4
30570
100%

Total

Din tabele se observă unele aspecte specifice, cu
caracter social. Astfel, că din toată populaţia oraşului (30
570), la acel an, numărul bărbaţilor era aproape egal cu cel al
femeilor (50,6:49,4%); în grupa persoanelor tinere (până la 20
ani) se constată o predominare relativă a sexului feminin,
comparativ cu situaţia observată la persoanele adulte.
Indiferent de sex, numărul de copii în vârsta de 7-12 ani
descreşte, ceea ce coincide cu perioada perturbărilor sociale
din întreaga Basarabie (1917–1918). S-a înregistrat un procent
extrem de mic (3,16) al persoanelor trecute de 65 ani, ceea ce
caracterizează durata mică a vieţii populaţiei basarabene la
acel timp. Numărul persoanelor longevive era foarte mic.
Este îmbucurător numărul foarte mic al familiilor divorţate
(în medie 0,6%), ceea ce indică despre moravurile înalte ale
moldovenilor. S-a constatat un număr mare de femei văduve
(10,1%), situaţie existentă în mare măsură în toate epocile
civilizaţiei umane, drept urmare a războaielor şi accidentelor
printre bărbaţi.

Alte
naţionalităţi

Unguri

Armeni

Germani

Ţigani

Polonezi

Ucraineni

Evrei

Ruşi

Judeţul
Bălţi

Români

Naţionalitatea

Nr. 386721 270942 46569 31695 29288 3165 1929 1623 242 105 1163

Oraşul
Bălţi

Localitatea

Numărul total

Distribuţia locuitorilor judeţului Bălţi după naţionalitate
(anul 1930)

Nr. 30570

%

%

100

100

70,1

12,0

8868
29,0

8,2

7,6

0,8

0,5

0,4

–

0,4

5426 14229

280

981

33

29 158 70

496

17,7

0,9

3,2

0,1

0,9 0,5 0,2

1,0

46,5
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–

Un indice social de mare anvergură prezintă informaţiile despre identitatea locuitorilor şi limba vorbită de ei în
oraşul Bălţi, comparativ cu datele similare înregistrate în
cadrul judeţului Bălţi, unde predominau locuitorii satelor.
După cum se vede, din numărul populaţiei întregului
judeţ (386 721), înregistrat la 1930, cetăţenii români
constituiau majoritatea covârșitoare (70,1%), comparativ cu
alte naţionalităţi conlocuitoare luate împreună (29,9%). Însă,
paradoxal este faptul că în unicul oraş din judeţ, Bălţi,
situaţia este contrară: băştinaşii sunt în minoritate (29%), iar
evreii constituie aproape jumătate din toată populaţia
oraşului (46,5%), iar împreună cu ruşii alcătuiesc 74,2%!
Distribuţia locuitorilor judeţului Bălţi
după limba maternă (anul 1930)

Ungara

Bulgara

Alte limbi

Nr. 30570

%

%

100

100

Germana

1349

Idiş

Ţigăneasca

Ucraineana

51

Rusa

92

Româna

Judeţul Bălţi

Nr. 386721 27123 48368 32197 31200 1456 985

Oraşul Bălţi

Localitatea

Numărul total

Limba maternă

70,1

12,5

8,3

8,1

0,4

0,3

–

–

0,3

8601

6626

350

13912

251

24

68

20

718

28,1

21,7

1,1

45,5

0,8

–

–

–

2,8

O situaţie similară se constată şi la limba maternă,
vorbită de locuitorii de origine română ai judeţului (70,1%) şi
oraşului (28,1%) Bălţi.
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15,8

25,6
33,5
93,5
17,1

120
6
20
48
24
78,7

13
0,5
2,6
5,2
2,6
8,6

9,8

1,1

1897
Date oficiale
ruse
(recensământ)

1930
Date oficiale
române
(recensământ)
%

162,2

Ruteni
Ucraineni
Ruşi
Bulgari
Nemţi
Evrei
Ceilalţi
(romi, găgăuzi,
greci, armeni,
polonezi ş.a.)
În total

920,9 47,58

Mii

67,4

600

%

%

692,0

Moldoveni

Mii

Mii

1871
N. N. Oberucev

%

1861
A. Zaşciuc
66,4

Mii

Naţionalităţile

Dinamica naţionalităţilor în Basarabia
conform surselor de informaţie din anii 1861–193029

1610,7
56,2
(români)

382,1 19,75

314,2

11

2,5
3,5
9,1

155,7 8,05
103,2 5,33
60,2 3,11
228,1 11,79

351,9
163,7
81,1
204,8

12,3
5,7
2,8
7,2

1,7

81,2

138,0

4,8

4,39

906,5 100,0 1023,9 100,0 1931,4 100,0 2 864,4 100,0

Prin urmare, „opera” regimului ţarist de falsificare a
numărului de moldoveni şi de rusificare a basarabenilor s-a
resimţit şi peste 12 ani după Unire.

Dezvoltarea economică

Basarabia revenită la Patria-mamă a fost reorganizată,
luând şi o importantă dezvoltare comercială şi industrială,
care prin strânsele raporturi economice cu celelalte ţinuturi a
luat un avânt din ce în ce mai mare.
În perioada de după Unire cea mai mare parte de
fabrici se aflau în oraşele din nordul şi centrul Basarabiei, cu
principalele oraşe Chişinău, Bălţi şi Hotin. Dintre ele se
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evidenţia fabrica de zahăr din Zarojani (Hotin), fabricile de
bere, de bomboane, de articole ceramice, de cherestea, de
conserve alimentare, de mezeluri etc.
Oraşul Bălţi şi-a dobândit independenţa economică la
începutul anilor 20 ai sec. XX, drept urmare a exproprierii
familiilor Crupenski şi Catargi, foşti proprietari ai oraşului.
Din acest moment a început adevărata şi vertiginoasa lui
dezvoltare, atât din punct de vedere comercial, cât şi
industrial. Aşezat în partea de nord a Basarabiei, între Prut şi
Nistru, cu nod de cale ferată, oraşul Bălţi devenise regulatorul vieţii şi pieţei economice a Basarabiei agricole.

Fabrica de uleiuri vegetale.

În toate timpurile, judeţul Bălţi era considerat o
regiune preponderent agricolă. Datorită fertilităţii sporite a
solului, se producea o cantitate considerabilă de cereale şi
seminţe oleaginoase de calitate superioară; se dezvolta intens
creşterea animalelor domestice (porcine, bovine, cai şi oi). Cu
timpul, începe să se dezvolte şi industria de prelucrare a
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producţiei agricole şi animaliere. Prin numeroasele fabrici de
ulei vegetal şi cele trei distilerii, menite să ridice calitatea
uleiului, Bălţiul devine un mare centru-exportator al producţiilor nominalizate.
Un eveniment important pentru Bălţi a fost darea în
exploatare a fabricii de zahăr (1930), situată pe malul drept al
Răutului, nemijlocit în preajma podului ce uneşte partea
centrală a oraşului cu Slobozia-Bălţi. În curând, vizavi de
fabrica de zahăr a început să funcţioneze şi o fabrică de spirt.
Aceste două fabrici nu numai i-au adus oraşului faimă,
cu un venit considerabil, dar şi au oferit populaţiei noi locuri
de muncă şi mijloace de existenţă. Toate acestea au făcut ca
oraşul Bălţi să devină un important centru comercial din
centrul şi nordul Basarabiei. Tradiţional, de Sf. Ilie în oraş se
organizau târguri de vite, la care soseau negustori din cele
mai îndepărtate gubernii ale Rusiei, din Polonia, Austria. Ei
cumpărau cereale, vite, piei şi alte mărfuri.

Fabrica de zahăr din Bălţi (a lui Usmanski).
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Camera de Comerţ şi Industrie din oraşul Bălţi.

Marc Dimentberg,
preşedinte.

Ştefan Vasiliu,
vicepreşedinte.

Camera de Comerţ şi Industrie din Bălţi, înfiinţată în
1926, a fost unica instituţie capabilă să ridice esenţial prestigiul comerţului cu mărfuri industriale locale la începutul
anilor 30 ai sec. XX. Pentru a facilita realizarea mărfurilor,
Camera a contribuit la înfiinţarea unei vămi de export şi
import, iar pentru înlesnirea tranzacţiilor s-a înfiinţat (1929) o
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bursă de mărfuri şi cereale. În anul 1931 s-a organizat un
bâlci cu expoziţie în gara Donduşeni, care a avut o importanţă deosebită pentru dezvoltarea agriculturii din ţinut.
Una dintre cele mai mari expoziţii din oraşul Bălţi a
avut loc în septembrie (8-28) 1932, cu sprijinul prefectului
Iacob Cociorva şi al primarului Ştefan Pirogan. Aceasta a fost
prima expoziţie internaţională a mărfurilor de larg consum,
ce s-a desfăşurat într-o clădire construită special cu acest
prilej. Scopul ei a fost de a încuraja producătorii autohtoni,
care au avut posibilitatea să-şi vadă rezultatele muncii, să-şi
planifice activitatea pe viitor prin dezvoltarea relaţiilor
comerciale cu alte ţări.

Sediul expoziţiei internaţionale a mărfurilor de larg consum (1932).

E. Moruzi, cunoscută personalitate, Secretar al Camerei de Comerţ, a apreciat înalt producţia bălţeană, numind
oraşul Bălţi, şi pe bună dreptate, capitală economică a
nordului Basarabiei.
În anul 1995, la Bălţi, a fost reînființată Camera de
Comerţ şi Industrie.
În discursul său, rostit cu ocazia inaugurării Palatului
Prefecturii, Emanoil Catelly, prefectul judeţului Bălţi, a pus
în evidenţă ascensiunea acestei regiuni în anii 1937–1938,
comparativ cu dezvoltarea ei în timpul ţarismului. Dintre
toate judeţele basarabene aflate sub dominaţia de 106 ani
(până la 1918) „oraşul Bălţi a fost cel mai nesocotit, cel mai
vitregit. În el, imobile publice nu existau decât: închisoarea,
depozitul de rachiu, două cazarme şi spitalul central. Imo131

bilul „Bodescu”, actuala prefectură de judeţ, abia în 1914 a
fost cumpărat. Toate celelalte instituţii publice: primărie,
tribunal, poliţie, licee etc. funcţionau în clădiri închiriate. La
drept vorbind, municipiul Bălţi, până la Unire, era un biet
târguşor embaticar, ca atâtea altele răsfirate pe întinsul imperiu moscovit”30.
E. Moruzi scria: „Prin aşezarea sa, în centrul unei
regiuni foarte productive, cu nod de cale ferată, oraşul Bălţi a
devenit cel mai important centru comercial din Basarabia,
Chişinăul rămânând numai cel mai populat. Oraşul Soroca,
capitală de judeţ, neavând cale ferată, se aprovizionează din
Bălţi, iar gara Bălţi serveşte ca staţie de îmbarcare pentru
judeţele Soroca, Orhei şi Hotin. Înfiinţarea de şcoli secundare, crearea Inspectoratului de C.F.R., dezvoltarea comerţului şi industriei au forţat lărgirea oraşului, construcţia staţiei
feroviare la Pământeni, a Vamei de import-export, a Bursei
de mărfuri şi alte instituţii, menite să faciliteze dezvoltarea
oraşului”31.
În anii 1937–1938, Efimie Popovici, fostul prefect de
Bălţi, scria: „Imperativul vremii este ca Bălţiul să nu mai
rămână acelaşi oraş de provincie cum era, factorii principali
ai vieţii noastre economice, politice, sociale, culturale, militare au o sfântă datorie – să întreprindă opera de înzestrare şi
refacere a acestui oraş cu mare viitor” 32.
Dirijarea competentă a sistemului bancar influenţa benefic asupra economiei, ceea ce, la rândul său, permitea să se
acorde o atenţie sporită problemelor sociale ale populaţiei.
Orientarea spre ridicarea bunăstării populaţiei era susţinută
cu entuziasm de întreaga comunitate a urbei şi apreciată la
justa ei valoare.
Într-adevăr, în anii 20–30 ai secolului XX s-a observat
un salt evident în dezvoltarea infrastructurii oraşului Bălţi. În
viziunea mea, procesul de trecere bruscă de la stagnare
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latentă (criză) la dinamizarea bunăstării este legat, în mare
măsură, de activitatea gospodărească a primarului de Bălţi,
dl Ştefan Pirogan, care a manifestat răbdare şi competenţă în
dirijarea oraşului în perioada 1923–1934 (cu mici întreruperi).
Chiar şi în zilele noastre el este recunoscut ca unul dintre cei
mai buni conducători ai oraşului.

Oraşul Bălţi. Imagini de la finele anilor 30 ai secolului XX.

Pe la începutul anului 1940, oraşul Bălţi devenise un
important centru industrial din nordul ţinutului; aici
funcţionau fabrici de prelucrare a producţiei agricole, 12
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oloinițe, fabrici de cărămidă, de mobilă, de spirt etc.
Comerţul deja era reprezentat de 1175 de mici întreprinderi
comerciale. Se poate spune că oraşul Bălţi, în calitate de
capitală a judeţului, se dezvolta vertiginos şi prosper. Pe
harta oraşului apăreau noi şi frumoase clădiri de menire
socială (Primăria, Prefectura, librăria de carte românească,
poşta etc.) şi locative.
Dacă în 1918 în Basarabia funcţionau 166 de firme
industriale, apoi după 22 de ani (1918–1940), numărul lor a
ajuns până la 25 019. La retragerea bolşevicilor, în vara lui
1941, nu mai funcţiona nici o întreprindere comercială, mare
sau mică, nici o moară ţărănească, moară comercială, fabrică
de ulei sau altă întreprindere industrială. Aparatele telefonice
şi telegrafice erau distruse, stâlpii – retezaţi, iar firele – rupte
pe toată întinderea reţelelor. Şi ca opera de distrugere să fie
completă, localităţile erau incendiate, iar o bună parte din
vite şi cai au fost furate33.

Ipocrizia pândea momentul

Îndată după revoluţia din februarie 1917, guvernul
provizoriu al Rusiei a recunoscut în mod democratic dreptul
Basarabiei la autodeterminare. Alipirea ei la România s-a
produs într-o perioadă când Rusia se afla în mari lupte
politice interne. Însă, după ce guvernul revoluţionar al lui
Lenin s-a înfiripat şi s-a afirmat în întreaga ţară, Rusia iarăşi
şi-a amintit de apucăturile naţional-şoviniste şi a pornit în
căutarea noilor motive de lupte cotropitoare, inclusiv cu
vecinii. Hegemonia comunismului mondial nu era recunoscută ca dogmă, ci ca o necesitate de acţiuni multilaterale,
pentru a-şi lărgi influenţa în lume. Ca şi alte teritorii învecinate, Basarabia iarăşi devenise teritoriu „tradițional” rusesc, dar „ocupat” (!) de România. După ce trupele sovietice
au distrus Rada Ucraineană şi au cucerit Kievul, s-au
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îndreptat spre Basarabia. Numai prin scoaterea Ucrainei din
mâinile trupelor sovietice s-au anulat prevederile acordului
Averescu-Rakovski din 5 martie 191834.
Chiar şi în condiţiile unei lupte interne, Rusia
promova în permanenţă acţiuni revoltătoare şi agresive
împotriva Basarabiei. Există un set întreg de documente35,
care ne mărturisesc despre presingul diplomatic asupra
Basarabiei, care s-a intensificat începând cu anul 192036,
invenţia învinuirilor nemotivate şi stupide asupra României,
pentru a „reîntoarce” teritoriul Basarabiei la „patria-mamă”
Rusia! Mai mulţi comisari de Externe ai Rusiei (Cicerin,
Litvinov ş.a.)37 erau preocupaţi în permanenţă de elaborarea
diferitor adresări de prost gust şi tendenţioase către Guvernul României, implicând minciuneşte şi alte ţări europene, în privinţa pretenţiilor teritoriale. Miniştrii de Ex-terne
ai Rusiei se schimbau, dar adresările cu caracter neprietenos
şi expansiv erau constante, inclusiv problema-cheie – cea
teritorială, existentă până la semnarea pactului RibbentropMolotov, cu consecinţele lui ulterioare asupra Basarabiei din
anul 1940.
Spre regret, progresul paşnic al plaiului a fost stopat
mişeleşte de către hapsânii marilor imperii, cărora, de secole,
nu le ajungeau pământuri şi forţe de muncă, pentru prosperarea lor şi umilinţa altora. Populaţia bălţeană presimţea
apropierea unei noi năpaste, care îi va aduce mari pagube
materiale şi inestimabile pierderi omeneşti. Cele spuse sunt
argumentate de documentele oficiale.
Comportamentul expansiv al Rusiei, prin excelenţă, se
vede din bine cunoscutul ultimatum: „Советский Союз
основал свои претензии на двух принципах – законы
международного права (!) и его стремление утвердиться
на международной арене в качестве великой державы” 38.
Nici mai mult, nici mai puţin, obraznic şi fără ruşinare
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civilizată. Doar Basarabia nu a fost teritoriu al Turciei! În
bază cărui document se apelează la tratatul cu Turcia?
Stranie logică.
Totodată, nu este clar care sunt acele legi
internaţionale, imaginate bolnăvicios şi inventate cu un
singur scop tendenţios, care admit dreptul unui popor de a
ocupa teritorii străine la simpla lui dorinţă, pentru a-şi lărgi
teritoriile, fie şi prin distrugerea fără milă a sute şi mii de
băştinaşi, impunându-i să-l recunoască respectuos „ca pe un
frate mai mare”!
Vorbind despre evenimentele din 28 iunie–3 iulie 1940,
Î.P.S. Arhiepiscopul Chişinăului Efrem a spus: „Mulţi vecini
lacomi au râvnit de-a lungul veacurilor să ne cotropească şi
să stăpânească această moştenire sfântă lăsată nouă de moşistrămoşi. Cel mai lacom, care este şi cel mai puternic dintre
vecinii-vrăjmaşi, a fost poporul vecin de la răsărit”. Anume
reprezentanţii acestui popor sunt ocupanţi, pentru că în 1812
ruşii hrăpăreţi, agresivi şi sângeroşi au ocupat, au smuls din
trupul Ţării o parte a ei – numită Basarabia. Pierzând credinţa creştină şi devenind mai păgâni decât cei mai crunţi
păgâni din vremurile de demult, vecinii României de la
răsărit ne-au cotropit din nou în vara anului 194039.
După cum menţionează Paul Mihail40, cedarea Basarabiei din 1940 s-a făcut în mod fulgerător. Fiecare refugiat a
lăsat bunuri materiale, uneori chiar şi părinţi, soţie şi copii.
Lăsau urmele trecutului românesc de veacuri, aşezăminte
creştine şi bogăţia sufle-tului poporului şi a pământului. Au
rămas biserici şi mănăstiri, arhive de stat şi ale Mitropoliei,
cu rare documente voievodale de la Ştefan cel Mare, dosare
cu actele familiilor moldovene, procese de judecăţi şi acte
privitoare la orga-nizarea şi administrarea Basarabiei.
Perioada de ocupaţie sovietică a oraşului Bălţi era
tensionată şi înspăimântătoare pentru populaţie. În cer
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zburau multe avioane mari şi zgomotoase, soldaţii sovietici
păşeau mândru pe străzile oraşului, iar lumea ieşea să vadă
ce se întâmplă; din când în când, se auzeau strigăte de „ura”.
Pe şenilele tancurilor, care uneori se opreau în centrul
oraşului, urcau oameni, în exclusivitate străini – ruşi, ucraineni, evrei… Majoritatea populaţiei autohtone era derutată,
trăia o stare încordată de aşteptare. Toţi îşi puneau aceleaşi
întrebări: Ce va fi şi cum se vor comporta ruşii? Au să ne ia
pământul? Au să ne tragă în colhoz?.. Nu sperau la o viaţă
mai bună.
Se vorbeşte că în vara anului 1940, numai Emanoil
Catelly se plimba tăcut şi singur prin parcul oraşului, în
apropierea clădirii Liceului „Ion Creangă”, îmbrăcat frumos,
într-un costum negru de sărbătoare. Îşi amintea de anii
tinereţii, când împreună cu alţi prieteni luptau pentru
idealurile poporului său moldovean… Fostul prefect al
judeţului Bălţi a fost arestat în a treia zi după ocupaţia
oraşului. Ulterior s-a aflat cum gemeau puşcăriile de oameni
nevinovaţi. Aici i-au adunat pe toţi cei care luptau pentru
dreptate: preoţi, primari, funcţionari de stat, pedagogi,
poliţişti şi mulţi alţii. Printre ei erau şi Ştefan Pirogan,
Costache Leanca, Emanoil Catelly, Ion Buzdugan, preoţii
Alexandru Baltaga şi Nicolae Ciobanu, moş Ion Codreanu,
Vladimir Bârlădeanu, Ion Lungu, Haralambie Gheorghian şi
mulţi alţi patrioţi.
Cunoscutul publicist bălţean Iulius Popa descrie
vicleniile unor popoare care se consideră cele mai democrate
în felul următor: „Dintre toate seminţiile lumii, ruşii sunt
unicii care n-au ocupat pe nimeni, niciodată. De jur-împrejur,
ei i-au e l i b e r a t pe toţi vecinii. Ca să nu piardă timpul cu
dusul acasă şi iar cu săritul în ajutor, dânșii au hotărât să
rămână permanent printre e l i b e r a ţ i i lor. Şi le-a mers!”41
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IV
ORAŞUL BĂLŢI ÎN PERIOADA SOVIETICĂ
Orice epocă de cultură, ce se încheie,
lasă în floarea uscată seminţele
vremii nouă: nu le risipiţi.
Nicolae Iorga

Începutul procesului de sovietizare

În lucrările mai multor autori (P. Halippa, P. Cazacu,
A. Moraru ş.a.) este descrisă perioada sovietică, care s-a
început glorios pentru ocupanţi (1940), prin propagarea unei
politici imperiale de subjugare a poporului băştinaş. Localnicii, speriaţi şi stresaţi de invazia trupelor sovietice, întrucât
forţele armate erau principalul argument al „dreptăţii”, nu
aşteptau nimic bun, în afară de înjosiri şi umilinţe, ceea ce s-a
demonstrat cu prisosinţă pe parcursul anilor.
Procesul deznaţionalizării băştinaşilor (mutaţie genetică
şi nocivă), început de țarismul rus, a fost preluat de regimul
comunist, care folosea aceleaşi metode mişeleşti de înjosire şi
îndobitocire a poporului băştinaş.
Ion Varta arată: „Deja în decembrie 1917, Lenin i-a
încredinţat lui Felix Dzerjinski misiunea de a crea o instituţie
represivă, numită CEKA, care era, de fapt, poliţia politică – o
structură teroristă, cu misiuni de spionaj în străinătate, dar şi
împotriva propriului popor, ce va organiza numeroase acţiuni criminale şi atentate. Aceasta era subordonată direct
guvernului şi, personal, lui V. Lenin, întrunind şi prerogativele organelor poliţieneşti şi judecătoreşti… Culmea
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paradoxului, chiar din momentul preluării puterii în stat,
Lenin şi colegii săi au pus în aplicare un întreg mecanism al
represiunilor, inaugurându-se, astfel, lungul şir al martirajului, ce se va solda cu zeci de milioane de victime,
demascându-se, în felul acesta, întreg fariseismul cu privire
la abolirea pedepsei capitale… Pentru „eficientizarea” acţiunii CEKA, care aplica sentinţele extrajudiciare la scară largă,
dar şi aşa-numitelor „tribunale populare”, Lenin instituie, la
5 septembrie 1918, reţeaua lagărelor de concentrare. În
decizia guvernului, în legătură cu acest eveniment, se
specifica: «Este necesar de a proteja Republica Sovietică
împotriva duşmanilor săi de clasă, izolându-i în lagăre de
concentrare»”1.
A vorbi despre calamităţile sociale ce au avut loc în
perioada sovietică în oraşul Bălţi ca teritoriu izolat, fără a se
ţine cont de toate procesele înregistrate în întreaga regiune,
ar fi nejustificat. Aceasta se explică prin asocierea şi interacţiunea mai multor factori ce au condus la destabilizarea
vieţii paşnice a cetăţenilor din toate teritoriile învecinate.
Războiul, represiunile, deportările şi foametea, care au avut
loc nu numai pe teritoriul basarabean, nu au fost calamităţi
naturale; ele au fost condiţionate în primul rând de interesele
marilor puteri, acţiunile cărora s-au soldat cu consecinţe
extrem de nefaste pentru populaţia mai multor ţări.
Literatura istorică, istorico-partinică şi social-politică
sovietică, în special cea moldovenească, propaga, minuţios şi
insistent, informaţii false precum că în perioada 1918–1940
„poporul moldovenesc nu a încetat lupta… sub lozinca reunirii cu
Patria Sovietică”2; că oamenii muncii din Basarabia –
moldoveni, ruşi, ucraineni, găgăuzi, bulgari, evrei şi alţii –
luptau pretutindeni, umăr la umăr, împotriva instaurării autorităţilor românești3; că la luptă împotriva acestor autorităţi „s-au
ridicat muncitori şi ţărani, reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor
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din ţinut…”4. Toate aceste insinuări urmăreau un scop dublu –
de dezinformare a populaţiei şi a altor state5. Dominarea falsului
politic şi atitudinea batjocoritoare faţă de băştinaşi, lezarea
simţului naţional şi demonstrarea superiorităţii naţiunii
ruseşti nu contribuiau la apropierea sufletească a conaţionalilor. Acest fenomen făcea neobservate chiar şi lucrurile
cele mai frumoase din societate. Ele trezeau doar un simţ de
neacceptare şi negativism pronunţat. Pur şi simplu, oamenii
nu doreau să fie ignoraţi la fiecare pas.
Drept prevestitor al declanşării unui lanţ de
nenorociri, cu care urma să se confrunte nu numai populaţia
Basarabiei, poate fi numit Pactul Ribbentrop-Molotov,
semnat în noaptea de 23 august 1939. Conform acestui document, Lituania intră în sfera de influenţă a Germaniei, iar
Estonia, Letonia, Finlanda şi Basarabia – în sfera de influenţă
a URSS. Interesant este şi faptul că încă la 28 septembrie 1939
aceleaşi persoane oficiale semnează un protocol confidenţial,
care stipula posibilitatea strămutării populaţiei locuitoare în
sferele de influenţă ale guvernelor URSS şi Germaniei.
La 26 iunie 1940, Guvernul Sovietic a expediat Guvernului României o notă ultimativă, foarte categorică, prin care
i se cerea în mod obraznic cedarea „benevolă” a Basarabiei ca
„teritoriu rusesc”, cu tot cu oameni. A doua zi, 27 iunie,
Guvernul Sovietic expediază României altă notă ultimativă,
cu acelaşi conţinut, iar a treia zi, 28 iunie 1940, trupele
sovietice înaintează falnic şi biruitor pe teritoriul Basarabiei,
ca la ele acasă, fără a întâlni vreo împotrivire din partea
României. Nu au uitat sovieticii să anexeze şi nordul
Bucovinei, cu cetăţi şi oraşe vechi româneşti. La 3 iulie 1940,
pe malul râului Prut s-a stabilit frontieră de stat.
Ocuparea Basarabiei şi a nordului Bucovinei de către
Armata Roşie a fost prima consecinţă odioasă a pactului
Ribbentrop-Molotov. Imediat după aceasta, au urmat
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deportarea nemţilor care locuiau în Basarabia şi în nordul
Bucovinei şi aducerea forţată a locuitorilor din alte teritorii
ocupate de URSS. Cu alte cuvinte s-a început procesul de
înlocuire a băştinaşilor cu elemente sosite de pe aiurea şi
rusificarea metodică localnicilor rămaşi.
La 9 iulie 1940, preşedintele CCP al URSS, V.M. Molotov, a semnat hotărârea nr.1201-471 „Cu privire la activitatea
tribunalelor militare pe teritoriul Basarabiei şi al Bucovinei
de Nord”. Chiar a doua zi, 10 iulie 1940, comisarul pentru
Afacerile Interne al URSS, Lavrenti Beria, îi cere lui Molotov
permisiunea de a mări efectivul trupelor de escortă NKVD –
pentru paza închisorilor, deservirea tribunalelor regionale şi
militare de pe teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de Nord.
Este interesant şi faptul că la 19 iulie 1940 comisarul
poporului pentru securitatea de stat al URSS (V. N. Merkulov) primeşte o informaţie de la omologul său din RSS Moldovenească, în care se arată că au fost pregătite pentru
arestare 4 550 de persoane şi alte 13 980 de persoane – pentru
deportare. Deja în toamna anului 1940 începe strămutarea
forţată a basarabenilor în regiunile de est şi de nord ale
URSS, în Ural etc.
Pe parcursul anilor 1940–1951, în RSSM au fost efectuate trei deportări – cu sute şi mii de arestaţi, deportaţi, condamnaţi la moarte, dispăruţi fără urme. Primul val al represiunilor şi deportărilor a început pe întregul teritoriu al republicii în vara anului 1940, imediat după invadarea Basarabiei
de către armata roşie, apoi represiunile au continuat şi în
anul 1941, până la începutul războiului.
În judeţul Bălţi au fost arestaţi 1162 şi deportaţi 3537
de oameni, adică de două ori mai mulţi decât în celelalte
judeţe ale Basarabiei. Toate operaţiunile de deportare se
desfăşurau în grabă, dosarele personale se completau
neglijent, cu multe rectificări şi adăugări, iar unele familii
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erau deportate fără nici un dosar… Procesul de sovietizare a
continuat cu nimicirea liderilor şi a intelectualităţii locale.
Conform catalogului victimelor totalitarismului
comunist, numai în anii 1940–1941 din oraşul Bălţi au fost
deportaţi sau condamnaţi la muncă silnică 291 de persoane.
Printre ei au fost şi oameni de vază: prefecţi, primari, cei care
au votat unirea cu România, poliţişti etc. Pentru confirmarea
celor expuse, mă voi opri la câţiva dintre ei.
Pirogan Ştefan Gh., fost primar de Bălţi, deşi simpatiza socialiştii, la 13 iunie 1940 a fost arestat de către ocupanţii sovietici, declarat duşman al poporului, despărţit de
familie şi condamnat la 8 ani de muncă silnică. În 1941 a fost
întemniţat în Ivdellag, regiunea Sverdlovsk, în 1944 a murit
în urma torturilor (la 52 ani). Reabilitat în 1987. În 1941 au
fost deportaţi soţia Iulia (1899) şi feciorul Anatolie (1931), reabilitaţi în 1989. Fiul mai mare, Vadim (1924), a fost
condamnat, în 1942, la 5 ani de detenţie, internat în lagărul
de muncă din Taişet, regiunea Bratsk. Reabilitat în 1988. Este
unicul membru al familiei, rămas în viaţă.
Eşanu Ştefan P., următorul primar de Bălţi, care a fost
arestat în 1940, condamnat în 1941 la 10 ani de detenţie şi
deportat în regiunea Tomsk împreună cu soţia Maria (1908)
şi cei trei copii – Mihai (1927), Nadejda (1935) şi Eugenia
(1939). Reabilitaţi în 1990. Soarta acestei familii a rămas
necunoscută până în prezent.
Costantin Leancă, preşedinte al Adunării generale a
zemstvei judeţului Bălţi în perioada revoltelor populare în
Imperiul Rus din 1917–1918. Iurie Colesnic scrie următoarele:
„…Biografia lui nu este o excepţie în lista lungă a personalităţilor care au schimbat cursul vieţii în Basarabia. El s-a
născut în 1893 în satul Cuhneşti, judeţul Bălţi, într-o familie
de ţărani. A avut posibilitatea să facă carte, care i-a permis
mai târziu, când a fost înrolat în armata rusă, să ajungă copist
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într-un regiment, moment ce l-a salvat de expedierea pe linia
întâi în timpul primului război mondial. Anul 1917 l-a găsit
la Odessa în compania mai multor basarabeni, dintre care
Catelly, Pântea, Buzdugan, Crihan, Scobioală, Bogos ş.a.

C. Leancă –
preşedintele
Adunării generale a
zemstvei jud. Bălţi.

Fotografia lui Constantin Leancă
din dosarul NKVD-ului

Sosit la Bălţi, devine preşedintele Adunării generale a
zemstvei judeţului, unde se află în centrul mişcării populare
din localitate. Destinul politic al lui Constantin Leancă s-a
împletit cu destinele unor mari personalităţi: Constantin
Stere, Ion Inculeţ, Pan Halippa, Ion Pelivan ş.a. El a făcut
parte din generaţia Unirii. Se ştie că la Bălţi textul
documentului prin care era consfinţită Unirea a fost întocmit
de C. Leancă, Dumitru Moldoveanu din Bucovina şi de
Dumitru Calistru, act semnat la 3 martie 1918 de Adunarea
generală a zemstvei din judeţul Bălţi. După Unire el a fost
ales de şapte ori deputat în Parlamentul României Mari”.
Vadim Pirogan, fiul lui Ştefan Pirogan, fostul primar
de Bălţi, mărturisea: „Costache Leancă a locuit în casa noastră la Pământeni. Toată copilăria mi-am petrecut-o sub ochii
lui... Om de-o bunătate nemărginită, care a rămas în sufletul
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meu ca o stea arzătoare. Câţi oameni au trecut pragul casei
noastre la Pământeni, venind la el după dreptate, el pe
nimeni n-a obijduit. Îl iubeau oamenii. Cum se întorcea din
parlament, de la Bucureşti, îmbrăca nişte straie vechi, ţărăneşti, simple şi fuga la deal, la pământul său iubit. El niciodată nu avea parale, dădea şi ultimul ban când i se cerea
ajutorul. În parlamentul român răsuna adesea glasul lui în
apărarea celor obijduiţi de unii funcţionari răi şi necinstiţi.
Poate nu întotdeauna putea să ajute, dar firea lui blândă,
bună, onestă îi alina pe cei pătimiţi. Toţi plecau de la el
ducând o speranţă”.
Când au intrat sovieticii în Basarabia, el n-a vrut să se
refugieze, a rămas, ca şi Emanoil Catelly, Ştefan Pirogan şi
alţii, să-şi aştepte destinul. La 16 iulie 1940 el a fost arestat,
învinuit de românofobie, de participare activă la actul Unirii
din martie 1918, de trădare de patrie şi de activitate
subversivă împotriva Uniunii Sovietice. A fost condamnat la
opt ani de închisoare şi a murit la 18 aprilie 1942, la staţia de
cale ferată Suhobezvodnaia din regiunea Gorki (precum că a
decedat de distrofie alimentară).
Printr-o decizie a procuraturii RSSM din 9 ianuarie
1990, el a fost judecat fără temei şi reabilitat post-mortem.
Emanoil Catelly, fostul prefect al judeţului Bălţi, la
5.VII.1940 este arestat de NKVD-ul din oraşul Bălţi sub
acuzaţie de „activitate contrarevoluţionară”. A decedat la
18.02.1943 în penitenciarul nr. 5 din or. Cistopol, GULAG,
RASS Tătară.
Când s-a pomenit în puşcăria din oraşul Kazan, E.
Catelly era deja distrus; devenise doar umbra omului de odinioară, pe care bălţenii îl memorizaseră plimbându-se în grădina publică a oraşului, îmbrăcat în costum negru şi cu
papion, chiar în ziua intrării armatei sovietice în Basarabia.
Era poate omul cel mai conştient de catastrofa produsă. La 10
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aprilie 1942, medicul Meacina din or. Kazan constată că
Emanoil Grigorievici Catelly este bolnav de avitaminoză
(edem). Nu poate merge în convoi şi nu este apt de muncă
fizică. În legătură cu aceasta, este repartizat la categoria III.
În concluzia de acuzare din 14.11.1942 la dosarul nr.
18338, aprobat de locţiitorul procurorului RASS Tatare,
Râvkin… la 25.11.1942, se indică: „Acuzaţii Catelly Emanoil
Grigorievici şi Ignatiuc Ivan Grigorievici să fie condamnaţi la
pedeapsă capitală – prin împuşcare”.
Într-un act din februarie 1943, perfectat în s. Sviajen,
r-nul Vâsşii Uslon, ITK nr. 5 UITLK NKVDRT, figurează deja
următoarea inscripţie: „Subsemnaţii, şeful unităţii sanitare a
ITK–5 Cerevaţki, responsabilul de serviciu la ITK–5 Bergher
şi asistenta medicală de serviciu în Unitatea sanitară
Zabolotnaia, au alcătuit prezentul act ce adevereşte că la 18
februarie a decedat Catelly E. G., anul naşterii 1883, acuzat
conform art…, fiind sub anchetă penală. A decedat în urma
unui miocard decompensat”.
Susţin părerea renumitului scriitor-istoric Iurie
Colesnic, care afirmă: „Nu cred în diagnosticul stabilit de
medicul din puşcărie, după cum nu cred că vom afla mai
multe informaţii despre ultimele clipe de viaţă ale lui Emanoil Catelly. Un singur lucru aş dori să se întâmple. Să nu-l
uităm prea uşor, bălţenii fiind acei care au datoria morală să-l
cinstească în mod deosebit. Prin eroismul lui, el a dat o nouă
dimensiune morală românismului dintre Prut şi Nistru”.
De menţionat că majoritatea dintre cei deportaţi sau
reprimaţi de pe teritoriul Republicii Moldova peste mulţi ani
(pentru alţii – post-mortem) au fost reabilitaţi oficial de către
organele abilitate. Prin judecată s-a dovedit că aceşti oameni
nu au fost vinovați faţă de stat şi au pătimit pe nedrept.
Represiunile asupra înaintaşilor moldoveni au continuat şi în anii postbelici, chiar şi asupra celor care s-au refu148

giat în România, considerând că acolo vor reuşi să scape de
moarte. Dar au greşit amarnic. Securiştii sovietici îi găseau
pretutindeni. Aşa s-a întâmplat şi cu ex-prefectul de Bălţi,
H.Gheorghian, şi cu tânărul student Valeriu Gafencu.
Haralambie Gheorghian era fiul cel mai mare dintre
cei 15 fraţi şi surori. În 1928 a absolvit Facultatea de Drept a
Universităţii din Iaşi, apoi a lucrat avocat în oraşul Bălţi. În
1932 devine consilier al episcopiei Hotinului, filiala Bălţi,
condusă de V. Puiu. Din 1937 a activat în funcţia de prefect
al judeţului Bălţi. În 1940 este arestat, iar casa lui – naţionalizată. După 6 luni de puşcărie este eliberat datorită acordului dintre România şi URSS; ulterior, s-a refugiat în
România. Dar şi acolo, în 1947, este din nou arestat de către
regimul comunist român şi dispare definitiv, fără să-şi mai
vadă familia. Ulterior, feciorul lui, Leonid, spunea că „călăii
l-au omorât în bătăi pe taică-său”.
Valeriu Pasat descrie un caz excepţional, mărturisit de
E. Chersnovschi, deportată în 1941, categoria „moşier”:
„Printre oamenii îmbarcaţi în vagoane se enumerau: o femeie
gravidă cu o buznă de copii aproape goi, al cărei soţ îşi
făcuse serviciul militar în armata română, iar la începutul
anului 1941 fugise de acasă; o preoteasă; un student; un
bătrânel; un prăvăliaş; un invalid-cârciumar; un băiat de vreo
nouă ani, ridicat separat de părinţi, în timp ce se afla la
bunica; două fetiţe îmbrăcate cu rochie de bal şi pantofi albi,
ridicate de la balul de absolvire… Iată ce persoane
„periculoase” au fost deportate şi schingiuite de către
regimul sovietic şi de care aveau frică organele NKVD din
URSS”6.
Populaţia din Transnistria de asemenea a trăit teroarea
sistemului comunist mai înainte (1920–30), dar mai cu seamă
în anii 1937–1938 – perioada de vârf a represiunilor staliniste.
În aceşti ani, mii de cetăţeni ai RASS Moldoveneşti au
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devenit victime pentru „crimele comise împotriva siguranţei
statului” (trădare de patrie, activitate diversionistă şi de
spionaj etc., pe care nimeni nu le-a săvârşit).
La 22 iunie 1941 s-a început al doilea război mondial –
cu mari greutăţi şi pierderi de vieţi omeneşti.
Am memorizat cum a căzut o bombă chiar lângă casa
bătrânească din gospodăria noastră, dar toţi am rămas teferi.
Pe atunci oamenii deveniseră tăcuţi, îngrijoraţi şi indignaţi de
fărădelegile săvârşite de sovietici. Nu pot uita nici acţiunile
militare din martie 1944: plecarea armatei germane şi invazia
„eliberatorilor” poporului băştinaş. În timpul bombardamentelor înspăimântătoare toată familia noastră se ascundea
într-un bordei din fundul grădinii, iar atunci când apăreau
avioanele zgomotoase, noi, copiii, ţipam neîntrerupt de frică.
E greu să-ţi imaginezi situaţiile stresante provocate de
bombardamentele nocturne, ţipetele şi leşinul copiilor,
trăirile părinţilor de pe urma acestora!
Cu câteva zile înainte de ocuparea Bălţiului de armata
sovietică, o mare parte a populaţiei s-a refugiat care şi
încotro, mai cu seamă intelectualitatea şi cei din conducerea
oraşului. Ei mai ţineau bine minte fărădelegile comise de
comunişti în vara anului 1940, când au fost arestaţi, deportaţi
şi împuşcaţi oamenii de vază din Bălţi, fiind pedepsiţi chiar şi
cei care îşi exprimau cea mai mică nemulţumire de acţiunile
brutale ale regimului.
Se cunoaşte că în anii celui de-al doilea război mondial
(1941–1945) şi-au pierdut viaţa sute de mii de oameni
originari din republica noastră. În „Cartea Memoriei”7,
editată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova (nr. 696 din 20 iulie 2001), sunt nominalizate
persoanele care au murit în timpul acţiunilor de luptă şi cele
dispărute fără urmă. Compartimentul „Oraşul Bălţi” (fără
date separate pe judeţ şi raion) include 1150 nume de familie.
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Se evidenţiază cine, când şi unde a decedat sau a dispărut.
S-a făcut un lucru foarte mare.
Nu se pune la îndoială sau în discuţie veridicitatea
acestor informaţii de mare valoare, dar putem presupune că
numărul victimelor războiului a fost cu mult mai mare.
Se ştie bine că mulţi bărbaţi, inclusiv bălţeni, au luptat
de partea armatei române. Şi cei din armata sovietică, şi cei
din armata română şi-au făcut datoria, fiind impuşi de
situaţie. De ce însă în cartea menţionată nu sunt incluşi şi cei
care şi-au pierdut viaţa pe frontul român?
Din unele surse se ştie că spre sfârşitul războiului
mulţi bălţeni încercau să se refugieze în România, dar, când
ajungeau la hotarul de pe Prut, erau împuşcaţi de sovietici.
Bineînţeles că nimeni nu cunoaşte nici până în prezent câţi şiau pierdut acolo viaţa şi cum au fost ei înmormântaţi.
Al doilea război mondial a provocat numeroase victime omeneşti, a distrus economia multor ţări, a şters de pe
faţa pământului sute de oraşe şi sate, lăsând fără adăpost şi
surse de existenţă milioane de oameni paşnici.
Să ne amintim de cuvintele marelui poet Grigore
Vieru: „ În război este greu să deosebeşti pe omul bun de cel
rău, pe cel înţelept de cel prost – toţi trag, toţi spintecă, toţi
gâtuie, toţi urlă, toţi au aceiaşi ochi sălbatici” 8.

A doua perioadă sub sovietici

La 26 martie 1944, oraşul Bălţi iarăşi a fost ocupat de
armata sovietică. Reprezentanţii conducerii vechi a oraşului
s-au refugiat, iar cei rămaşi au fost nimiciţi prin diferite căi.
S-a început un proces anevoios de restabilire a infrastructurii
oraşului, cu introducerea noilor forme de conducere la toate
nivelurile, deschiderea şcolilor şi instituţiilor respective. Se
muncea mult pentru restabilirea clădirilor, repararea drumurilor; se luau toate măsurile pentru a stabili liniştea în
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societate. La posturile de conducere, de obicei, erau numiţi
numai veneticii, fiind asiguraţi şi cu locuinţe – casele
localnicilor deportaţi.
Băştinaşii erau folosiţi numai în calitate de muncitori şi
agricultori. Astfel, a început un proces intens de „invitare a
specialiştilor” din diferite regiuni ale URSS, mai cu samă din
Siberia. Lor li se ofereau posturi de conducere şi locuinţe în
centrul oraşului. Printre invitaţi erau şi mulţi comsomolişti,
care în scurt timp avansau în posturi, la care moldovenii nu
puteau pretinde. Odată cu aceștia soseau şi persoane
degradate, aflate în urmărire penală şi cei care fugeau de
organele de drept. Aici îşi găseau refugiu, linişte şi trai din
belşug.
Lilia Crudu9 menţionează că problema de transferuri
în masă a ruşilor şi ucrainenilor în RSSM prezenta unele din
principiile politicii de cadre a Moscovei în anii postbelici. O
mare parte din cei veniţi aveau scopul de a-şi îmbunătăţi propria situaţie materială, a profita de privilegiile oferite de
funcţia ocupată etc. Domnia sa mai scrie despre un oarecare
colonel pe nume I. Mordoveţ, originar din regiunea Dnepropetrovsk, care lucrase în anturajul lui Lavtrenti Beria, înainte
de a fi trimis în RSSM, în funcţia de narcom al NCVD, pe care
a exercitat-o până în 1955. În scurt timp după sosire el a fost
promovat în gradul de general. Putem să ne imaginăm doar
„năzdrăvăniile” şi acţiunile acestui general cu împuterniciri
nelimitate în perioada deportărilor. Pentru mulţi „specialişti”
de acest gen şi activişti de partid nou-veniţi, RSSM, ca şi
celelalte republici sovietice, era o trambulină pentru
obţinerea unor funcţii importante la nivel unional.
Încă nu se terminase războiul, când regimul sovietic a
început noi represiuni, imediat după intrarea trupelor
biruitoare în Bălţi. Primul a fost arestat (în 1944) primarul de
Slobozia-Bălţi, Vladimir Harconiţa, la 10 ani de muncă
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silnică, ca trădător de patrie. Nu s-a mai întors din locurile de
detenţie. Reabilitat în 1994.
Unii autori menţionează că numărul basarabenilor
represaţi în anii 1944–47, inclusiv al celor condamnaţi pentru
antisovietism declarat, este de circa 200 00010.

Foametea

Anii postbelici (1945–1949) se caracterizează prin greutăţi, necazuri şi diverse forme de acţiuni represive din partea
regimului stalinist. Foametea însă devenise un fenomen alarmant, cu caracter de masă, cum nu se mai întâmplase în acest
ţinut niciodată. Potrivit datelor oficiale, în anii 1946–1947 au
decedat de distrofie alimentară 17 500 de oameni. Cercetările
ulterioare au dovedit că numărul lor a fost cu mult mai mare.
La 12 iunie 1947, ministrul Securităţii de Stat al RSSM,
I. L. Mordoveţ, informa că ministerul primeşte un număr tot
mai mare de comunicări „despre mortalitatea în rândurile
populaţiei, chipurile din cauza greutăţilor alimentare”.
Numai în luna mai au sosit 1028 de asemenea comunicări.
Conducerea de partid a judeţului Bălţi11 constata că în
prima decadă a lunii iunie 1946 oamenii din raioanele şi
satele judeţului nu aveau nici un fel de hrană, fiind nevoiţi să
se alimenteze cu borhot şi lobodă; mulţi copii, rămaşi fără
părinţi, umblau cu cerşitul de la casă la casă, din sat în sat. În
unele sate populaţia se hrănea cu fân, ciocleje, tescovină,
chiar şi cu carne de vite moarte.
Iată o comunicare de acest gen a unui cetăţean din
raionul Bălţi: „În satul nostru nu au rămas decât 30% din
locuitori; ceilalţi au murit şi mor de foame, nici chiar pe front
nu şi-au pierdut viaţa atâția oameni”.
Pe timpul foametei, în mai multe raioane s-au înregistrat cazuri de canibalism. Astfel, în ianuarie 1947, o
ţărancă dintr-un sat din raionul Bălţi a tăiat, cu scopul de a-i
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mânca, doi din cei patru copii ai săi – o fetiţă de 6 ani şi un
băieţel de 5 ani. Un ţăran din Glinjeni (raionul Chişcăreni) a
chemat-o la el pe o vecină, pe care a sugrumat-o, apoi a
mâncat-o12. Organele competente ale republicii au depistat şi
bande care activau la un cimitir din oraşul Chişinău.
Foametea din anii 1946 şi 1947 a fost o adevărată
calamitate socială şi în oraşul Bălţi. Ţin minte cum
reprezentanţii puterii de stat erau preocupaţi numai de
colectarea forţată a cerealelor de la gospodari. Umblau din
casă în casă şi măturau podurile; nu le lăsau nici o rezervă de
mâncare. Din cauza amenzilor drastice şi a ameninţărilor
severe, nimeni nu se opunea celor „mai mari”. Altfel, plecau
în Siberia sau în puşcărie, iar alţii pur şi simplu dispăreau
peste noapte.
În ajunul Sfintelor Paști din 1947, în casa părintească
din Slobozia-Bălţi a avut loc o percheziţie severă. Un şef din
comitetul executiv cu încă vreo câteva persoane înarmate neau vizitat tocmai atunci când mama scotea pâinea din cuptor,
iar noi aşteptam cu nerăbdare că, în sfârşit, ne vom sătura cât
de cât. Dar nu a fost să fie aşa. Şeful i-a spus mamei despre
scopul vizitei sale şi imediat s-au „apucat de lucru”. Câțiva
„vizitatori” au strâns tot ce era depozitat în pod, iar ceilalţi
au curăţat beciul. Pâinea, încă fierbinte, scoasă din cuptor, a
ajuns în sacii vizitatorilor. Numai de mila celor 5 copii înfometaţi, şefii respectivi au lăsat o jumătate de pâine. Sărmana
măicuţă a plâns până a venit de la serviciu tata, flămând şi el
ca şi noi. După acest eveniment, multe am avut de îndurat.
Cei mai mari începuseră a se umfla, iar eu eram deja la limita
vieţii. Amarnic ne-au ajutat „eliberatorii”!
Piaţa din preajma gării feroviare de nord devenise pe
atunci locul spre care populaţia se îndrepta în căutarea
hranei. Aici oamenii comercializau totul ce aveau, dar
principala marfă, cea mai căutată, erau produsele alimentare.
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Aproape în fiecare zi, cu mama, iar uneori de unul singur,
vizitam această piaţă, pentru a cumpăra sau a schimba unele
lucruri pe ceva de-ale gurii. Traseul spre piaţă reprezenta un
tablou îngrozitor – oameni cerşind. Adesea, pe când ne
întorceam acasă de la piaţă, unii dintre cei cu mâinile întinse
se aflau deja la pământ, fără semne de viaţă.
Vara anului 1947 părea a fi mai favorabilă, deoarece pe
pământul nostru „din capul satului” începea să se coacă
orzul. Noi umblam în câmp la spicuit şi aduceam acasă câte
puţin orz, pentru a-l râşni. Încetul cu încetul, aveam posibilitatea să mâncăm mai multă „geandră” din orz, iar mama
ne mai prepara şi un fel de turte din hoaspă. Din când în
când, mama mai adăuga în terciul de orz câte oleacă de lapte
de la cele trei oiţe care încă mai existau, dar şi ele în scurt
timp au devenit o sursă de hrană a copiilor înfometaţi.
O anumită perioadă, directorii şcolilor erau obligaţi să
organizeze o dată pe zi hrana pentru elevi. Elevii şcolii
feroviare nr.4 luau masa într-o ospătărie spaţioasă din
preajma gării feroviare de nord, ajustată pe timpul războiului
pentru militarii aflaţi în tranziţie. Acolo ni se dădeau câte
două bucăţele mici de pâine neagră şi o farfurie metalică
plină cu borş sărat şi acru, în care pluteau doar câteva
bucăţele de roşii murate şi câţiva cartofi. La carne nici nu
puteam visa, ne mulţumeam şi cu atâta, fiindcă acasă nici aşa
nu aveam. La şcoală, ni se dădea suplimentar câte o lingură
de untură de peşte şi, cu toate că grăsimea nu era gustoasă,
noi o consumam conştiincios, fără discuţii.
Pe timpul foametei, oamenii mai vrednici plecau,
adesea pe acoperişurile vagoanelor, în Ucraina sau în alte
regiuni, în căutarea hranei pentru copii. Mulţi dintre ei nu se
mai întorceau – decedau în drum sau cădeau de pe acoperişurile vagoanelor; alţii erau ucişi pentru a li se lua produsele.

155

Să scapi de coşmarul foametei din 1946–1947 nu este
atât de uşor, întrucât am simţit-o şi am cunoscut-o nu din
spusele altora. Este imposibil să uiţi canibalismul şi fenomenul foametei, de sutele şi miile de oameni căzuţi victime foametei, în mare măsură, organizată, ca şi în alte regiuni ale imperiului sovietic. Cu siguranţă, consecinţele foametei de
atunci sunt resimţite şi astăzi de unii supravieţuitori, printr-o
stare de permanentă frică specifică, cu elemente de
decadenţă spirituală.
Amintirile şi trăirile mele personale despre foametea
anilor de după al doilea război mondial, care a derulat în
oraşul meu natal Bălţi, corespund întocmai cu realităţile
descrise atât de expresiv, peste 60 de ani, de către doamna
Larisa Turea în „Cartea foametei”, prezentată la începutul
lunii septembrie 2008 la Salonul Internaţional de Carte
(Chişinău, 2008). Descrierea acelei tragedii, ce a avut loc pe
atunci nu numai în sărmănuţa noastră Basarabie, m-a făcut
să-mi amintesc despre situaţia în care m-am aflat şi eu,
despre feţele îndurerate ale multor cunoscuţi, copii de vârsta
mea, care nu au supravieţuit.

Represiunile continuă

Represiunile împotriva populaţiei băştinaşe erau
sarcina primordială a organelor de stat sovietice. În iarna
1946–1947, MAI şi Comitetul Securităţii de Stat ale RSSM şiau înteţit luptă împotriva „manifestărilor ostile”. Tot mai
frecvent se vorbea despre „identificarea unor grupări
teroriste, banditești”, iar apoi erau nimiciţi sau judecaţi sute
şi mii de oameni. În raioane erau trimise de urgenţă echipe
speciale ale Ministerului Securităţii, se făceau anchetări, iar
aşa-numiţii „infractori” erau arestaţi. Directiva nr. 97 din 20
aprilie 1946 a MAI al URSS cerea intensificarea activităţii de
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demascare şi „ridicare” de pe teritoriul republicii a
„vlasoviştilor” şi a foştilor poliţişti14.
Într-un raport al ministrului Afacerilor Interne al
RSSM din 12 octombrie 1948, adresat ministrului de Interne
al URSS, Kruglov, se menţiona: „În decurs de doi ani şi jumătate organele MAI al RSSM au tras la răspundere penală 44
160 de oameni, din care în 1946 – 15 550, în 1947 – 21 707 şi în
prima jumătate a anului 1948 – 6 903 oameni” 15. Din numărul total al celor condamnaţi, „elementele culăceşti” şi
„comercianţii” constituiau 1 654 persoane.
În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, în conformitate cu
Hotărârea nr.509 s.s. a Consiliului de Miniştri al RSSM „Cu
privire la deportarea din RSS Moldovenească a familiilor de
chiaburi, a foştilor moşieri şi a marilor comercianţi”, 11 293
de familii (peste 35 mii de oameni) au fost ridicate cu forţa şi
trimise în Siberia (la moarte aproape sigură).
În 1951, ca urmare a desfăşurării operaţiei „Nord”, au
fost silite să plece pe alte meleaguri 723 de familii ale sectanţilor-iehovişti (peste 2 600 de persoane). Astfel, potrivit unor
surse oficiale, la începutul anilor 50, în așezămintele de tip
special se aflau aproximativ 60 mii de deportaţi din RSSM.
Basarabenii încă nu uitaseră bine calvarul foametei,
când a început o altă tragedie – alt val al deportărilor în
masă, ceea ce însemna o nimicire cumplită a ţărănimii şi a
intelectualităţii moldave. Ei au fost izgoniţi în Siberia şi în
alte regiuni îndepărtate ale imperiului sovietic.
S-a înteţit lupta împotriva „elementelor străine”,
descoperite în rândurile oamenilor de artă – scriitori, lucrători ai instituţiilor de cultură. După cum menţiona Ivanov,
preşedintele Biroului CC al PC (b) al URSS, responsabil de
RSSM, „printre oamenii de artă există nu numai cazuri izolate, ci şi grupe de persoane care desfăşoară o muncă în defavoarea puterii sovietice”. În vara anului 1949 se perfectau
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listele cu „elemente străine şi chiaburi”, precum şi cu alte
categorii de oameni, care urmau a fi deportaţi.
Ordinul Ministerului Securităţii de Stat al URSS din 11
iunie 1949 prevedea deportarea celor mai multe familii din
localităţile raionului Bălţi – 399, apoi din Brătușeni – 321,
Lipcani – 229, Râşcani – 254, Edineţ – 249, Ungheni – 233 etc.
Pentru executarea acestor operaţiuni s-a format un efectiv
operativ din 1 001 persoane civile şi 3 523 de soldaţi şi ofiţeri
din trupele Ministerului Securităţii de Stat.
Alt ordin, din 12 iulie 1949, prin operaţiunea „Sud”,
prevedea deportarea a 12 802 de familii (42 501 persoane) din
localitățile RSSM. Şi iarăşi, cel mai mare număr de deportări
era planificat pentru raionul Bălţi – 3 299 familii (11 106
persoane).
Conform unor cifre comunicate, în 1998, de Asociaţia
Victimelor Regimului Comunist de Ocupaţie şi a Veteranilor
de Război ai Armatei Române din Republica Moldova, în anii
regimului comunist pe teritoriul actualei Republici Moldova
au fost condamnaţi la moarte 5 736 oameni (5 550 cetățeni ai
RASSM şi 186 cetăţeni străini), dintre care 4 913 au fot
executaţi în RASSM în anii 1937–1938, iar 344 – în anii 1940–
1941 şi 1944–1953 în oraşele Chişinău, Soroca şi Bălţi. În
Chişinău, majoritatea execuţiilor şi înhumărilor aveau loc pe
strada Grenoble nr. 159 şi la intrarea în actualul parc de
odihnă din Valea Morilor16.
E greu de precizat numărul persoanelor executate de
regimul comunist în oraşul Bălţi. Eu îmi aduc aminte că după
război se vorbea în şoaptă cum că într-un loc din apropierea
podului spre Chişinău se nimiceau mulţi oameni, dar nimeni
nu ştia unde erau înhumaţi. Abia după o jumătate de secol
am găsit o informaţie succintă în această privinţă într-o publicaţie a dlui Vladimir Nicu: „Pe locul unde se înalţă Combinatul de blănuri din Bălţi, în lunca Răutului, în 1944 s-a aflat
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un lagăr de prizonieri, în care au fost mânaţi ostaşi basarabeni, care au luptat în rândurile Armatei Române şi care
după armistiţiul din 23 august 1944 trebuiau să revină la
vatră. La Prut, însă, li s-au pus „capcane”: ei au fost amestecaţi cu prizonieri nemţi, polonezi, unguri etc., cu toate că îşi
aveau documentele în bună regulă. În acest lagăr, păzit cu
străşnicie de autorităţile Armatei Roşii, s-au aflat din 1944
până în 1946, îndurând umilinţe, foamete, frig, boli, circa
60 000 de oameni. Deţinuţii mureau zilnic cu zecile şi sutele
şi nimeni nu ştie unde erau înhumaţi, mormintele lor mai
căutându-se şi astăzi de rude şi istorici. Scrisorile expediate la
baştina lor informau că ei s-au „pierdut fără veste”.
…Lagărul a fost închis, dar deţinuţii rămaşi în viaţă nau plecat acasă, ci au fost mânaţi în Siberia, Asia Mijlocie,
Extremul Orient, ca „duşmani ai poporului şi trădători” ” 17.
Vl. Nicu descrie amintirile unui cetăţean din Glodeni,
Leonid Istrati, un tânăr pe atunci, preşedinte al executivului
raional, care îşi aminteşte că în 1946 venise aici cu sora mai
mică să-şi vadă tatăl. L-au văzut pentru ultima dată, pentru
că după închiderea lagărului a fost dus în Sâktâvkar, unde a
şi murit la vârsta de numai 40 de ani. O soartă asemănătoare
au avut: Simion Postolache şi soţul Xeniei Ruban din Bălţi,
fost ofiţer în Armata Română, Eftenie Ţurcanu din Baraboi,
Boris Rotaru, Zaharia Gornea, Petru Botezatu, Nicolae Cojocaru, Nicolae Cotorcea ş.a. Pe acest loc s-a înălţat o Troiţă.
Nu mai puţin îngrozitor este şi alt caz descris de
Vl. Nicu. După război, un student de la Institutul
Învăţătoresc din Bălţi a solicitat ca gazeta de perete a
facultăţii să fie editată în limba moldovenească. Doleanța i-a
fost calificată drept naţionalism şi i s-a intentat un dosar la
KGB. În anul 1947 a fost arestat şi închis într-o celulă separată
în penitenciarul din Chişinău. A fost interogat de către viceministrul KGB-ului de pe atunci, Gheorghe Zakora, fiind
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acuzat de agitaţie antisovietică, diversionism etc. După
câteva întrebări, la care el a răspuns negativ, a fost doborât la
podea de interogator, apoi Zakora împreună cu un oarecare
Lecar, au început să-l bată cu centurile, până a leşinat. Plângându-se procurorului, acela i-a răspuns: „Păi, ce vrei
dumneata, doar nu eşti la sanatoriu”. A urmat carcera, apoi a
fost condamnat la 25 ani de privaţiune de libertate şi dus la
minele de cărbune din Vorkuta. A ieşit la libertate în 1955,
după moartea lui Stalin.
Elena Postică, Maria Praporşcic şi Vera Stavilă18 prezintă numele a 1 374 de persoane represate şi deportate în
perioada anilor 1940–1951 numai din municipiul Bălţi – cine
şi când a fost supus condamnării nelegitime de către regimul
sovietic. Potrivit acestei informaţii, în primii ani (1940–1941)
de ocupaţie a Basarabiei, în oraşul Bălţi au fost arestate 424
de persoane, ceea ce constituie 31% din numărul total înregistrat. În anii 1942–1948 şi 1950–1951, au fost arestate 128
persoane, ceea ce constituie 9%, iar într-un singur an, 1949,
au avut de pătimit 822 persoane, ceea ce constituie 60% din
numărul deportărilor din anii 1940–1951. Acesta a fost un an
de genocid.
În listele celor deportaţi în 1949 (din catalogul
menţionat) eu am întâlnit şi numele unor colegi de clasă
(Petrică Scutelnic, Grigore Profir, Valentin Griţuc), prieteni
din tinereţe ai părinţilor mei (Nicolae Mintuş), vecini de-ai
noştri (Gheorghe Bondarenco cu 4 copii şi un nepot ş.a.). Am
văzut foarte multe nume de evrei deportaţi din Bălţi, aşanumiţii chiaburi şi comercianţi (Gandelman Abram, Sorocher
Mordco, Stengaur Gheinin ş. a.). Din 1 374 persoane, incluse
în listele catalogului victimelor totalitarismului comunist,
numai din oraşul Bălţi erau mai mult de 400 de familii, ceea
ce a constituit, în linii generale, 30% din numărul total al
locuitorilor. Printre deportaţi figurează câte 10-15-23 per160

soane din aceeaşi familie (Barbieru, Lungu, Lipcovschi, Şteingauz)! Am memorizat deportarea unei familii mari – a lui
Leon Adauge, cu copii mici. Pe fiică-sa Ludmila am avut
ocazia s-o cunosc în 1969, când era absolventă a Şcolii de
Felceri şi Moaşe din Bălţi. Nu au scăpat de calvarul comunist
nici cei doi primari ai oraşului Bălţi – Ştefan Eşanu şi Ştefan
Pirogan. Încă în 1941 a fost deportată familia lui Ioan Lungu,
proprietar al sectorului de pământ pe care astăzi se află
cimitirul central al mun. Bălţi.
Mi s-a păstrat în memorie vara anului 1949, când a
început o perioadă tristă pentru populaţia autohtonă –
deportarea în Siberia de gheaţă, iar unii dispăreau pe timp de
noapte pentru totdeauna, fără să se mai audă ceva despre ei.
De casele gospodarilor se apropiau, noaptea, maşini speciale,
camuflate, din care coborau 3–4 bărbaţi înarmaţi, îmbrăcaţi în
haine negre, cu o înfăţişare respingătoare. Ei se năpusteau în
casele oamenilor şi, fără multă explicaţie, le ordonau să se
pregătească de plecare şi să ia cu ei doar cele strict necesare.
Văzând ţevile armelor îndreptate spre ei, oamenii înfricoşaţi
nu ştiau ce să facă, ei nu mai erau capabili să întreprindă
ceva. Imaginaţi-vă ce se petrecea în familiile cu copii mici!
Se ştie foarte bine că persoanele selectate pentru
deportare, de obicei, erau cei mai buni gospodari şi oameni
cinstiţi. Ulterior a devenit cunoscut că ei erau transportaţi la
gara feroviară din apropiere, încărcaţi în vagoane marfare
pentru vite (separat, bărbaţi şi femeile cu copii), apoi duşi în
direcţii necunoscute. Pentru a evita astfel de situaţii, părinţii
mei cu cei 5 copii au luat calea pribegiei. Au încărcat familia
şi cele strict necesare în căruţa trasă de un cal, au legat vaca
în urma căruţei şi au pornit spre loturile noastre de pământ
în direcţia satului Dobruja, învecinat cu or. Bălţi. Aşa am
supravieţuit vreo 10–12 zile, schimbându-ne permanent locul
aflării. Condiţiile de trai deveneau tot mai insuportabile, în
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primul rând pentru copii. Din această cauză, am fost nevoiţi
să ne întoarcem acasă, spunând: fie ce o fi! La aproape 1 km
de casă, am fost opriţi de 3 persoane înarmate, care ne-au
luat calul şi ne-au lăsat în drum cu căruţa încărcată cu copii,
fără a ne explica ceva. Toţi am rămas speriaţi şi derutaţi.
Părinţii au fost nevoiţi să înjuge vaca la căruţă şi astfel cu
greu am ajuns acasă, parcă nevătămaţi, dar disperaţi.
Acest eveniment ne-a înfricoşat atât de tare, încât
rămâneam în aşteptarea eventualei deportări, cu toate că
puterea nu avea nici un temei real pentru astfel de acţiuni. În
acele timpuri, însă, totul era imprevizibil. Trebuie să
amintesc că şi în alte cazuri, când nu aveam cal, părinţii erau
nevoiţi să înjuge vaca la căruţă, pentru necesităţile din
gospodărie, mai cu seamă când aduceam „jom” din sfeclă de
la fabrica de zahăr, pentru hrana vacii. Dar să vedeţi că vaca
se obişnuise cu jugul şi nu se împotrivea deloc.
Şi astăzi ţin minte anul 1949, când a dispărut de la
şcoală colegul şi prietenul meu Valentin (numit şi Victor)
Griţuc. Se vorbea că tatăl lui, Griţuc Feodosie (1905), mama
Alexandra, fraţii Gheorghe (1936), numit Jucă, Nicolai (1944)
şi sora Lidia (1938) au fost deportaţi. Cu mult mai târziu am
aflat că au fost consideraţi „chiaburi”, ajungând tocmai în
regiunea Irkutsk. Cunoşteam bine această familie nu numai
prin prietenul Valentin. De fiecare dată când ne duceam la
loturile noastre de pământ sau când duceam vaca la păscut,
treceam pe lângă această gospodărie. Nu era bogată familia
Griţuc – avea un cal, o vacă şi câteva oi. Munceau cu toţii la
finisarea construcţiei casei lor şi cu greu ieşeau din sărăcie.
Nu se ştie ce „fiinţă” i-a denunţat. Unii membri ai familiei sau întors în Bălţi la sfârşitul anilor 50, dar casa le-a fost
confiscată şi ei erau nevoiţi să lupte cu greutăţile vieţii. Pe
Valentin îl întâlneam mai des (prin 1960–62) în autobuz,
deoarece lucra şofer. Îmi povestea câte ceva despre aflarea
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lor în Siberia, dar tot se uita speriat prin părţi, ca nu cumva
să audă cineva despre ce vorbim. Simţeam în el un mare
patriot al neamului, un om deştept, călit de greutăţile
suportate, care nu tolera atitudinea regimului faţă de oameni.
Regimul sovietic a efectuat nu numai deportări, ci şi
strămutări „benevole”, folosind diverse motive – la construcţia noilor căi ferate, desțelenirea pământurilor din
Kazahstan etc. Astfel, în 1956 din RSSM au fost permutate în
diferite regiuni ale fostului imperiu sovietic 951 de familii, în
1957 – 1 035, în 1958 – 801 şi în 1959 – 1 061. Numai în ţinutul
Pavlodar din Kazahstan au fost trimise 10 000 de familii
tinere.
Regimul sovietic a mai comis un act criminal – a impus
mii de tineri să lupte în războiul din Afghanistan. Numai din
oraşul Bălţi au participat la acel război 540 de tineri. Mulţi
dintre ei nici până azi nu-şi pot reveni la normal, iar opt din
ei au căzut pe câmpul de luptă într-o ţară străină. Aceştia au
fost: Vadim Cecerin, Ravil Haibulin, Ion Madneţ, Iurie Mahi,
Andrei Nitulescu, Serghei Sâceov, Igor Şcelcov şi Alexandru
Vasin. Şi iarăşi mă întreb: pentru ce au căzut atâtea mii de
tineri din toate republicile fostei URSS?

Soarta unor oameni reprimaţi

Pe parcursul anilor, multe minţi lucide, şi nu numai de
pe plaiurile noastre, de repetate ori puneau în discuţie şi analizau motivele acelor deportări, situaţiilor de îndobitocire a
sute de mii de oameni nevinovați – acţiuni cu rezonanţă de
calamitate socială. Mulţi se mai întreabă şi acum: cine întocmea acele groaznice liste pentru deportare şi cine executa
acele acte violente? Răspunsul este evident. Găseau câţi vrei:
oameni cu suflet degradat şi trădători de neam. De aceştia na dus şi nu duce lipsă nici o ţară şi nici un popor.
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Oamenii deportaţi, când se întorceau la baştină, de obicei, rămâneau străini pentru organele de conducere locale.
Chiar şi după reabilitarea oficială a lor, ei erau consideraţi
elemente suspecte. Nu erau restabiliţi în drepturile legitime
asupra caselor şi gospodăriilor care le-au aparţinut. Noii
„gospodari” nu le permiteau nici să intre în ogradă sau în
fosta lor casă, dar despre restituirea caselor nici nu putea fi
vorba; pe oficialii conducători nu-i interesau problemele
deportaţilor. Foarte puţini dintre ei au izbutit să-şi întoarcă
locuinţele (casele), chiar şi după hotărârea instanţei de
judecată.
Ne preocupă şi altele întrebări, nu mai puţin
importante: Ce despăgubiri morale li s-au adus celor
schingiuiți, torturaţi şi nimiciţi fizic? Câţi din cei rămaşi în
viaţă şi-au redobândit avuţiile confiscate de regim şi
transmise în folosinţă unor venetici obraznici? De ce
guvernanţii comunişti au minţit atâţia ani, ascunzând
adevărul? Şi… cine va răspunde pentru toate nelegiuirile şi
atrocităţile ideologiei comuniste?
Valeriu Gafencu a făcut parte
din generaţia care a încercat, care a
sperat să dea României o altă faţă. Cine
a citit atent volumul lui Emil Cioran
Ţara mea va înţelege perfect acest gest
temerar, acest gest încununat cu sacrificiul suprem… (Iurie Colesnic)
Valeriu Gafencu a avut o soarta nemiloasă, a fost acela
care a pătimit, ca şi tatăl său, Vasile Gafencu, fără motive; a
fost condamnat de către regimul comunist şi a decedat în
închisoare, fiind sigur de nevinovăţia sa. El a absolvit liceul
„Ion Creangă” din Bălţi în 1939 şi în acelaşi an a devenit
student la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi.
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Unica greşeală a comis-o atunci când a intrat în
rândurile unui partid ilegal – „Garda de Fier”. În 1942 a fost
arestat de către regimul comunist din România şi condamnat
la 25 ani de muncă silnică pentru activitate interzisă. La
Târgu Ocna, unde a fost internat ultima dată prin 1950, fiind
bolnav de tuberculoză, prelungea să scrie poezii. Istovit de
boală şi de condiţiile neomeneşti, a decedat în 1952.
Valeriu Gafencu a repetat destinul tatălui său, Vasile,
care a fost arestat în 1940 şi a decedat în 1942 în GULAG-ul
sovietic. Cauza morţii poate fi presupusă.
La 11 noiembrie 2009, slujitorii şi creştinii din raionul
Drochia au avut prilejul să asiste la o întâlnire de suflet,
intitulată „Jertfa mucenicească în Ortodoxie: Valeriu Gafencu
– un sfânt al închisorilor comuniste din România”, avându-l
ca invitat de onoare pe Părintele Arhimandrit Anfilohie
(Brânză) – Stareţul Mănăstirii „Diaconeşti” din România.
Conferinţa s-a încheiat cu lansarea cărţii „Valeriu Gafencu –
sfântul închisorilor” şi cu un mesaj de adâncă recunoştinţă a
Părintelui Protopop Pavel Văluţa către cei prezenţi19.
Vadim Pirogan, fiul fostului primar de Bălţi Ştefan
Pirogan, la 28 iunie 1940, în vârsta de 16 ani se înscrie în lista
de plecare dincolo de Prut. La 25 iunie 1941, este arestat şi
dus în Siberia. Timp de 5 ani a stat închis în lagărul cu regim
aspru de la Taişet-Bratsk. Din mărturisirile sale, din 1 250 de
basarabeni din acel lagăr au supravieţuit doar vreo 150.
În 1946, Vadim Pirogan se întoarce acasă, la Bălţi, se
înscrie la Institutul Învăţătoresc (limba engleză) din Bălţi,
dar, de teama NKVD-ului, peste un an este nevoit să se stabilească la Lvov. Aici se înscrie la Institutul de Silvicultură, dar
peste 3 luni este exmatriculat şi alungat din oraş, ca fost condamnat politic. La intervenţia basarabeanului Alexandru
Medveţchi, medic-şef al spitalului de tuberculoză din Lvov,
obţine o nouă viză de reşedinţă în oraş, unde a lucrat 20 ani
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şofer. Fiind reabilitat în 1958, se înscrie la şcoala serală, apoi
studiază la Institutul Politehnic, pe care îl absolveşte în 1967.
Timp de 17 ani lucrează la Lvov în calitate de inginermecanic, inginer-şef. În 1989, după mulţi ani de suferinţe,
vizitează oraşul său natal – Bălţi.

Vadim Pirogan până şi după întemniţare.

Într-o carte de-a sa, Vadim Pirogan scrie: „Suntem
copiii unui neam oropsit, necăjit, rupt în bună parte de trecut.
Dar un popor care nu-şi cunoaşte istoria şi trecutul este mort
pentru zilele care vin. Iar istoria nu se poate zidi decât pe
adevăr, căci numai adevărul înfruntă vremea. Unii din acei în
care a crezut poporul nu s-au arătat la înălţime, au trădat
idealurile neamului. Acei care ne-au fost veacuri întregi
duşmani au reuşit să ne împartă în două tabere, au inventat
şi două limbi. Străinii nu au plecat acasă, moldovenii le-au
dat pământ, case, numai să fie pace. Şi iară de acei cu care
trăim de mii de ani pe aceste plaiuri am fost trădați,
vânduţi”20 .
Nicolae Bazaochii, alt martir al fărădelegilor
comuniste, care, întors la baştină de pe pământurile
siberiene, nu şi-a mai găsit liniştea şi nu i s-a făcut dreptate
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până la sfârşitul vieţii. După anul 1991 energic a prelungit
lupta cu apucăturile fostului regim şi tradiţionalele abuzuri
represive. Activ a promovat instalarea monumentului
victimelor represiunilor regimului comunist amplasat în anul
2002 în scuarul parcului din faţa gării feroviare din SloboziaBălţi.
În situaţia lui Valeriu Gafencu, Vadim Pirogan şi
Nicolae Bazaochii s-au aflat mai mulţi bălţeni. După
chinurile suportate şi reîntoarcerea lor din Siberia, ei nu-şi
găseau loc în societate, se simţeau străini la ei acasă, erau
ignoraţi şi marginalizaţi de guvernanţi. Firesc apare
întrebarea: există speranţa ca „eliberatorii” să recunoască
crimele comise pe parcursul multor ani împotriva oamenilor
nevinovați? E greu de crezut în aceasta. Ei vor inventa alte
minciuni, ca până la urmă tot oamenii să fie de vină.
ELIBERARE
E greu să te împaci cu Basarabia răpită,
Dar nici cu dubla ocupare mişelească.
Nu poţi percepe nici invazia armată,
Eliberări amăgitoare şi cuvinte false.
De ce ar trebui s-asculţi cuvinte de iubire,
Expresii mincinoase în care nu mai crezi,
De la un frate mare, dar foarte curajos,
Care se jură că ţi-e prieten credincios?
Dorinţa-i unică – de a-şi lărgi moşia,
Ca ţara lui să crească tot mai mare,
Şi să-i „scutească” pe vecini de libertate,
Să fie toţi ascultători, cu mâinile legate.
Tu ai avea ruşine, dragă frăţioare!
Când spui că faci spre bunul meu,
Să nu cad pradă altui neam, păgân,
Dar mă impui să merg în patru labe.
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Represiunile împotriva românilor basarabeni au
continuat şi după demascarea cultului personalităţii lui
Stalin. Puterea sovietică nu putea să se consoleze fără a lupta
cu „duşmanii poporului”. În anii următori au fost arestaţi şi
condamnaţi la diferite termene de detenţie în închisorile din
URSS foarte mulţi patrioţi români, care luptau pentru limba
maternă, alfabetul latin, păstrarea valorilor culturale, a
tradiţiilor neamului nostru. Printre aceştia au fost: Vasile Bârădeanu, critic literar, arestat la 02.03.1974; Anatolie Cociubei,
arestat în 1972 şi judecat pentru că „a trecut frontieră cu
România”; dirijorul de cor Gheorghe Nichita, arestat în 1980
pentru „organizarea şi participarea în grup la distrugerea
ordinii publice”; cunoscuţii patrioţi şi luptători cu ocupanţii
Alexei Şoltoianu, Gheorghe Ghimpu, Valeriu Graur,
Alexandru Usatiuc şi alţi disidenți, care au avut de suferit de
pe urma regimului comunist21.
„Fraţii mai mari” au întreprins tot felul de acţiuni
pentru a nimici definitiv tot ce e naţional pe teritoriile ocupate şi a-i face pe băştinaşi să-şi uite strămoşii, obiceiurile şi
să nu-şi iubească limba maternă. Şi au reuşit să facă mult în
această privinţă pe plaiurile basarabene. Totodată, mă adresez conaţionalilor mei: Oare nu chiar noi le-am creat condiţii
prea favorabile, ca să nu mai plece de pe meleagurile
noastre?
Cunoscutul istoric Ion Varta scrie22 că fondurile arhivei
Ministerului Afacerilor Interne al RM deţin informaţii, secretizate până în prezent, cu referire la numărul cimitirelor foştilor prizonieri ai celui de al doilea război mondial, situate pe
teritoriul RSSM, care, în perioada sovietică, au fost şterse de
pe faţa pământului sau au fost date uitării. Din acestea fac
parte şi lagărul nr. 103 al prizonierilor de război şi lagărul
Spitalului militar nr. 3376 al NKVD-ului din oraşul Bălţi. S-a
constatat că în cimitirul lagărului nr. 103 din Bălţi au fost
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înmormântate, conform registrului, 106 persoane, dar de
fapt, în raza acestui cimitir au fost înhumate 108 persoane –
90 prizonieri de război de origine maghiară, inclusiv 3 unguri
originari din Cehoslovacia şi 3 din România, 12 nemţi, 4
români şi 2 austrieci. Toate aceste persoane au decedat în
decursul anului 1945.
În raza cimitirului Spitalului militar nr. 3376 al NKVDului din or. Bălţi, în perioada iulie 1945 – iunie 1948, au fost
înmormântate 216 persoane, dar în realitate cifra este de 215
persoane. În a doua jumătate a anului 1945, în acest cimitir
au fost înhumaţi 85 de oameni, în anul 1946 – 90 şi în 1947 –
30. În prima jumătate a anului 1948, în acest cimitir au fost
înmormântate 10 persoane (ultimele). Cei mai mulţi decedați
erau prizonieri de origine maghiară – 84, apoi nemţi – 80 şi
austriecii – 31. În acest cimitir au fost înhumaţi şi 9 români, 5
cehi, un „cehoslovac”, 2 polonezi, un iugoslav, un rusin şi un
sârb.

Veterani de război.
Români-basarabeni din Bălţi pe locul fostului lagăr sovietic.
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O oră de reculegere şi prudenţă – eveniment de comemorare a victimelor deportărilor în masă din 1949, care a
avut loc la 7 iulie 2010 în faţa Gării feroviare de nord
Slobozia-Bălţi, unde este plasat monumentul victimelor
represiunilor staliniste. La acest miting au participat viceprimarul mun. Bălţi, Alexandru Usatâi, preşedintele
Asociaţiei foştilor deportaţi, dna Lilia Dudnic, circa o sută de
cetăţeni ai urbei, rudele victimelor dispărute. După ceremonia de depunere a florilor a avut loc un miting şi o slujbă
creştinească de pomenire a deportaţilor decedaţi23.

Perioada de stabilizare

După calmarea evenimentelor sociale, legate de război
şi foamete, viaţa bălţenilor începu să se normalizeze, în afară
de frica pe care o mai purtau în suflet faţă de posibilele acţiuni represive. Clădirile avariate erau reparate şi restabilite; a
început construcţia noilor edificii pentru şcoli, grădiniţe de
copii, spitale şi instituţii de stat. Casele de locuit se construiau conform primului plan urbanistic, care prevedea
păstrarea maximală a compoziţiei arhitecturale a oraşului.

O clădire ruinată din centrul Bălţiului.
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Consecinţele bombardamentelor.

În perioada postbelică, cu toate greutăţile ei şi lipsa
cadrelor de specialişti în toate ramurile gospodăreşti,
sarcinile principale ale conducerii oraşului erau: refacerea
întreprinderilor industriale şi redresarea infrastructurii.
Pentru a combate foametea, care cosea zilnic sute de oameni,
s-a restabilit activitatea morilor, brutăriilor, fabricilor de ulei,
secţiilor de prelucrare a cărnii, s-au repus în funcţiune
fabricile de producere a săpunului, a zahărului şi spirtului
etc. Mai târziu s-a început construcţia obiectelor de menire
culturală şi economică: primărie, casă de cultură, hotel,
cinematograf, magazin universal, obiecte de deservire socială
în diferite sectoare ale oraşului.
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Viaţa bălţenilor în primii ani de după război era foarte
grea, din punct de vedere material şi spiritual, predomina
lupta pentru supravieţuire. Oamenii îşi îndeplineau lucrul în
tăcere, executau indicaţiile celor mai mari, întrucât orice
reproş era recepţionat de şefi foarte prompt. Treptat, viaţa
publică a început să se stabilizeze, iar oamenii deveneau mai
descătuşaţi în relaţiile lor, îndeosebi după anul 1953.
Cel de-al doilea război mondial, apoi deportările şi
represiunile comise de regimul stalinist au dus la diminuarea
numărului populaţiei, dispersarea şi micşorarea numărului
de români-moldoveni. Abia după anul 1955 s-a conturat o
stabilitate relativă în structura etnică a populaţiei, deşi
migraţia altor etnii în RSSM continua. Ponderea românilor
basarabeni a rămas relativ stabilă (64%) datorită sporului
natural mai înalt al acestora, comparativ cu populaţia slavă,
în general urbană. La acel timp, Bălţiul era inundat de
oameni veniţi din toate regiunile imperiului, mai cu seamă
din ţinuturile Siberiei, unde moldovenii, la rândul lor, erau
strămutaţi forţat. Prin anii – 60 ai secolului XX, băştinaşii
erau în minoritate în oraşul Bălţi.
În 1970, oraşul Bălţi deja devenise unul dintre cele mai
mari centre industriale ale republicii. Aici funcţionau peste
35 de întreprinderi industriale. La uzina „Selmaş” se
produceau combine pentru recoltarea roşiilor, maşini pentru
strânsul mecanizat al frunzelor de tutun; uzina „Lenin”
producea electrocasnice, aparataj acustic de mare valoare,
ecoloturi. Funcţionau combinatul de blănuri, fabricile de
mobilă şi confecţii etc. Producţia combinatului de carne, a
fabricii de vinuri şi coniacuri, a combinatului de zahăr şi
spirt, a combinatului de ulei şi grăsimi era apreciată şi peste
hotarele republicii. Industrializarea a accelerat semnificativ
construcţia caselor de locuit.
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Banca de Economii a
Moldovei. Filiala Bălţi.

Partea centrală a oraşului: case de
locuit, sediul „Moldtelecom”.

Piaţa de produse agricole.

Sistemul de conducere a oraşului se dubla, într-o
măsură oarecare: organele de partid elaborau măsuri de
dezvoltare, iar funcţionarii din Comitetul Executiv erau
responsabili de realizarea planurilor de acţiuni şi luau
deciziile respective. Primul secretar al comitetului orăşenesc
de partid se considera figura principală în ierarhia de
conducere a oraşului. El dirija cu toate formele de activităţi
(organizatorice, de gospodărie, construcţii, cultură etc.). De
competenţa organizatorică a acestei persoane depindeau
eficacitatea şi ritmul dezvoltării urbei. Toate funcţiile de
conducere, chiar şi cele mai neînsemnate, se aprobau la
biroul comitetului orăşenesc de partid – organ cu funcţii
supreme, care rezolva cele mai importante probleme.
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În perioada anilor 1945–1991, Comitetul Executiv al
oraşului Bălţi a avut 10 preşedinţi (fiecare a activat în această
funcţie 2–5 ani). Aceştia au fost:

Grigore
Borodin
(1945–1950)

Vasile
Gherasimenco
(1950–1953)

Petru
Poloz
(1953–1958)

Ivan
Cuschevici
(1961–1964)

Petru Petruşin
(1965–1973)

Anatolii Cuharuc
(1973–1976)

Vasile Iovv
(1976–1980)

Gheorghe Gusac
(1980–1985)

Vladimir Molojen
(1985–1987)

Victor Morev
(1987–1991)
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V
BĂLŢIUL ÎN PERIOADA
SUVERANITĂŢII MOLDAVE
Dacă în sufletul oamenilor nu se
păstrează simţul moralităţii, apoi
progresul nu are izbândă, întrucât criza
spirituală naşte un efect distructiv,
indiferent de originea naţiunii şi de
orânduiala socială a ţării.
Gh. B.

Starea social-demografică

După destrămarea URSS şi proclamarea independenţei republicilor unionale, pe teritoriile acestora au avut loc
mari perturbări politice, sociale şi demografice. Nu a făcut
excepţie nici Republica Moldova.
În perioada dezintegrării imperiului sovietic, situaţia
social-demografică din Republica Moldova nu era strict determinată în aspect teritorial. Conform recensământului din
1989, populaţia teritoriului dintre Prut şi Nistru constituia 4
333 653 locuitori, dintre care moldoveni-români – 2 797 226
(64,5%) şi reprezentanţi ai altor naţionalităţi conlocuitoare –
1 535 427 (35,5%). Din ultima grupă cea mai mare parte le
revenea ucrainenilor şi ruşilor, care formau împreună 26,35%
din întreaga populaţie a republicii. În celelalte republici
sovietice, care au devenit ţări independente, locuiau 701 197
de moldoveni (români), inclusiv în Ucraina – 459 350; Rusia –
178 667; Kazahstan – 34 053; Uzbekistan – 6 113; Belarus –
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5 116; Letonia – 4 161; Georgia – 2 904; Turkmenistan – 2 536;
Azerbaidjan – 1 966; Kârgâzstan – 1 936; Lituania – 1 623;
Estonia – 1 303; Tadjikistan – 912 şi în Armenia – 557 1.
La începutul sec. XXI, suprafaţa totală a municipiului
Bălţi era de 7 800 ha: oraşul Bălţi – 4 142 ha, satul Sadovoe –
2 677 ha şi satul Lisaveta – 981 ha. Din suprafaţa totală a
municipiului, 2 011 ha le revin terenurilor agricole, iar 234 ha
– fondului acvatic.
Marina Liţa arată că recensămintele din perioada
sovietică, patru la număr (1959, 1970, 1979 şi 1989), arătau o
relativă stabilitate în ponderea moldovenilor din populaţia
totală a Republicii Moldova, „însă persoanele care se
identificau ca români în recensămintele sovietice de până la
1989 erau cenzurate”, remarcă Dorin Lozovanu. Majoritatea
respondenţilor români erau din sud-estul Moldovei sau
originari din regiunile Cernăuţi şi Transcarpatică. Perioada
premergătoare anului 1989 este caracterizată de numeroase
transformări în sistemele politic, economic şi social, reflectate
în schimbările structurii etnice. „Evoluţiile demografice,
datorate migraţiilor, schimbării identităţii declarate (cum ar
fi din moldovean în român), căsătoriilor mixte, schimbării
conjuncturii lingvistice, proceselor de asimilare etc., au dus la
creşterea ponderii populaţiei de moldoveni-români faţă de
scăderea ponderii minorităţilor, mai ales a ucrainenilor,
ruşilor şi evreilor”, susţine cercetătorul 2.
Evoluarea demografică a oraşului Bălţi după obţinerea
suveranităţii Republicii Moldova a cunoscut o evidentă
descreştere: în 1990 – 164,9 mii de locuitori, în 1991 – 162,2
mii, iar în 1992 – 160,7 mii 3.
Conform datelor ultimului recensământ4, la data de 1
ianuarie 2004, în municipiul Bălţi locuiau 3,8% din numărul
total al populaţiei Republicii Moldova, ceea ce demonstrează
că numărul populaţiei bălţene s-a redus cu peste 30 mii de
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oameni, comparativ cu datele recensământului din 1989, şi
aproape s-a egalat (126 950) cu numărul populaţiei înregistrat
în anul 1979. Raportul numeric al locuitorilor bălţeni în anii
1989 şi 2004 a constituit respectiv 161 475 şi 127 561 oameni.
Aceste date ne demonstrează că, în perioada acestor 15 ani,
populaţia mun. Bălţi a scăzut cu 21%, proces condiţionat de
migraţia populaţiei în alte ţări. În acelaşi timp, la 1 ianuarie
2004, 6,7% din locuitorii municipiului Bălţi erau plecaţi
temporar la muncă peste hotare.
Structura populaţiei mun. Bălţi după vârstă. 1 ianuarie 2004
Ambele sexe
Corespunderea
Grupele de
anilor de
Numărul
vârsta, ani
%
naştere
total
0–4
2003–1999
5 911
4,63
5–9
1998–1994
5 979
4,69
10–14
1993–1989
8 653
6,78
15–19
1988–1984
15 094
11,83
20–24
1983–1979
11 747
9,22
25–29
1978–1974
9 793
7,68
30–34
1973–1969
9 032
7,08
35–39
1968–1964
8 872
6,95
40–44
1963–1959
10 347
8,12
45–49
1958–1954
10 436
8,18
50–54
1953–1949
9 238
7,24
55–59
1948–1944
5 714
4,48
60–64
1943–1939
4 818
3,78
65–69
1938–1934
4 389
3,44
70–74
1933–1929
3 267
2,56
Peste 75 ani Născuţi până la
4 266
3,34
la 01.01.2004
anul 1929
Total
127 561
100%
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Din tabel se observă că 59,0% din toţi locuitorii mun.
Bălţi către 1 ianuarie 2004 erau persoane tinere şi apte de
muncă (15–49 ani). Această vârstă corespunde cu anii de
naştere a lor – 1954–1988. În acelaşi timp, numărul copiilor
până la 15 ani (16,1%) şi al persoanelor în vârstă de 50–69 ani
(18,9%) a fost aproximativ egal.
Raportul bărbaţi : femei în funcţie de vârstă
Bărbaţi
Femei
Numărul
Vârsta, ani
total
Numărul % Numărul %
0–14
20 543
10 418
50,7
10 125
49,3
15–29
36 634
17 441
47,6
19 193
52,4
30–44
28 051
12 922
46,0
15 129
54,0
45–59
25 388
11 227
44,2
14 161
55,8
60–74
12 474
4 993
40,0
7 481
60,0
Peste 75 ani
4 266
1 323
31,0
2 943
69,0
Total
127 561
58 418
45,8
69 143
54,2
După cum se observă, la 1 ianuarie 2004, femeile
constituiau mai mult de jumătate (54,2%) din numărul total
al locuitorilor. Totodată, se constată o divergenţă de vârstă
între bărbaţi şi femei. Astfel, numărul persoanelor de sex
masculin şi feminin este aproape egal doar la copiii în vârstă
de până la 15 ani, cu o nesemnificativă prevalenţă a numărului de băieţi. După această perioadă de vârstă se observă o
descreştere treptată şi progresivă a numărului de bărbaţi.
Începând cu vârsta mai mare de 40–45 ani, numărul femeilor
îl depăşeşte esenţial pe cel al bărbaţilor, iar la vârsta de peste
60 de ani această diferenţă devine semnificativă. Statistica a
mai demonstrat că la 1 ianuarie 2004 aproape 70% din locuitorii oraşului Bălţi, vârsta cărora depăşise 75 de ani, erau
femei!
Un fenomen specific prezintă dinamica populaţiei stabile pe o perioadă de 15 ani. Astfel, în anii 1993–2007 s-a
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observat o micşorare a numărului de locuitori, preponderent
al bărbaţilor. În acelaşi timp, numărul femeilor a rămas
aproape acelaşi, ceea ce a determinat o deosebire evidentă
între procentul bărbaţilor (45,9%) şi al femeilor (54,1%).
Descreşterea populaţiei bălţene se datorează, în cea mai mare
măsură, procesului de emigraţie, de regulă, a persoanelor
apte de muncă.
Anii
1993
1996
2006
2007

Dinamica populaţiei stabile pe sexe5
Bărbaţi
Femei
Numărul
total
Numărul
%
Numărul
156 081
76 777
49,2
79 304
155 446
76 481
49,2
78 965
147 100
67 500
45,9
79 600
148 114
67 944
45,9
80 170

%
50,8
50,8
54,1
54,1

Nou
născuţii

Decedaţi

Sporul
natural

Căsătoriţi

Divorţaţi

1996
1999
2002
2004
2006
2007

1 544
5 323
4 764
1 367
1 356
1 404

1 511
6 022
5 961
1 530
1 525
1 509

– 33
– 699
– 1197
– 163
– 169
– 105

762
2 981
2 754
1 016
1 048
1 119

749
992
1 587
697
646
585

Decedaţi
sub 1an

Anii

Mişcarea naturală a populaţiei mun. Bălţi
(cifre absolute)

10
90
77
20
11
10

La 1 ianuarie 2003, structura naţională a populaţiei din
municipiul Bălţi era următoarea: 43,4% − moldoveni, 24,6 –
ucraineni, 23,0 – ruşi, 9,0% – alte naţionalităţi (polonezi,
evrei, bulgari etc.). Peste trei ani (2007), această structură a
suferit schimbări.
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Alte
naţionalităţi

Nedeclarate

19,2% 0,2%

Găgăuzi

23,7%

Bulgari

Ucraineni

54,3%

Ruşi

Moldoveni români

Populaţia mun. Bălţi
după naţionalităţile conlocuitoare (2007)

0,2%

2,3%

0,1%

Limba maternă a locuitorilor mun. Bălţi în 20046

Moldoveni 66877
58 197
87,135
Români
2258
2 123
Ucraineni
30 288
932
Ruşi
24 526
322
Bulgari
297
21
Găgăuzi
243
24
Alte
2 889
161
naţionalităţi
Nedeclarate
183
–
Total
127 561
61 780

87,2
3,1
1,3
7,0
9,9

12,2
57,2
98,4
58,9
47,7

5,8 1 830 63,5
–
–

–
52 035

–
–

192
0,3
23
11 958 39,5
47
0,2
1
–
28
11,5

4

%

numărul

%

%

numărul
8 354
109
17 303
24 148
175
116

numărul

bulgară,
ucraineană găgăuză,
ş.a.

rusă

%

română
numărul

Numărul total

Naţionalitatea

Limba maternă

–

35
0,2
9
–
100 33,4
75 30,09

68

2,4

810

28,1

–
12 317

–
–

–
1 227

–
–

Datele din acest tabel demonstrează un fenomen
paradoxal: conaţionalii noştri, care fac parte din minorităţile
naţionale, nu cunosc limba statului în care s-au născut ori
trăiesc de mulţi ani! Această situaţie se explică prin lipsa de
stimă şi respect faţă de băştinaşi – neglijenţă, ignoranţă, fobie
etc.
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Dezvoltarea economică

După proclamarea independenţei Republicii Moldova,
economia municipiului Bălţi a suferit o scădere în urma
întreruperii legăturilor economice cu republicile ex-sovietice,
ceea ce a influenţat negativ nivelul de viaţă al populaţiei. Se
propuneau diverse mecanisme de ieşire din impas, dar toate
au suferit eşec. În această privinţă, economistul bălţean
Leonid Babii menţiona că, în anul 1998, în toate domeniile
economiei s-au atestat tendinţe negative. Dacă în 1992 ritmul
de creştere a producţiei industriale în municipiu era de 63%,
apoi în 1998 el a scăzut până la 39%, iar rentabilitatea – de la
24% în 1995 până la 12% în 1997 7.
Treptat şi prin munca asiduă, bălţenii au depăşit
greutăţile perioadei de tranziţie, continuând dezvoltarea
bazată pe principiile economiei de piaţă. Promotorii ei sunt
întreprinderile industriale, diverse societăţi pe acţiuni, de
producţie şi comerciale, care îşi alegeau forma de activitate în
baza concepţiilor aprobate în ţările dezvoltate şi a posibilităţilor întreprinderii. În scurt timp, acţiunile chibzuite ale
multor agenţi economici, sprijiniţi de investitorii străini, s-au
resimţit în rezultatele obţinute. Municipiul Bălţi a început să
se afirme din nou ca un important centru economic, industrial şi cultural din Republica Moldova.
Actualmente, în sectorul real al economiei municipale
îşi dezvoltă activitatea circa 8 mii subiecţi economici cu
diferite forme de proprietate, iar volumul producţiei industriale se află în permanentă ascensiune. Peste 90% din agenţii
economici sunt reprezentanţi ai micului business. Sursa de
bază a creşterii economiei este sporirea investiţiilor în capitalul fix, semnificativ în dezvoltarea stabilă a municipiului.
Încă pe timpuri, ramura de bază a municipiului Bălţi
era industria alimentară. Industria uşoară, industria grea şi
energetica au o contribuţie aproximativ egală. Alte ramuri ale
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economiei municipale sunt mai puţin însemnate. În anul
2002, industria municipiului se baza pe 40 întreprinderi, care
au produs mărfuri în valoare de 1 712 mln. lei, cu 60% mai
mult decât în anul precedent.
Numărul mare al societăţilor pe acţiuni şi al
întreprinderilor industriale, care activează în baza diverselor
forme organizatorice şi juridice, contribuie la ridicarea economiei municipiului. Dintre cele mai importante întreprinderi
industriale, cu un mare profit, fac parte: S.A. „FloareaSoarelui”; S.A. „Basarabia-Nord”; S.A. „CMC-Knauf”; S.A.
„Barza Albă”; S.A. „Moldagrotehnica” şi multe altele.
Societatea pe Acţiuni „Floarea-Soarelui” din mun. Bălţi
este una dintre cele mai vechi (fondată în 1920) şi mai mari
întreprinderi în industria uleiurilor vegetale din Republica
Moldova. Societatea intră în componenţa holdingului
internaţional „W.J.Group” şi dispune de o largă piaţă de
desfacere a producţiei (mai mult de 90%) peste hotarele
republicii: în Germania, Marea Britanie, România, Turcia,
Rusia, Israel, Belarus, Ţările Baltice etc.
Societatea pe Acţiuni „Basarabia-Nord” este un adevărat lider al industriei de prelucrare a cărnii. Calitatea garantată a producţiei este asigurată de tehnologiile performante şi
de specialiştii experimentaţi care activează cu devotament la
această întreprindere.
„Incomlac” S.A., specializată în prelucrarea şi producerea unui volum mare de produse lactate, este cea mai mare
întreprindere de acest gen din Republica Moldova. Aici se
produc peste 100 feluri de produse lactate; multe dintre ele
sunt exportate peste hotare (Bulgaria, România, Ţările
Baltice, Polonia, Turcia etc.).
Întreprinderea „Barza Albă” este o societate pe acţiuni
cu o istorie şi tradiţii bogate, cu specialişti-vinificatori
renumiţi. În afară de vestita marcă de coniac „Belîi Aist”, se
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produc şi alte băuturi alcoolice, inclusiv rachiu de calitate
superioară. Cea mai mare parte de producţie este exportată.
Î.M. „CMC-Knauf” S.A., fondată în 1997, include peste
120 de întreprinderi, centre de marketing şi industrie în
diferite ţări ale lumii. Produce şi realizează amestecuri de
ghips şi ciment, ghipsocarton şi plăci din ipsos. Principiul
activităţii este bazat pe comercializarea producţiei proprii,
dezvoltarea şi promovarea pe piaţă a unei culturi noi de
construcţii şi tehnologii contemporane. Producţia întreprinderii este exportată în zeci de ţări, printre care Ucraina,
Rusia, România, Bulgaria ş.a.
S.A. „Moldagrotehnica” produce o gamă largă de
tehnică agricolă pentru cultivarea solului.
S.A. „Bălţeanca” este una din cele mai vechi (1944)
întreprinderi ale republicii, specializate în confecţionarea
îmbrăcămintei de larg asortiment. Fabrica este dotată cu
utilaj modern şi tehnologii avansate.
Societatea pe acţiuni „Flautex” este unica întreprindere
din oraşul Bălţi, care confecţionează articole textile din
bumbac natural pentru casă şi întreaga familie, precum şi
articole certificate pentru spitale, hoteluri etc. Firma colaborează cu parteneri din România, Rusia, Italia, Germania,
Marea Britanie şi îşi realizează cu succes producţia pe piaţa
autohtonă.
Societatea pe Acţiuni „Răut”, mândria bălţenilor,
produce utilaje şi aparate ştiinţifice de înaltă complexitate şi
performanţă: instrumente de navigare pentru nave maritime
şi fluviale; articole radiohidroacustice; contoare şi articole
electrice, alte mărfuri de larg consum.
Filiala Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a
Republicii Moldova a fost reînfiinţată în 1995 cu următoarele
domenii de activitate: consultaţii pe probleme economice şi
juridice în afaceri; elaborarea business-planurilor şi a
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proiectelor investiţionale; servicii de prezentare şi răspândire
a informaţiei de afaceri; căutarea partenerilor de afaceri în
Moldova şi peste hotare; publicarea informaţiei comerciale în
business-anexe; organizarea Expo-târgurilor, întâlnirilor de
afaceri, prezentărilor de firme; organizarea misiunilor şi
forurilor economice, stagiare peste hotare; expertiza mărfurilor, certificarea de origine ş.a. Cel mai dinamic în municipiul
Bălţi se dezvoltă ramura comerţului. Reţeaua de comerţ este
formată de peste 650 puncte comerciale (magazine, chioşcuri,
întreprinderi de alimentaţie publică etc.). În municipiu
funcţionează 10 pieţe şi întreprinderi specializate, care
prestează servicii populaţiei, şi peste 100 de întreprinderi
producătoare din diferite domenii: industria uşoară, industria de prelucrare, industria materialelor de construcţie etc. În
permanentă creştere este numărul societăţilor cu capital
străin, care activează pe teritoriul municipiului; în ascensiune
se află şi volumul investiţiilor directe şi al exportului. S-au
stabilit relaţii bune de parteneriat între întreprinderile şi
societăţile autohtone şi cele străine; se studiază în mod serios
piaţa internă şi externă; se folosesc mijloace moderne de
atragere a potenţialilor investitori şi cumpărători.
Ascensiunea dezvoltării economiei municipiului Bălţi
se datorează, în mare măsură, mecanismelor bancare atrăgătoare şi avantajoase, care susţin procesele de creditare a
persoanelor fizice şi juridice, decontările reciproce şi alte
forme de stimulare a economiei.

Aspectele infrastructurii locale

La începutul anilor 2000, lungimea totală a drumurilor
din municipiul Bălţi era de peste 220 km, cu o suprafaţă de
1474,5m2. Cea mai mare parte a drumurilor au acoperire
rigidă – 181 km, dintre care 105,3 km sunt acoperite cu asfalt.
Pe teritoriul oraşului există 32 de poduri. Transportul public
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este efectuat de autobuze, microbuze şi troleibuze, care
circulă pe 11 rute cu o lungime totală de 125,7 km.
În municipiul Bălţi funcţionează mai multe societăţi pe
acţiuni în domeniul construcţiei, în care se implementează
tehnologii performante în domeniu.
Cunoscutul arhitect din Bălţi, Boris Griţunic, menţionează că cel mai mare ritm de creştere a fondului locativ s-a
înregistrat în 1988, când volumul construcţiilor a atins 118
mii metri pătraţi. Până în anul 1990 se construiau doar
blocuri locative după proiecte-tip, cu 5-9 etaje, folosind
panouri produse la Uzina de beton armat nr. 5 din localitate.
În perioada anilor 1964–1988, conducerea republicii a interzis
construcţia caselor individuale în oraşele Bălţi, Bender,
Chişinău şi Tiraspol. Această hotărâre a prejudiciat enorm
asigurarea bălţenilor cu spaţiu locativ.
Un alt fenomen negativ, accentuează arhitectul, era
aspectul arhitectural excesiv de tipizat în tot spaţiul exsovietic, ceea ce ducea la dispariţia tradiţiilor naţionale.
Această situaţie s-a schimbat radical după proclamarea
independenţei Republicii Moldova. Obiectele de menire
social-culturală au fost edificate în proporţie de 90% în baza
proiectelor individuale, ceea ce a contribuit esenţial la
schimbarea aspectului oraşului, prin frumuseţea multor
clădiri amplasate conform landșaftului, în funcţie de
caracterul clădirilor din vecinătate etc. S-a planificat ca în
lunca râului Răut să se înceapă edificarea unui raion locativ
nou pentru câteva zeci de mii de locuitori.
La cele menţionate pot fi adăugate şi multe clădiri
monumentale, situate în diverse locuri ale oraşului. Dintre
acestea fac parte blocurile noi de studii ale Universităţii de
Stat „Alecu Russo”, centrele comerciale „Plaza”, „METRO”,
„Bomba”, „Dina-Cociug”, „Arsenal” de pe strada N. Iorga şi
alte edificii, care prezintă interes şi pentru toată zona de nord
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a republicii. Spre regret, nu s-a reuşit edificarea noilor obiecte
de producere, a instituţiilor preşcolare şi de învăţământ
primar.
În calitate de arhitect-şef al municipiului Bălţi, Boris
Griţunic, vorbeşte despre problema podurilor, care a devenit
la momentul actual alarmantă, într-o măsură oarecare chiar
critică, din mai multe puncte de vedere. Construcţia noilor
poduri este necesară la intersecţia străzilor în diferite zone
ale oraşului, în locurile de trecere peste râuri şi calea ferată.
Lipsa podurilor nu permite asigurarea circulaţiei mijloacelor
de transport în cerc prin toate cartierele urbei. În primul
rând, aceasta se referă la cartierul Dacia, cu circa 40 mii de
locuitori, fără grădină publică şi alte locuri amenajate pentru
odihna populaţiei.
Cu proclamarea independenţei Republicii Moldova, în
municipiul Bălţi s-a schimbat natura investitorului: dacă în
perioada sovietică majoritatea investiţiilor (90%) aparţineau
bugetelor locale şi republicane, apoi după anul 1990 ele sunt
proprietatea investitorilor privaţi. Reiese că în prezent spaţiul
locativ se edifică fără participarea organelor administraţiei
publice locale şi centrale. Din motive obiective şi subiective,
nu se efectuează volumul necesar al lucrărilor de renovare a
rețelelor inginereşti (apeducte, canalizare, drenare, reţele
termice etc.), cu un grad înalt de degradare tehnică.
În viziunea arhitectului-şef, actualmente, aspectul arhitectural al cartierelor de locuinţe individuale se schimbă spre
bine. Practic, toate casele se construiesc cu un grad de confort
avansat, fiind asigurate cu conectare la apeduct, gazoduct,
canalizare, telefon. Toate edificiile de cult au fost restaurate,
reîntoarse enoriaşilor şi utilizate după destinaţie. În locul
edificării uzinelor gigantice de altădată, după anul 1990,
unele clădiri au fost reprofilate pentru altă destinaţie. Astfel,
fabrica de mobilă a fost reutilată în câteva întreprinderi de
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confecţii, iar pe teritoriul fostei uzine pentru construcţia
maşinilor agricole („Moldselmaş”) a fost deschisă o zonă
economică liberă.

Restaurantul hotelului „Basarabia”
(arhitect - Simion Andriuţă).

Magazinul „Europa”
(arhitect - Olga Oseliodca).

Oficiul poştal.

Banca comercială.

Centrul comercial şi de afaceri.

Blocul nou al
Universităţii de Stat „Alecu Russo”.
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În grădina publică.

Vile moderne ale locuitorilor oraşului.

Alături de edificiile contemporane, s-au păstrat foarte
puţine clădiri care au supravieţuit mai mulţi ani, înfrumuseţând şi astăzi aspectul arhitectural al urbei. Dintre acestea
face parte şi casa moşierului Alexandru Bodescu, una din
cele mai vechi şi atrăgătoare construcţii din centrul oraşului
Bălţi, edificată la mijlocul secolului XIX, cu un nivel. Fiind
reconstruită, i s-a adăugat al doilea etaj, s-au instalat 6
coloane şi un mic balcon la faţadă. Clădirea, la diferite etape,
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a servit drept sediu pentru prefectura judeţului Bălţi,
primăria oraşului, casa pionierilor, iar în prezent aici se află
sediul Oficiului Stării Civile.

S-au înregistrat foarte multe acţiuni criminale şi nu
numai în Bălţi, faţă de biserici, mănăstiri şi monumente
istorice, care au dispărut fără veste. Să sperăm că a trecut
timpul politicii devastatoare şi va începe în mod civilizat,
valorificarea edificiilor şi a monumentelor preţioase din
fiecare localitate. În primul rând, acest lucru trebuie să-l
conștientizeze conducerea de vârf a statului şi a localităţilor
respective, care este datoare să promoveze o politică
naţională, în scopul păstrării bogăţiilor culturale şi arhitecturale ale plaiului. În această ordine de idei trebuie menţionate străduinţele din ultimii ani ale parlamentarului Iurie
Colesnic, cunoscut scriitor-istoric, care promovează cu
vehemenţă legalizarea principiilor de ocrotire a monumentelor şi edificiilor istorice, a le prelungi existenţa şi a le păstra
pentru următoarele generaţii.
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Primarii municipiului Bălţi din ultemele decenii

Vladimir Tonciuc
(1991–1995)

Victor Morev
(1995–2001)
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VI
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PUBLIC ŞI SPORTUL
Nici un serviciu mai mare şi
bun nu putem aduce patriei,
decât să educăm şi să învăţăm
tineretul.
Cicero

Dezvoltarea învăţământului
pe teritoriul moldav

Dacă ţinem cont de faptul că strămoşii noştri – dacii şi
geţii – se foloseau de legi scrise, cunoşteau scrierea pictografică, au fost autorii calendarului dacic de 365 zile într-un
an, apoi devine clar că procesul învăţământului pe plaiurile
noastre a început cu mii de ani în urmă. Despre aceasta ne
mărturisesc inscripţiile în latina vulgară găsite în Sarmisegetuza. Regele Decebal avea o cancelarie ce redacta scrisori
către alte state. Dio Cassios aminteşte că Domiţian, după
războiul cu dacii, a trimis senatului o scrisoare primită de la
Decebal. Deci, dacii cunoşteau scrisul. Altfel nu ar fi fost
posibile calculele astronomice, calendaristice, ridicarea
monumentelor de arhitectură militară şi sacră. Incontestabil
este şi faptul că evoluţia învăţământului a cunoscut şi
perioade de înflorire, şi stări de declin total, situaţii condiţionate de războaie cotropitoare şi calamităţi naturale, care, la
rândul lor, influenţau asupra vieţii sociale şi a progresului.
Teritoriul populat de strămoşii noştri se afla între două
civilizaţii deosebite între ele: la apus – latino-germană, la
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răsărit – bizantino-slavă. Ambele civilizaţii, cu caracterul lor
în mare măsură specific, au exercitat o influenţă puternică
asupra dezvoltării intelectuale şi materiale a dacilor pe
parcursul a sute de ani.
Indiferent de progresul societăţii la o anumită etapă,
majoritatea populaţiei nu făcea carte, deoarece îşi dobândea
sursele de existenţă. Şi doar un mic număr de tineri, părinţii
cărora erau asiguraţi material, aveau posibilitatea sa înveţe.
Din cauza că nu existau şcoli locale, toate formele de
învăţământ (primar, profesional, superior) se concentrau în
oraşele mari (Iaşi, Suceava, Bucureşti) din teritoriul ţării. Cu
timpul, a crescut considerabil numărul doritorilor de a face
carte şi mulţi moldoveni plecau la studii în oraşele mari din
ţară sau peste hotare (Lvov, Kiev, Odessa, Moscova, Paris
etc.). Nu făceau excepţie nici copiii din oraşul Bălţi şi din
raioanele învecinate.
Ca şi în alte ţări, învăţământul avea un caracter
bisericesc pronunţat. Se poate afirma că biserica şi şcoala au
servit drept stâlpi de sprijin, în jurul cărora s-a cimentat
întreaga suflare a poporului. Aceste două instituţii au luminat calea românismului în vremurile de restrişte şi au contribuit, în bună parte, la propăşirea acestui neam şi la ridicarea
lui în rândul popoarelor civilizate… Preotul trebuie să
sfinţească şcoala, iar învăţătorul – să lumineze şi să
înfrumuseţeze biserica.
Laicizarea şcolilor în apus s-a produs sub influenţa
renaşterii şi a reformaţiunii. La noi, laicizarea învăţământului
a început abia în secolul al XVIII-lea. În Ţara Moldovei, grija
şcolilor era în seama bisericii, care, fiind liberă de orice
supremaţie asupra statului, se bucura de sprijinul tuturor
factorilor politici şi sociali în străduinţele ei culturale.
Cele mai vechi aşezăminte de învățământ în spaţiul
Ţării Moldovei au fost şcolile mănăstireşti, unde se învăţa a
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citi şi scrie, iar pe lângă aceasta se cunoşteau şi legile slujbei
bisericeşti. Dascălii se selectau în acest scop din rândurile
celor mai învăţaţi călugări. Pe lângă mănăstirile din Basarabia funcţionau şcoli mănăstireşti, care se bucurau de
renume foarte bun şi făceau foarte mult pentru luminarea
poporului.
Încă din sec. XI–XII pe teritoriul moldav au apărut
multe lăcaşe sfinte (biserici, mănăstiri), unele dintre care s-au
păstrat şi în zilele noastre. Aici populaţia avea posibilitatea
de a învăţa a scrie şi citi. Odată cu creşterea numărului de
biserici şi mănăstiri, creştea şi numărul ştiutorilor de carte.
Acum nu numai conducătorii localnici, dar şi de stat erau
interesaţi să fondeze şcoli speciale pentru a lărgi posibilităţile
copiilor de a învăţa. De educaţia copiilor se ocupau pedagogi
bine pregătiţi, majoritatea dintre ei fiind preoţii bisericilor
locale, care elaborau programe şi manuale predestinate
copiilor.
Îndemnul cronicarilor spre cunoaşterea trecutului
neamului este însoţit de preţuirea înaltă a învăţăturii. Anume
în secolul al XVII-lea apar pentru prima dată cărţile de
învăţătură, iar copiii de boieri şi domni sunt înalt apreciaţi de
contemporani pentru cunoştinţele lor. Pe la mijlocul secolului
al XVII-lea, de la şcolile de grad inferior se săvârșește un salt
până la Academiile domneşti, ceea ce reprezintă, de
asemenea, un indice sigur al modernizării1.
Pe timpul stăpânirii ruseşti sporadic apar şi cărţi cu
caracter didactic: Gramatica lui Margella (1827); Abecedarul
anonim (1830–1840); Gramatică şi crestomatie de limba valahomoldovenească a lui Iacob Hânculov (1840); Bucoavna lui Ioan
Doncev (1861); Curs primitiv de limba română de I. Doncev
(1865) ş.a. Apariţia neîncetată a cărţilor didactice era
condiţionată de nevoile practice ale populaţiei şi ne
dovedeşte continuitatea tradiţiei româneşti în Basarabia2.
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Prin hrisovul lui Ghica-vodă din 25 septembrie 1748,
se instituie un fond şcolar special, care se completa regulat
prin contribuţiile anuale ale preoţilor şi diaconilor. Acest
fond era menit pentru întreţinerea şi dezvoltarea şcolilor,
considerate şcoli domneşti. Pe la mijlocul secolului XVIII
(1766), în Moldova au început să se înfiinţeze şi şcoli publice,
întreţinute de stat. Deci, cu mult mai înainte decât
ocârmuirea rusească ar fi deschis cele dintâi şcoli publice în
teritoriile dintre Prut şi Nistru.
Dintre cei mai cărturari oameni şi cunoscuţi pedagogi
din Ţara Moldovei făcea parte şi episcopul Eparhiei de
Hotin, Anfilohie Hotineanul (născut în 1730), care a
desfăşurat o largă activitate pedagogico-educaţională pe la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, autor a mai multor lucrări cu
caracter pedagogic şi ştiinţific. În 1795 el tipăreşte la Iaşi o
Gramatică teologhicească, editată în limba moldovenească şi
bazată pe cunoscuta „bogoslovia lui Platon”, pe lucrările
arhiepiscopului de la Moscova şi pe alte cărţi bisericeşti. În
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acelaşi an, Hotineanul tipăreşte altă carte – Deobşte geografie
în limba moldovenească, scoasă de pe geografia lui Bufer,
după o rânduiala care mai pe urmă s-au aşezat în Academia
de la Paris3. Există amintiri şi despre o lucrare inedită a lui,
datată cu 10 aprilie 1796, rămasă mulţi ani necunoscută şi
care se păstrează în biblioteca Academiei Teologice din Kiev,
sub nr. 759. Această lucrare prezintă nu altceva decât un
manual de botanică, zoologie, anatomie şi fiziologie, tradus
din limba italiană. După cum se vede, Anfilohie Hotineanul
cunoştea şi limba italiană. Este semnificativ faptul că în
manuscris se descrie competent structura corpului omenesc
din punct de vedere funcţional, se evidenţiază nervii motori
şi senzitivi la prezentarea sistemului nervos periferic.

Învăţământul bălţean în anii 1812–1917

Toţi scriitorii ruşi, prin 1812, vorbeau fără temei în
mod tendenţios precum că în Basarabia, pe timpul anexării ei
la Rusia, nu existau nici şcoli, nici știutori de carte. Boierimea
era descrisă batjocoritor ca o societate incultă, iar ţărănimea –
analfabetă. Totodată, ei nu spuneau nici un cuvânt despre
cler, negustori şi orăşeni, în special despre cei care știau bine
carte. Toate vorbele lor mincinoase aveau drept scop şi
interes politic de a fi trecuţi ruşii în viziunea băştinaşilor ca
„eliberatori” ai moldovenilor de sub jugul turcesc şi de a fi
apreciaţi drept „luminători”. Doar se ştie că celui obraznic e
greu să-i dovedeşti că n-are dreptate!
În opinia lui P. Cazacu, „Moldova de pe acele timpuri
n-avea mulţi cărturari sau chiar simpli știutori de carte; nu
erau timpurile acelea prielnice pentru cultură naţională,
îndeosebi pe aceste locuri. Totuşi, Moldova nu putea fi
socotită ţară fără ştiinţă de carte, fără cultură. Că boierimea
știa carte moldovenească şi grecească se dovedeşte din actele
scrise şi semnate de ei, din toate dosarele şi condicile
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administraţiei şi justiţiei moldoveneşti, ţinute de cărturarii
moldoveni până la 1830 şi chiar până mai târziu. Despre
clericii moldoveni din acele timpuri şi despre călugări nu se
poate vorbi ca despre agramați; ei toţi știau a citi, a scrie şi a
cânta moldoveneşte, altfel n-ar fi fost admişi la funcţiile lor.
Dovadă sigură despre acest lucru sunt condicile bisericeşti
scrise moldoveneşte în Basarabia până la 1872, cu toate că
este sigur, chiar după istoricii ruşi, că în Basarabia nu a fost
deschisă de ruşi nici o şcoală specială moldovenească4.”
Desigur, Moldova în acele timpuri nu avea mulţi
cărturari, ca şi în Rusia. Dar este bine cunoscut că anume
plaiul moldav i-a dat Rusiei, în diferite perioade, mari
cărturari (Nicolae Milescu-Spătaru, Dimitrie Cantemir, Petru
Movilă, Grigore Ţamblac ş.a.) şi un număr impunător de
militari iluştri (Roset, Cantacuzino, Scarlat Sturza, Alexandru
Marinescu ş.a.). Oare nu ştiau acei scriitori că primul
membru al Academiei din Berlin a fost moldoveanul
Dimitrie Cantemir?
După anexarea Basarabiei la Rusia, mitropolitul
Gavriil Bănulescu-Bodoni se gândi la reluarea vechilor
tradiţii moldoveneşti în învăţământul public, fondând la
Chişinău o şcoală eparhială şi un seminar duhovnicesc, iar
mai apoi (1822) şi o şcoală publică. Aproximativ peste doi ani
(1824), ilustrul pedagog şi preot Kuniţki a deschis o şcoală
primară la Bălţi. Se consideră că învăţământul pe bază
modernă la Bălţi a început în anul 1828, odată cu înfiinţarea
şcolii ţinutale. Toate obiectele se predau în limba rusă, dar şi
limba română era inclusă în programa de studii. Gavriil
Bilevici, absolvent al Şcolii Normale Superioare din Cernăuţi,
este primul profesor de limba română la Bălţi, unde a activat
până la începutul anului 1830, când s-a transferat la
Chişinău. După o pauză de 13 ani, limba română este predată
de Moisei Podgurschi, apoi vine Pavel Luppo pe o jumătate
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de an (X.1852–III.1853). „În perioada anilor 1853–1871, limba
română a fost predată de Constantin Bulatovici, care la
adunarea festivă din Bălţi, prilejuită de sfârşitul anului de
studii 1857–1858, a rostit cuvântarea sa în limba română5.”
La începutul dominaţiei ţariste în Basarabia, limba
română se studia în şcoală paralel cu limba rusă. Cunoaşterea ei se cerea la Seminarul Teologic (1813). În şcolile de
instruire reciprocă (lancasteriene), înfiinţate în Chişinău
(1824), Bălţi şi Ismail (1827), predarea se făcea în limbile
română şi rusă. În 1828 se înfiinţează şcolile ţinutale cu trei
clase gimnaziale (Chişinău, Ackerman, Bălţi, Hotin, Tighina
şi Ismail), în care studiile se mai făceau în limba română6.
Problema studierii limbii materne în şcolile basarabene
a fost pusă de nenumărate ori în faţa regimului ţarist. Iacob
Hânculov, învăţător la Pansionul nobilimii din Chişinău, încă
în 1827 se adresează cu această problemă arhiepiscopului
Chişinăului şi Hotinului7. La care curatorul Discretului de
învățământ Harkov primeşte dispoziţia Ministerului
Învățământului Public (din Petersburg) cu conţinutul: „A
repartiza de urgenţă în şcolile din Chişinău, Bălţi, Hotin,
Ackerman, Reni, Chilia învăţători destoinici, care posedă
limba română şi pot preda corect această limbă”. La care
profesorul Universităţii din Harkov, V. Komlişinski, comunică P.S. D. Sulima: „Universitatea nu are posibilitate de a
asigura şcolile din Chişinău şi Bălţi cu învăţători care ar
poseda temeinic limba română, folosită în acel ţinut”8.
În 1841, S. Sturza, mareşalul nobilimii din Moldova
din stânga Prutului, înaintează general-guvernatorului
Basarabiei, Fiodorov, un proces-verbal al Adunării nobilimii,
în care iarăşi se ridică problema învățământului în limba
băştinaşilor. În răspunsul conducerii guberniale se arată:
„Întrucât în toate şcolile ţinutale de aici în genere se predă în
limba rusească şi termenul de primire a cererilor degrabă va
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expira… predarea limbii moldoveneşti ar putea fi de folos
numai în şcolile din Bălţi şi Hotin”9.
În şcolile ţariste nivelul de pregătire a copiilor băştinaşi, mai cu seamă în localităţile săteşti, era foarte scăzut, cu
alte cuvinte, ţarismul nu avea nevoie de cărturari, ci de forţe
de muncă ascultătoare. Din alt punct de vedere, înstrăinarea
oficială de şcoală a generat indiferenţă faţă de valorile cărţii.
Ţăranii nu-şi trimiteau copiii la învăţătură.
În 1835, împăratul Nicolae I a confirmat Regulamentul
cu privire la instruirea primară a copiilor de la sate, care a
servit drept bază pentru înfiinţarea şcolilor parohiale. Tradus
în limba română, Regulamentul a fost trimis, în 1842, din
ordinul arhiepiscopului D. Sulima, protopopilor, pentru a fi
aplicat, însă s-a constatat prezenţa unui impediment. După
cum raporta protoiereul din ţinutul Iaşi, Mihail Sineacevski,
„Clerul moldovean cu desăvârșire nu are nevoie să introducă
învățământul în ruseşte; chiar şi locuitorii moldoveni preferă,
în locul instruirii ruseşti gratuite, învățământul moldovenesc
cu plată, practicat de învăţători particulari, efectuat în limba
lor maternă10.”
În scurt timp, guvernatorul Basarabiei a admis predarea în limba română numai în şcolile din Bălţi şi Hotin.
Încetul cu încetul, şcolile moldoveneşti (1835–1842) începură
să se rusifice. În cele din urmă, în 1867, limba română a fost
scoasă din toate şcolile publice din Basarabia. Din acest an
toate şcolile erau ruseşti, cu tendinţe şi duh respectiv de
educaţie a tineretului.
Până în anul 1841, locuitorii oraşelor Bălţi şi Hotin
cereau mereu ca în şcolile lor să se înveţe limba română. Însă,
neavând nici o legătură la Curtea imperială din Petersburg,
solicitările boierilor moldoveni din aceste localităţi rămâneau, de obicei, neobservate. Cu timpul, rezistenţa naţională
a boierimii moldoveneşti a slăbit. Ei s-au adaptat la politicile
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imperiale, au început să-şi dea copiii în armată sau în şcolile
ruseşti.
Mare a fost bucuria elevilor basarabeni, când au apărut
primul curs de gramatică al lui I. Doncev şi primul manual
de gramatică, alcătuit de Iacob Hânculov, dar pentru scurt
timp. În anii 1867–1868, guvernul ţarist a interzis studierea
limbii române pe teritoriul Basarabiei. În acel timp, episcopul
Pavel Lebedev a închis peste 300 de biserici şi a deportat
mulţi preoţi din localităţile basarabene. Acelaşi P. Lebedev a
interzis categoric publicarea revistei bisericeşti, care apărea
încă din 1860 în limbile rusă şi română.
Românii din Basarabia, la acel timp, au fost opriţi nu
numai de a învăţa limba lor maternă, dar şi de a se ruga lui
Dumnezeu româneşte. Şcoala şi biserica în Basarabia au
devenit pârghia principală cu ajutorul căreia guvernul ţarist
nădăjduia să rusifice populaţia românească. Nici o carte, nici
un ziar românesc nu avea voie să treacă Prutul, în nici o
şcoală nu era permis a se învăţa româneşte, în nici o
bibliotecă nu se tolera de a se ţine o carte românească.
După examenul de maturitate, o parte din liceeni
urmau să facă studiile în şcolile superioare din Rusia, însă
cea mai mare parte dintre ei se înscriau la diferite facultăţi ale
Universităţii din Odessa. Cu ajutorul şcolii, Rusia a izbutit să
rusifice aproape cu desăvârşire pătura cultă din Basarabia.
Zemstva avea şi un scop nobil în dezvoltarea continuă
a învăţământului public. Deseori, problema afirmării zemstvei guberniale în domeniul învăţământului public elementar
a constituit, după cum au demonstrat şedinţele adunărilor de
zemstvă, subiectul de discuţie, dar, de cele mai multe ori,
formal şi nerezolvat. Chiar la prima adunare a zemstvei
basarabene, convocată în perioada 12–25 noiembrie 1869, la
şedinţa din 23 noiembrie, consilierul, baronul Alexandru
Stuart, a prezentat o declaraţie „privind necesitatea luării de
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măsuri în scopul dezvoltării învăţământului public, domeniu
care serveşte drept garanţie a prosperităţii morale şi materiale a regiunii în viitor”11.
Această iniţiativă entuziastă a zemstvei regionale de a
contribui la dezvoltarea învăţământului primar, atât de
necesar oricărei societăţi, părea un bun început al activităţii
instituţiilor de zemstvă tocmai apărute în Basarabia. Dar la
întrunirea extraordinară a adunării zemstvei regionale, din
iunie 1870, s-a hotărât ca de problema învăţământului public
elementar să se ocupe zemstvele judeţene.
Există părerea că Legea cu privire la zemstve neglija
rolul instituţiei menţionate în gestionarea învăţământului. În
perioada imediat următoare apariţiei Regulamentului
zemstvelor (1864) au fost emise şi alte acte legislative, scopul
cărora era de a confirma prevederile Regulamentului şi a
îngrădi şi mai mult accesul zemstvei în domeniul învăţământului. Spre exemplu, în 1871 a fost elaborată „instrucţia
inspectorilor şi directorilor şcolilor publice”. Subiecţii vizaţi
în lege erau înzestraţi cu împuterniciri administrativ-poliţieneşti, iar învăţământul public ajungea în supravegherea
acestor funcţionari autoritari. În scurt timp, la 24 mai 1874, a
fost elaborat un nou „regulament”, ce a redus definitiv drepturile, oricum minime, ale zemstvelor în gestionarea învăţământului public. Conform noului document, preşedinţi ai
Consiliilor Şcolare deveneau mareşalii nobilimii, chemaţi „să
ocrotească şcolile de influenţe nefaste”.
Şcoala eparhială de băieţi din Bălţi, deschisă în 1862,
nu dispunea de edificiile necesare, pentru a-i asigura buna
funcţionare. Clerul din localitate era nemulţumit de faptul că
fiii lor învăţau în condiţii neadecvate şi a început să ceară
transferarea şcolii la Chişinău. Însă Arhiepiscopul Pavel a
găsit altă soluţie. Ţinând cont de faptul că amplasarea şcolii
la Chişinău ar face dificilă deplasarea elevilor şi părinţilor
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care erau preponderent originari din nordul Basarabiei, el
găseşte de cuviinţă să mute şcoala mai aproape de ei, adică la
Edineţ, curând încă un centru cultural la nordul provinciei.
De remarcat faptul că populaţia din Edineţ a reacţionat foarte
bine la această propunere. Şi dacă la Bălţi au fost cerute sume
mari pentru procurarea pământului pe care ar fi edificat
viitoarea clădire a şcolii, apoi cei din Edineţ au cedat pământul la un preţ modest şi au obţinut dreptul de a avea o
şcoală eparhială de băieţi. În 1873, şcoala a fost transferată
din Bălţi la Edineţ, iar în 1875, când s-a încheiat construcţia
noii clădiri, cei 150 de elevi au căpătat posibilitatea să studieze în condiţii foarte bune, beneficiind şi de un internat. Mai
târziu, aici şi-a făcut studiile marele om politic Pan Halippa12.
Prin hotărârea Adunării Zemstvei judeţene Bălţi din 2
octombrie 1875 (nr. 1876), s-a acceptat deschiderea şcolii de
meserii, în care tinerii din oraşul Bălţi vor căpăta profesiile de
cizmar, tâmplar, strungar şi alte meserii, pentru a satisface
necesităţile populaţiei.
În contextul analizei rolului zemstvei guberniale în
dezvoltarea învăţământului elementar, un loc aparte îl are
problema desfăşurării procesului de studii în limba română,
adică în limba majorităţii populaţiei Basarabiei. Doar este
bine ştiut faptul că în a doua jumătate a sec. XIX, anume în
1867, limba română a fost înlăturată din şcoli. Promovând o
politică de rusificare a localnicilor din periferiile naţionale ale
imperiului, inclusiv a Basarabiei, ţarismul a introdus forţat în
şcoli studierea limbii ruse, substituind procesul de predare în
limba română cu predarea obligatorie în limba rusă. Acest
fapt împiedica însuşirea de către elevi a programului de
învăţământ, limitând astfel chiar şi accesul în instituţiile
şcolare.
Unul dintre rapoartele consiliului zemstvei guberniale,
prezentat adunării de zemstvă din 1898, atenţiona asupra
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faptului că nivelul slab de însuşire a cunoştinţelor în şcoli se
datora tocmai necunoaşterii de către copii a limbii ruse în
care se preda.
Începând cu anul 1892, Ministerul rus al Instrucţiunii
se preocupă cu mare insistenţă de lărgirea învăţământului
public în Basarabia. Apăruse şi un proiect de deschidere a
noilor şcoli. „Proiectul acesta, scria P. Batiuşkov, este alcătuit
astfel, încât se poate spera că generaţia tânără moldovenească
din Basarabia se va educa în spiritul pur rusesc şi se va
contopi organic cu patria noastră comună, Rusia”13.
În curând, cărţile în limba română au dispărut complet
din bibliotecile şi şcolile basarabene. În toate librăriile era
interzisă comercializarea cu cărţi în limba română, iar
procurarea lor din Moldova de peste Prut nu se permitea.
Din datele oficiale se observă indiferenţa guvernării
ţariste faţă de învățământul băştinaşilor. Astfel, numărul bărbaţilor moldoveni știutori de carte era de aproape 4 ori mai
mic decât al ruşilor şi de 3 ori mai mic decât al bulgarilor;
numărul moldovencelor cărturare era de 12 ori mai mic decât
al rusoaicelor şi aproape de 4 ori mai mic decât al
bulgăroaicelor14.
Conform datelor recensământului din 1897, în judeţele
Basarabiei funcţionau 580 de şcoli15, dintre care 17 erau de
zemstvă şi 207 – ministeriale. Totodată în 520 de sate nu
exista nici o şcoală, ceea ce însemna că 284 515 oameni din
aceste sate nu-şi puteau trimite copiii la învăţătură16.
Tentativele întreprinse la 1903–1904 de zemstvele
Basarabiei de a revendica dreptul de instruire în şcoală în
limba română şi oficierea serviciului divin în aceeaşi limbă sau soldat cu eşec şi din cauza carieriştilor locali, care îşi
puneau interesele proprii mai sus de orice. Revendicările
zemstvei însă au continuat. Astfel, la 1 ianuarie 1906,
numărul şcolilor era de 1007. Raportul dintre copiii
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şcolarizaţi şi cei neşcolarizaţi în judeţul Bălţi devenise
următorul: la 164 388 de locuitori, numărul copiilor de vârstă
şcolară era 16 439, numărul elevilor – de 7028, iar numărul
copiilor neşcolarizaţi – 9 411, ceea ce constituia 57,2%.
Informaţie privind structura cunoscătorilor de carte printre
naţionalităţile din Basarabia (%), la anul 1897
Naţionalitatea
Germani
Polonezi
Evrei
Bieloruşi
Ruşi
Bulgari
Turci
Ucraineni
Moldoveni
Romi
Alte naţionalităţi

Bărbaţi
63,5
55,6
49,6
42,3
39,9
31,4
21,1
15,3
10,5
0,9
56,0

Femei
62,9
52,9
21,1
11,5
21,1
6,4
2,4
3,1
1,7
0,9
8,0

În articolele sale publicate în «Одесский Вестник»,
D.D. Surucean scria: „Guvernul din Petersburg alcătuieşte
deja un vast proiect de grabnică rusificare prin şcoli a
poporaţiunii române din Basarabia. Guvernul rus, în anul
curent (1891), va construi mai multe şcoli rurale, atât în
partea de la nord a provinciei, cât şi în judeţele centrale.
Toate aceste şcoli vor fi de patru clase, obiectele se vor preda,
bineînţeles, în limba rusă şi nu numai că limba română este şi
rămâne interzisă în şcoală, ci profesorilor li s-a oprit a
recurge la tălmăcirea textului prelegerilor ruseşti în cazul
când acest text nu se înţelege de elevi deloc”.
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Hotin
Chişinău
Soroca
Total

eterogene

Orhei

parohiale

Bălţi

ministeriale
cu o clasă

Bender

ministeriale
cu 2 clase

Ismail

nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%

de zemstvă

Ackerman

Categoriile de şcoli

Număr de şcoli

Judeţul

Numărul şcolilor din judeţele Basarabiei, 1906

174
17,3
150
14,9
131
13,0
119
11,8
114
11,3
112
11,2
104
10,3
103
10,2
1007

–
–
–
–
15
11,5
16
13,4
8
7,0
60
53,6
6
5,8
25
24,3
130

16
9,2
7
4,7
4
3,1
6
5,0
4
3,5
2
1,7
6
5,8
5
4,8
50

56
32,2
86
57,3
49
37,4
36
30,3
40
35,1
6
5,4
52
50,0
27
26,2
352

49
28,2
53
35,3
50
38,3
46
38,7
47
41,2
42
37,5
32
30,8
41
39,8
360

46
26,4
4
2,7
10
7,6
4
3,4
1
0,9
–
–
1
0,9
3
2,9
69

Analizând starea mizerabilă a învăţământului popular
în Basarabia, D.D. Surucean constată că din 1 400 000
locuitori ai provinciei, din care 800 000 sunt români,
frecventează şcoala doar 17 000 copii. În judeţele Bălţi, Orhei,
Soroca, Hotin, Iaşi (din Basarabia) populaţia ţărănească nu
înţelege ruseşte. Guvernul rusesc nu ţine deloc a lumina
populaţia autohtonă din Basarabia, ci a o rusifica17.
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În această ordine de idei, Florin Constantiniu scrie: „În
Basarabia, spre deosebire de Transilvania şi Bucovina,
rusificarea elitei românești – mentală sau etnică – a privat
populaţia de o pătură conducătoare, angrenată în efortul de
emancipare naţională. Absenţa unei activităţi sistematice de
luminare a ţărănimii prin şcoală a favorizat politica de
rusificare a autorităţilor ţariste. Absenţa unei burghezii
naţionale românești a făcut ca mişcarea naţională să se
reazeme pe intelectuali, câștigați tot mai mult de idealul
unităţii naţionale şi masa ţărănească românească, simțind
instinctiv românește… Ceea ce se cuvine subliniat în chip
răspicat este că, spre deosebire de stăpânirea rusească în
Basarabia, care a ţinut într-o stare de înapoiere provincia” 18.
Cu toate reprimările administraţiei ruseşti şi încercările energice de rusificare prin şcoală şi biserică, moldovenii
basarabeni sporeau la număr şi păstrau neatins caracterul
patriotic autohton. Această forţă de rezistenţă i-a pus pe gânduri pe ruşi. Din aceste motive, la 1890, ţarul Alexandru III îl
însărcinează pe guvernatorul Basarabiei să studieze pricinile
pentru care moldovenii se rusifică aşa de încet şi anevoios. În
urma cercetărilor făcute s-a constatat: „Noi spunem hotărât
că nu numai în fundul Basarabiei, unde populaţiunea a
rămas întreagă românească, dar chiar şi la Chişinău am
întâlnit moldoveni, care nu ştiau un cuvânt ruseşte. Dacă
dorim ca populaţiunea rusească să nu se românizeze, dacă
vrem ca Basarabia să nu ajungă obiectul dorinţelor şi
obligaţiunilor românofile, atunci trebuie ca prin mijlocul
solilor să ne grăbim a face ca măcar jumătate din ţăranii
moldoveni să devină ruşi”. Nici mai mult, nici mai puţin!
Sub stăpânirea ţaristă, bălţenii n-au ştiut ce-i teama de
oblăduiri: „Limba moldovenească, năzuinţele moldoveneşti,
credinţa în ziua de mâine îşi aveau rădăcinile adânc pătrunse
în băştinaşii oraşului. Toate încercările de rusificare s-au izbit
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şi s-au distrus de dragostea de neam a bălţenilor. Locuitorii
din oraşul şi judeţul Bălţi au fost cei care au păstrat legături
de trainică frăţie cu Moldova” 19.
Există părerea că la etapa finală a activităţii zemstvei,
fruntaşii basarabeni au optat pentru restabilirea în drepturi a
limbii române şi pentru drepturile populaţiei băştinaşe, iar în
1918 zemstvele judeţene din Bălţi, Soroca şi Orhei s-au
pronunţat unanim în favoarea Unirii cu Ţara.
În viziunea lui Ion Varta, publicaţiile de limbă română
apărute în Basarabia între 1906 şi 1918 au jucat un rol important în revigorarea conştiinţei naţionale a basarabenilor, prin
revendicarea şi apărarea drepturilor naţionale, suprimate de
autorităţile ţariste pe parcursul unui secol de ocupaţie
rusească. Chiar şi ziarul „Moldovanul”, care fusese lansat de
autorităţile ţariste (susţinut de guvernatorul Haruzin şi
preşedintele Consiliului de Miniştri P. Stolîpin), a avut
curajul să abordeze în mod răspicat în paginile sale delicata
problemă privind apartenenţa etnică a românilor din
Basarabia. Lipsa şcolilor naţionale cu predare în limba
română era o altă cauză de degradare spirituală a românilor
basarabeni. Politica anti-românească a şovinismului velicorus
atinge apogeul în 1905, când s-au activizat serios tendinţele
revoluţionare din Rusia20.
Dumitru Iov a scris cuvinte frumoase în adresa
bălţenilor, care au păstrat în sine un neclintit patriotism faţă
de cultură şi învăţământ: „Vasile Stroiescu (1845–1926), care
a cheltuit imense averi cu sprijinirea şcolilor româneşti din
Ardeal, era din ţinutul Bălţi, unde dispunea de mari moşii de
pământ. Patriotismul bălţenilor s-a afirmat şi prin scris. În
afară de poetul Constantin Stamate, oraşul Bălţi a dat pe
generalul Matei Donici, care a descris în versuri unele sate
moldoveneşti21.”
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Pentru învăţământul bălţean anul 1906 a fost foarte
semnificativ – la 10 septembrie s-a inaugurat Gimnaziul de
Băieţi. Ideea deschiderii unui gimnaziu în acest târg mlăştinos nu era susţinută de ministerul respectiv al guvernului
ţarist. Ea a fost acceptată ceva mai târziu, cu finanţarea asigurată din taxele şcolare şi din subvenţiile provenite de la primăria oraşului. Se cunoaşte că bălţeanul Iulian Anjulovici a
pus la dispoziţia gimnaziştilor o casă particulară, pe un termen de 3 ani, contra sumei de 2000 ruble anual22. Primul
director al gimnaziului a fost Nicolae Voskresenski (1905–
1911), sosit din Chişinău. În 1911, gimnaziul a dat prima
promoţie.
În anii de studii 1910–1911, gimnaziul s-a completat cu
clasele V–VIII, căpătând statut de liceu. În această privinţă, o
mare contribuţie a venit din partea nobilului moşier Mihail
Catargiu, iar mai apoi – din partea moşierului M. Negruţiu.
Cele mai mari crime ale regimului absolutist ţarist faţă
de moldovenii din Basarabia au fost rusificarea prin aparatul
statului a culturii naţionale şi suprimarea. De aceea, îndată
după revoluţia din februarie 1917, pe lângă revendicările
politice, autonomie şi alte cerinţe, în prima linie se ridica
problema şcolii naţionale. Astfel, la Congresul Învăţătorilor din
judeţul Bălţi (7 mai 1917), majoritatea participanţilor au
pledat pentru fondarea şcolilor cu predare în moldoveneşte.
Nu numai delegaţii moldoveni (Fală, Vraghii, Leahu, preotul
Dimitriu ş.a.), dar şi mulţi vorbitori de limbă rusă (Şişko,
Kamensky, Nikolin, Vesterman ş.a.) au susţinut ideea
deschiderii în oraş a şcolilor cu predarea în limba română.
Cu mult mai puţini au fost împotriva şcolilor moldoveneşti
(Serebreanikov, Voskresensky, Tekeju, Bucinsky) 23.
Porfirie Fală, scriitor, jurnalist şi pedagog, în 1905 se
ataşează ideilor revoluţionare, colaborează cu gazeta
„Basarabia” şi cu alte reviste din Regat. Suferă mari
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persecuţii din partea autorităţilor ruseşti. Conduce lucrările
Congresului Învăţătorilor din judeţul Bălţi (7 mai 1917), unde
cere, alături de alţii, introducerea limbii moldoveneşti în
şcoli, biserică etc. La 23 august 1917 susţine o cuvântare
patriotică înflăcărată la înmormântarea lui Simion Murafa şi
Andrei Hodorogea, ucişi de bandele bolşevizate.
La 28 mai 1917 s-a convocat Congresul Învăţătorilor
din Basarabia, la care au participat 350 delegaţi. Şedinţa a
fost deschisă de D.P. Gore, care a abordat valoarea problemei
puse în discuţie pentru populaţia autohtonă. În cadrul dezbaterilor au fost audiate diferite păreri. Astfel, A. Şmidt (fiul
fostului primar de Chişinău) a vorbit despre naţionalizarea
şcolii; Pâjev, delegatul lucrătorilor şi soldaţilor din Petrograd,
salută congresul în numele Rusiei: una şi nedespărţită. A
urmat adresarea lui Pan Halippa în numele „Cuvântului
Moldovenesc”, protestând cu vehemenţă contra învinuirilor
de separatism; Grigore Cazacliu salută congresul în numele
armatelor a 7-a şi a 8-a şi al celor trei sute mii soldaţi moldoveni de pe fronturi; Simion Murafa salută congresul în
numele armatei a 9-a, care vrea ca şcoala în Basarabia să fie
moldovenească; Vasile Gafencu susţine propunerea
anterioară din partea moldovenilor-marinari, urmat de Ion
Pascaluţă, care a vorbit în numele ostaşilor din Odessa, şi de
Vrânceanu – în numele marinarilor din Sevastopol. Printre
delegaţi a fost şi Alexe Mateevici, care salută Congresul Învăţătorilor din Basarabia în numele preoţimii moldoveneşti.
Următorii vorbitori (Ştefan Ciobanu, Dumitru Herţa, Ion
Buzdugan, doamna Alistar ş.a.) au ridicat mai multe
probleme ce ţineau de învăţământ şi sistemul educaţional.
La 8 septembrie 1917 s-a deschis tipografia românească
a societăţii culturale, adusă de Simion Murafa de la Iaşi.
Ulterior, aici se publică mai multe hotărâri ce ţin şi de
învăţământ: „Sub data de 17 septembrie 1917 găsim
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următorul act (Protocol nr.11) de la Sfatul deputaţilor
ţărănimii din ţinutul Bălţilor (din 17.IX.1917) la şedinţa căruia
au participat următorii: Andrei Paladi, Grigore Galagan,
Niculai Botnariuc, Vasile Costin, Gheorghe Popovici, Toader
Grigorie, Ion Leviţki, Lavrentie Cucoş. Judecând întrebarea
despre începerea învăţăturii în ţinutul Bălţi şi ieşind din
punctul de vedere că naţionalizarea şcolii este unul din cele
mai mari temeiuri ale revoluţiunii rusienești, fără introducerea căruia în viaţă nu este cu putinţă clădirea nouă a
Marei Republice Rusieneşti, Sfatul deputaţilor ţărănimii din
ţinutul Bălţilor a hotărât, de la începutul acestui an de învăţătură, în toate şcolile satelor trebuie numaidecât îndatoritor
să se înceapă învăţătura în limba norodului pe limba mamă a
copiilor. Întâmplându-se din partea unor grupe, care pun
piedici sau împotrivire asupra înfiinţării în viaţă a acestei
rădăcinale reforme în treaba şcolară, Sfatul deputaţilor ţărănimii va apăra aceste temeiuri cu toate mijloacele, ce sunt la
dispoziţia mâinilor lor. Copia acestui protocol să se trimită
comitetului şcolar şi la toate şcolile începătoare din ţinut
pentru ca cuprinsul premergătorului să fie împlinit.
Preşedintele Sfatului – A. Paladi; secretar – Gh.
Galagan”.

Învăţământul bălţean
în Basarabia românească

În 1918, ţarismul rus lasă o Basarabie cu o populaţie
preponderent ţărănească: 13% – urbană, 87% – rurală, iar din
cei 56,2% de români 31,5% trăiau în oraşe. Gradul de alfabetizare al provinciei era extrem de redus, procentul cel mai
mic fiind al românilor. Compatibilizarea instituţională a fost
problema cu care s-a confruntat administraţia românească
atunci. Funcţionarii treceau greu Prutul, iar cei din Basarabia,
urmaşii vechiului regim, boicotau masiv iniţiativele Bucureş211

tiului şi refuzau să vorbească altă limbă decât rusa. După
Unire, numărul şcolilor primare în Basarabia a crescut simţitor. Dacă până la de 1918 în Basarabia nu exista nici o şcoală
românească, după 1918 s-a produs o adevărată revoluţie.
Numărul şcolilor a crescut sensibil, astfel că, în ianuarie 1939,
existau 2 718 şcoli, cu 7 581 de învăţători şi 346 747 copii24.
Liceele evreieşti de fete şi băieţi din Bălţi au fost
fondate în anul 1917. După programele lor, în afară de
obiectele prevăzute obligatoriu, se studiau suplimentar limba
ebraică, Biblia şi istoria evreilor. În anii 30 ai secolului XX, în
aceste licee activau profesorii: R. Catz (matematica şi chimia),
Azriel Engler (limba germană), Simion Varzaru (limba
română), Lazăr Dubinovschi (desenul) ş.a.
Sub stăpânirea rusească, în Basarabia dispăruseră
şcolile românești, în timp ce funcţionau 1084 de şcoli primare
ruseşti. În anii 1918–1940, în Basarabia s-a produs o revoluţie
culturală: numărul şcolilor, al învăţătorilor şi al elevilor
creştea necontenit25.
Semnificativ este şi faptul că deja la 15 septembrie 1919
directorul Instrucţiunii Publice din Basarabia emite ordinul
nr. 12911, prin care în şcolile primare se introduce o nouă
programă analitică la disciplina „Geografia”, pentru elevii
clasei a II-a, după care se va studia geografia plaiului natal.
În acest scop, Radu Cornăţeanu, inspector şcolar din Bălţi, şi
Constantin Boieru, învăţător din oraşul Cahul, au elaborat un
manual (ghid) – „Geografia judeţului Bălţi”, publicat la
Chişinău, pentru anul de studii 1923-24. În 1927, Constantin
Boieru editează la Bucureşti manualul revizuit cu aceeaşi
denumire, aprobat de Ministerul Instrucţiunii (nr. 6310/927)
şi recomandat pentru elevii claselor începătoare.
Rata şcolilor în curs elementar atinge 80%. Au fost
înfiinţate şi şcoli pentru copii mici, care la începutul anului
1939 erau în număr de 457. A luat un mare avânt şi
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combaterea analfabetismului. Dacă în 1897 ştiau să scrie şi să
citească abia 15-16% de locuitori, în 1930 numărul lor a
crescut până la 29,9%, adică aproape s-a dublat. Pentru
pregătirea corpului didactic s-au înfiinţat două şcoli normale,
12 şcoli elementare de meserii, 13 gimnazii şi licee
industriale. Înainte de Unire, în Basarabia nu exista nici o
instituţie de învăţământ supeior.
Era şi firesc ca, după reunirea Basarabiei la România
(1918), să intervină anumite modificări în sistemul învăţământului public, adaptându-l la cerinţele şi tradiţiile respective din ţară. Totodată, în perioada anilor 1918–1925 s-au
păstrat anumite particularităţi locale şi provinciale în învăţământ, treptat introducându-se formele noului sistem
administrativ, generalizat prin Legea pentru unificarea
administrativă din 14 iunie 1925.
Prin această Lege s-au lichidat (din 01.01.1926) ultimele rămăşiţe ale organizării administrative ruseşti din Basarabia, inclusiv în judeţul Bălţi. Şcolile primare ruseşti foarte
democratic au fost transformate în şcoli româneşti, înfiinţându-se suplimentar şi altele. Legea învăţământului primar
şi normal-primar26 din 26 iulie 1924 declară învăţământul
primar unitar în tot cuprinsul ţării, obligatoriu şi gratuit.
În scurt timp, la Bălţi au fost organizate inspectoratul
şi revizoratul şcolar, şi-au început activitatea Liceul de Băieţi
„Ion Creangă”, Liceul evreiesc mixt şi mai multe şcoli
primare, o şcoală medie, o şcoală primară evreiască şi o
şcoală poloneză. Şi-au prelungit activitatea instituţiile de cult:
Episcopatul ortodox român, Prim-rabinatul comunității
israelitene, trei parohii etc27.
În anul 1918, Liceul „Ion Creangă” se afla într-o clădire
veche cu un etaj, rămasă încă de la Rusia ţaristă, situată pe
strada Ion Creangă, colţ cu strada Ştefan cel Mare. În interior
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avea un coridor lung şi întunecos, cu clase de studii pe
ambele părţi. Alături de liceu se afla grădina publică.

Liceul de Băieţi „Ion Creangă”.

Liceul evreiesc.

În 1929 şi-a început activitatea încă o şcoală medie;
funcţionau deja 10 şcoli primare, 2 şcoli ministeriale şi 4
grădiniţe de copii.
Teofan Chiţilovschi (1881–1929) a activat în sistemul
de învăţământ bălţean atât în perioada ţaristă, cât şi după
unirea Basarabiei cu România. El a fost directorul şcolii
primare nr. 4 de băieţi şi a educat
copiii bălţenilor timp de peste 28
de ani. A ocupat mai multe
posturi de conducere în oraşul şi
judeţul Bălţi: subrevizor şcolar,
membru al primului Comitet
şcolar moldovenesc de pe lângă
zemstvă, membru al Comitetului
şcolar comunal Bălţi, preşedinte
al Asociaţiei Învăţătorilor din
judeţul şi oraşul Bălţi, membru al
zemstvei jud. Bălţi, deputat în
Parlamentul României.
În 1930, raportul dintre persoanele știutoare şi
neștiutoare de carte în oraşul Bălţi era de 64,9 : 35,1%.
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Distribuţia neștiutorilor de carte în funcţie de vârstă:
Vârsta
(ani)
7-12
13-19
20-64
Peste 65
Total

Numărul de locuitori

%

736

8,1

1 157
6 604
636
9 133

12,7
72,3
6,9
100

Conform datelor Arhivei Serviciului de învăţământ
local din Chişinău, în anul şcolar 1933–1934, în Basarabia au
funcţionat 90 şcoli româneşti supraprimare, de diferite grade.
În învăţământul teoretic au predominat băieţii (57%), în timp
ce în învăţământul practic majoritatea au constituit-o fetele
(58%), iar în învăţământul comercial numărul băieţilor este
covârșitor (90%)28.
Semnificativ este faptul că la începutul anilor 30 ai sec.
XX în cadrul Liceului de Băieţi „Ion Creangă” se desfăşura o
intensă activitate literară. Aici se edita revista literară „Cuget
Moldovenesc”, publicaţie a Societăţii culturale „George
Enescu”. Responsabil de editarea revistei era directorul
liceului, Marcu Văluţă, iar redactor-şef – poetul Petre Stati.
În anii 1935–1936, în cadrul liceului apare revista
elevilor „Spre lumină”, iar mai târziu – revistele „Unirea” şi
„Aurora”. La revista „Aurora” colabora şi elevul Sergiu
Grosu, viitorul mare scriitor şi om de cultură. La revistele
liceene din Bălţi colaborau renumiţi scriitori la acel timp:
Iorgu Tudor, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Basarabia,
Lotis Dolenga, Nicolae Coban, avocatul Fucarevici ş.a. Nu în
zadar scriitorii Gh. Bezviconi şi Ion Buzdugan au venit din
Chişinău la Bălţi, ca să ia cunoştinţă de activitatea acestei
reviste prestigioase.
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Funcţia de director al liceului au deţinut-o mai multe
personalităţi marcante, dintre care: Ion Bălteanu (1918–1926),
Marcu Văluţă (1927–1939) şi Simion Varzaru (1941–1944).

Ion Bălteanu

Marcu Văluţă

Mihail Certan

Gheorghe Cârţu

Mihail Horn

Nicolae Palamaru

Părintele şi marele pedagog Ion Bălteanu a făcut parte
din ctitorii învăţământului naţional din Basarabia, iar după
unirea cea mare şi-a luat pe umeri povara cârmuirii Liceului
de Băieţi „Ion Creangă” din Bălţi şi a dus-o, cu scurte
întreruperi, până la pensionare. Alt reprezentant al şcolii bălţene, care a activat cu dăruire aproape jumătate de secol, a
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fost prof. Mihail Certan Bălţi. Aceşti doi mari pedagogi,
împreună cu Marcu Văluţă, Gheorghe Cârţu, Simion Varzaru, Mihail Horn, Nicolae Palamaru, Teodor Gălescu, Mihail
Baciu, Eugen Sârbu, Azriel Engler şi alţii, au depus mari eforturi în educarea multor generaţii de bălţeni, până şi după cel
de-al doilea război mondial.
După modelul existent în Vechiul Regat29, în judeţul
Bălţi s-a organizat asociaţia învăţătorilor, cu o activitate
meritorie pentru un învăţământ de calitate, pentru crearea de
biblioteci, editarea şi răspândirea de publicaţii, înfiinţarea
caselor de ajutor reciproc etc.
La acel moment (1930), judeţul Bălţi avea 386 476
locuitori, dintre care de vârstă şcolară (între 5 şi 18 ani) – 110
806 locuitori: 5 301 – în mediul urban, 105 505 – în mediul
rural. În municipiul Bălţi, cu 31 591 locuitori (cifră probabilă
la 1 iulie 1937), funcţionau: Liceul de Băieţi „Ion Creangă”,
Liceul de Fete „E. Ghenşche”, liceul evreiesc de băieţi, liceul
evreiesc de fete, liceul comercial de băieți, liceul industrial de
băieţi, liceul industrial de fete, 12 şcoli primare, 7 şcoli de
copii mici, 2 şcoli primare evreieşti, 2 şcoli evreieşti de copii
mici. La sate funcţionau 34 grădiniţe de copii.
În perioada anilor 1941–1944, în oraşul Bălţi au
funcţionat şi un număr mare de şcoli primare şi profesionale,
licee, dintre care: Liceul Teoretic de Băieţi „Ion Creangă”,
Liceul de Fete „Domniţa Ileana”, un liceu profesional de fete,
o şcoală normală, un seminar teologic, un liceu comercial, un
liceu industrial, un liceu teoretic, un liceu teoretic evreiesc, o
şcoală de meserii, o şcoală începătoare în Slobozia-Bălţi. În
această perioadă, procesul de studii avea loc în limba română
şi se baza pe un program bine conturat şi adaptat la cerinţele
contemporane de studiere a materialelor la toate disciplinele.
În sistemul educaţional activau mulţi profesori pregătiţi în
prestigioase şcoli universitate din Europa.
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În 1941, clădirea Liceului de Băieţi „Ion Creangă” a
fost bombardată şi arsă şi şi-a reluat activitatea doar în luna
septembrie. La decizia prefecturii, liceul a fost transferat în
localul seminarului teologic, care până în 1938 aparţinea şcolii normale. De transferul liceului în alt local se ocupa nemijlocit directorul Simion Varzaru (1941–1944), recent întors de
pe frontul de la Odessa cu grad de colonel. Având relaţii
bune cu prefectul judeţului Bălţi, domnul Vrăbiescu, S.
Varzaru obţine învoirea de a construi o clădire nouă. Clădirea a fost construită, radioficată, dar nefinisată. În 1943, liceenii au trecut în sediul nou, aşa cum era, iar când s-a comunicat că armatele sovietice (22 martie 1944) înaintează din
partea Mogilăului şi nemţii se retrag, procesul de învăţământ
s-a încheiat. Liceul cu tot cu elevi a fost evacuat în Transilvania, unde şi-a prelungit activitatea timp de 51 de ani. Până
în anul 1944, au absolvit liceul 700 de elevi.
Simion Varzaru – mare pedagog, om şi patriot
înflăcărat. Persoana cultă, cu o educaţie extinsă şi ample
cunoştinţe în filologia generală şi în cea română în special. La
lecţiile de limba română aplica metoda
comparativă cu limbile latină şi rusă.
S. Varzaru a fost ultimul director al
Liceului de Băieţi „Ion Creangă” (1941–
1944), până la refugiul său în Romania. El
a fost apreciat de colegi drept cel mai bun
director şi manager. Tocmai Domnia Sa a
contribuit la construcţia ultimei clădiri a
liceului, existentă şi în zilele noastre.
Împreună cu corpul profesoral, a instruit
şi educat o întreagă pleiadă de discipoli talentaţi, care s-au
manifestat, în anii postbelici, în diferite ramuri.
În 1928 apare prima publicaţie periodică bălţeană
„Buletinul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bălţi”, insti218

tuită de Şcoala nr. 2 de băieţi „Spiru Haret”. În primii doi ani
l-a avut redactor-şef pe Constantin Eremia. Din 1933, această
ediţie apare lunar cu o nouă denumire – „Revista Asociaţiei
Învăţătorilor din oraşul şi judeţul Bălţi”, deja sub îngrijirea
comitetului Asociaţiei Învăţătorilor bălţeni. În aceste ediţii se
publicau materiale analitico-practice privind activitatea
pedagogică din şcolile şi grădinițele de copii din judeţul Bălţi.
La adunarea generală ordinară a membrilor Asociației,
din 25 iunie 1939, au luat parte: colonel Hanciu – prefectul
judeţului; I. Cociorva – primarul oraşului; părintele Balaur şi
S. Varzaru – delegat din partea Asociaţiei profesorilor secundari. Adunarea a fost deschisă de Mihai Popovici, preşedintele Asociaţiei30.
Pentru mine, profesor universitar în sistemul de
învăţământ superior (medical şi pedagogic), a fost plăcut să
întâlnesc lucrarea lui Constantin Eremia31, învăţător şcolar
din Bălţi, publicată încă în 1930, pe care o apreciez ca
inovatoare pe atunci, prin metodologia de predare a unor
obiecte în şcoală. În lucrare domină un spirit progresiv şi
tendinţa debarasării de conservatismul pedagogic existent.
Inovaţia autorului constă în îmbinarea ocupaţiei directe
(teoretice) de însuşire cu ocupaţia indirectă (practică), ca
metodă orientată la dezvoltarea caracterului educativ,
asigurat prin deprinderile practice acumulate simultan.
Autorul consideră că această atitudine dezvoltă şi voinţa
elevului în timpul lucrului de sine stătător, îi cultivă voinţa şi
bucuria prin activitatea proprie.
Este bine cunoscut faptul că o perioadă îndelungată
învăţământul public în oraşul Bălţi nu s-a dezvoltat, întrucât
oraşul aparţinea ca proprietate privată moşierilor Catargi,
Crupenschi şi baronului Stuart, pe care nu-i interesa
problema şcolilor. Pe atunci, toate instituţiile de învăţământ
din Bălţi erau fondate pe banii cetăţenilor. Altă situaţie exista
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în celelalte oraşe basarabene, unde şcolile se construiau şi se
întreţineau de către stat.
Mulţi tineri din Bălţi şi-au făcut studiile în alte oraşe
(Chişinău, Cernăuţi, Odessa, Iaşi)32.
Şcoala pedagogică bălţeană dintotdeauna a fost recunoscută nu numai pe plaiul moldav, dar şi departe de hotarele ţării, dovedind că a fost aptă să educe multe generaţii
marcante şi personalităţi notorii, lucide şi progresive, patrioţi
ai neamului şi promotori ai intereselor naţionale.
O amplă informaţie despre istoria şi elevii Liceului
Teoretic de Băieţi „Ion Creangă” din oraşul Bălţi a prezentat
fostul elev Valeriu Movileanu33, doctor în biologie, profesor
universitar, cunoscut genetician, poet, scriitor şi patriot înflăcărat al neamului. În lucrare găsim o frumoasă schiţă istorică,
consacrată unui centenar (1906–2006) de la fondarea acestui
liceu prestigios, despre discipolii lui. Autorul evidenţiază o
pleiadă întreagă de renumiţi elevi ai liceului, care, cu timpul,
au devenit celebri, ducând faima departe de hotarele ţării.
Este îmbucurător faptul că, peste mulţi ani de la
refugiere, Liceul „Ion Creangă” se întoarce acasă (1995), la
Bălţi, şi îşi reîncepe procesul de studii. Iscusitul pedagog
Petru Roman, directorul liceului, alţi pedagogi înzestraţi
(Elena Robu, Axenia Saulea, Lia Pascari ş.a.) s-au inclus activ
în procesul de educare a noii generaţii de bălţeni.
Într-un articol publicat în revista „Făclia” (28 februarie
2004), consacrat repatrierii Liceului „Ion Creangă” la baştină,
Alexandru Budeşteanu, fost elev al acestui liceu în perioada
interbelică, doctor-arhitect, cunoscut om de ştiinţă din Bucureşti, menţiona: „Pornit de la dragostea mea pentru plaiul
natal unde m-am născut şi materializarea dorinţei mele de a
reînvia instituţia şcolară, care a jucat un rol esenţial în formarea mea ca om şi patriot, consider că repatrierea acestui
liceu peste 51 de ani de exil a fost un act foarte important. Se
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cunoaşte că pe vremuri acest liceu era o instituţie de învăţământ secundar de elită a României interbelice. Reînfiinţarea
liceului a fost în mod hotărâtor opera omului plin de tact,
diplomaţie şi patriotism, a rectorului-academician al
Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, dl Nicolae Filip. Astfel,
firul de educaţie creatoare a fost restabilit”.

Învăţământul în perioada sovietică
şi postsovietică în Bălţi

După al doilea război mondial, la Bălţi, şi-au reluat
activitatea instituţiile de învăţământ public: şcolile începătoare şi medii de cultură generală, şcolile-internat şi cele
serale pentru tineretul muncitoresc, profesional-tehnice,
medii de specialitate etc. S-au întreprins acţiuni întru
realizarea planului de învăţământ obligatoriu. Către
începutul anilor 60 în oraş funcţionau 32 de şcoli de cultură
generală, în care învăţau peste 20 mii de elevi.
În perioada sovietică planurile şi programele de studii
erau standard pentru fiecare disciplină aparte, valabile pe
întregul areal al URSS. Manualele şcolare aveau acelaşi
conţinut, cu excepţia limbii de editare în republicile unionale
şi autonome. Procesul de învăţământ se dirija centralizat de
Secţia învăţământ de pe lângă executivul oraşului Bălţi.
În primii ani postsovietici problema cadrelor
pedagogice era acută, majoritatea specialiştilor calificaţi s-au
refugiat, fiind înlocuiţi de mulţi pedagogi fără studii speciale.
Treptat, situaţia s-a îmbunătăţit, mai ales din contul avalanşei
de pedagogi trimişi în Bălţi centralizat, din alte regiuni ale
URSS sau reveniţi din armata roşie.
La începutul secolului XXI au intervenit modificări
esenţiale în planurile şi programele de studii, adaptându-le la
cerinţele învăţământului european. S-au fondat gimnazii şi
licee, s-a introdus sistemul de examinare prin bacalaureat; o
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atenţie sporită se acorda cunoaşterii limbilor străine şi
procesului de informatizare.
Conform datelor oficiale prezentate de Departamentul
Statisticii al Republicii Moldova pe anul 1994, în municipiul
Bălţi funcţionau 5 şcoli de cultură generală cu predarea în
limba română (4 736 elevi) şi 17 şcoli cu predarea în limba
rusă (15 170 elevi). Este paradoxal, dar numărul copiilor
băştinaşi era de 3 ori mai mic decât al copiilor aşa-numitor
„minorităţi naţionale”, care îşi făceau studiile în limba rusă.
Cifrele vorbesc de la sine şi nu necesită explicaţie suplimentară, dar sunt foarte alarmante.
Ne întrebăm: Spre ce tinde învăţământul public
bălţean? Ce întreprind în această privinţă societatea şi
conducătorii oraşului? Nu e timpul ca băştinaşii să ceară
socoteală de la cei cocoţaţi în posturi înalte? Nici gardurile
„înfrumuseţate” cu inscripţii fariseice („
Бельцы – русский
город!”; „Bălţiul – oraş rusesc!”) nu-i deranjează pe băştinaşi.
În anul 2003, sistemul educaţional din municipiul Bălţi
era format din instituţii preşcolare, şcolare şi o instituţie de
învăţământ superior. În municipiu funcţionau 36 instituţii
preşcolare şi 5 instituţii speciale, cu un contingent de circa
5000 copii. Învăţământul mediu general este efectuat în 23 de
şcoli (2 şcoli primare, 2 gimnazii, 18 şcoli medii, 1 şcoală
serală) şi 16 licee, în care învaţă 7 200 de elevi. Întregul sistem
de învăţământ cuprindea peste 16 mii elevi. În sistemul educaţional au fost antrenaţi 1 448 pedagogi, dintre care 968 – în
şcolile generale. Concomitent cu şcolile generale, funcţionau
7 şcoli de orientare tehnico-profesională şi 3 colegii –
medicină, muzical-pedagogic şi politehnic.
Un anumit interes prezintă formele de învățământ şi
nivelul de instruire, în funcţie de categoriile de vârstă, ceea
ce, în ultimă instanţă, caracterizează atitudinea generaţiilor
bălţene şi posibilităţile lor de a face carte.
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Nivelul de instruire a populaţiei din mun. Bălţi,
prezentat la 1 ianuarie 2004
Universitar

Mediu

Obligatoriu

Primar

Fără
studii

nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%

–
–
3 848
17,9
3 130
17,7
3 742
18,0
2 897
19,4
1 463
15,9

5 373
22,6
12 694
58,9
11 578
65,4
13 661
65,7
8 901
59,5
4 007
43,5

8 855
37,3
4 697
21,8
2 766
15,6
3 100
14,9
2 740
18,3
2 219
24,1

9 051
38,1
219
1,0
162
0,9
223
1,1
357
2,4
1 279
13,9

468
2,0
82
0,4
68
0,4
57
0,3
57
0,4
239
2,6

nr.

600

1 819

1 479

2 535

1 100

%

7,9

24,2

19,6

33,6

14,7

Total

Vârsta,
ani

Forma de învăţământ

10–19

23 747

20–29

21 540

30–39

17 704

40–49

20 783

50–59

14 952

60–69

9 207

Peste 70 ani

7 533

Total

111 466

nr.
%

15 680 58 033 25 856 13 826
13,6
50,2
22,4
12,0

2 071
1,8

După cum se vede, indicii prezentaţi în 2004 se
deosebesc esenţial de cei din 1930. Spre regret, în ultimii ani
se observă cazuri de abandon şcolar.
Dacă vorbim despre învăţământul public la etapa
contemporană, povăţuitoare este viziunea cunoscutului
pedagog Boris Stanchevici, veteran al învăţământului
public, cu un stagiu pedagogic de peste 50 ani: director timp
de 17 ani la Liceului „B.P. Haşdeu” din Bălţi; lector la
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facultatea de filologie a universităţii bălţene, inspector la
ministerul Învăţământului al Republicii Moldova. Boris
Stanchevici susţine că depăşirea situaţiei precare, în care se
află nu numai sistemul de învăţământ public, depinde, în
primul rând, de radicalizarea şi eficientizarea schimbărilor,
care trebuie întreprinse cu chibzuinţă şi de urgenţă în toate
domeniile vieţii publice din ţară.
Ţinând cont de faptul că societatea şi familia poartă
cea mai mare responsabilitate pentru educaţia generaţiilor în
creştere, statul este obligat să pună obiective concrete şi
majore în faţa instituţiilor educaţionale şi familiale, pentru a
educa o generaţie sănătoasă din punct de vedere fizic,
spiritual şi patriotic.
Încă din antichitate şi până nu demult, copilul era
familiarizat de la cea mai fragedă vârstă cu muzica, arta,
dansul, sportul. Nu mai puţin importante erau limba şi comunicarea, istoria, geografia, altoirea deprinderilor de comportament şi morala. Dacă în instituţiile preşcolare se mai
face câte ceva, apoi la treptele următoare (ciclul primar, gimnazial, liceal) lucrurile nu sunt îmbucurătoare. Programele de
învăţământ devin din ce în ce mai complicate, încât elevii
pierd orice interes faţă de unele discipline (biologie, chimie,
fizică şi matematică). În această situaţie, programele de studii
trebuie revizuite şi adaptate la noile cerinţe, dictate de viaţă
şi de progresul contemporan al societăţii. Se cere de precizat
volumul de cunoştinţe şi competenţe, necesare pentru formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate.
Boris Stanchevici susţine că cele mai dureroase şi
specifice probleme sunt: predarea, studierea, însuşirea şi
utilizarea limbii române atât pentru naţionali, cât şi pentru
alolingvi. Se cere de conştientizat că noi creştem şi educăm
cetăţeni ai Republicii Moldova, iar atitudinea faţă de limba
oficială trebuie să fie adecvată pentru toţi conaţionalii.
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Important este ca educaţia
copiilor în instituţiile preşcolare să se efectueze în limba oficială a statului, indiferent de apartenenţa etnică.
În statele polietnice,
conform principiilor democratice de bază, se admite ca
procesul educaţional să aibă
loc în limbile naţionale ale
etniilor, suficiente la număr,
dar să dispună de condiţiile
respective necesare. Întrucât
în Republica Moldova învăţământul obligatoriu este de 9
clase (gimnazial), apoi la discreţia reprezentanţilor etnici
(ruşi, ucraineni, găgăuzi ş.a.) învăţământul gimnazial poate fi
desfăşurat în limbile respective cu studierea obligatorie a
limbii oficiale, legitimată prin Constituţie.
În viziunea lui B. Stanchevici, limba rusă nu poate fi
disciplină obligatorie, inclusă în planurile de învăţământ; ei i
se va stabili statut de limbă străină, ca şi limbilor moderne.
La începutul anilor 90 ai secolului XX s-a început o
trecere treptată de la învăţământul de 11 clase la cel liceal,
care se realiza cu argumentări principiale (cadre, bază materială şi didactico-tehnică ş.a.). Pentru elevi devenise un prestigiu să faci studiile la liceu şi să obţii diplomă de bacalaureat. Evaluarea cunoştinţelor se făcea în mod serios şi cu
responsabilitate, iar cunoştinţele absolvenţilor erau trainice.
În ultimii 6-7 ani a fost deschis un număr excesiv de
licee, însă majoritatea din ele nu dispun de cadre calificate şi
condiţii respective. Drept urmare, s-au redus responsabilităţile şi cerinţele, conducând astfel la scăderea cunoştinţelor
şi apariţia unor fenomene denigratoare.
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Este evident că liceul trebuie să fie un centru cultural,
cu înclinare ştiinţifică, în care să se concentreze cele mai
moderne tehnici şi tehnologii de învăţare, cu cei mai buni şi
talentaţi profesori din teritoriu. Aceste licee vor avea aspectul
unor miniuniversităţi cu biblioteci şi literatură contemporană, cămine, săli de sport, edificii specializate şi bază
tehnico-didactică corespunzătoare. Pentru un singur raion
(teritoriu) sunt suficiente 2-3 licee clasice. Liceul are menirea
să dea elevilor cunoştinţe şi competenţe de cel mai înalt
nivel, ca ei să-şi poată continua studiile în instituţiile de
învăţământ superior.
Nu vom avea nicicând o societate cultă şi cărturară,
susţine B. Stanchevici, dacă nu se va schimba statutul social
al învăţătorului. Profesia de învăţător trebuie să fie una din
cele mai prestigioase şi cu o remunerare respectivă. Doar
atunci vom avea profesori motivaţi şi cu vaste cunoştinţe,
adecvate timpului. Instituţiile de învăţământ superior, la
rândul lor, în mod obligatoriu, trebuie să dispună de o bază
tehnică şi ştiinţifico-didactică modernă, iar practica pedagogică să se desfăşoare pe un termen de 6-12 luni. Facultăţile
universitare sunt menite să devine adevărate centre de
reciclare, perfecţionare şi ridicare a nivelului de pregătire
profesională, ştiinţifică şi psihologică a profesorilor.

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”.

Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri”.
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Şcoala nr. 6 „N.V. Gogol”.

Şcoala Feroviară nr. 5.

Activitatea educaţional-sportivă bălţeană
Istoricul aspectului educaţional cu caracter sportiv din
oraşul Bălţi este cercetat insuficient, ceea ce ţine atât de
trecutul îndepărtat, cât şi de perioada contemporană. Însă,
rămâne o realitate că, în toate timpurile, şcolile de cultură
generală şi cele profesionale erau principalele edificii în care
copiii şi tinerii făceau exerciţii sportive în cadrul orelor de
educaţie fizică, astfel adaptându-se la practicarea anumitor
jocuri sportive. În mare măsură, această situaţie s-a păstrat
până în prezent. Anume în şcoli, copiii şi tineretul acumulează deprinderi cu caracter sportiv; aici îşi dezvoltă
ataşamentul şi dragostea faţă de anumite probe sportive,
pentru mulţi devenind activitatea profesională de bază: de
performanţă sau pedagogică.
În condiţiile or. Bălţi, sportul în masă a început să se
dezvolte pe larg în anii 20–30 ai secolului XX. În acea
perioadă s-a organizat şi funcţiona Societatea Sportivă
„Macabi”, preşedintele căreia era Daniel Sorocher, iar funcţia
de vicepreşedinte o deţinea Alexandru Zigberman. La început, cele mai preferate erau luptele greco-romane şi fotbalul,
iar mai apoi au devenit atractive şi alte probe: baschetul,
voleiul şi multe probe individuale (boxul, gimnastica,
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atletismul etc.). În acei ani, se bucurau de mare autoritate
multiplii campioni mondiali la luptele greco-romane Ivan
Zaikin (1880–1948) şi Ivan Poddubnâi (1870–1949), care
locuiau în Chişinău. Ambii sportivi, cu renume mondial,
cutreierau plaiul basarabean, demonstrându-şi forţele fizice
excepţionale. Aceşti mari atleţi au poposit şi în oraşul Bălţi,
unde s-au cunoscut cu tânărul voinic din Slobozia-Bălţi, pe
nume Petre Gorbaci, pe care îl familiarizau cu tehnicile
luptelor greco-romane. Mai apoi a devenit şi el renumit
sportiv şi recunoscut antrenor.
După al doilea război mondial, odată cu normalizarea
activităţii tuturor instituţiilor social-culturale din Bălţi, îşi
încep activitatea şi secţiile sportive, în primul rând în
instituţiile de învăţământ. Începând cu anul 1945, toate
formele de activităţi sportive şi de educaţie fizică erau
dirijate de Secţia (comitetul) sport din cadrul comitetului
executiv orăşenesc Bălţi. Funcţia de preşedinte al Secţiei
sport au deţinut-o: Mihail Amelcencov, Fiodor Ivanov,
Emilia Longhinova, Constantin Durnea, Leonid Baciu, Mihail
Balan. În urma reorganizării din 2001, Secţia sport a intrat în
componenţa Departamentului Învăţământ, Tineret şi Sport;
director a fost numit Andrei Ciobu, iar apoi Iurie Grati.
În primii ani de după război s-au organizat echipele de
fotbal „Lokomotiv”, „Spartak”, „Burevestnik”, „Urojai”, iar
mai târziu s-au fondat echipele „Trud”, „Stroiteli”,
„Pişcevik”, „Olimpia” ş.a. Primii antrenori de fotbal, în acel
timp, au fost P. Gorbaci, M. Ionescu, L. Ivanov ş.a. De o mare
popularitate şi respect se bucura Petre Gorbaci. Chiar îndată
după terminarea războiului, el a organizat echipa de fotbal
„Lokomotiv”, pe care o antrena. Jucători deveniseră tinerii
din localitate: Bâcov, Poţelov, Paramonov, fraţii Vladimir şi
Eugen Gorbaci, Dumitru Frunză, Slava Reazanov, iar mai
târziu s-au asociat şi Gicu Caraiman, Anatol Pascaru, Leonid
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Baciu şi alţi bălţeni. În calitate de stadion pentru antrenamente şi competiţii se folosea toloaca din preajma gării feroviare de nord, cu ieşire la strada centrală – Kiev. Peste câţiva
ani, acest teren a fost îngrădit cu un zid de piatră şi amenajat
cu scaune pentru suporteri, devenind astfel stadionul
preferat al feroviarilor bălţeni. În anii postbelici echipa
„Lokomotiv”, condusă de P. Gorbaci, devenise una din cele
mai cunoscute, şi nu numai în Bălţi, iar în 1958 ea a fost
deţinătoarea cupei RSSM la fotbal.

Echipa de fotbal „Lokomotiv”, 1950.
Din dreapta – antrenorul Petre Gorbaci şi jucătorii: Saşa Basistîi,
Boris Mudric (portar), Victor Pirojcov, Dumitru Frunză, Anatol
Savciuc, Jan Novicov ş.a.

Nu a uitat legendarul Petre Gorbaci, renumit luptător,
nici de luptele greco-romane, organizând o secţie specială pe
lângă stadionul „Lokomotiv” şi antrenând zeci de tineri din
localitate. În scurt timp, P. Gorbaci a pregătit o echipă tânără
de luptători din Slobozia-Bălţi, care participau la diverse
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competiţii, organizate atât în Bălţi, cât şi în republică. Deja în
anii 1948–1949 s-a fondat o echipă la luptele greco-romane
(clasice), iar mulţi dintre membrii echipei au devenit
premianţi la competiţiile orăşeneşti şi republicane. Dintre ei
rămâne cunoscut doar Dumitru Frunză.

Echipa de sportivi la luptele greco-romane din Slobozia-Bălţi,
participantă la campionatul RSSM, care s-a desfăşurat la 30 iunie
1949, la Chişinău. Al doilea din dreapta – Dumitru Frunză.

În perioada anilor 1955–1956, pe locul clădirilor distruse pe timpul războiului, situate pe malul drept al Răutului, în
preajma fabricii de zahăr, s-a început pregătirea terenului
pentru viitorul stadion orăşenesc. Procesul de inaugurare
oficială a stadionului a avut loc în vara anului 1960. În
această zi, selecţionata de fotbal a or. Bălţi şi-a măsurat
230

puterile cu echipa „Moldova” din capitală. În componenţa
echipei bălţene de fotbal a participat şi juniorul Leonid Baciu.
Conducerea oraşului Bălţi a început să acorde tot mai
multă atenţie pregătirii tinerilor la majoritatea probelor
sportive, iar ei obţineau rezultate îmbucurătoare. Deja la
spartachiada popoarelor din URSS (1956), din oraşul Bălţi au
participat sportivi de categorie înaltă: H. Hunt, maestru în
sport, campion al RSSM la aruncarea ciocanului; P. Fomin,
recordman la alergarea pe distanţa de 10 mii metri; Lidia şi
Grigore Golubev, multipli campioni la tragerea în ţintă; Oleg
Calianov, renumit sprinter, ş.a.
Prima şcoală sportivă (nr.1) a fost deschisă la 3 octombrie 1953, în localul Bisericii „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”,
care servea şi pentru rugăciuni persoanelor condamnate la
închisoare, întrucât se afla în vecinătate cu puşcăria. În şcoală
activau mai multe secţii sportive: de gimnastică (antrenori –
Maia Caţai şi Viliam Sliusarevschi), de atletism (antrenor –
Anatol Falco), de baschet (antrenori – Nicolae Robinciuc şi
Vitalie Marmor), de fotbal (antrenor – Iurie Perestoronin), de
tragere în ţintă (antrenor – Gheiştelid) şi de box (antrenor –
Boris Petuhov). Ceva mai târziu, pentru elevii şcolilor de
cultură generală s-au construit săli şi terenuri sportive,
înzestrate cu utilajele respective.
În 1957, din iniţiativa maeştrilor în sport Victor
Firsanov şi Mihail Kiseliov, s-a început selectarea tinerilor
bălţeni în grupa de canotaj (caiac-canoe). În scurt timp, această echipă de entuziaşti a participat cu succes la primul campionat al RSSM, care s-a desfăşurat la Tiraspol. Mai târziu,
reprezentanţii Bălţiului au devenit campioni ai Spartachiadei
din Transcaucazia, care s-a desfăşurat în oraşul Poti, Georgia.
În acea echipă de caiac-canoe evoluau cu mare succes
sportivii V. Danilov, M. Lucinschi, M. Steminovski, V. Silin şi
alţii. De menţionat că antrenorii Victor Firsanov şi Dumitru
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Donic s-au aflat mereu în fruntea organizării şi conducerii
echipei, pregătind pe parcurs mulţi discipoli, renumiţi sportivi de performanţă: Gavril Streminovski, medalist de bronz
la Campionatul Europei; Vasile Silin, campion al Armatei
Sovietice; Vladimir Voronin, campion al Spartachiadei elevilor din URSS. Mai târziu, a preluat ştafeta Vasile Silin, care
a devenit un excelent educator al tinerei generaţii de sportivi
şi care se bucura de mare autoritate printre antrenorii din
Republica Moldova. Vasile Silin a pregătit o pleiadă întreagă
de sportivi talentaţi, dintre care Leonid Morari, maestru în
sport de clasă internaţională, Petru Zaporojan, Svetlana
Turgova, Natalia Haham – maeştri în sport.
Spre sfârşitul anilor 60 ai sec. XX, la Bălţi se mai
fondează două şcoli sportive pentru tineret (nr. 2 şi nr. 3). Tot
prin acei ani, în incinta bisericii armeneşti s-a deschis o şcoală
specializată de box, iar pe lângă complexul „Moldova” şi în
incinta şcolii feroviare nr. 5 din Slobozia-Bălţi s-au organizat
secţii de atletism. Prin anii 70, se construieşte un bazin închis
de înot, unde se fondează prima şcoală de înot. În mai multe
şcoli, colective de muncă şi în asociaţiile sindicale bălţene
continuă fondarea bazelor sportive, în care se organizează
competiţii de diferite niveluri. Toate acestea au contribuit la
creşterea interesului faţă de sport şi de cultura fizică. Pe
parcursul mai multor ani, numărul edificiilor sportive
specializate în or. Bălţi era în permanentă ascensiune.
Semnificativ este faptul că, îndată după proclamarea
independenţei Republicii Moldova, în oraşul Bălţi a avut loc
(21 mai 1993) un eveniment istoric – darea în exploatare a
noului bazin de înot în aer liber, de 50 metri, construit
conform standardelor europene. La inaugurarea edificiului a
asistat primul Preşedinte al RM, Mircea Snegur, ministrul
Culturii, Ion Ungureanu, parlamentarul Pantelei Sandulache,
primarul oraşului, Vladimir Tonciuc, şi alte persoane.
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În timpul inaugurării bazinului de înot. Bălţi, 1993.
Cheia simbolică îi este transmisă lui Leonid Baciu, director.

La începutul sec. XXI (2003–2004), bălţenii deja dispuneau de un set de edificii sportive performante, inclusiv 2
mari bazine de înot, 3 stadioane cu tribune pentru 500 de
locuri, circa 45 săli sportive bine amenajate, peste 60 de
terenuri şi câmpuri sportive. Devenise o tradiţie frumoasă
organizarea competiţiilor în cadrul instituţiilor şi colectivelor
de muncă, consacrate deschiderii sezonului sportiv, o
adevărată sărbătoare a oraşului.
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Mulţi ani la rând bălţenii s-au bucurat de succesele
renumitului pugilist Boris Petuhov, absolvent al Colegiului
de Educaţie Fizică şi al Universităţii de Stat din Moldova,
care a făcut mult pentru dezvoltarea sportului în oraşul Bălţi.
Mai mult de două decenii a condus renumita şcoala sportivă
pentru copii şi tineret – rezervele olimpice. Cu succes
practica boxul, a fost multiplu campion al Moldovei şi
premiant al mai multor competiţii prestigioase, naţionale şi
internaţionale. El a educat boxeri renumiţi (Grigore Ţâscari,
Oleg Gruşevski ş.a.), a fondat o şcoală de pugilism,
recunoscută de mulţi specialişti în această ramură. Succesele
maestrului emerit în sport au fost înalt apreciate de stat,
conferindu-i titlurile de „Antrenor Emerit” şi „Om Emerit” în
educaţia fizică şi sport. Vreau să subliniez că Boris Petuhov a
fost membru al Uniunii Jurnaliştilor din URSS, a publicat
câteva cărţi şi multe articole despre activitatea sportivă. El
rămâne în istoria sportului bălţean ca boxer de performanţă
şi antrenor de vază.

Este vrednic de laudă tânărul pugilist de numai 17 ani,
împliniţi în 2010, absolvent al şcolii nr. 15, Daniil Svareşciuc,
unicul bălţean reprezentant al Republicii Moldova la Jocurile
Olimpice de Vară pentru tineret (grupa 14–18 ani),
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desfăşurate în august 2010 la Singapore, unde a câştigat
medalia de bronz. Talentatul sportiv este antrenat de
cunoscutul maestru în sport, Veaceslav Simac.
Şahiştii bălţeni întotdeauna au obţinut rezultate bune
la competiţiile orăşeneşti şi la cele republicane. La dezvoltarea acestei ramuri sportive, în diferite perioade, au contribuit şahiştii Kurocikin, Doncenco, Rezenştein, Kotovici,
Voinalovici, Morozov, Carauş, Ana Şusterman. Semnificativă
este şi avansarea tinerilor şahişti bălţeni din ultimii ani, atât
la competiţiile naţionale, cât şi la cele internaţionale. Despre
aceasta ne mărturiseşte succesul echipei de juniori (8-12 ani)
la turneul internaţional la şah, organizat de CS „Politehnica”
din Iaşi în februarie 2010, unde au participat 62 echipe
şcolare. Echipa din Bălţi (Alexandru Karasiov, Marius
Abramciuc, Vadim Plohotniuc, Paula-Alexandra Ghiţu) a
devenit campioană, acumulând 22,5 puncte, fiind urmată de
echipele din Chişinău (21,5) şi Iaşi (21,0 puncte). Câştigători
ai campionatului republican la şah între băieţi şi fete până la
10, 12 şi 14 ani de asemenea au devenit reprezentanţii
municipiului Bălţi (Oleg Gorbanovschi, Olga Hâncu, Galina
Lesnic, Marius Abramcicuc, Andrei Macovei şi Anastasia
Belevtova), care vor prezenta Republica Moldova la
campionatul mondial la şah printre juniori (Georgia).

Marius Abramciuc
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Şahistul Marius Abramciuc, un fenomen de copil
talentat, a devenit campion european la această grupă de
vârstă încă la 8 ani. Mai târziu, el devine campion mondial la
grupa de vârstă de 10 ani, apoi la 12 ani. El este posesorul
titlurilor multiplu campion european şi campion mondial,
obţinute la competiţiile din Georgia, Muntenegru, Turcia,
Grecia etc.
Bălţenii se bucură mult de succesele sportivilor de
performanţă: halterofilul Vadim Vacarciuc, maestru în sport
de clasă internaţională, deţinător al medaliei de bronz la
spartachiadele europene şi mondiale; halterofilul Igor
Grabuncea, campion mondial, multiplu premiant al campionatelor mondiale şi europene; sambista Angela Polevoi,
campioana lumii printre studenţi şi deţinătoarea medaliei de
argint la campionatul Europei; şahista Ana Şusterman,
posesoara locului trei la Olimpiada mondială la şah; alţi
laureaţi în diverse probe sportive: luptătorii Oleg Popovici şi
Alexandru Beleavschi, Dumitru Zastoico, campion al
Moldovei la sărituri în înălţime, Alexandru Verhoveţchi,
laureat la nataţie, Oleg Gruşevski, laureat la box la turneul
consacrat memoriei lui Boris Petuhov. Merită cuvinte de
laudă antrenorii de atletism Nona şi Eugen Alexeev, care au
pregătit mai mulţi sportivi de performanţă: Tatiana Drocova
– la alergări, Ludmila Balan – la sărituri în înălţime şi alţi
talentaţi sportivi de la şcoala „Lokomotiv”.
Nu sunt uitaţi nici veteranii sportului din Bălţi. Astfel,
merită să fie amintit ilustrul baschetbalist, maestru în sport,
Valentin Savca, care în anii 1956–1982, după absolvirea
Facultăţii de Educaţie fizică a Institutului Pedagogic „Ion
Creangă”, a activat în calitate de antrenor, şef de studii şi
director al Şcolii sportive de tineret nr. 2 din Bălţi. El a educat
zeci de sportivi de performanţă, în mare măsură a contribuit

236

la dezvoltarea acestei probe sportive şi a devenit primul
arbitru bălţean de categorie superioară.
Cu anii, apar noi generaţii de sportivi, noi vedete, care
duc mai departe faima predecesorilor. Spre exemplu, în anul
2009, mulţi sportivi bălţeni au obţinut rezultate frumoase şi
au devenit campioni şi premianţi ai diferitor probe sportive.
Dintre aceştia fac parte: Igor Grabuncea – medalie de bronz
la campionatul european la haltere; Alexandru Şpac –
medalie de argint la campionatul european la haltere printre
juniori de până la 20 ani; Elena Cornovscaia – locul II la campionatul mondial la sambo; Valeri Mileaşchevici – campion
european la sambo printre juniori; Ecaterina Malihin – învingătoare a competiţiilor internaţionale la atletism; Ludmila
Polonca – premianta regatei internaţionale la caiac-canoe;
Alexandru Gherasimciuc – campion mondial la carateşotokan etc.
Printre cei mai performanţi antrenori ai municipiului
Bălţi în anul 2009 îi putem numi pe: Leonid Şpac, Mihail
Deici, Ghenadie Mileaşchevici, Olga Zubcova, Vladimir
Dubovic, Ghenadie Tarasinschi, Iulian Piaticovschi, Serghei
Şaric şi Leonid Şusterman.
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VII
ŞCOALA SUPERIOARĂ
ŞI ŞTIINŢIFICĂ
Profesorul cu o pregătire insuficientă
se plictiseşte toată viaţa, plictisindu-i
şi pe studenţi.
Azriel Engler
Una din principalele probleme cu care se confrunta
oraşul Bălţi în perioada postbelică era asigurarea şcolilor cu
cadre pedagogice, iar a spitalelor şi a altor instituţii de stat –
cu specialişti de calificare înaltă. Pe parcursul anilor, s-au
întreprins toate măsurile necesare, pentru a redresa situaţia
în domeniile activităţii publice respective.
Actualmente, în municipiul Bălţi funcţionează câteva
instituţii de învățământ superior şi mediu-profesional, asigurate de stat: Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo”;
Colegiul Politehnic; Colegiul de Medicină; Colegiul de
Muzică şi Pedagogie; Colegiul Tehnic Feroviar; Colegiul de
Industrie Uşoară; Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” şi
câteva instituţii private: Institutul Nistrean de Economie şi
Drept; Institutul Baltic de Ecologie, Politică şi Drept;
Institutul Umanistic şi Contemporan.
Alte probleme, nu mai puţin importante, erau
ridicarea calităţii şi eficacităţii muncii, precum şi dezvoltarea
societăţii pe baze ştiinţifice. Doar acestea puteau contribui la
creșterea rentabilităţii tuturor formelor de activitate. De
aceea, pentru a pregăti cadre calificate – pedagogi şi
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cercetători ştiinţifici – au fost înfiinţate Institutul Pedagogic
de Stat „Alecu Russo” şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice
pentru Culturile de Câmp „Selecţia”.

Universitatea de Stat „Alecu Russo”
 Scurt istoric

În istoria celor 65 ani de la fondarea sistemului de
învăţământ superior, pot fi evidenţiate trei perioade de
dezvoltare: 1945–1953 – înfiinţarea şi activitatea Institutului
Învăţătoresc; 1953–1992 – activitatea Institutului Pedagogic
de Stat, 1992 – fondarea unei instituţii universitare clasice,
pluridisciplinare, cu denumirea Universitatea de Stat „Alecu
Russo”.
În fiecare etapă, se schimba corespunzător misiunea
instituţiei: pregătirea învăţătorilor şcolari cu studii superioare incomplete, apoi a învăţătorilor de profil larg, cu studii
superioare complete; şi, în sfârşit, pregătirea specialiştilor şi a
cadrelor de înaltă calificare pentru diverse domenii ale
economiei naţionale, capabile să realizeze cercetări ştiinţifice
fundamentale şi aplicative.
Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS din 14
martie 1945 şi Hotărârea Consiliului Comisarilor Narodnici
al RSSM nr.532 din 12 iunie 1945, în oraşul Bălţi s-a fondat
Institutul Învăţătoresc, care avea doar două facultăţi: Istorie
şi Filologie şi Ştiinţe ale Naturii şi Geografie. Durata studiilor
era de 2 ani. El avea menirea să pregătească cadre autohtone
de pedagogi pentru şcolile din nordul republicii. La 13
septembrie, şi-au început studiile circa 120 studenţi. În
perioada de funcţionare (1945–1953), Institutul Învăţătoresc a
avut trei directori: Gheorghe Taratin (1945–1948), Filip
Ţurcan (1949) şi Nicolae Bazarenco (1949–1953).
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La 10 iulie 1953 a fost adoptată Hotărârea Consiliului
de Miniştri al URSS cu privire la înființarea Institutului
Pedagogic de Stat în baza Institutului Învăţătoresc. Numărul
studenţilor şi al catedrelor a crescut, s-au fondat noi facultăţi,
s-a consolidat baza didactico-materială. Pentru majoritatea
specialiştilor, durata studiilor era de 4 ani. Primul rector al
institutului a fost Vasile Ceban (1953–1961). Apoi au urmat:
Ion Ciornâi (1961–1967), Ion Borşevici (1967–1975), Boris
Coroliuc (1975–1985), Valeriu Cabac, rector interimar (1985–
1986), Nicolae Filip (1986–1992).
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Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.
330 din 21.05.1992, Institutul Pedagogic este reorganizat în
Universitatea de Stat „Alecu Russo”. Funcţia de rector o
deţine în continuare academicianul Nicolae Filip, până la
plecarea lui la odihna bine meritată (2007). Din 2007 până în
2010, postul de rector interimar a fost deţinut de profesorul
Eugen Plohotniuc, iar din februarie 2010, rector al
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi devine
profesorul universitar Gheorghe Popa.
Tot în 1992 a fost redeschisă Şcoala Normală, transformată ulterior în Colegiul Pedagogic.
În prezent, Universitatea de Stat „Alecu Russo” este a
patra, după mărime, instituţie de învățământ superior din
ţară, în care studiază circa 7 000 de studenţi, inclusiv cetăţeni
străini. Universitatea se află în centrul municipiului; dispune
de blocuri de studii, Bibliotecă ştiinţifică, cămine studenţeşti
şi alte servicii. În 65 de ani de activitate, universitatea a
pregătit circa 50 mii de specialişti de înaltă calificare la cele
opt facultăţi: Filologie; Limbi şi Literaturi străine; Tehnică,
Fizică, Matematică şi Informatică; Pedagogie, Psihologie şi
Asistenţă Socială; Muzică şi Pedagogie Muzicală; Economie;
Drept; Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie. Ca parte
componentă a universităţii activează Colegiul Pedagogic şi
Liceul Teoretic regional „Ion Creangă”. Fiind o instituţie
funcţională a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, liceul
beneficiază integral de baza ei materială: săli de clasă,
laboratoare, cabinete specializate, sală de festivităţi, sală de
sport, cabinet medical, preventoriu, cămin şi cantină.
Universitatea are două forme de instruire: cu frecvenţă
la zi şi cu frecvenţă redusă. Procesul de studii se desfăşoară
în conformitate cu exigenţele europene, pe cicluri:
• ciclul I – studii superioare de licenţă (termenul de studii –
3-4 ani);
243

• ciclul II – studii superioare de masterat (termenul de
studii– 1,5-2 ani);
• ciclul III – studii de doctorat (termenul de studii – 3-4 ani).
Principalele obiective ale universităţii: intensificarea
proceselor de integrare europeană, implementarea unui sistem de
management al calităţii, abordarea competentă a procesului de
formare a specialiștilor, îmbinarea cercetării cu procesul de formare,
lărgirea şi modernizarea bazei materiale, informatizarea continuă a
managementului universitar şi a procesului de instruire,
dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă.
Statutul de universitate a impus trecerea la pregătirea
cadrelor pentru necesităţile economiei naţionale: economişti,
jurişti, pedagogi sociali, ingineri-programatori. Aria de
internaţionalizare a procesului de instruire şi cercetare se
lărgeşte mereu. A crescut mult mobilitatea cadrelor didactice
şi a studenţilor. Din 1995, în cadrul universităţii activează
Centrul moldo-american de învăţământ, care are drept scop
încurajarea businessului mic şi mediu, iar din 1999 – cursuri
aprofundate de masterat la cinci specialităţi.
În anul 2000 s-a deschis filiala Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi, cu specializările Administrare publică şi Limbi
străine, iar în cadrul liceului universitar s-a deschis filiala
liceului „M. Eminescu” din Iaşi. Universitatea participă activ
la implementarea prevederilor procesului de la Bologna 1.

 Activitatea ştiinţifică

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este un
centru ştiinţific regional, cu misiunea de a organiza şi efectua
cercetări fundamentale şi aplicative, de a implementa şi
propaga rezultatele ştiinţifice, de a forma noi generaţii de
cercetători prin doctorat şi postdoctorat, de a acorda servicii
tehnico-ştiinţifice şi consultative etc. Cercetarea ştiinţifică
constituie o parte integrantă şi indisolubilă a activităţii
generale a universităţii.
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Pe parcursul celor 65 de ani, de buna desfăşurare a
cercetărilor ştiinţifice şi instruirii prin doctorat au fost
responsabili prorectorii: Nicolae Filip, dr. hab. în fizică şi
matematică, Simion Băncilă, dr. în fizică şi matematică, Lucia
Ciumac, dr. în filozofie, Mihail Rumleanschi, dr. în filologie,
Ion Gagim, dr. hab. în ştiinţele educaţiei, Maria Şleahtiţchi,
doctor în filologie.
Şcoala de radiofizică, fondată de profesorul Nicolae
Filip, se ocupă de cercetări în domeniul ştiinţelor exacte:
studierea structurii neomogene anizotropice a ionosferei,
determinarea geometriei propagării undelor radio ultrascurte
dispersate de neomogenităţile electronice etc. Prin efortul
comun al unui şir de cercetători, investigaţiile din domeniile
fizicii, radiofizicii, chimiei fizice, tehnicii şi tehnologiilor au
excelat pe parcursul multor decenii. Universitatea a
beneficiat de finanţări substanţiale de la bugetul de stat,
devenind astfel un adevărat centru ştiinţific, cu o bază
experimentală unică pentru această zonă.
O altă dimensiune ştiinţifică care a conturat personalitatea universităţii ţine de şcolile doctorale din domeniul
filologiei. În acest context s-a remarcat, înainte de toate,
Şcoala de lingvistică rusă a profesorului Victor Mighirin, care a
pregătit 50 de doctori şi doctori habilitaţi. În anii 90, tradiţia
a fost preluată prin inaugurarea şcolilor doctorale la specialităţile Limbi romanice (Limba franceză), sub conducerea
profesorului Ion Manoli, şi Limba română, sub conducerea
profesorului Ilarion Matcovschi. Trebuie remarcată Şcoala de
matematică, în care s-au produs savanţi cu renume mondial –
Valentin Belousov şi Izrail Gohberg. Din şirul personalităţilor
notorii care au activat în universitate fac parte fizicianul de
talie internaţională Isaac Bersuker; lingviştii Dumitru Irimia,
Silviu Berejan, Albert Meţler, Mircea Ioniţă; literaţii Oskar
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Semenovski, Efim Levit şi Eliza Botezatu; psihologul Anatol
Ghebos ş.a.
La moment, în activitatea de cercetare a universităţii
participă 1 centru interinstituţional inovaţional, 12 laboratoare ştiinţifice şi 27 de catedre specializate; sunt antrenaţi
peste 350 de colaboratori, din care 115 doctori şi doctori
habilitaţi şi circa 60 de doctoranzi. Sunt acreditate de CNAA
două profiluri de cercetare: Teoria şi metodologia curriculumului educaţional şi Proprietăţile fizice ale substanţelor în
diverse stări. În ultimii cinci ani, statul a finanţat cercetările pe
două direcţii strategice: nr.2. Valorificarea resurselor umane,
naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă; nr.5.
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale.
Universitatea continuă bunele tradiţii ale cercetării ştiinţifice
pe profilurile: Ştiinţe fizico-tehnice şi Ştiinţe filologice, cărora
li s-au alăturat altele, mai noi, precum: Ştiinţe ale educaţiei,
Ştiinţe juridice, Ştiinţe economice, Ştiinţe ale naturii.
Cercetările se efectuează pe următoarele direcţii:
Probleme fundamentale ale fizicii stării condensate;
Seismologie, geodinamică, procese geologice şi geofizice pe
teritoriul Moldovei; Probleme de educaţie muzicală contemporană; Asigurarea tehnico-materială şi informaţională în
domeniul mecanizării, electrificării şi industriei prelucrătoare; Elaborarea tehnologiilor avansate şi instalaţiilor pentru
intensificarea proceselor de transfer de căldură şi masă sub
acţiunea câmpurilor electrice şi magnetice; Elaborări axate pe
informatizarea societăţii în Republica Moldova; Tehnologii
noi în domeniul construcţiei şi materialelor de construcţie;
Bazele ştiinţifice şi metodologice ale educaţiei; Curriculum
educaţional preuniversitar; Curriculum educaţional universitar; Evaluare educaţională; Tendinţe de evoluţie a limbii şi
literaturii române; Drept comparat ş.a.
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Universitatea organizează studii de doctorat la specialităţile:
• 02.00.04. Chimie fizică. Responsabil – dr. hab.Vasile
Şaragov.
• 05.03.01. Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică.
Responsabil – dr. hab. Pavel Topală.
• 10.01.01. Literatura română. Responsabilă – dr. Maria
Şleahtiţchi.
• 10.02.01. Limba română. Responsabil – dr. hab. Gheorghe
Popa.
• 10.02.03. Limbi slave (limba rusă). Responsabilă – dr. hab.
Larisa Bortă.
• 10.02.05. Limbi romanice(limba franceză). Responsabilă –
dr. Elena Drăgan.
• 10.04.03. Radiofizică. Responsabil – dr. Eugeniu
Plohotniuc.
• 13.00.02.
Teoria
şi
metodologia
instruirii
(informatică/muzică/educaţie artistică/ limba franceză).
Responsabil – dr. hab. Ion Gagim.
Colaboratorii universităţii efectuează cercetări în
cadrul activităţii de doctorat şi postdoctorat în alte instituţii
din Moldova în următoarele domenii: filologie (lingvistică,
literatură), fizică, informatică, tehnică, drept, economie,
ştiinţe ale naturii, psihologie, pedagogie ş. a.
În universitate activează un consiliu ştiinţific
specializat de susţinere a tezelor de doctor la specialitatea
„Teoria şi metodologia educaţiei artistice” şi seminare ştiinţifice
de profil la specialităţile „Teoria şi metodologia educaţiei
artistice şi Limba română”.
Universitatea editează 6 reviste ştiinţifice: Fizică şi
tehnică, Artă şi educaţie artistică, Limbaj şi context, Glotodidactica, Tehnocopia, Noua revistă filologică. Este co-fondator şi
co-editor al Revistei de criminologie, drept penal şi criminalistică.
247

Profesorii Facultăţii de Filologie editează revista literară
SEMN, susţinută de Institutul Cultural Român.
Cercetătorii sunt autori ai brevetelor de invenţii, ai
altor realizări ştiinţifice, prezentate la diverse întruniri ştiinţifice internaţionale şi menţionate cu medalii şi diverse
diplome: Medalia de argint – la Expoziţia Internaţională Specializată Infoinvent 2009 pentru Procedeul de durificare a suprafeţelor metalice prin descărcări electrice în impuls; Medalia de aur
– la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Moldtech 2010, acordată dr. hab. Pavel Topală, şi Medalia de bronz pentru Procedeul combinat de îmbunătăţire a proprietăţilor fizico-chimice ale
produ-selor din sticlă, acordată dr. hab. Vasile Şaragov şi dr.
Ion Olaru etc.
În prezent, sunt în desfăşurare 16 proiecte de cercetare
ştiinţifică în cadrul celor 12 laboratoare ale universităţii:
Radiofizică şi electronică; Electronică cuantică şi tehnologii
laser; Chimia şi tehnologia sticlei; Utilaje şi tehnologii neconvenţionale; Tehnologii educaţionale moderne; Curriculum
educaţional artistic; Evaluare educaţională; Fizica solidelor;
Drept comparat; Cercetări ştiinţifico-metodice în domeniul
economiei; Studii filologice „Eugeniu Coşeriu”; Studii
interculturale.
În ultimii ani, cercetările ştiinţifice sunt conduse de
cunoscuţi savanţi autohtoni, doctori habilitaţi, profesori
universitari: Leonid Babii, Vladimir Babii, Simion Băncilă,
Boris Boincean, Larisa Bortă, Valeriu Cabac, Valeriu
Capcelea, Ion Gagim, Nicolae Enciu, Nicolae Leahu, Efim
Mohorea, Gheorghe Popa, Eugen Plohotniuc, Pavel Topală,
Vasile Şaragov şi de alţi valoroşi specialişti în diverse ramuri
ale ştiinţei universitare.
Universitatea este co-fondatoarea (în colaborare cu
UTM) Centrului interinstituţional inovaţional Nanotehnologii
de rezonanţă, care are drept scop integrarea şi coordonarea
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activităţii ştiinţifico-didactice şi implementarea rezultatelor
inovaţionale în condiţii optime şi eficiente.

 Biblioteca Ştiinţifică

A fost fondată în 1945; îşi începe activitatea cu 101 cărţi
şi reviste, într-o încăpere de 36 m2 cu doar câteva locuri
pentru cititori. În anul 1978 obţine categoria de Bibliotecă
Ştiinţifică. Circa 40 de ani la rând, biblioteca a fost condusă
de Faina Tlehuci (1923–2005) – originară din Ungheni. A
absolvit Gimnaziul mixt „Mihai Eminescu”, iar mai târziu
(1960) – Institutul de Stat de Biblioteconomie din Moscova. A
avut stagieri în Germania, Olanda, Rusia şi România. A fost
înzestrată cu o deosebită capacitate de muncă, inteligentă şi
perseverentă, Eminent al Culturii, Eminent al Învăţământului, decorată cu medalia „Meritul civic”. A avut o mare
contribuţie la consolidarea bazei materiale a bibliotecii. În
acea perioadă a fost construită clădirea unei biblioteci clasice,
care a devenit mândria învăţământului public din Moldova.
Până în anul 1986, colecţiile şi sălile de lectură erau
descentralizate, sedii de bază fiind considerate parterul şi
subsolul actualului bloc nr. 2 al Facultăţii Tehnică, Fizică,
Matematică şi Informatică. Condiţiile inadecvate de activitate
şi creşterea continuă a colecţiilor au determinat-o pe
directoarea Faina Tlehuci să se avânte în proiectarea şi
construirea unei clădiri speciale, cu o unică destinaţie –
pentru Biblioteca Ştiinţifică. Visul s-a împlinit după 17 ani. La
1 septembrie 1986, noul sediu al bibliotecii a fost deschis în
prezenţa autorităţilor de nivel local şi naţional, prezentând
un veritabil laborator intelectual de studiu şi cercetare
ştiinţifică, pentru mai multe generaţii de studenţi şi cadre
didactice. Astfel, biblioteca universităţii bălţene dispune de
un sediu cum nu mai are nici o bibliotecă universitară din
Republica Moldova – o clădire modernă cu 4 etaje, cu o
suprafaţă de circa 6 000 m2, dotată cu echipament tehnic:
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calculatoare, scanere, imprimante, videoproiectoare, televizoare, antenă-satelit, video- şi audiocasetofoane, copier,
poştă pneumatică, ascensoare. Biblioteca asigură confortul şi
normele estetice, ceea ce o face atractivă şi îmbietoare pentru
13 000 de utilizatori pe an, care o vizitează de o jumătate de
milion de ori şi împrumută din 12 săli de lectură (763 locuri)
şi 4 săli de împrumut mai bine de 1,5 mln. de documente.
Regimul optim de lucru ţine deschise spaţiile bibliotecii timp
de 11 ore pe zi şi 62 de ore pe săptămână.

Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”.

Faina Tlehuci, directoare
(1962–2001)

Aflată în inima campusului universitar, biblioteca
posedă un grad sporit de accesibilitate, este flexibilă, supunându-se uşor schimbărilor sub impactul factorilor interni şi
externi. Începând cu anul 2001, structura organizaţional-funcţională a fost modificată, înscriind noi subdiviziuni, printre
care Mediateca, Sala de referinţe bibliografice, Serviciul
documentare-informare bibliografică, cultură informaţională
şi marketing. De la Serviciul de referinţe începe drumul utilizatorului spre celelalte spaţii ale bibliotecii. Tot aici se desfăşoară şi Cursul de cultură a informaţiei, curs recomandat
pentru promovare de către Colegiul Ministerului Educaţiei,
în volum de 30 de ore. Tradiţia şi experienţa acumulată încă
din anul 1966, când au început aceste cursuri, condiţiile
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materiale, resursele tehnologice/informaţionale şi, desigur,
resursele umane disponibile, aprecierea, delegarea şi asumarea de către bibliotecari a responsabilităţilor au permis integrarea lui în planurile didactice universitare. Astăzi, Bazele
Culturii Informaţionale constituie primul modul din cursul
universitar Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, promovat de bibliotecari în 12 ore de contact direct, cu elaborarea
curriculumului şi manualului respectiv.
Din anul 2001, în fruntea Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” se află directoarea Elena
Harconiţă, profesionist de excepţie, dotată cu cunoştinţe
multilaterale.

A terminat Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie a
Universităţii de Stat din Moldova, apoi a parcurs toate treptele funcţionale de serviciu (bibliotecar, metodist, şef al serviciului, director adjunct) şi a acumulat o practică bogată,
lucrând alături de directoarea Faina Tlehuci. Chiar de la începutul directoriei, dna E. Harconiţă şi-a trasat două obiective
strategice: să menţină faima bibliotecii la nivelul predecesoarei sale şi să dirijeze activitatea spre noi realizări de
prosperare. Şi a reuşit. Ba mai mult, fiind în fruntea unui
colectiv destul de mare, ea rămâne binevoitoare, receptivă şi
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cu o principialitate sănătoasă, ceea ce favorizează
conlucrările de serviciu.
Graţie capacităţilor sale profesionale, dna E. Harconiţă
s-a încadrat şi în lucrul pedagogic cu studenţii – este lector
superior la catedra Literatura română şi universală. A semnat
peste 150 de articole ştiinţifice. Autor, redactor responsabil,
coordonator, prefaţator a peste 30 publicaţii (monografii,
bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, ghiduri etc.).
Competenţa profesională îi permite să promoveze
buna activitate a întregului colectiv, cu următoarea misiune:
„Satisfacerea necesităţilor de pregătire profesională, cercetare
ştiinţifică, educaţie culturală a membrilor comunităţii universitare şi şcolare prin dezvoltarea şi valorificarea bazei documentare şi de informaţii relevante, facilitarea accesului rapid
la diverse surse de informare (proprii şi externe), dezvoltarea
serviciilor prin utilizarea tehnologiilor moderne şi formarea
culturii informaţionale a utilizatorilor”.
Meritele dnei Harconiţă au fost apreciate cu distincţii
guvernamentale: titlul onorific „Om Emerit” (2010), Medalia
„Mihai Eminescu” (2005); Diploma Guvernului de gradul I
(2008); Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului (2005,
2006); Diploma ABRM, Medalia comemorativă „Alecu
Russo” (2005); Premiul I Concursul AGEPI „Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale” (2006); Omul
Lunii pe site-ul Bibliotecii Naţionale (2010); deţinătoare a
premiilor şi diplomelor în cadrul concursurilor naţionale: Cel
mai bun bibliotecar al anului (1993, 1999); Cea mai bună lucrare în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării
(2005–2010); premiul Gazetei Bibliotecarului (2005, 2007);
Diploma de excelenţă a Universităţii, Diploma din partea
Primăriei mun. Bălţi.
Biblioteca oferă acces la o colecţie cu caracter enciclopedic în 42 de limbi şi la o bogată infrastructură infor252

maţională. În cele 14 subdiviziuni (centre) ale ei (Mediateca,
Serviciul de referinţe, Punctul de Informare a Consiliului
Europei ş.a.) activează cu dăruire circa 80 colaboratori, devotaţi instituţiei. În ultimii ani, alături de dna E. Harconiţă,
câteva generaţii de bibliotecari fac faţă universităţii bălţene.
Dintre ei vom menţiona: Lina Mihăluţă, Valentina Topală,
Elena Stratan, Elena Scurtu, Silvia Cioban, Anişoara
Nagherneac, Lucia Zadiraico, Igor Asatin, Elena Cristian,
Ludmila Railean, Maria Fotescu ş.a.

Colectivul Bibliotecii Ştiinţifice a US „A. Russo”.
În centru – directoarea Elena Harconiţă.

În structura bibliotecii sunt integrate: Centrul de
Documentare al Organizaţiei Naţiunilor Unite (din 2001),
Filiala Institutului „Goethe” din Bucureşti (2003); Punctul de
Informare al Biroului Consiliului Europei (2007). De o
valoare incontestabilă sunt Fondul Depozitului Legal Naţional,
Fondul Wilhelmi, Fondul AGEPI, Fondul Pro Basarabia şi
Bucovina, Filiala „C. Negri” din Galaţi, Fondul Revistelor
Ştiinţifice ale Proiectului JDP – New York , Fondul Universităţii
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Fresno din Carolina de Nord ş.a., care adaugă o importantă
plusvaloare ofertei informaţionale.

Pentru multe biblioteci din Republica Moldova activitatea editorială s-a aflat dintotdeauna printre cele prioritare, cu atât mai mult când noile tehnologii informaţionale,
începând cu anii nouăzeci ai secolului trecut, au devenit
familiare bibliotecarilor şi se utilizează cu mult succes şi inventivitate de către păstrătorii înţelepciunii milenare. Intrarea în mileniul trei a fost marcată prin iniţierea colecţiilor
Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori
universitari bălţeni, Promotori ai Culturii, Bibliographia Universitas, Vestigia semper adora, Doctor Honoris Causa, Cultura Informaţională, Bibliotecarul, în cadrul cărora au fost editate circa 45
de lucrări. Din anul celei de-a 60-a aniversări a bibliotecii
apare revista Confluenţe bibliologice.
254

Cercetările în domeniul agriculturii

După reforma agrară din 1920, majoritatea terenurilor
agricole din judeţul Bălţi au devenit proprietate a ţăranilor,
care nu erau iniţiaţi în problema de cultivare a pământului.
Această situaţie a impulsionat necesitatea folosirii metodelor
progresive în domeniul agriculturii, bazate pe cercetări ştiinţifice. Deja în anul 1925 apar primele instituţii agricole cu caracter electiv, menite să favorizeze dezvoltarea productivităţii agricole şi să contribuie la îndrumarea agricultorilor spre o
agricultură raţională şi profitară. În acest scop, în 1926, în
oraşul Bălţi îşi începe activitatea Camera de Agricultură, care
avea menirea să reprezinte, să apere şi să susţină interesele
agriculturii din judeţ şi ale proprietarilor din ţinut.
La acel timp, judeţul Bălţi avea 601 975 hectare de
pământ, dintre care: 457 609 – arabil; 2 453 – livezi; 1 728 –
vii; 73 162 – păşuni şi 1 230 – lucernă; 27 994 – păduri; 1 692 –
locuri pentru iazuri etc. În urma reformei agrare, din moşiile
boiereşti s-a expropriat o suprafaţă de 275 361 ha, dintre care
234 835 ha de pământ arabil.

Recoltarea grânelor pe plaiurile bălţene. Anii 20–30 ai sec. XX.
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Activitatea Camerei de Agricultură din Bălţi a avut un
caracter multilateral, înglobând în sine diverse direcţii de cercetare bine dirijate. Chiar începând cu anul 1926, la punctul
zootehnic „Flămânda”, care dispunea de o suprafaţă de 500
ha de pământ, s-a înfiinţat o fermă, cu scopul de a produce
seminţe îmbunătăţite de cereale şi a întreţine animale de
prăsilă: bovine, cabaline, ovine şi porcine.
În anul 1928, din străinătate au fost aduse 146 vânturători, 123 treierătoare, 478 cultivatoare şi 6 batoze. Aceste
maşini agricole au fost procurate pe banii rezultaţi din autoimpunerea agricultorilor. De menţionat că ogoarele respective erau lucrate de agricultori, sub supravegherea şi îndrumarea agronomului, ţinându-se cont de metodologia elaborată şi propusă pentru fiecare ramură. Ca urmare, peste 2–3
ani, agricultorii au început să cultive grâu şi porumb selectat
pentru însămânţare; au sădit peste 53 000 butaşi altoiţi de
proveniență algeriană şi 11 900 butaşi autohtoni, un număr
mare de puieţi altoiţi de pomi fructiferi.
În scopul îndrumării cetăţenilor spre o agricultură progresivă, în satele judeţului s-au organizat cursuri de perfecţionare şi conferinţe agricole. Încă în anul 1926, Camera de
Agricultură a pus bazele unui muzeu specializat şi s-a început propagarea scrisă, editarea buletinului ştiinţific
„Plugarul”, iar în 1930 Consiliul judeţean Bălţi a donat
bibliotecii 403 volume de lucrări din domeniile zootehnic şi
agricol2. În baza bibliotecii s-a iniţiat fondarea unui muzeu.
În 1937, Camera de Agricultură din Bălţi a obţinut
local propriu. Datorită activităţii eficiente pe parcursul anilor
1926–1940, toate ramurile agricole au prosperat, iar starea
agricultorilor s-a îmbunătăţit simţitor.
Influenţa Camerei asupra agriculturii şi zootehniei a
fost binefăcătoare, resimţindu-se şi asupra dezvoltării economiei întregului judeţ. Graţie maşinilor agricole şi seminţelor
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selecţionate, aduse la Cameră şi puse la dispoziţia agricultorilor, şi perseverenţei specialiştilor ei pentru difuzarea în
masele plugăreşti a ştiinţelor agronomice, s-au pus bazele
raţionalizării culturii plantelor, obţinându-se astfel producţii
sporite şi de calitate bună.

Camera de Agricultură din Bălţi (1937).

Vl. Vişneacov,
preşedintele Camerei de
Agricultură

I. Scobioală,
vicepreşedintele Camerei de
Agricultură
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Prin introducerea reproducătorilor nobili (de rasă) –
tauri Simmenthall, berbeci Karakul şi vieri Berk, York şi
Edelschwein – s-au făcut progrese mari în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea materialului zootehnic autohton.
Analizând activitatea Camerei pe tărâmul agricol, zootehnic şi pomicol, se constată cu siguranţă că în anii 1933–
1937 ea şi-a făcut pe deplin datoria, devenind una din cele
mai fruntaşe instituţii din ţară la acel timp. În această privinţă merită evidenţiată activitatea rodnică şi chibzuită a domnului Vl. Vişneacov, preşedintele Camerei de Agricultură, şi
a dlui I. Scobioală, vicepreşedintele Camerei. Acţiunile acestor doi conducători au fost susţinute de specialişti de vază –
inginerii-agronomi Grigore Vasilache, Teodor Cerneţchi, A.
Carov ş.a3.
În perioada anilor 1941–1944, Camera de Agricultură
din oraşul Bălţi şi-a continuat activitatea în regim obişnuit.
Îndată după instaurarea puterii sovietice, prin Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS din 1 iulie 1944
(nr. 737), în oraşul Bălţi se fondează Staţia Experimentală de
Stat pentru Ameliorare. Staţia era alcătuită din trei subdiviziuni separate: una era amplasată pe terenurile fostei episcopii,
şcolii normale, mănăstirii şi al gospodăriei proprie-tarului
Ionescu; a doua – pe terenurile fostei Camere de Agricultură, iar a treia – pe moşia colonelului Todt, situată la 15 km
de oraş. Restaurarea Staţiei Experimentale de Stat pentru
Ameliorare în perioada postbelică a decurs în condiţii extrem
de complicate. Se simţea lipsa tehnicii şi inventarului agricol,
cadrelor ştiinţifice, încăperilor şi utilajelor pentru realizarea
experienţelor.
Cu timpul, Staţia Experimentală de Stat pentru
Ameliorare din Bălţi a jucat un rol esenţial în sporirea
progresului tehnico-ştiinţific, în fitotehnie, fiind la început
unica staţie de acest profil în republică. În 1956, în baza aces258

tei staţii şi a Secţiei de Fitotehnie a filialei moldoveneşti a
Academiei de Ştiinţe a URSS, a fost creat Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Agriculturii, transformat mai apoi în Institutul Moldovenesc de Cercetări
Ştiinţifice pentru Selecţia, Producerea seminţelor şi Tehnologia Culturilor de Câmp (1961), iar din anul 1972, instituţia
îşi continuă activitatea cu o nouă denumire – Institutul de
Cercetări Ştiinţifice pentru Culturile de Câmp „Selecţia” 4.
În anul 1998, Mihail Vronschih, pe atunci director
general, menţiona că colectivul instituţiei şi cele 12 gospodării agricole de stat se ocupă de producerea seminţelor de elită
şi îngrijesc circa 36 mii ha de teren arabil. Institutul a creat
212 soiuri de hibrizi de culturi agricole şi devenise capabil să
producă anual circa 14-16 mii tone de seminţe. Savanţii se
ocupau intens de promovarea tehnologiilor moderne în
cultivarea plantelor de câmp5.
Începând cu anul 2003, Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Culturile de Câmp (ICŞCC) „Selecţia” devine
responsabil pentru una din direcţiile prioritare de cercetare
în cadrul unui program republican, axată pe sporirea
nivelului de durabilitate în agricultură. Tot în acel an, la
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-a deschis
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie6.
Actualmente, Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru
Culturile de Câmp „Selecţia” este unul din centrele ştiinţifice
performante din Europa de Sud-Est în domeniul fitotehniei.
Direcţiile principale ale activităţii ştiinţifice şi de producţie
sunt: crearea soiurilor de hibrizi de culturi de câmp, înalt
productivi şi rezistenţi la boli şi dăunători, cu indici înalţi ai
calităţii producţiei, toleranţi la factorii nefavorabili ai
mediului; producerea de seminţe în verigile primare şi
multiplicarea seminţelor de reproducţii înalte în asociere cu
gospodăriile semincere; elaborarea tehnologiilor ecologic
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inofensive de cultivare a plantelor de câmp, ce asigură economisirea resurselor energetice nerenovabile; elaborarea noilor
sisteme de agricultură, ce asigură dezvoltarea durabilă a
ramurii, reproducerea fertilităţii solului şi producerea produselor ecologice; perfecţionarea proceselor tehnologice şi a sistemelor de maşini pentru cultivarea plantelor de câmp şi
elaborarea modelelor noi de maşini agricole; pregătirea
specialiştilor de calificare înaltă prin doctorantură la
specialităţile ameliorarea şi producerea seminţelor, fitotehnie
şi agrotehnică7.

Sediul ICŞCC „Selecţia” din Bălţi.

La realizarea unui program complex de cercetări ştiinţifice au participat peste 50 de specialişti cu renume în
domeniu, savanţi şi conducători ai subdiviziunilor respective: Alexei Postolati, doctor în ştiinţe agricole, Laureat al
Premiului de Stat al RSSM, şef Secţie ameliorare, producere
de seminţe primare şi tehnologii de cultivare a plantelor
cerealiere păioase; Valeriu Vozian, doctor în ştiinţe agricole,
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şef Secţie ameliorare, producere de seminţe primare şi tehnologii de cultivare a plantelor leguminoase şi furajere; Mihail
Botezatu, doctor în ştiinţe agricole, şef Secţie ameliorare, producere de seminţe primare şi tehnologii de cultivare a sfeclei
de zahăr; Ivan Petcovici, doctor în ştiinţe agricole, şef Secţie
ameliorare, producere de seminţe primare şi tehnologii de
cultivare a florii-soarelui; Mihail Taran, doctor în ştiinţe agricole, şeful laboratorului de apreciere a calităţii producţiei;
Leonid Şchiopu, doctor în ştiinţe tehnice, şeful grupului de
mecanizare; Mihail Scurtu, şef de subdiviziune experimentală de producţie, şi alţi promotori ai ştiinţei agricole.
Prima expoziţie agricolă, în perioada postbelică, s-a
desfăşurat pe teritoriul Grădinii Publice în perioada 7-16
noiembrie 1952, în 5 pavilioane mari: culturi cerealiere şi
leguminoase; viticultură şi pomicultură; tehnică; culturi tehnice şi zootehnie. Printre deţinătorii de diplome speciale a
fost şi Staţia Experimentală de Stat din Bălţi. Organizarea
expoziţiilor cu diversă tematică a devenit o tradiţie.
De la înfiinţare şi până în prezent, instituţia ştiinţifică
în domeniul agriculturii din oraşul Bălţi i-a avut conducători
pe: Macar Liubcenco (1945–1957), Constantin Moraru (1957–
1961), Mihail Lupaşcu (1962–1978), Mircea Snegur (1978–
1981), Ilie Untilă (1981–1993), Mihai Vronschih (1993–1999),
Boris Boincean (1999–2009), iar din 2009 în funcţia de director
general al ICŞCC „Selecţia” se află Vasile Pojoga, doctor în
ştiinţe agricole.
Macar Liubcenco – primul
director, care în anii anevoioşi din
perioada postbelică a organizat şi a
condus Staţia Experimentală, apoi
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în
domeniul Agriculturii din oraşul
Bălţi.
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Constantin Moraru (1926),
este
originar
din
părţile
Edineţului. Îşi face studiile la
Institutul Agricol din Chişinău
(1949), apoi prin doctorantură
(1949–1952). Susţine teza de doctor
(1954) şi de doctor habilitat (1972).
Este membru corespondent al
AŞM (1961). În anii 1961–1962 a
exercitat funcţia de ministru al
Agriculturii.
Ulterior
ocupă
funcţiile de director al Institutului de Pedologie şi
Agrochimie din Chişinău (1963–1967) şi director al
Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor al AŞM
(1970–1978), apoi continuă să activeze în Laboratorul de
Fiziologie şi Biochimie al aceluiaşi institut.
Mihail Lupaşcu (1928) s-a
născut în judeţul Orhei. A absolvit
Şcoala Agricolă din Cucuruzeni
(1948) şi Institutul Agricol din
Chişinău (1953), apoi urmează studiile prin doctorantură (1954–1957).
În anii 1957–1961 a exercitat funcţia
de colaborator ştiinţific la Grădina
Botanică a AŞM, iar în perioada
1962–1978
–
de
director
al
Institutului de Cercetări Ştiinţifice
pentru Culturile de Câmp din Bălţi,
director general al Asociaţiei Ştiinţifice şi de Producţie
„Selecţia”.
Doctor
habilitat,
profesor
universitar,
academician. În 1977 i se decernează Premiul de Stat al
RSSM. În anii 1980–1985 este ministru al Agriculturii, iar în
anii 1990–1994 a ocupat postul de vicepreşedinte al AŞM.
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Mircea Snegur (1940)
provine dintr-o familie de
ţărani din satul Trifăneşti,
ţinutul Soroca. De la părinţi
a moştenit dragostea de
ţarină. A început şcoala în
satul natal la vârsta de 6 ani
(1946). Primul învăţător i-a
fost Grigore Stanchevici,
originar din Floreşti, care
îndeplinea şi funcţia de
director al şcolii din sat. În
clasele VIII-X a învăţat în
şcoala medie din satul Frumuşica, apoi şi-a continuat studiile
(1956–1961) la Institutul Agricol din Chişinău.
Timp de doi ani activează ca agronom în satul
Alexeevca, iar în 1963 este înaintat în postul de preşedinte de
colhoz. În anul 1968 pleacă la studii în doctorantură la
Institutul Agricol, iar peste un an este numit în funcţia de
director al Staţiei Experimentale din cadrul acestei instituţii.
La 2 iunie 1972 susţine teza de doctor în ştiinţe agricole.
Începând din 1973, ocupă diferite posturi: şef sector la
Ministerul Agriculturii (1973–1978), director general al
Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie „Selecţia” din Bălţi, apoi în
aparatul de conducere al partidului de guvernământ,
deputat, preşedinte al Parlamentului şi primul Preşedinte al
Republicii Moldova. Mircea Snegur a contribuit mult la
proclamarea Republicii Moldova ca stat suveran şi
independent, rămânând în continuare pe poziţii democratice
şi patriotice.
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Ilie Untilă (1935–2000) este
originar din satul Codreanca,
judeţul Chişinău. După absolvirea
Institutului Agricol din Chişinău
(1958), şi-a consacrat întreaga viaţă
dezvoltării ştiinţei agricole. A
devenit doctor habilitat, profesor
universitar, academician al AŞM,
autor a peste 500 de lucrări,
deţinător a 15 brevete de invenţii.
Îşi
începe
activitatea
ştiinţifică în calitate de colaborator ştiinţific superior la
Institutul de Selecţie şi Genetică din Odessa (1964–1968),
după care revine în or. Bălţi, la Institutul de Selecţie, ocupând
diferite posturi: şef secţie (1968–1972), director adjunct
pentru ştiinţă (1972–1981), director şi director general al
ICŞCC „Selecţia” din Bălţi. În perioada 1998–2000 a fost
coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM,
parlamentar, vicepreşedinte al Comisiei pentru Cultură,
Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă.
Este foarte dificil să descrii în câteva fraze activitatea
multilaterală a savantului, academicianului şi Omului Ilie
Untilă. Domnia Sa accentua că secolul XXI va fi secolul
biologiei: „Mai ales că omenirea se apropie de genomul
plantelor şi animalelor, iar în această ordine de idei, pe
tărâmul selecţiei vegetale se deschid perspective noi pentru
elaborarea unor modele superioare celor existente” 8.
Una din străzile oraşului Chişinău poartă numele
academicianului Ilie Untilă. Altă dovadă de apreciere şi
recunoştinţă a chișinăuienilor faţă de această personalitate
proeminentă este instalarea plăcii comemorative pe casa din
strada Kogălniceanu, 80, în care a locuit Ilie Untilă – Savant
renumit, Om de credinţă şi Patriot al neamului.
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Mihail Vronschih (1941) s-a
născut în s. Palanca, Ştefan Vodă. A
absolvit Facultatea de Agronomie a
Institutului Agricol din Chişinău
(1964), apoi a făcut doctorantura la
Institutul Unional pentru Protecţia
Plantelor din Leningrad (1968–1971). În
1971 îşi începe activitatea la Institutul
de Cercetări Ştiinţifice pentru Culturile
de Câmp din Bălţi, în funcţia de şef
laborator. În 1976 este numit în funcţia
de director adjunct, iar din 1993 şi până în 1999 exercită
funcţia de director al acestui institut şi director general al
AŞP „Selecţia”. În perioada 1999–2000 este prefect al judeţului Bălţi. În anii 2000–2003 deţine funcţia de director coordonator al Programului pentru Dezvoltarea CAI al Consiliului
judeţean Bălţi, iar din 2003, concomitent, este manager în
cadrul Asociaţiei Producătorilor Agricoli din Bălţi.
Doctor habilitat în biologie (1991), profesor universitar
(1995), academician al AŞM, autor a 330 de lucrări ştiinţifice,
Lucrător Emerit în agricultură, decorat cu ,Ordinul
Republicii, Laureat al Premiului de Stat.
Boris Boincean (1954) vine în
viaţa bălţeană din Bucovina. După
studiile la Colegiul Agricol din s.
Ţaul, Donduşeni (1969–1973), îşi
continuă învăţătura la Academia
Agricolă „K.A. Timereazev” din
Moscova (1973–1978); tot acolo a
făcut şi doctorantura (1979–1982).
Devenind doctor în ştiinţe agricole
(1982), începe să activeze în calitate
de colaborator ştiinţific la Institutul
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de Cercetări Ştiinţifice pentru Culturile de Câmp „Selecţia”
din Bălţi. În scurt timp devine secretar ştiinţific (1985–1990),
iar mai apoi (din 1990) conduce secţia sisteme agricole a
acestei instituţii. În perioada anilor 1993–1998 exercită funcţia
de director adjunct în problemele ştiinţei al ICŞCC „Selecţia”,
iar în anii 1999 – 2009 este director general al acestei instituţii.
Direcţia principală a cercetărilor dlui Boris Boincean –
studierea şi perfecţionarea continuă a conceptului de
agricultură ecologică. În 1998 susţine teza de doctor habilitat
în ştiinţe agricole şi tot în acel an este ales membru titular al
Academiei Internaţionale de Ecologie şi Securitate Vitală din
Sankt Petersburg (Rusia). Din anul 2004, profesorul Boris
Boincean deţine funcţia de şef al catedrei Tehnologie agricolă
a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În 2009 obţine
titlul de profesor-cercetător în agricultură.
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VIII
SĂNĂTATEA PUBLICĂ ŞI
CADRELE MEDICALE
Nu voi muri pe de-a-ntregul;
o bună parte din mine va
înfrânge moartea.
Horaţiu

Dezvoltarea medicinii. Scurt istoric

Se scrie că nivelul cunoştinţelor în domeniul medicinii
din timpul Daciei Romane alcătuia baza medicinii populare,
răspândită în multe regiuni ale lumii pe acel timp. Până în
anul 1400, pe actualul teritoriu al Moldovei funcţionau
tradiţiile medicinii empirice, practicată în majoritatea cazurilor de către bărbieri, vrăjitoare, descântătoare, babe doftoroaie şi de alte persoane anonime 1.
Abia în 1475 a apărut primul document, în care se
aminteşte despre un medic străin, invitat de curtea domnească pentru a-i examina o rană la picior lui Ştefan cel Mare,
provocată în lupta de lângă Chilia. În 1610, mitropolitul
Moldovei a recurs la serviciile unui medic italian din domnie
în legătură cu asasinarea feciorului domnitorului Ştefăniţă 2.
În anul 1777, domnitorul Moldovei, printr-o hotărâre a
sa, introduce postul de vraci orășenesc la Iaşi, cu dreptul de a
deschide farmacie. Medicul era remunerat din veniturile
mănăstirii. În acest timp începe activitatea „comisiei de
doctori”, care coordona invitaţia şi angajarea la lucru a
medicilor3. În legătură cu controlul activităţii practicii
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medicale şi stabilirea eventualelor greşeli, în prima jumătate
a secolului al XIX-lea întâlnim o serie de dispoziţii oficiale.
Astfel, în 1803, se porunceşte ca medicul-şef (arhiiatrosul) să
cerceteze cazul unor medici, „care, înţeleşi cu anumiţi
farmacişti (spiţeri), nu prescriau decât reţete ininteligibile, ce
puteau fi efectuate numai de persoanele care înţelegeau”.
Asemenea fapte erau sancţionate penal4.
În Basarabia primei jumătăţi a sec. XIX exista un singur
spital, cel orăşenesc – din Chişinău, destinat populaţiei întregii regiuni, şi doar câteva „centre” sanitare (cu câte 4-5
paturi) în judeţele Hotin, Bender şi Ackerman5. Statisticile
arată că în acel timp în Basarabia fiecărui centru îi revenea în
medie câte un singur medic, o moaşă şi circa patru felceri
care obţinuseră „calificări medicale” în timpul serviciului
militar. În astfel de condiţii, oamenii preferau să se adreseze,
aşa cum obişnuiseră deja, descântătoarelor şi „vracilor”, care
aplicau metode de tratament neverificate din punct de
vedere medical.
Îndată după anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru,
în Basarabia s-a organizat Uprava Medicală (1813), care
servea drept instituţie medico-sanitară cu dreptul de a dirija
activitatea tuturor medicilor. Uprava era dotată de stat, se
subordona guvernatorului Basarabiei, iar în aspect medicoorganizatoric – Departamentului Medical al Ministerului de
Interne din Petersburg. Spre finele anilor 40 ai sec. XIX,
Uprava Medicală din Basarabia avea în componenţa sa circa
20 de medici orăşeneşti sau de uezd.
În anul 1851 a fost decretată o altă dispoziţie – despre
structura Consiliului Medical, conform căreia acesta devenea
organul suprem în Imperiul Rus, în probleme medicoştiinţifice, medico-poliţiste şi medico-judecătoreşti. Această
dispoziţie a fost în vigoare până în anul 19046.
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La 1830, o mare parte a populaţiei or. Bălţi a căzut
pradă epidemiei de ciumă. Înmormântarea decedaţilor avea
loc într-un cimitir comun, situat în centrul oraşului, care a
existat până la 1887, când comunitatea israelită a obţinut un
teren de pământ pentru cimitirul evreiesc.
În 1870, în Basarabia se fondează spitale de zemstvă, în
care activau mulţi medici bine pregătiţi, dintre care au făcut
parte A. V. Korceak-Cepurnovski, A. D. Koţovski, M. E. Lion,
M. P. Raşkovici, V. L. Kosovski, N. A. Doroşevski, I. E.
Varzari, I. C. Şeptelici-Herţescu, Toma Ciorbă ş.a.

Primele spitale bălţene

Se poate spune că până la apariţia instituţiilor de
zemstvă în Basarabia, populaţia era lipsită aproape în
totalitate de ajutor medical. Cu timpul, zemstvele au preluat
gestionarea sectorului medical şi s-au angajat să contribuie la
pregătirea specialiştilor de grad inferior în domeniul medicinii, la eradicarea epidemiilor şi la construcţia spitalelor.
La acel timp, în oraşul Bălţi, asistenţa medicală era
acordată de medicii particulari, iar tratamentul se efectua la
domiciliu şi nu satisfăcea nici pe departe necesităţile unui
tratament adecvat bolii. Unicul spital particular era spitalul
israelit, înfiinţat la finele sec. XIX ca instituţie de binefacere.
Denumirea spitalului se datora faptului că a fost înfiinţat şi
susţinut de evrei, însă în realitate el era un spital comunal,
care la acel timp lipsea. Iniţial, spitalul a funcţionat într-o
mică clădire de pe strada Nikolaevskaia (lângă piaţa de
făină), avându-l ca medic-şef pe Chenicşat. În 1904, spitalul a
fost mutat într-o clădire nouă (edificiul spitalului nr. 2).
Medic-şef a devenit Pinchenzon, iar mai târziu – A. Polschi.
În spitalul israelit existau următoarele secţii: maternitatea (dr.
Pinchenzon şi Sclear); chirurgie (dr. Râbacov şi Gurfel); boli
interne (dr. Grobman şi Daţ); boli de copii (dr. Cruti);
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ginecologie (dr. Gurfel, Râbacov, Sclear); boli molipsitoare
(dr. Polschi, Fainblat, Fleişman) 7.

Noua clădire a spitalului israelit din or. Bălţi (1904).

Situaţia alarmantă a sănătăţii publice a impus
autorităţile oraşului să prevadă construcţia unui spital mai
mare, care s-a început în 1870, la marginea de vest a urbei.
Din cauza lipsei de surse financiare, construcţia spitalului se
tărăgăna. Doar cu ajutorul persoanelor particulare (N.
Casso), construcţia s-a terminat şi la 18 ianuarie 1872 a avut
loc inaugurarea primului spital bălţean8.
În anul 1881, în judeţul Iaşi funcţionau 3 spitale de
zemstvă – la Bălţi, Făleşti şi Râşcani. Spitalele din Bălţi şi
Râşcani erau amplasate în încăperi ale zemstvei, iar cel din
Făleşti – într-o clădire închiriată.
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, o deosebită atenţie
sănătăţii publice din oraşul şi judeţul Bălţi acorda marele
moşier Nicolae Ştefan Casso (Caşu), care pe atunci deţinea
funcţia de mareşal al nobilimii din localitate. Doctorul
Calistrat P. Hâncu (Hânculov), care mulţi ani (1880–1890) a
fost angajat în calitate de medic în familia lui N. Casso,
mărturisea şi despre ajutorul financiar, pe care îl acorda
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Casso la deschiderea noilor spitale din judeţ. Astfel, spitalele
din Bălţi şi Flămânzeni au fost construite aproape în întregime din contul lui.

Primul bloc al spitalului nr. 1 (1872).

Al doilea bloc al spitalului nr. 1 (1884).
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Pentru construcţia spitalului central din oraşul Bălţi el
a comandat proiectul unui arhitect german, pe nume Niss,
din oraşul Dresda, întrucât nu avea încredere în arhitecţii
ruşi. În scopul selectării celor mai bune proiecte de spitale,
N. Casso l-a trimis pe tehnicianul Zemstvei din Bălţi, A.D.
Rosenbaum, tocmai la Viena, Paris şi Berlin. Deoarece
construcţia spitalului se reţinea din lipsă de fonduri în
zemstva bălţeană, cheltuielile necesare au fost acoperite de
N. Casso, iar lucrările de finisare (1884) s-au efectuat în
exclusivitate din contul lui.
În 1884, sub conducerea medicului-şef Calistrat Hâncu,
în Bălţi se mai construieşte o clădire a spitalului (sediul fostei
secţii de boli infecţioase). Spitalul avea deja 34 de paturi,
inclusiv 18 pentru bolnavii de boli infecţioase, 5 pentru
bolnavii terapeutici şi chirurgicali şi 2 paturi obstetricale.
În 1890, Nicolae Casso l-a înaintat pe medicul Calistrat
Hâncu la postul de medic-şef al spitalului central din Bălţi, în
locul lui Pinkenzon. După unirea Basarabiei cu România,
doctorul C. Hâncu îşi amintea cu mare durere în suflet, cum,
pe timpul anarhiei revoluţionare din 1917, spitalul din oraşul
Bălţi a fost distrus şi prădat de „bestia roşie” şi de ţărănimea
însălbătăcită9.
La începutul anilor 80 ai sec. XIX, în cadrul upravelor
de gubernii ale Imperiului Rus se creează birouri sanitare de
zemstvă, care au funcţionat până în anul 1905. În Basarabia,
biroul sanitar s-a fondat în 1891, primul conducător al căruia
a fost renumitul medic profesor universitar, Axente KorceakCepurnovski (1857–1941). Este cunoscut raportul lui prezentat Congresului II „Pirogov” al medicilor (1887), intitulat „Cu
privire la problemele activităţii medico-legale a medicilor în
general şi a celor de zemstvă în special”10. În cuvântarea sa
din 1891, susţinută la Congresul IV „Pirogov” al medicilor,
A. Korceak-Cepurnovski menţiona necesitatea creării unui
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contingent special de medici legişti calificaţi şi pregătiţi din
rândul medicilor de zemstvă sau orăşeneşti, care s-ar ocupa
numai de domeniul medicinii legale, eliberându-i de obligaţiunile sanitaro-igienice11. În acei ani, activităţile medicolegale şi sanitaro-igienice se realizau de aceiaşi specialişti.
În scopul perfecţionării activităţii medicale din ţinutul
basarabean, s-au organizat câteva congrese ale medicilor.
Astfel, în cadrul lucrărilor Congresului I al medicilor de
zemstvă din Basarabia (1873), medicul legist L.A. Marovski,
preşedintele Societăţii medicilor din Basarabia, a prezentat
un amplu raport asupra intoxicaţiilor acute, referindu-se şi la
problema mortalităţii printre copii, care este în permanentă
creştere12.
De menţionat că în judeţul Bălţi, în întreaga perioadă
de funcţionare a zemstvei, o atenţie deosebită se acorda celor
mai stringente probleme care apăreau în sistemul de sănătate
publică. Problemele parvenite din localităţile judeţului se
rezolvau numai în baza votării democratice. Totodată, în
soluţionarea unor aspecte se simţea şi o anumită principialitate, după cum se observă din următoarea hotărâre.
În şedinţa din 27 septembrie 1897, zemstva judeţului
Bălţi a hotărât ca banii obţinuţi din amenzile pentru
încălcarea regulilor sanitare să fie folosiţi în scopul reparaţiei
drumurilor pe teritoriul oraşului Bălţi. Sau, la 16 octombrie
1880, o parte din locuitorii or. Bălţi, de naţionalitate evreiască, s-au adresat către preşedintele zemstvei judeţene cu
rugămintea de a i se elibera spitalului evreiesc anual câte
1000 ruble pentru medicamente şi utilaj medical spitalicesc,
care vor fi predestinate în calitate de ajutor celor mai săraci
evrei din or. Bălţi. Adunarea zemstvei, prin hotărârea sa cu
nr. 1676, a respins solicitarea dată13.
Un eveniment de mare importanţă poate fi considerată
Adunarea Zemstvei jud. Bălţi din 26.X.1895, care a aprobat
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„Regulamentul activităţii personalului medical”. Acest
regulament prevedea că medicii, în afara examinării bolnavilor de staţionar, sunt obligaţi să viziteze şi bolnavii la domiciliu, să monitorizeze apariţia bolilor infecţioase, să controleze
starea sanitară din toate şcolile judeţului. Regulamentul
concretiza şi lărgea obligaţiunile de serviciu ale medicilor.
În anul 1895, în judeţul Bălţi activau 34 de specialişti: 9
medici, 15 felceri şi 10 moaşe. Fiecărui medic îi reveneau, în
medie, câte 26-44 mii de oameni14.
Conform rapoartelor prezentate la cea de-a XXXIV-a
Adunare a Zemstvei din judeţul Bălţi, în anul 1901, în spitale
şi sectoare activau 10 medici şi 12 felceri. Către anul 1914 în
Basarabia funcţionau deja 87 spitale şi centre de ajutor
medical, amplasate în cele 82 sectoare sanitare, iar numărul
personalului medical depăşea cifra de 300, dintre care 99
erau medici. În judeţul Bălţi funcţionau 9 ocoale medicale, 8
spitale şi ambulatorii, în care lucrau 10 medici, 15 felceri şi
felceriţe şi 9 moaşe. În judeţ existau 4 farmacii.
În perioada anilor 1914–1916, medicul Calistrat Hâncu
a deţinut funcţia de preşedinte al Consiliului administrativ al
Zemstvei judeţului Bălţi.
Congresele medicilor din Basarabia au avut drept scop
discutarea diverselor probleme cu caracter analitico-ştiinţific.
Ideea privind convocarea acestor congrese a aparţinut
Zemstvei judeţului Hotin, care s-a adresat cu un demers
Zemstvei guberniale, prin care solicita aprobarea acestei
idei15. Consiliul Zemsvtei guberniale a susţinut propunerea,
considerând că primul congres al medicilor de zemstvă, de
rang gubernial, ar putea fi deschis chiar la 1 iunie 1873. În
pofida problemelor cu care s-au confruntat organizatorii,
congresul a avut loc totuşi în acel an.
În decembrie 1878, consiliul Zemstvei guberniale solicită adunării deschiderea altui congres16, care ar fi trebuit să
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contribuie la dezvoltarea sectorului sanitar. Al doilea congres
şi-a desfăşurat lucrările în perioada 21–27 august 1879, având
ca subiecte de bază: starea medicinii în zemstvă, analiza
activităţii pe sectoare, răspândirea bolilor infecţioase etc.
Următoarele congrese ale medicilor din Basarabia au
avut loc în 1880, 1883, 1887, 1889, 1891, 1897, în cadrul cărora
se discutau problemele cu care se confrunta societatea
basarabeană17.
Îndată după marea unire din 1918, în or. Bălţi, capitala
judeţului, şi-au reînceput activitatea spitalul civil orăşenesc şi
spitalul evreiesc, iar populaţiei bălţene îi acordau ajutor
medicii: Benderschi, Bogovschi, Buzenschi, Crasuic, Frenchel,
Grauberg, Soibelman, Hâncu, Raiculescu, Vesterman, s. a. În
1923–24, în judeţul Bălţi funcţionau un spital central şi unul
evreiesc, în care activau deja 19 medici18.
Ceva mai târziu (1925–1926), populaţia judeţului şi
oraşului Bălţi era deservită de 34 medici, în frunte cu Emil
Buzenschi, medic-şef al judeţului, şi Victor Liubenzki, medicşef al oraşului. Primarul oraşului Bălţi, Traian Bonciu, acorda
o atenţie deosebită dezvoltării sistemului de sănătate19.
De menţionat că în anul 1922 în oraşul Bălţi s-a
organizat o Casă de asigurare, în cadrul căreia medicii calificaţi dădeau consultaţii. Astfel de case de asigurare s-au
deschis în judeţul Bălţi, Făleşti, Sculeni şi Rezina.
În 1929, în oraş continuau să funcţioneze spitalul
judeţean, condus de Emelian Buzenschi, spitalul orăşenesc
(israelit), condus de M. Neculescu. Funcţionau deja 14
farmacii, care aparţineau în exclusivitate evreilor bălţeni. În
acel an, în Slobozia-Bălţi s-a deschis primul dispensar al
căilor ferate, menit să acorde asistenţă medicală lucrătorilor
căii ferate de la gara de nord şi localităţilor din preajma
Bălţiului. Şef al acestui dispensar devine Carol Buzenschi.
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Populaţiei din judeţ îi prestau servicii medicii: N.
Angelescu, S. Benderschi, Constantin Bujovschi, Emil
Buzenschi, Dumitru Ciocanu, Fişel Crasiuc, Carol Frenkel,
Isai Frenkel, Caetan Golubaş, Nicolae Hacichianţ, Imas
Ludovic, S. Linezki, N. Muşatescu, N. Trufinescu, C. Vasiliu,
Ilie Visterniceanu; stomatologii: Iosif Broitman, L. Lenkovski,
I. Pinkenson. În scurt timp şi-au început activitatea noi
medici: Liuba Raţimor, N. Trufinescu, I. Paverman, Matus
Cotlear s. a. A apărut şi funcţia de medic veterinar principal
al judeţului, pe care o deţinea dr. Beicle.

Iosif Broitman,
autorul primului
ghid al oraşului
Bălţi

Carol Buzenschi,
medic-şef al
dispensarului căilor
ferate

Iacob Kotigher,
medic-şef al
spitalului feroviar

De menţionat că în anul 1936 la Bălţi s-au înregistrat
aproximativ 600 cazuri de febră tifoidă şi peste 1000 cazuri
de trahom. Acest număr impunător de bolnavi era deservit
de 15 medici, 11 felceri, 9 stomatologi şi 8 agenţi sanitari ai
spitalelor nr. 1 (50 paturi) şi nr. 2 (30 paturi). În perioada
anilor 1940–1941, blocurile spitaliceşti s-au reconstruit; s-a
instalat aparataj radiologic şi fizioterapeutic; numărul de
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paturi a crescut până la 180. Pentru prima dată au fost
prevăzute 20 paturi cu profil pediatric.
În anii 1936–1940, în oraşul Bălţi a activat primul
medic legist titular – Dumitru Mihăescu, un fost elev al
ilustrului savant de talie mondială Mina Minovici. După 1944
au activat Fridrih Sigal, Miron Adjiderschi, Zoia Vasilieva,
Evelina Ştuli şi Nistor Scutaru. Actualmente, această funcţie
de mare valoare o deţin medicii legişti Sergiu Macriţchi şi
Laurenţiu Grecu.
Medicii legişti din oraşul Bălţi

Dumitru
Mihăescu
(1936–1940)

Nistor
Scutaru
(1975–1990)

Sergiu
Macriţchi
(din 1987)

Laurenţiu
Grecu
(din 1990)

După cel de-al doilea război mondial, sistemul de
sănătate publică a fost dirijat de secţia sănătate publică de pe
lângă comitetul executiv, iar în ultimele decenii – de pe lângă
Primăria oraşului Bălţi. Pe parcursul a peste 65 de ani, secţia
nominalizată a fost condusă de: S.M. Lerner, V.T. Spiţân,
V.N. Udalova, I.G. Grama, I.G. Goreacii, G.I. Drăgan, G.I.
Chetrari, iar din 2003 şi până în prezent, în fruntea acestui
departament se află Veaceslav Batâr.
În cele 2 spitale (nr. 1 şi nr. 2) din Bălţi şi-au început
activitatea doar 2 medici şi 6 asistente medicale. În perioada
iniţială spitalele au fost conduse de medicii I. Iagodin,
A. Matieţ, S. Veis şi K. Sauret, apoi, spitalul nr. 1 a fost
condus de A. Şevţov şi L. Marmor, iar în fruntea spitalului
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nr. 2 mulţi ani la rând s-a aflat Irina Suruhanova. Spitalul
feroviar a fost condus de cunoscutul chirurg Iacob Kotigher.

Alexandr
Şevţov
(1946–1952)

Lev
Marmor
(1952–1964)

Irina
Suruhanova
(1948–1964)

Ion
Cozub
(1964–1967)

Eugen
Paladi
(1967–1970)

Vladimir
Popa
(1970–1973)

Clementie
Codreanu
(1973–1982)

Petru
Chimerciuc
(1982–1994)

Spre finele anului 1946, spitalele orăşeneşti dispuneau
de 300 de paturi. Aici activau 20 de medici şi 70 de asistente
medicale. În 1948, policlinicile au fost subordonate spitalelor
respective. În această perioadă îşi încep activitatea renumiţii
chirurgi Ipatie Sorocean, Iurie Astrojnicov, interniştii Samuil
Chişelev, Marc Reznic, urologul Efim Iusim, oftalmologul
Tudor Gâţu, traumatologul Vladimir Râbacov ş.a. În anii
următori se deschid secţii specializate (otorinolaringologie,
oftalmologie, traumatologie etc.).
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În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Miniştri al
RSSM (nr. 89 din 19.02.1964) şi cu ordinul ministrului
Ocrotirii Sănătăţii Nicolae Testemiţanu (nr. 60-L din
18.03.1964), spitalele nr. 1 şi nr. 2 au fost comasate, fondând
Spitalul Republican din Bălţi, iar în funcţia de medic-şef este
numit Ion Cozub. În scurt timp, spitalul devine un centru
medical pentru deservirea populaţiei din nordul republicii.
În anii 1967–1969 (medic-şef Eugen Paladi), spitalul este
orientat spre asistenţa medicală specializată.
Sub conducerea medicului-şef Vladimir Popa, colectivul spitalului marchează (1972) jubileul de 100 ani de la
fondare. Numărul serviciilor medicale prestate populaţiei,
cât şi imaginea spitalului se află în ascensiune, iar complexitatea şi calitatea asistenţei medicale au crescut esenţial.

Un grup de medici-veterani ai oraşului Bălţi (1972):
E. Iusim, R. Rabinovskaia, S. Chişelev, L. Tomaşevici, I. Faverman,
L. Goldenberg,V. Splavnic, Z. Mihelman, I. Chilari, I. Dascăl ş.a.

Din 1975, Spitalul Republican din Bălţi (medic-şef
Clementie Codreanu) se subordonează Secţiei sănătate a
comitetului executiv orăşenesc şi trece la finanţarea din
bugetul local. În 1997 se efectuează primele investigaţii
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endoscopice (Petru Crestian) şi în acelaşi an se începe
construcţia policlinicii nr. 1 pentru maturi, care se dă în
exploatare în 1982. În anul 1978 se dă în exploatare un
edificiu nou cu patru niveluri, cu o capacitate de 240 paturi
cu profil terapeutic şi paturi de reanimare.
În anul 1982, medic-şef al spitalului este numit Petru
Chimerciuc. Cu susţinerea financiară a organelor de stat
republicane şi locale, încep lucrările de construcţie a unui
nou complex spitalicesc. Prima tranşă se dă în exploatare în
1993, având o capacitate de 500 paturi pentru secţiile
specializate. Prin această construcţie, care corespundea unei
instituţii medicale contemporane, s-a realizat visul lui
Nicolae Testemiţanu – de a construi în oraşul drag un spital
modern multifuncţional.

La defilarea din 7 noiembrie 1984. Bălţi.
De la stânga: Ilie Goreacii, şeful Secţiei sănătate, Clementie Codreanu,
fost medic-şef, şi Petru Chimerciuc, medic-şef în exerciţiu.

Din iulie 1994, în fruntea acestei instituţii medicale se
află Grigore Chetrari, căruia i-a revenit un imens lucru
organizatoric, condiţionat de mai multe procese de reforma281

re. Astfel, prin hotărârea primăriei mun. Bălţi, din 16
februarie 1995 (nr. 216), spitalului orăşenesc i se acordă
statutul de spital municipal, care devine, în 1997, o instituţie
curativ-profilactică de profil larg. Prin ordinul Ministerului
Sănătăţii al RM din 31 decembrie 1997, spitalul se reorganizează în Spitalul Clinic Republican Bălţi pentru acordarea
asistenţei medicale spitaliceşti, de ambulatoriu şi de urgenţă,
inclusiv pe linia serviciilor AVIASAN, populaţiei din toate
raioanele de nord ale R.M.

Spitalul Municipal Bălţi.
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Un grup de medici ai spitalului
în frunte cu medicul-şef Grigore Chetrari (2004).

În timpul unei şedinţe de lucru în biroul medicului-şef.

Administraţia spitalului şi şefii de secţii (2007).
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În octombrie 1999, în scopul realizării prevederilor
Legii privind reorganizarea teritorial-administrativă şi Legii
privind administrarea publică, a fost organizat Spitalul Judeţean Bălţi (director general – Gr. Chetrari). În componenţa lui
au intrat: Spitalul Clinic Republican Bălţi; Spitalul specializat
(serviciile dermatovenerologic, oncologic şi secţia de boli
infecţioase); Spitalul de copii; Maternitatea municipală;
dispensarele: Psihoneurologic, Pneumoftiziologic, Narcologic
şi Policlinica consultativă.
Spitalul Judeţean Bălţi deservea locuitorii din patru
sectoare judeţene: Râşcani, Sângerei, Făleşti şi Glodeni. În
anul 2000, maternitatea spitalului judeţean devine Centru
perinatologic judeţean, iar în 2001 se organizează Departamentul asistenţă medicală de urgenţă (şef Anatol Scorţescu).
În urma reformei teritorial-administrative din 2003,
Spitalul Judeţean Bălţi devine Spital Clinic Municipal, iar din
1 ianuarie 2004 activează după principiul de autofinanţare.
Spitalul Clinic Municipal continuă să fie baza clinică pentru
Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”,
Colegiul de Medicină şi Centrul de Instruire a Personalului
medical cu studii medii din Bălţi.
În prezent, populaţiei bălţene îi prestează asistenţă
medicală specialiştii Spitalului Clinic Municipal, care include
toate instituţiile medico-sanitare ce nu au făcut parte anterior
din componenţa spitalului municipal, dar unificate în
Departamentul pediatrie, Centrul perinatologic, Centrul de
plasament temporar şi reabilitare, Spitalul feroviar de circumscripție, Centrul de transfuzie a sângelui şi alte instituţii
medicale.
Graţie calificării înalte a specialiştilor din cadrul
departamentelor şi centrelor specializate ale Spitalului
Municipal şi dotării lor cu aparataj medical contemporan, a
crescut mult calitatea serviciilor prestate populaţiei. Este
284

regretabil doar faptul că în ultimele decenii se înregistrează o
micşorare a numărului de lucrători medicali care doresc să
activeze în sistemul de sănătate publică de stat, din cauza
salariilor mici. Acest fenomen este confirmat şi de datele
statistice oficiale.

Anii
1994
2004
2007

Medici
Număr la
Număr
10 mii de
absolut
locuitori
762
46,7
533
35,8
517
35,0

Personal medical mediu
Număr la 10
Număr
mii de
absolut
locuitori
1 869
86,6
1 197
80,4
1 196
80,8

Maternitatea bălţeană

Asistenţa medicală mamei şi copilului în oraşul Bălţi
are un istoric comun cu cea din alte regiuni ale Basarabiei. Pe
timpuri, majoritatea naşterilor aveau loc la domiciliu, asistate
de moaşe (nu întotdeauna), preponderent fără studii medicale, dar care dispuneau de suficiente cunoştinţe în acest
domeniu. Odată cu construcţia noilor spitale, un anumit
număr de paturi se rezerva secţiilor speciale pentru deservirea mamei şi copilului. Astfel, la sfârşitul sec. XIX, medicii
particulari acordau ajutor calificat unui număr mare de
parturiente, iar în 1904, odată cu deschiderea noului spital
israelit din Bălţi, s-au lărgit posibilităţile de prestare a serviciilor femeilor gravide într-o secţie specializată, denumită
maternitate. Pe atunci, în această secţie activau medicii
Gurvel, Sclear şi Râbacov.
După al doilea război mondial, maternitatea bălţeană a
fost amplasată într-o clădire veche, cu un singur etaj, de pe
strada Hotin. Funcţia de medic-şef o deţinea Teodor Sirchis,
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alături de care activau medicii Tina Simionovna Sochircă,
Irina Zinovievna Rodomâselskaia şi Tatiana Gavrilovna
Kovalskaia. După anul 1961, această clădire a rămas în
posesia secţiei de tuberculoză, iar în 1968 trece în componenţa spitalului de copii. Aici se aflau secţiile de chirurgie
pediatrică şi ORL.

Actuala clădire a Centrului Perinatologic din Bălţi.

În 1961, pentru maternitatea bălţeană s-a dat în
exploatare o nouă clădire cu 4 etaje şi cu 130 paturi. La
început în maternitatea activau următoarele secţii: fiziologie
(şef – T. Kovalskaia), patologie (şef – dr. Erlih), ginecologie
(şef – A. Damaşcan), o consultaţie de femei (şef – G. Şibaeva)
şi secţia de laborator (şef – S. Goldman). În 1981 s-a mai
construit un bloc al maternităţii, în care funcționau deja 305
paturi.
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Colectivul maternităţii din Bălţi în frunte cu
medicul-şef Simion Guranda (în centru), 1966.

Un grup de medici ai Centrului Perinatologic din Bălţi, 2001.
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Graţie reorganizării sistemului de sănătate din anul
1999, maternitatea bălţeană, sub denumirea de Centru
Perinatologic, intră în componenţa Spitalului judeţean
(unificat), apoi a Spitalului municipal Bălţi. În aceşti ani,
serviciul a fost condus de următorii medici-şefi: Teodor
Sirchis (1961–1965); Simion Guranda (1965–1985); Filaret
Gudumac (1985–1987); Valentin Târşu (1987–2003), iar în
2003 director al Centrului Perinatologic devine Petru
Nedelciuc. În funcţia de medic-şef adjunct, în aceşti ani, au
fost Taisia Jestcova, Tatiana Kovalskaia, Valentin Târsu,
Silvia Chetrari ş.a.
În prezent, Centrul Perinatologic din Bălţi are
următoarea structură organizatorică:
• Secţia consultaţii (şef – Adela Chiaburu);
• Secţia observaţie (şef – Simion Galbur);
• Secţia lăuze (şef – Victor Clapaniuc);
• Secţia de naşteri (şef – Ninel Nagherneac);
• Secţia nou-născuţi (şef – Nina Foca);
• Secţia prematuri (şef – Nina Foca);
• Secţia patologie (şef – Valentina Dragan);
• Secţia ginecologie (şef – Silvia Chetrari);
• Secţia ATI (şef – Alexandru Apreutesei);
• Secţia de laborator (şef – Silvia Bulat).

În timpul unei şedinţe (2008).
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Centrul Perinatologic din Bălţi.
De la stânga la dreapta: directorul Petru Nedelciuc şi medicii: Olga
Burcă, Maria Căpăţână, Veronica Dorogoi, Adela Chiaburu, Tamara
Alexandriuc, Eugenia Crivoşeia, Victor Cealenco (2008).

Serviciul pediatric

Spitalul de copii şi-a început activitatea în primii ani
de după al doilea război mondial. Pe atunci, nivelul medicinii pediatrice era foarte scăzut, nu existau spitale specializate, iar copiii bolnavi erau repartizaţi în secţiile respective
ale spitalelor orăşeneşti împreună cu persoanele adulte.
Totodată, existau policlinici specializate pentru mame şi
copii, în care erau examinaţi şi trataţi de medici cu o
pregătire specială.
Cu timpul, în oraşul Bălţi s-au organizat trei consultaţii
pediatrice. La începutul anilor 50 ai sec. XX, funcţiona un mic
spital pentru copii, situat într-o clădire veche cu un etaj, mai
la deal de biserica „Sf. Nicolae”, în care erau trataţi numai
bolnavii cu boli somatice. Copiii cu maladii specifice
(tuberculoză, boli infecţioase) şi cei care necesitau intervenţii
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chirurgicale continuau să fie consultaţi şi trataţi în secţiile
pentru persoanele adulte. Pe atunci, în spitalul de pediatrie
activau medicii Larisa Ghereke, Ecaterina Curiga, Liuba
Raţimor. L. Ghereke a exercitat funcţia de medic-şef al
Spitalului de copii din 1953 până în 1960; mai apoi, timp de
22 ani, a condus policlinica pentru copii. În februarie 2009, în
vârstă de 87 ani, a decedat în SUA. În perioada anilor 1960–
1964, funcţia de medic-şef al spitalului de copii a fost
exercitată de Ecaterina Curiga.
Începând cu luna septembrie 1964, acest spital de copii
a fost condus de pediatrul Mihai Durnea, absolvent al
Institutului de Medicină din Chişinău (1962), originar din
Bălţi, care timp de doi ani lucrase medic-şef al unui spital
sătesc. Chiar de la bun început, tânărul medic-şef a întreprins
măsuri energice pentru a rezolva două probleme importante,
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a spitalului şi implementarea asistenţei pediatrice specializate (chirurgicale,
neurologice, pulmonologice, gastrointestinale etc.).

Mihai Durnea: medic-şef al spitalului de copii la început de cale
(1964) şi după pensionare (2009), în căminul familial împreună cu
soţia Elena.
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Pe la sfârşitul anilor 60, clădirea spitalului de copii era
într-o stare deplorabilă, practic se ruina. Cu ajutorul
conducerii guvernului (I. Eremei) şi a oraşului Bălţi s-au
eliberat clădirile a două grădiniţe, în care s-a transferat acest
spital, cu condiţia construcţiei noului spital şi a policlinicii
pentru copii. În acest scop, s-a început elaborarea unui
proiect special al clădirilor pentru viitorul complex al
spitalului de copii din Bălţi. La prima etapă a fost construit
sediul propriu-zis al spitalului (1969–1971), apoi policlinica
(1971–1972) şi la urmă – un bloc specializat pentru copiii de
vârstă fragedă. Astfel, în anul 1976 s-a finisat construcţia
acestui spital multifuncţional pentru copii, un merit deosebit
revenindu-i medicului-şef Mihai Durnea, care a monitorizat
construcţia spitalului în condiţii nu chiar atât de favorabile
din punct de vedere financiar.

Bălţi, 1966. Conducătorii instituţiilor medicale
într-un moment de relaxare.
De la dreapta spre stânga: Mihai Durnea, Ilie Goreacii, Gheorghe
Onea, Ion Grama, Lev Marmor, Ion Vangheli, Vladimir Popa, Victor
Calancea şi Nicanor Jantuan.
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După construcţia spitalului, s-a depus un efort
organizatoric şi financiar considerabil pentru dotarea acestui
edificiu măreţ cu utilajul şi aparatajul medical necesar,
precum şi pentru elaborarea procesului de implementare a
asistenţei medicale pediatrice specializate, de profil îngust:
chirurgie şi traumatologie pediatrică (Anatol Ţurcanu),
otorinolaringologie (Remus Tuniţki), serviciul de urgenţă,
anesteziologie şi reanimare pediatrică (Valeriu Neamţu, Oleg
Bozdei ş.a.).
În octombrie 2008, Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova a semnat un Memorandum cu Direcţia suedeză de
cooperare şi dezvoltare, prin care s-a elaborat un proiect
REPEMOL, orientat spre regionalizarea serviciului pediatric
de urgenţă şi terapie intensivă. Conform acestui proiect, se
preconiza ca spitalul de copii din Bălţi (actualmente
Departamentul de pediatrie al spitalului municipal) să devină un centru specializat în domeniul pediatriei de urgenţă,
capabil să acorde ajutor medical copiilor din localităţile de
nord ale republicii la cel mai înalt nivel. Firma suedeză deja a
trimis aparatajul medical modern: de narcoză pentru monitorizarea terapiei intensive, incubatoare, ecografe, inclusiv
Doppler color, pulsoximetre, laringoscoape etc. În această
ordine de idei este îmbucurătoare susţinerea din partea
conducerii municipiului a procesului de cooperare cu specialişti din alte ţări, care acordă un ajutor esenţial.
Fondarea unui complex specializat de asistenţă medicală pediatrică în mun. Bălţi a pus baza ridicării calităţii
serviciilor medicale prestate copiilor, fapt confirmat şi de
indicii morbidităţii şi mortalităţii infantile. Acest lucru se
datorează, în mare măsură, competenţei manageriale şi
profesionale a pediatrului Mihai Durnea, care s-a aflat la
cârma acestei instituţii medicale bălţene aproape jumătate de
secol (1964–2009). Nu în zadar, activitatea rodnică, îndepli292

nită cu mare dăruire, a medicului emerit din RM, a ilustrului
organizator al serviciului pediatric din or. Bălţi – Mihai
Durnea, a fost apreciată şi de populaţie, şi de stat: Eminent al
Ocrotirii Sănătăţii (1970), ordinele „Drapelul Roşu de
Muncă” (1981) şi „Meritul Civic” (1999), titlul Om Emerit
(2004) şi medalia „Nicolae Testemiţanu” (2009).
Conducerea Departamentului Pediatrie al Spitalului
Municipal Bălţi a fost preluată de la Mihai Durnea de către
pediatrul-cardiolog Maria Neamţu, fostă profesoară la
Colegiul de Medicină din Bălţi, specialist cu o pregătire
teoretică şi practică bună şi cu adevărate calităţi manageriale.
Alături de doamna director, continuă să muncească veteranii
serviciului pediatric bălţean: Ada Cozub, Remus Tuniţchi,
Lucian Marina, Oleg Bozbei, Olga Ţâsari, Vitalie Marco,
Leonid Boz, Valentina Cernei şi alţi pediatri profesionişti.

Mihai Durnea şi Maria Neamţu (în centru) cu colaboratorii
Departamentului Pediatrie al Spitalului Municipal Bălţi (2010).
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Este foarte plăcut să auzi de la locuitorii municipiului
Bălţi cuvinte frumoase adresate lucrătorilor medicali, care au
demonstrat, pe parcursul anilor de activitate, capacităţi
profesionale excepţionale şi calităţi pur omeneşti: atenţia şi
susţinerea morală a bolnavilor în perioadele de grea cumpănă. Dintre cei care nu şi-au ştirbit autoritatea de lucrător
medical fac parte: veteranii Alexandru Stratienco, Ion Borş,
Nicolae Hâncu, Elena Goreacii, Ion Balica, Victor Savca,
Cristofor Panea, Valentina Cracan ş.a.
Veteranii bălţeni au fost urmaţi de o armată întreagă
de medici, reprezentanţi ai generaţiei mai tinere, majoritatea
dintre care mi-au fost elevi la disciplina Medicina legală din
cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”. Dintre ei voi menţiona
doar câteva nume: soţii Ion şi Maria Căpăţână, Svetlana
Enache, Silvia Chetrari, Vitalie Pădure, Victor Golobciuc,
Vladimir Pascaru, Alexandru Brînză, Anatol Moscalu,
Veronica Dorogoi, Petru Nedelciuc, Stela Russu-Gorea,
Vladislav Galbur, Valentin Sofronie şi mulţi alţii. Mi-au
rămas doar în amintire răposaţii Leonid Foca şi Mina
Dimitriu.

Colegiul de Medicină din Bălţi

Conform informaţiilor din arhive, predecesorul
actualului Colegiu de Medicină din Bălţi a fost Şcoala de
Felceri şi Moaşe din oraşul Ananiev, fondată în 1924, pe
timpul României Mari. În anul 1940, când or. Ananiev trece
în componenţa Ucrainei, şcoala nominalizată este evacuată în
or. Tiraspol, iar în 1941 odată cu începerea războiului, baza
materială şi documentele şcolii au fost evacuate în altă
localitate a ţării, iar cadrele didactice şi elevii au fost trimişi
pe front.
În 1944, odată cu trecerea Basarabiei sub jurisdicţia
sovietică, şcoala îşi începe activitatea în oraşul Chişinău, dar,
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prin hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici din RSSM
(nr. 729) din 17 august 1945, şcoala, cu 60 elevi şi 2 pedagogi
titulari, este transferată în oraşul Bălţi. În perioada iniţială
procesul de instruire avea loc în orele de după-amiază în
încăperile unei şcoli generale din oraş. Peste un timp, Şcoala
de Felceri şi Moaşe a obţinut o clădire cu două etaje pe strada
Moscova, nu departe de grădină publică din centrul urbei. În
1954, denumirea Şcoala de Felceri şi Moaşe este schimbată în
Şcoala de Medicină.

Sediul Şcolii de Felceri şi Moaşe din Bălţi (1954).

La începutul activităţii sale, Şcoala de Felceri şi Moaşe
din Bălţi pregătea felceri, moaşe, felceri-laboranţi, iar mai
târziu şi tehnicieni-dentişti. Existau grupe cu studiere în
limbile română (moldovenească) şi rusă. După absolvire,
tinerii specialişti erau repartizaţi la lucru în localităţile rurale
ale republicii.
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Până în anul 1968, lecţiile teoretice aveau loc în aulele
şcolii, iar lecţiile practice – în instituţiile medico-sanitare ale
oraşului. Majoritatea elevilor, sosiţi la studii din diferite
localităţi, închiriau gazde, cu excepţia elevilor fără părinţi (de
la casele de copii), care trăiau în unicul cămin al şcolii, situat
în preajma bisericii „Sf. Nicolae”. Pe atunci, şcoala avea mici
terenuri sportive pentru baschet şi volei, unde adesea se mai
juca şi fotbal, iar în mica sală sportivă se antrenau studenţii la
haltere, box şi lupte. În acei ani, în şcoală funcţionau şi
cercuri artistice. În 1952–1953, corul studenţesc era condus de
Gheorghe Eşanu, interpret de cântece populare.
Îmi amintesc câteva crâmpeie din anii 1951–1954, pe
când învăţam la această şcoală. Tainele medicinii le învăţam
fără manuale şi fără a cunoaşte limba rusă. Norocul nostru
era că unele discipline medicale erau predate de medicipracticieni foarte bine pregătiţi, cu studii făcute la Bucureşti,
Viena, Berlin, Paris şi mulţi dintre ei cunoşteau limba
română. Îmi amintesc cu drag de bunii mei învăţători:
farmacistul Mihail Egher, chirurgii Iacob Kotigher şi
Vladimir Râbacov, interniştii Mihail Buhbinder, Samuil
Chişelev, Ion Vovc, Tudor Gâţu ş.a. Am avut ce învăţa de la
aşa personalităţi ca doctorii Lev Marmor şi Irina Suruhanova,
renumiţi organizatori ai sistemului de sănătate publică din
Bălţi; de la severul nostru director Alexandru Şevţov, şeful
de studii Baliura, pedagogii Mihail Hazins, Pavel Pisanciuc,
Danişevschi, Lascenco, Berejnaia ş.a.



Amintiri:

Ştiam cu toţii că farmacologia se studiază cu greu,
trebuie memorizate sute de denumiri de medicamente, iar
obiectul era predat de Mihail Davidovici Egher, un pedagog
principial şi sever. Totodată, dumnealui avea un comportament foarte bun faţă de elevi; ne învăţa cu iscusinţă să
memorizăm medicamentele în limba latină; îşi permitea să
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glumească cu noi, dar distanţat. Îmi amintesc cât de spectaculos petrecea el lucrările de control. După ce repartiza
întrebările fiecărui elev, se aşeza pe scaun în faţa grupei,
supraveghea atent cum lucrăm, apoi desfăcea un ziar şi
începea parcă să-l citească. Noi numai atâta şi aşteptam. Ne
străduiam să copiem pe furiş sau să consultăm colegii, dar în
scurt timp auzeam: „Te văd, te văd”, fără să ia ziarul din faţa
ochilor. Acest procedeu se mai repeta; în unele cazuri îi
nominaliza pe unii elevi, iar noi de la început rămâneam
nedumeriţi: cum ne observa dumnealui prin ziar? La recreaţii
întreţineam discuţii aprinse, până am găsit explicaţia fenomenului. Secretul „văzutului prin ziar” era foarte simplu: în
ziar se făceau găuri mici, prin care se vizualiza toată situaţia
din jur. Prin acest truc, Egher deveni bine cunoscut de mai
multe generaţii de studenţi ai Şcolii de Felceri şi Moaşe din
Bălţi, dar şi unul dintre cei mai îndrăgiţi pedagogi – prin calităţile sale excepţionale pur omeneşti. În timpul studiilor la
institutul de medicină adesea îl vizitam pe Mihail Davidovici
la farmacia din centrul oraşului, unde lucra de mulţi ani. Să-l
fi văzut cât de mulţumit era dumnealui de vizită, că nu este
uitat de foştii săi elevi, şi se bucura nespus de cei care îşi
continuau studiile.
 Mi s-a fixat în memorie
dimineaţa zilei de 5 martie 1953, când
noi, studenţii grupei de felceri, ne
aflam la orele practice de chirurgie în
spitalul nr.1 din Bălţi cu pedagogul
nostru Vladimir Lvovici Râbacov şi
discutam despre o patologie chirurgicală la patul bolnavului. Aproximativ
pe la ora 10.00 prin difuzor s-a
comuni-cat vestea despre moartea
scumpului nostru conducător, învăţător
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şi părinte al tuturor popoarelor înjosite – Iosif Vissarionovici
Stalin (Djugaşvili). Momentan, toţi parcă muţiseră; priveam
nedumerit unul la altul şi nu înțelegeam în ce situaţie am
nimerit. Peste câteva clipe, doctorul Râbacov a început să
plângă isteric, în hohote, iar cei din jur, fără să vrea, au
început şi ei să plângă. Aveam impresia că s-a prăbuşit
pământul şi în curând se va stinge soarele odată cu moartea
lui tătuca Stalin. Peste 15–20 minute de amorţeală stupidă,
plânsetele parcă se potoliseră şi stimatul nostru pedagog a
început să ne vorbească domol, cu un accent specific evreiesc,
despre meritele marelui Stalin faţă de toate popoarele lumii,
că moartea lui este o imensă şi irecuperabilă pierdere, că
astfel de persoane se nasc o dată la o mie de ani şi numai Uniunea
Sovietică a avut norocul să aibă aşa conducător genial. Trei zile,
tot poporul sovietic a fost în doliu, iar noi, studenţii, ne
bucuram că am fost scutiţi de lecţii. Am întâlnit, însă, şi
persoane care nu plângeau, nu se văicărau, fără mari semne
de tristeţe pe faţă sau durere sufletească pronunţată.
Acum, mi-aş permite să-i reproşez mult stimatului
nostru pedagog la chirurgie, domnului Vladimir Lvovici
Râbacov, că atunci, în martie 1953, el nu a avut perfectă
dreptate, când s-a exprimat că o dată la o mie de ani se nasc
aşa oameni ca generalisimul Stalin. Doar se ştie foarte bine
că, în realitate, ei se plodesc cu mult mai des în toată lumea.
Deci, apare întrebarea: cu cât mai răi decât Stalin au fost
Hitler, Lenin, Beria, Mussolini, Ciombe din Congo, Pol Pot cu
khmerii roşii în Cambodgia, Saddam Hussein în Irak ş.a.? Aş
fi curios acum să-i aud părerea domnului Râbacov şi a altora
de seama lui în această privinţă. Sau cum putem explica
cuvintele cunoscutului scriitor rus Maxim Gorki, care
spunea: Lenin a devenit „iacobinul-şef” al revoluţiei, om cu o
totală lipsă de moralitate, o atitudine nemiloasă şi necruţătoare,
când este vorba despre viaţa maselor.
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Mă înţelesesem cu colegii să petrecem împreună
revelionul 1954 în sala de festivităţi a şcolii. Către acest
eveniment, noi, cei mai mari, deja absolvenţi, am hotărât să
fim la nivel faţă de cei mai mici, mai cu seamă faţă de fete.
Fiecare trebuia să se pregătească de revelion cât mai bine. Eu,
bălţean, am împrumutat de la bunelul meu o pălărie de
culoare neagră, ochelarii, bastonul şi mi-am improvizat o
mască. Am intrat fudul în localul şcolii şi le-am demonstrat
prietenilor cu ce „zestre” am sosit. Ei s-au mirat, întrucât nu
aveau nici măcar haine pentru astfel de festivitate. În scurt
timp, fără a observa, a dispărut fără urme toată zestrea mea,
iar căutările mele nu s-au încununat cu succes. Toţi colegii
îmi spuneau că nu ştiu şi nu au văzut nimic. Abia peste
câţiva ani, Victor Bărbieru s-a destăinuit că acest lucru a fost
organizat de Gheorghe Cotelea, la care au participat şi alţi
colegi. Acum imaginaţi-vă câte mustrări aspre am avut de la
mama şi de la bunel.
 Pe parcursul anilor de studii la Şcoala de Felceri şi
Moaşe, unii studenţi practicau diverse probe sportive (fotbal,
baschet şi volei), la care se organizau şi competiţii. Pe terenul
de baschet adesea îl vedeam pe un medic tânăr şi zvelt, cu
numele Gheţeul Victor, care juca bine şi totodată îi invita pe
studenţii noştri să se antreneze împreună cu el. Din grupa
noastră mai frecvent jucau Nicolae Gaisan, Victor Bărbieru,
Jan Iuhtimovschi, Petru Nicolaeş, Anatol Marcu ş.a. În
timpul competiţiilor, se adunau cu bucurie mulţi suporteri
din rândul studenţilor, fani şi susţinători ai echipelor respective, care deveneau foarte gălăgioşi, adesea chiar agresivi,
gata să se încaiere la bătaie, pe la sfârșitul competiţiilor.
După una din astfel de competiţii, care a avut loc într-o
sâmbătă, dintr-o acţiune copilărească, am avut ocazia să
pătimesc şi eu, dar totul a trecut cu bine, fără consecinţe. S-a
întâmplat aşa că de la terenul de baschet toţi băieţii ne-am
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îndreptat spre localul şcolii, mingea se afla la mine. În drum
spre clădire, colegii se mai opreau, discutau, iar eu mergeam
înaintea lor. Şi iată mi-a venit o idee: să-i sperii pe colegii
mei, când vor intra în şcoală. Am intrat repede în clădirea
şcolii, am mers pe coridorul lung şi niţel întunecos şi m-am
ascuns după colţ, aşteptând să-l lovesc cu mingea pe cel care
va intra primul. Peste un timp, am auzit paşi care se apropiau de mine, dar eu tocmai aşteptam să arunc cu mingea în
cineva. Datorită întunericului din coridor, l-am lovit cu
mingea nu pe unul din colegi, ci pe însuşi directorul şcolii, dl
Şevţov, de i-au zburat ochelarii. Înţelegând evidenta greşeală
şi posibilele consecinţe, eu am fugit neobservat la etajul doi şi
m-am ascuns într-o clasă. În acel timp, colegii mei se aflau
încă afară şi nu ştiau nimic despre cele întâmplate. Mai
târziu, directorul l-a invitat pe Severin Azrielovici Engler,
dirigintele grupei noastre, să clarifice cazul şi să-i raporteze,
dar nu a mai aflat nimic şi incidentul a trecut nepedepsit.
Totuşi, peste 8 ani, eu i-am mărturisit domnului Engler,
prezent la nunta mea, că vinovatul de atunci am fost eu.
Anul 1968 a fost foarte încordat şi anevoios pentru
colectivul şi directorul Şcolii de Medicină din Bălţi, dl Ion
Baciu, care trebuia să se ocupe cu schimbarea localului şcolii.
Astfel, prin hotărârea comitetului executiv orăşenesc, în
localul Şcolii de Medicină a trecut Şcoala Muzicală, eliberând
clădirea pentru Institutul Pedagogic, iar Şcoala de Medicală a
fost transferată în unul din blocurile de studii ale Institutului
Pedagogic de pe strada Artiom, din cartierul Pământeni.
Când s-a terminat procesul de transferare, tânărul director al
Şcolii de Medicină a fost luat („subit”) în armata sovetică şi
trimis tocmai în oraşul Vorkuta, pentru a face doi ani de
serviciu militar.
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova (nr.
440) din 25 iunie 1992, denumirea Şcoala de Medicină se
300

schimbă în Colegiul de Medicină. Parţial, au fost modificate
planurile de studii şi s-au elaborat programe corespunzătoare noului sistem de instruire, adaptat la obţinerea
calificativelor: asistent medical, felcer-laborant şi tehnician
dentist. Pe măsura posibilităţilor, toate cabinetele şi laboratoarele de studii au fost înzestrate cu materiale ilustrative şi
aparatajul respectiv, menite să contribuie la însuşirea
deprinderilor practice.

Sediul Colegiului de Medicină din Bălţi, 2010

Mulţi dintre absolvenţii Colegiului de Medicină din
Bălţi şi-au continuat studiile la institutul de medicină,
desfăşurându-şi apoi activitatea ştiinţifică şi pedagogică în
cadrul diferitor catedre ale institutului sau în instituţiile
medicale ştiinţifico-practice din republică, devenind specialişti de vază, savanţi, profesori universitari.
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Absolvenţii Colegiului de Medicină din Bălţi –
profesori universitari

Numele şi
prenumele

absolvirii
universităţii

doctor
(candidat) în
ştiinţe

doctor
habilitat

profesor
universitar

Numărul
publicaţiilor

N U L

absolvirii
colegiului

A

Dovganschi
Andrei
Podubnâi
Ion
Procopişin
Vasile
Iarovoi
Petru
Prisăcaru
Ion
Corlăteanu
Mihai
Baciu
Gheorghe
Roşca
Petru
Opopol
Nicolae
Ostrofeţ
Gheorghe
Galeţchi
Petru
Niguleanu
Vasile
Cazacu
Porfirie
Tintiuc
Dumitru
Sofroni
Mircea

1950

1956

1962

1971

1981

140

1951

1957

1964

–

1991

100

1951

1957

1970

1986

1989

235

1952

1958

1970

1993

–

345

1953

1959

1966

1977

1981

130

1954

1960

1967

1983

1985

200

1954

1963

1966

1983

1988

496

1955

1961

1971

–

2000

115

1955

1966

1971

1991

1994

260

1955

1969

1978

2000

2008

210

1956

1963

1970

–

1991

100

1957

1963

1966

1983

1988

115

1957

1967

1972

–

1998

160

1963

1970

1980

1988

1990

320

1974

1983

1989

1996

1997

230
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În 65 de ani, de la fondare şi până în prezent, actualul
Colegiu de Medicină din Bălţi a fost condus de următorii
directori:

Pavel
Iudelschi
(1945–1946)

Iulian
Casperschi
(1946–1949)

Natalia
Veselceacova
(1949–1953)

Alexandru
Şevţov
(1953–1959)

Pavel Pisanciuc
(1959–1964)

Ion Baciu
(1964–1968)

Savelii Rozneriţa
(1968–1986)

Teodor Dulghieru
(1986–1988)

Vasile Enachi
(1988–2008)

Anatol Roşca
(2008–2010)
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Unii dintre absolvenţii Şcolii de Medicină din Bălţi au
devenit, peste ani, conducători ai Ministerului Sănătăţii şi ai
instituţiilor medico-sanitare publice de rang republican: Ion
Sorocean şi Andrei Gherman – miniştri ai Sănătăţii; Petru
Iarovoi, Vasile Procopişin şi Dumitru Tintiuc – viceminiştri
ai Sănătăţii; Ion Prisăcaru – om de stat, deputat în primul
parlament al Republicii Moldova; Petru Galeţchi – primprorector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”; Ilie Mohorea – şef Direcţia Principală Farmaceutică pe lângă MS din RSSM; Grigore Ghinjul – fondatorul
şi primul medic-şef al sanatoriului „Codru”, Călăraşi;
Nicolae Gaisan – medic-şef al Dispensarului dermato-venerologic din oraşul Cernăuţi; Efim Tiron – medic-şef al Spitalului raional Rezina; Anatol Marcu – medic-şef al sanatoriului „Patria” din Sergheevka, apoi medic-şef al Dispensarului dermato-venerologic din Bălţi; Anatol Eriomenco –
medic-şef al Spitalului de psihiatrie din Curchi, ulterior
medic-şef adjunct al Spitalului Republican de Psihiatrie;
Boris Rusnac – medic-şef al staţiei sanitaro-epidemiologice
republicane; Nicolae Ţârfa şi Ion Dumitraş – preşedinţi ai
Asociaţiei Naţionale „Crucea Roşie” din Republica Moldova;
Mircea Sofroni – director al Institutului Oncologic; Victor
Scorţescu – director al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de
Recuperare a Cancelariei de Stat.
O mare parte din foştii absolvenţi ai Şcolii de Medicină
din Bălţi au ocupat posturi de conducere de rangul al doilea:
Mihail Corlăteanu – medic-şef adjunct al Spitalului
Republican de Traumatologie şi Ortopedie; Nicolae Opopol vicedirector al Centrului Naţional de Medicină Preventivă;
Ion Cebotaru - medic-şef adjunct al Centrului de Medicină
Preventivă din oraşul Chişinău, ş.a.
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Ion Sorocean,
ministru al
Sănătăţii

Andrei Gherman,
ministru al
Sănătăţii

Petru Iarovoi,
viceministru al
Sănătăţii

Dumitru Tintiuc,
viceministru al
Sănătăţii

Boris Rusnac,
medic-şef al
Staţiei sanitaroepidemiologice
republicane

Grigore Ghinjul,
primul medic-şef al
sanatoriului
„Codru”
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Gheorghe Baciu,
director al
Centrului de
Medicină Legală

Petru Galeţchi,
prim-prorector al
USMF „Nicolae
Testemiţanu”

Anatol Marcu,
medic-şef al
dispensarului
dermatovenerologic din
Bălţi

Ion Dumitraş,
preşedinte al
Asociaţiei
Naţionale
„Crucea Roşie”

Mircea Sofroni,
director al
Institutului
Oncologic

Victor Scorţescu,
director al
Asociaţiei CurativSanatoriale şi de
Recuperare a
Cancelariei de Stat
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În municipiul Bălţi, sistemul de specializare şi
perfecţionare a cadrelor medicale cu studii medii s-a introdus
în 1977, odată cu fondarea filialei Şcolii de Specializare şi
Perfecţionare din Chişinău. Primul ei conducător a fost
Alexandru Pavlic. Prin ordinul ministrului Sănătăţii, nr. 162
din 31.05.1989, filiala şcolii din Bălţi obţine statut de instituţie
regională de sine stătătoare şi i se atribuie specializarea şi
perfecţionarea cadrelor medicale cu studii medii din 15
raioane din nordul republicii. În funcţia de director a fost
numit Mihai Ababii, iar de vice-director – Ana Ciobanu,
care exercită funcţiile respective până în prezent. În scurt
timp, şcoala este reorganizată în Centrul de formare
profesională a lucrătorilor medicali şi farmaciştilor cu studii
medii. Instituţia activează în baza propriilor programe de
studii, elaborate pentru majoritatea disciplinelor medicale de
bază, cu durata de 0,5-2 luni. Procesul de studii este realizat
de 12 pedagogi titulari şi circa 120 de specialişti la
disciplinele cu un număr redus de ore.

Centrul de formare profesională a lucrătorilor
medicali şi farmaciştilor cu studii medii.
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IX
VIAŢA CULTURALĂ
Smulgeţi-mi chipul care mi-a rămas,
Singurul ce-l am de după mască…
Aplaudați-mă cu palma pe obraz!
Nichita Stănescu

Tradiţiile culturale

În cele mai îndepărtate vremuri, toate formele de artă a
unui popor se transmiteau doar din „gură în gură”, verbal,
din generaţie în generaţie. Majoritatea tradiţiilor culturale se
păstrau în memoria oamenilor cu mare exac-titate şi grijă.
Bogăţiile culturale ale unui neam adesea deve-neau obiceiuri
şi parte componentă a vieţii lui. Nu au făcut excepţie în acest
sens nici străbunii noştri – ei ne-au lăsat o bogată artă
populară. De exemplu, sărbătoarea „Drago-betele” a apărut
încă în Dacia şi se mai păstrează până în prezent ca un
frumos obicei.
Referitor la cultura tradiţională a moldovenilor,
Gh.
Cârţu scrie cu multă dibăcie: „…Dacă intri în casa cea mare a
gospodarului nostru, dintr-un sat din ţinutul Bălţilor, ce-ţi
trage atenţia este mirosul tare de busuioc şi levănţică. Spre
răsărit, deasupra ferestrelor se întinde şirul de icoane sfinte
împresurate cu ştergărele albe şi cu mult admiratele cruci de
busuioc, potrivite cu atâta meşteşug în jurul chipurilor sfinte,
încât rămâi uimit de gustul artistic al gospodinei noastre
moldovence.
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Bogăţia artistică a industriei casnice se vede la ţesăturile de lână ale „scorţurilor” ori covoarelor şi lăicerelor.
Natura care ocroteşte şi învaţă pe român în şcoala ei cea
mare, dragostea şi darul de a o avea mereu aproape, o face
pe gospodina noastră să reproducă aievea verdeaţa frunzei,
farmecul florilor, avându-le în ochi, aşternute pe pereţi, în
timpul anului.
Cum intri pe poarta gospodarului bălţean, te entuziasmează portiţa îngustă, care are deasupra-i podoaba
arcului de triumf, ori a troiţei, cu adevăratele ei aspecte. La
fântâna cu cumpănă de pe vale, trocuţa de apă, ghizdelele,
hălăile sunt încrustate şi înflorite de mână cucernică a celui
ce şi-a jertfit osteneala şi banul, dând apă prin fântâna făcută
pentru cei însetaţi. La doi, trei metri de izvorul cristalin, se
ridică mândru şi tainic chipul sfintei cruci, cu tot felul de
împodobiri, pentru evlavia creştinismului.
Produs al aceluiaşi spirit artistic sunt şi jocul, hora şi
sârba de la Bălţi, cu melodia tărăgănată şi duioasă, cântecul
doinelor din şesurile Bălţilor, frământând patimă, durere ori
revoltă, cântecul vesel al lăutarului moldovean, care
descreţeşte frunţile şi mai ales versul doinei, horei şi bala-dei,
care, în comparaţii, simboluri, descripţii şi mai ales în
armonia ritmului şi a rimei, îl arată pe răzeşul moldovean
vădind comori poetice nebănuite în suflet. Aceeaşi bogăţie de
închipuire şi stări sufleteşti o găsim şi în cântecul de lea-găn,
în baladă, basm şi în zicătoarea populară. Cu o popula-ţie de
ţărani moldoveni de 90%, înstăriţi şi cu suflet bogat şi artistic,
ţinutul Bălţilor a păstrat întotdeauna încă vie memoria
vremurilor fericite ale bătrânei Moldove a lui Ştefan cel
Mare”1.
Multe elemente din cultura tradiţională a
moldovenilor, descrise de Gheorghe Cârţu, sunt reflectate şi
în lucrarea „Descrierea Moldovei” a lui Dimitrie Cantemir,
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care aminteşte despre obiceiurile strămoşilor la nunţi şi la
înmormântări, ce, de asemenea, fac parte din cultura noastră
tradiţională multiseculară.

O nuntă la începutul sec. XIX.
(Din arhiva lui Iulius Popa)

Chiar şi la începutul secolului al XIX-lea, în oraşul
Bălţi, ca şi în întreaga Basarabie, mai exista o cultură naţională bine determinată, care se dezvolta conform tradiţiilor
transmise din generaţie în generaţie. Anexarea Basarabiei la
Rusia, spre nefericirea noastră, a oprit-o, rămânând în stadiul ei de primitivitate, aproape aşa ca până la 1812. În primul rând, din cauza pierderii legăturilor culturale cu matca
ei naturală şi influența altei culturi, străină poporului nostru2.
În oraşul Bălţi, ca şi în alte localităţi basarabene, predominau muzica şi dansurile populare. Cu timpul, se construiau diferite edificii de cultură; în mare măsură doar la
iniţiativa şi din contul persoanelor fizice, care dispuneau de
suficiente surse financiare, întrucât statul nu era interesat în
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dezvoltarea culturală a populaţiei băştinaşe, ci dimpotrivă.
Spre exemplu, este stabilit că la 28 februarie 1903, către
direcţia de poliţie a judeţului Bălţi s-a adresat locuitorul
oraşului, Spiridon Malai, cu o petiţie (nr. 154-903), prin care
solicita aprobarea proiectului pentru construcţia din contul
propriu a unui teatru din lemn în limita oraşului Bălţi3. Cât
de nobilă a fost propunerea acestui cetăţean, însă conducerea
oraşului nu a acceptat-o.
În anii 50–60 ai secolului al XIX-lea, în mediul etnocultural dintre Prut şi Nistru se manifestau tot mai evident
conştiinţa naţională moldovenească şi tendinţa de eliberare
naţională, care aveau exponenţii lor. Printre aceştia a fost şi
moşierul Constantin Cristi, care în 1862 s-a adresat guvernatorului Basarabiei, F. de Verayon, cu rugămintea de a i se
autoriza deschiderea unei întreprinderi poligrafice –
„Tipografia moldovenească”. Însă, guvernatorul a refuzat
cererea, având informaţia că C. Cristi „făcea parte din moldovanofili” şi temându-se că ar putea tipări cărţi „care nu
corespund cu vederile guvernului rus cu privire la popula-ţia
moldovenească a Basarabiei”4.
Au supravieţuit simpatiile naţionale şi pentru cultura
naţională – în domeniul teatrului, folclorului muzical şi
muzicii în general. Folclorul muzical s-a menţinut neatins în
tot timpul dominaţiei ruseşti5. S-au păstrat deprinderile şi
gusturile teatrale şi muzicale, cu caracter naţional. Ele s-au
manifestat constant în ciuda tuturor eforturilor oficiale de
rusificare a Basarabiei şi s-au păstrat până la primul răz-boi
mondial. Chişinăul a fost vizitat de către artiştii români,
bucurând publicul dornic de muzică şi reprezentaţii teatra-le
în limba română6. După revoluţia din 1905 apar şi unele
încercări de teatru şi muzică naţională ale amatorilor basarabeni. A rămas de neuitat serata de la Odessa din 1899,
organizată de studenţii moldoveni din Basarabia. Orchestra
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românească a cântat bucăţi naţionale, iar dansurile executate
de studenţi au fost repetate la cererea publicului7.
Spre finele sec. XIX şi începutul sec. XX, în Bălţi
devenise popular taraful condus de iscusitul muzician
Costache Parno (1856–1912), care a studiat muzica încă din
copilărie. Ceva mai târziu, C. Parno a pus bazele orchestrei
de instrumente populare, compusă din 18 interpreţi; a predat
muzica la colegiul orăşenesc, devenind cunoscut pe întregul
plai basarabean. Fiul lui Costache Parno, Ion, a devenit un
renumit savant-matematician şi pedagog, care, la rândul său,
a dus faima ştiinţei moldoveneşti peste hotarele ţării.

Orchestra de instrumente populare, condusă de C. Parno.

La începutul secolului XX, din Iaşi a venit la Bălţi
cântăreţul Lemiş, care era considerat inima moldovenismului. Aici s-a şi stabilit cu traiul. Se spune că nu exista
petrecere moldovenească fără privighetorescul glas al lui
Lemiş. Marele triumf al cântăreţului i-a înspăimântat pe ruşi
şi, după câţiva ani, l-au expulzat din regiune, pentru
propagandă românească8.
Pe timpuri, în oraşul Bălţi era cunoscut şi vioristul
Dumitru Căldare, fără de care nici o nuntă nu se trecea. El a
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fost acela care, prin anii 70 ai sec. XX, a organizat şi a con-dus
activitatea glorioasă a ansamblului „Lăutarii”, căruia în 1972
i s-a conferit titlul onorific „Ansamblu popular”. Alături de
Dumitru Căldare activau naiştii V. Semenovici, Valeriu
Nicov; şi-a început activitatea interpretul Tudor Beţianu.
Activitatea orchestrei „Lăutarii” din Bălţi a căpătat o nouă
ascensiune la începutul anilor 90, când conducerea ei a
preluat-o tânărul acordeonist V. Gribincea.
Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi a fost prima
instituţie de stat, care s-a preocupat de studierea şi păstrarea
tradiţiilor culturale. Muzeul a fost fondat în 1960; primul
director a fost Petru Guriţencu, iar în calitate de muzeograf a
activat Gheorghe Boiangiu. Spre regret, s-au păstrat puţine
date despre activitatea acestui muzeu. Cea mai tristă este
perioada aflării muzeului, timp de 30 de ani, în sediul
Catedralei „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, după ce
interiorul ei a fost nemilos devastat: icoanele – distruse,
pereţii – acoperiţi cu multe straturi de vopsea. În acea
perioadă la cârma muzeului se aflau I. Jilin, I. Bălan, J.
Bondarenco şi V. Beşliu.
Ulterior, la identificarea şi păstrarea tezaurului
cultural-istoric al plaiului bălţean au participat şi alţi colaboratori-entuziaşti dezinteresaţi, în frunte cu actualul
director, doamna Ludmila Dobrogeanu: Tamara Dubai,
Lucia Neagu, Lidia Leşan, cunoscuta actriţă Lidia NorocPânzaru, iar unii promotori ai culturii naţionale şi-au început aici activitatea. În ultimii ani, această instituţie este
ctitorită grijuliu de Secţia Cultură a executivului bălţean, de
dna Inga Cojocaru, specialist principal în domeniul biblioteci, patrimoniu şi muzee al secţiei nominalizate, de dna
Zinaida
Dolinţă,
directorul
bibliotecii
municipale
„E. Coşeriu”.
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Colaboratorii Muzeului de Istorie şi Etnografie, aflat în incinta
Catedralei „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”(Anii 60–70 ai sec. XX)

În 1991, muzeul a fost transferat în localul clubului
„Constructorul”, într-o clădire avariată de pe strada Păcii, 49,
unde s-a aflat timp de 15 ani. Lăudabil este faptul că
autorităţile publice locale au contribuit mai apoi la acordarea
unui spaţiu adecvat pentru muzeu. Astfel, prin decizia (nr.
78) a domnului primar Vasile Panciuc, din 12 februarie 2004,
Muzeului de Istorie şi Etnografie i s-a oferit un local pe
strada Lăpuşneanu, 2. Actualmente, peste 30 mii de
exponate, păstrate cu mare grijă de colaboratorii muzeului,
ne povestesc despre trecutul îndepărtat al oraşului. Pentru
vizitatori se organizează expoziţii tematice.
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Tamara
Dubai

Ludmila
Dobrogeanu

Directoarea muzeului
Ludmila Dobrogeanu cu
Lidia Noroc-Pânzaru.

Lucia
Neagu

Lidia
Leşan

L. Dobrogeanu cu Inga Cojocaru, şef
adjunct al secţiei Cultură a Primăriei
Bălţi.

În prezent, în oraşul Bălţi funcţionează mai multe
instituţii de cultură şi odihnă: Teatrul Naţional „Vasile
Alecsandri”; Centrul de Cultură şi Artă; Palatul Municipal de
Cultură; Casa de cultură „Flacăra”; Şcoala de Muzică
„George Enescu”; Pinacoteca; Cinematograful „Patria”;
biblioteca municipală şi altele.
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Arta teatrală şi interpretativă

Chiar în primii ani după reunirea Basarabiei cu Patriamamă, în oraşul Bălţi a înviat cultura teatrală. Localurile mici
ale teatrelor existente nu mai satisfăceau cerinţele
locuitorilor. La iniţiativa miliardarului bălţean Ştibelmaher,
în centrul oraşului s-a început construcţia unui ansamblu
arhitectural al teatrului „Scala”, din care făceau parte două
cinematografe – „Lux” şi „Modern”, situate de ambele părţi
ale teatrului. Teatrul a fost inaugurat în anul 1934, devenind
mândria nu numai a bălţenilor.
Teatrul „Scala” era la moda timpului, frumos: faţadă
cu şase coloane rotunde, în interior – două foaiere, sală cu
balcon, scenă, cabine de machiaj, ateliere şi o impecabilă
acustică. Oriunde ar fi stat, spectatorul auzea chiar şi şoaptele
de pe scenă.

Teatrul „Scala” din Bălţi.
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În timpul celui de-al doilea război mondial, Cinematograful „Modern” şi foaierul Teatrului „Scala” au fost
distruse, iar în 1945 numai foaierul teatrului s-a restaurat. În
anul 1946, în foaierul restaurat şi-a început activitatea teatrul
rus. Abia peste 11 ani (21.03.1957), la insistenţa unor
conducători ai Ministerului Culturii (Artimon Lazarev,
Anatol Corobceanu, Vsevolod Anghel, Leonid Cemortan şi
Andrei Lupan), la Bălţi se fondează şi o trupă moldovenească. Deja la 26 aprilie 1957 a fost anunţat un concurs, prin
care urma să fie selectaţi tineri pentru a fonda o trupă
naţională la teatru. Concursul s-a desfăşurat în incinta Teatrului „Scala”, în care activa teatrul rus. Din 160 de candidaţi
au fost selectaţi 24. La 16 mai 1957, când trupa trebuia să-şi
înceapă activitatea, s-au prezentat doar 10 persoane:
Valentina Chiţac, Ala Cazacu, Veronica Savca, Iulian Codău,
Vasile Buzatu, Vasile Bodorin, Victor Ciutac, Maria Coban,
Alexandru Morarenco şi Tudor Osoianu. Regizor a fost
numit Boris Harcenco, iar director adjunct – Vasile Răileanu.
În luna iulie a aceluiaşi an, trupa s-a completat cu numărul
necesar de artişti: Mihai Volontir, Anatol Pânzaru, Pelaghia
Potângă, Grigore Grigoriu, Lidia Noroc-Pânzaru, Mihai
Ciobanu, Efim Lazarev ş. a.
Deja la 11 august 1957, tânărul colectiv de artişti
autohtoni a prezentat primul spectacol după piesa „Chiriţa în
Iaşi sau Două fete şi-o neneacă” de Vasile Alecsandri. Din
distribuţie făceau parte: Mihai Volontir, Iulian Codău, Anatol
Pânzaru, Veronica Savca, Victor Ciutac, Efim Lazarev,
Alexandru Morarenco, Vasile Buzatu şi Valentina Chiţac.
Multe spectacole au fost puse în scenă şi în alte oraşe, chiar şi
peste hotarele republicii. Nu întîmplător marele artist Iulian
Codău şi-a intitulat cartea (2004) „Teatru pe roate”, ceea ce
reflectă particularităţile reale de activitate ale teatrului.
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În 1979 s-a început construcţia noii clădiri, pe locul
fostului Teatru „Scala” din centrul oraşului Bălţi. Proiectul
teatrului a fost elaborat de I. A. Galperina, cunoscut arhitect
din Moscova, care a folosit o artă monumentală modernă pe
atunci. În figurile sculptate pe faţadă se pot evidenţia
imaginile a trei renumiţi artişti ai teatrului bălţean: Mihai
Volontir, Anatol Pânzaru şi Iulian Codău.

Numele lui Vasile Alecsandri i se conferă teatrului la 4
mai 1966, iar la 19 ianuarie 1970, teatrul este reorganizat în
Teatrul Moldovenesc Muzical-Dramatic şi Teatrul Rus.
Printr-o decizie a Guvernului, la 26 ianuarie 1990, Teatrului
„Vasile Alecsandri” i se conferă statut de „naţional”, devenind primul teatru dramatic naţional din Republica
Moldova.
Funcţia de director al teatrului bălţean a fost deţinută
succesiv de: Alexandr Rogalin (1957–1958), Ivan Kostâliov
(1958–1959), Teodor Marşalcovschi (1970–1974), Mihai
Grecu (1974–1978), Ştefan Crigănuţă (1978–1981), Aurel
Puică (1983–1986), Eugeniu Caras (1987–1988), Pavel Proca
(1989–1990), Anatol Răcilă (1990 – până în prezent, din 2004
– director general). Un rol deosebit în fondarea Teatrului
„V. Alecsandri” din Bălţi le-a revenit regizorului Boris
Harcenco şi pictorului A. Zagranicinov9.
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De menţionat că pe timpul regimului comunist
oamenii cu deosebite merite în cultură, ştiinţă şi în alte
domenii de activitate intelectuală, cu alte cuvinte, adevăraţii
promotori ai culturii şi progresului naţional, erau marginalizaţi, iar munca lor istovitoare era ignorată şi
neobservată de unii demnitari cocoţaţi în posturi înalte de
conducere.

Colectivul Teatrului „Vasile Alecsandri”.
În centru – directorul Anatol Răcilă.

În 1996, la sugestia directorului teatrului, dlui Anatol
Răcilă, la Universitatea „Alecu Russo” (rector – academicianul Nicolae Filip) s-a înfiinţat Facultatea Actorie.
În ziua de 22 octombrie 2001, cu prilejul aniversării a
180-a a Bardului de la Mirceşti, a fot dezvelit bustul lui Vasile
Alecsandri, donaţie a fundaţiei „Mihai Viteazul” din Iaşi.
În Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi au
activat şi mai continuă să activeze cu dăruire deja câteva
generaţii de artişti, care au bucurat şi mai bucură spectatorii
bălţeni. Au devenit veterani ai teatrului renumiţii artişti
Mihai Volontir, Anatol Pânzaru, Iulian Codău, Lidia Noroc320

Pânzaru, Efrosinia Volontir, Mihai Grecu, Pavel Proca. Ceva
mai târziu, şi-a început cariera de artist o generaţie mai
tânără: Ana Jitaru, Anatol Răcilă, Emilia Lupan, Victor
Odagiu, Iulia Şumanschi, Anatol Burlacu, Vitalie Todiraş,
Efrosinia Ureche, Ion Marcoci, Constantin Stavrat, Gheorghe
Crudu ş.a. Din a treia generaţie de actori talentaţi fac parte:
Ala Rusu, Radu Tabarcea, Ina Paladi, Onorina Burlacu, Lilia
Ţugui, Silvia Ţurcanu, Ina Ilaşciuc, Irina Ţăruş-Bejan, Cristi
Scripca, Ciprian Răcilă, Mihaela Luşov, Snejana Moga, Maria
Rusu ş.a.
Mihai Volontir face parte din cohorta tinerilor
basarabeni care au copilărit în condiţii anevoioase – război,
foamete, deportări şi lipsuri elementare în anii postbelici. A
trecut prin mari greutăţi, dar a muncit şi a luptat cu
demnitate şi a învins. Soseşte la Bălţi în 1957, la vârsta de
doar 23 de ani, şi se încadrează plenar în viaţa de artist a
viitorului Teatru „Vasile Alecsandri”. Trece toate etapele de
ucenicie şi studiere a artei profesionale. Spiritul cutezător,
capacităţile artistice înnăscute şi înalta ţinută interpretativă
de care a dat dovadă dintotdeauna îl ridică la nivelul marilor
artişti ai timpului. Mihai Volontir este onoarea oraşului şi
republicii, iar măiestria lui de actor lasă o amprentă profundă
în cultura naţională contemporană.
Adevăratul talent, deprinderea de a munci până la
sacrificiu şi caracterul artistic desăvârşit îl fac pe Mihai
Volontir cunoscut, ca actor şi regizor, departe de meleagurile
moldave. Arta interpretativă i-a fost admirată la justa valoare
pe întregul areal al fostei URSS. Prin rolurile sale – Dimitrie
Cantemir în filmul cu acelaşi nume, Budulai în „Ţiganii” şi
multe alte roluri – el şi-a demonstrat măiestria de artist
talentat.
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Pe bună dreptate actorul şi regizorul M. Volontir a fost
distins cu numeroase premii şi titluri onorifice: Artist al
poporului din RSSM (1974); Premiul de Stat al RSSM (1976);
Premiul Naţional al RSFSR şi Premiul fraţilor Vasiliev din
Federaţia Rusă (1980); Artist al poporului din URSS (1984);
Cetăţean de Onoare al mun. Bălţi şi Ordinul Republicii
(2000). În anul 2009, Academia de Ştiinţe a R.M. i-a conferit
ilustrului om de teatru şi film titlul onorific Doctor Honoris
Causa.
Mihai Volontir, prin comportamentul său, a dovedit cu
prisosinţă că a fost şi rămâne un patriot al plaiului natal, al
oraşului drag şi al Teatrului „Vasile Alecsandri”, în care
activează rodnic peste o jumătate de secol. A avut mai multe
ocazii şi oferte de a pleca pentru o viaţă mai uşoară, dar a
dovedit că este un bun patriot.
Fără îndoială, Mihai Volontir este un artist de talie
internaţională, unul dintre cei mai remarcabili actori ai
neamului şi plaiului nostru mioritic, unul dintre fondatorii
teatrului bălţean şi promotorul unui stil excepţional în
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activitatea teatrului dramatic. În calitate de actor de film, M.
Volontir ne-a dus faima departe peste hotarele ţării.
Anatol Pânzaru – personalitate de mare valoare,
cunoscută departe de meleagurile bălţene, cu urme adânci în
viaţa teatrală contemporană. Parcurgând toate etapele,
însuşind toate secretele artei teatrale şi fiind mereu în
ascensiune, a devenit unul dintre cei mai mari regizori şi
artişti autohtoni.

În postura de prim-regizor al Teatrului „V. Alecsandri” el a promovat în repertoriul trupei multe lucrări ce au
conturat profilul teatrului bălţean, a stimulat creaţia individuală a actorilor, orientând-o spre mesajul concret al textului dramatic. De aici rezultă originalitatea concepţiei sale de
regizor, care, asemenea baghetei dirijorului, este în stare să
mobilizeze toate forţele interpretative, grupul de creaţie
activând asemenea unei mari orchestre simfonice, unde
fiecare membru al ei îşi respectă întocmai partitura10.
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Succesul artistului s-a întemeiat pe baza a trei factori
principali: 1) patrimoniul genetic – o moştenire sănătoasa de
la părinţi; 2) cunoştinţele temeinice acumulate la Facultatea
de Regie a Institutului de Artă Teatrală „A. Lunacearski” din
Moscova; 3) munca asiduă şi perseverentă, caracterul de
luptător curajos cu nuanţe de sacrificare de sine în activitatea sa. Benefic a fost şi factorul psihoemoţional din familie,
creat de soţia sa – talentata actriţă Lidia Noroc-Pânzaru.
Acestea sunt concluziile mele, bazate pe tot ce am sesizat pe
parcursul a 35 ani despre aceşti mari artişti.

Artiştii Iulian Codău şi
Anatol Răcilă (1998).

Artistul Mihai Grecu
(1993).

Actriţa Efrosinia Volontir.

Actriţa Lidia Noroc-Pânzaru.
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E însemnată şi contribuţia artiştilor Colea Răutu,
Gheorghe Eşanu, Petre Eşanu, Victor Copacinschi, fraţii
Victor şi Mircea Soţchi-Voinicescu, Titus Jucov, Angela
Bucico şi alţii pentru cultura naţională şi bălţeană.
Colea Răutu (Rutcovschi) – celebru
actor de teatru şi film, regizor şi
director al Teatrului Naţional din
Bucureşti. S-a născut în 1912, a
copilărit în oraşul Bălţi. Şi-a făcut
studiile la Liceul „Ion Creangă” din
Bălţi, apoi la Liceul Militar „Regele
Ferdinand” din Chişinău. La
Bucureşti, debutează în Teatrul de
Revistă. Între timp, a studiat la
Conservatorul de Artă Dramatică
din Bucureşti.
În anii postbelici, a jucat o vreme în Teatrul din Piteşti,
după care revine la Bucureşti, unde a făcut o carieră
fabuloasă în cinematograful românesc, devenind foarte
popular. La vârsta de 95 de ani, Colea Răutu se mai afla
printre colegii săi de breaslă.
Gheorghe Eşanu (25.04.1927–
19.03.1996) – cunoscut cântăreţ de
muzică populară. S-a născut în
Slobozia-Bălţi, unde şi-a petrecut
copilăria şi tinereţea. A început să
cânte în corul bisericesc. În anii 1950–
1952 a dirijat corul de copii şi tineret
din diferite şcoli ale oraşului Bălţi,
inclusiv la Şcoala de Felceri şi Moaşe.
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În 1952 trece cu traiul în Chişinău, unde activează ca
solist în Capela corală „Doina” (1953–1954) şi în Orchestra de
muzică populară „Fluieraş” (1954–1979). În 1957, Gh. Eşanu a
devenit Laureat al Festivalului Internaţional al Tineretului şi
Studenţilor (Moscova). În anul 1958 i se conferă titlul de
Artist Emerit al RSSM, iar în 1966 – de Artist al Poporului din
RSSM. În anul 1995, Gheorghe Eşanu a fost distins cu
Ordinul „Gloria Muncii”.
Mircea Soţchi-Voinicescu
(1950–2008) – actor de teatru şi
film. S-a născut în Slobozia-Bălţi,
unde a copilărit şi a terminat
şcoala medie. Şi-a făcut studiile
la Şcoala Teatrală „B. Şciukin”
din Moscova (1967–1971), după
care a fost angajat ca actor la
renumitul Teatru „Luceafărul”
din Chişinău.
Paralel cu activitatea teatrală debutează (1968) ca actor
de filme la studioul cinema-tografic „Moldova-film”, ca mai
apoi să renunţe la scenă, în favoarea filmului. A jucat mai
multe roluri: Pavel – în „Singur în faţa dragostei” (1969);
locotenentul Baturin – în „Lăutarii” (1971); aviatorul – în
filmul „Dacă vrei să fii fericit” (1974, „Mosfilm”); Marconi –
în „Tăunul” (1979, Kiev), precum şi în filmele „Luceafărul”
(1986), „Zbor până la lumină” (1991), „Lupii cenuşii” (1993)
ş.a. A activat şi ca profesor la Institutul de Arte din Chişinău.
Victor Soţchi-Voinicescu – renumit actor de teatru şi
film din Republica Moldova. S-a născut la 22 ianuarie 1945 în
Slobozia-Bălţi. Aici a copilărit şi a absolvit şcoala medie. A
studiat la Facultatea de Biologie a Universităţii de Stat din
Chişinău (1962–1964), urmându-şi apoi studiile la Institutul
de Artă Teatrală „A. Lunacearski” din Moscova (1964–1969).
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Revenind la Chişinău, s-a angajat (1969) în calitate de actor la
Teatrul Muzical-Dramatic „A.S. Puşkin”. S-a afirmat chiar
din primii ani, fiind considerat unul dintre cei mai talentaţi
actori ai scenei.
Paralel cu activitatea
teatrală,
Victor
SoţchiVoinicescu debutează (1966) şi
ca actor de film – în filmul lui
Emil Loteanu „Poienele roşii”.
Apoi urmează şi alte roluri în:
„Gustul pâinii” (1966); „Salut,
Maria!” (1969, „Mosfilm”);
„Singur în faţa dragostei”
(1969); „Ofiţer în rezervă”
(1971);
„Lăutarii”
(1971);
„Ultimul haiduc” (1972); „O
întâlnire la festival” (1976);
„Rădăcinile vieţii” (1977);
„Vreau să cânt” (1980) ş.a. În
anul 1986 s-a stabilit cu traiul
în Franţa.

Renumitul artist bălţean
Victor Soţchi-Voinicescu cu
actriţa Maria Sagaidac

Victor Soţchi-Voinicescu
s-a afirmat nu numai ca
neîntrecut actor de teatru şi
cinema, dar şi ca poet. În
poeziile sale descrie frumos
dragostea de părinţi, de fraţi şi
prieteni, îşi aminteşte cu drag şi
de oraşul Bălţi.
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Sub nucul argintiu

Mi-i dor…

Părinţilor mei

Fratelui meu Mircea

V-aţi dus cu toţii,
Toţi v-aţi stins,
Scântei
Ce focu-n
Suflet mi-aţi aprins.
De parcă n-aţi fi fost
Şi n-aţi fi existat
Voi, cei
Ce fără milă
Singur m-aţi lăsat.
Cum să vă spun,
Cui să mă plâng?
De-aţi şti,
Iubiţii mei, –
Şi eu mă sting.
Mereu sub nucul
Cel argintiu
Scântei
Vor curge
Din cerul viu.
Paris, 2001

Mi-i dor de casă, de pământ,
De zâmbetul măicuţei noastre,
De toţi ce-acuma-s în mormânt
Călăuziţi departe-n astre…
Mi-i dor de-al rândunicii zbor,
De lacrima pe poama coaptă,
De-al uşii scârţâit uşor
Ce-ascultă-n gând întâia şoaptă.
Mi-i dor de-al nopţilor murmur
Sub cer adânc, străpuns de stele,
Şi de izvorul viu şi pur,
Unde s-aprind setele mele.
Mi-i dor de codru-nflăcărat
Ca-n apă zarea argintie,
De tot ce-a fost pe veci uitat,
De tot ce este şi-o să fie…
Paris, 2000

Ansamblul de muzică şi dans popular „Vântuleţ” din
Bălţi mai mult de jumătate de secol a încântat spectatorii prin
măiestria sa artistică şi interpretativă, altoindu-le dragostea
faţă de folclor, de datinile şi obiceiurile naţionale. Îndată
după fondare (1957), ansamblul îşi începe activitatea
concertistică în oraşele Cernăuţi şi Lvov (1959), apoi în
Odessa (1962). În anul 1970, ansamblul „Vântuleţ” devine
328

laureat al unui prestigios festival din Moscova, iar în 1974 –
laureat al Festivalului folcloric al ţărilor dunărene din or.
Russe (Bulgaria). Ion Cirimpei, absolvent al Institutului de
Stat „Alecu Russo”, dansează în acest ansamblu şi îi este
conducător artistic din 1985. În 1990 în fruntea ansamblului
„Vântuleţ” vine talentatul coregraf Ion Ungureanu.
Ansamblul participă cu succes la mai multe festivaluri: din
oraşele Sighişoara (1992) şi Alba Iulia (1994) (România), din
oraşul Lecea, (2000) (Italia) ş.a. La începutul anului 2006, s-a
format orchestra de muzică tradiţională a ansamblului de
dans popular „Vântuleţ”, care debutează în cadrul
Festivalului Internaţional „Mărţişor – 2006”, promovând
originalitatea artei muzicale şi coregrafice naţionale11.
Şcoala de muzică „G. Enescu” din
Bălţi, fondată în 1957, a educat mai
multe generaţii de copiii, care au
devenit ulterior profesionişti –
dirijori şi profesori. Adevăratul pilon spiritual al şcolii este
directorul ei domnul Valeriu
Tetelea. În şcoală funcţionează
şapte colective de creaţie: corul şi
ansamblul de viorişti pentru cei
mici, corul şi ansamblul de viorişti
pentru elevii claselor superioare,
orchestra de acordeonişti şi de
Compozitorul Valeriu
muzică populară şi ansamblul de
Tetelea
estradă.
Corpul profesoral este alcătuit din specialişti de vază:
V. Buciovschi, S. Cerhâşova, I. Ştefăneţ, S. Ştefăneţ, B. Vorobiov, D. Donga, A. Coadă, T. Bandalac şi alţii, care au
contribuit la dezvoltarea şi instruirea profesională a tinerilor
muzicieni12.
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Vasile Boiengiu s-a născut la 25 iulie 1930, în
Slobozia-Bălţi. Învaţă în şcoala primară (1937–1940), apoi la
liceul „Ion Creangă” (1941–1944), iar în 1949 a absolvit şcoala
medie nr. 1 din Bălţi.

Vasile Boiengiu, operator la „Moldova-Film”,
în diferite perioade ale vieţii.
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În perioada anilor 1949–1954 îşi face studiile la
Institutul Agricol din Chişinău, după care se angajează la
studioul „Moldova-Film”, trecând toate etapele de calificare
ca operator de film. În anii 1991–1993 învaţă la renumitul
ВГИК din Moscova. A fost membru al Uniunii Cineaştilor
din Moldova. În 1992 este decorat cu Ordinul „Meritul
Civic”. Vasile Boiengiu a fost un operator profesionist de
excepţie, unul din colaboratorii de vază ai studioului
„Moldova-Film”. A decedat la 18 martie 2007. A educat doi
copii – un fecior şi o fiică.
Lazăr Isaac Dubinovschi, renumit sculptor, s-a născut
la Făleşti (1910). A absolvit Academia de Arte de la Bucureşti
(1930), apoi şi-a continuat
studiile la Paris. Revenind în
patrie, se stabile-şte cu traiul în
oraşul Bălţi. În anii 1932–1939
activează ca profesor de desen la
Liceul de Fete „E. Ghenşche”. În
anul 1935, Lazăr Dubinovschi
parti-cipă la inaugurarea Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, la care a asistat şi
regele României, Carol II. A
debutat ca sculptor în 1939, cu o
expoziţie personală, care a avut
loc la Iaşi. După al doilea război
mondial se stabileşte cu traiul în oraşul Chişinău şi devine
unul dintre cei mai renumiţi sculptori la acel timp. În 1954 a
fost ales membru corespondent al Academiei de Arte Plastice
din URSS, i se conferă titlul de Artist Plastic al Poporului. În
1970 deţine Premiul de Stat al RSSM.
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Arta literară şi publicistica

Cultura poetico-literară românească s-a menţinut în
Basarabia până la sfârşitul dominaţiei ţariste. O vedem în
permanenţă susţinută de clerul basarabean. Preoţimea
rămânea fidelă limbii române, folosind-o în toată
corespondenţa bisericească şi actele stării civile13, iar în
Chişinău s-au tipărit cărţi bisericeşti în limba română 14.
Victoria limbii naţionale pe parcursul secolului al
XVII-lea a pus temelia unei renaşteri a culturii scrise. Alături
de diverse traduceri şi scrieri originale, în acest secol se naşte
poezia cultă românească: „Udiște Năsturel”, versurile de la
stema ţării din „Cazania” lui Varlaam, „Psaltirea în versuri”
a mitropolitului Dosoftei, poemul „Viaţa lumii” al lui Miron
Costin ş.a.
Renaşterea culturii din „secolul de aur” (al XVII-lea) se
deosebea de cea europeană existentă pe parcursul secolelor
XV-XVI. Cărturarii moldoveni erau oameni credincioşi, şi nu
răsturnători de idei. Cărţile latine şi eline, citite de boieri,
erau mai mult nişte povestiri istorice şi religioase decât opere
literare. Toate acestea relatează că în Moldova secolului al
XVII-lea cultura clasică a fost însuşită nu pe calea contactului
direct cu Renaşterea europeană, ci pe cea a unei postfeţe a
acestei mişcări culturale şi spirituale – cea a barocului 15.
În perioada regimului ţarist, în Basarabia au activat şi
mulţi scriitori care au elucidat spiritul naţional al românismului şi dragostea de plaiul natal: Alexandru Sturza,
Alecu Russo, Bogdan Petriceicu-Haşdeu, Alexe Mateevici,
Constantin Stamati ş.a 16.
Guvernarea ţaristă nu permitea publicarea ziarelor în
limba română. Primul care a încercat să întemeieze o
publicaţie a fost Gheorghe Gore, dar fără succes. Peste doi
ani (1865), boierul naţionalist Nicolae Casso avea intenţia să
aducă la Chişinău o tipografie românească, pe care o
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cumpărase la Paris, însă guvernul rus a refuzat să autorizeze
deschiderea ei17.
Primul ziar românesc apare în Basarabia în 1884, cu
titlul „Mesagerul Basarabiei”, editat de Dumitraşcu şi
Riabcic. După această încercare apar primele ziare ruseşti:
„Бессарабский вестник” (1889–1897) şiБессарабец”
„
(1897), editate de Pavel Cruşevan, un ziarist de dreapta
rusească. În 1903 apare ziarul democratic rusesc
„Бессарабская жизнь”.
Revoluţia din 1905 naşte o serie de publicaţii româneşti. În 1906–1907 apare săptămânalul românesc „Basarabia”,
tipărit cu literele alfabetului slav; în 1908 începe editarea
revistei bisericeşti „Luminătorul”, iar în 1913 – a revistei
„Glasul Basarabiei”, în limba română. Tot în acel an, cu
concursul marelui naţionalist basarabean Vasile Stroescu,
apare revista „Cuvânt moldovenesc”, condusă de Nicolae
Alexandri, Pan Halippa şi Simion Murafa18.
Problemele culturii basarabene l-au preocupat îndeosebi pe Ştefan Ciobanu. El a studiat procesul literar şi
cultural-istoric din ţinut în anii 1812–1918, punând în
evidenţă destinul pământului dintre Nistru şi Prut în
condiţiile suprimării spiritului naţional. Este cunoscută şi
durerea pe care o purta în suflet – dibuirile cărturarilor
basarabeni „în lunga noapte de înstrăinare” în perioada
ţarismului. El arată că cei câţiva scriitori care au lăsat
„încercări de literatură românească în sensul adevărat al
acestui cuvânt”, fără a se ridica la nivelul înalt al culturii
naţionale din Principate, dovedesc de cele mai multe ori
despre un scris necultivat, care nu poate concura cu
adevăratele valori artistice19.
Ştefan Ciobanu mai spunea: „Din punctul de vedere al
istoriei literaturii ca o manifestare a spiritului naţional şi a
limbii române în Basarabia, mulţi poeţi basarabeni merită să
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fie cunoscuţi mai de aproape. Atunci când cultura românească veche era ameninţată să se stingă în Basarabia sub
înrâurirea altei culturi, care dispunea de toate mijloacele unei
culturi moderne şi totodată imperialistă, aceşti scriitori
modeşti par ca un sâmbure, care a adus poporul basara-bean
la renaştere”.
După Marea Unire din 1918, la Bălţi se atestă un
număr impunător de publicaţii: „Licăriri Literare”, „Viaţa
din Bălţi”, „Curierul Literar”, „Revista Asociaţiei Învăţătorilor din oraşul şi judeţul Bălţi”, „Revista copiilor” ş.a. În
1938, la Bălţi apare revista „Flori de stepă”, care avea o voce
spirituală. În această revistă îşi publică primele poezii elevul
liceului „Ion Creangă” Sergiu Grossu. Tot aici apar poeziile
cunoscuţilor condeieri bălţeni: Iorgu Tudor, Teofil Scurtu,
Lotis Dolenga ş.a.
Cea mai influentă publicaţie în acea perioadă era
revista „Cuget Moldovenesc” (director – Marc Văluţă), la
editarea căreia au contribuit Petre Stati, Nicolae Coban,
Tatiana Găluşcă, Gheorghe Cârţu, Valeriu Grecu ş.a.
După al doilea război mondial, la Bălţi se editează
ziarele „Коммунист” şi „Искра”, în limba rusă, iar după
anul 1990 apar mai multe ziare: „Vocea Poporului”, „Голос
Бэлць” şi alte ediţii, majoritatea din ele – în limba rusă, la
care au activat şi activează ziariştii B. Zelenin, V. Staric,
Maria Popa, Galina Josan, Ludmila Cerguţă, Galina Tuhari
ş.a. Timp de 22 de ani (1968–1990), la Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi s-a publicat ziarul „Pedagogul”.
Primele numere au fost redactate de profesoara Eliza
Botezatu, iar apoi – de Valentin Jitaru (1968–1975) şi Ludmila
Uliaşeva (1975–1990).
Literatura basarabeană din perioada interbelică are în
patrimoniul ei mai multe nume feminine de referinţă, dintre
care fac parte Olga Vrabie, Liuba Dimitriu şi Lotis Dolenga.
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Olga Vrabie (1901–1928). În 1907, părinţii ei trec cu
traiul din Chişinău în Bălţi. Tatăl ei, Dumitru Vrabie, a fost
primul primar al oraşului (1918). După şcoala primară
absolveşte Liceul de Fete „E. Ghenşche” (1919), apoi devine
studentă la Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi. Din
adolescenţă începe să scrie versuri, care erau înalt apreciate
de criticii literari şi de cititori. La 1 iunie 1923 s-a căsătorit şi
s-a cununat la Bălţi, în Biserica „Sf. Nicolai”, cu Gheorghe
Năstase,
asistent
universitar din Iaşi, fost
deputat în Sfatul Ţării,
membru al delegaţiei
basarabene la tratativele
de pace de la Paris. În
1924, Gh. Năstase obţine
o bursă la Universitatea
Sorbona, iar în 1925
pleacă cu soţia şi fiul lor
Mitel în Paris. În 1926,
Olga
Vrabie
se
îmbolnăveşte şi părăseşte Franţa. A fost
internată la Sanatoriul
TBC din Bârnova, unde
a şi decedat. Din
voluminosul caiet de
versuri, rămas după moartea Olgăi Vrabie, o bună parte au
fost publicate în revistele „Viaţa românească”, „Viaţa
Basarabiei”, „Însemnări ieşene”. În 1995, la Editura „Timpul”
din Iaşi, a văzut lumina tiparului placheta Olgăi Vrabie
„Poezii”, iar în anul 1996, a avut loc lansarea ei şi la Bălţi.
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Ofelia
În vechiul castel, printre oameni de gheaţă,
Străină şi albă,
Era ca o floare crescută în ceaţă,
O floare de nalbă.
Şi viaţa a frânt cu aripile grele
Iubirea-i senină –
Un fulg de zăpadă, venit de la stele
Să moară în tihnă.
În vechiul castel ce tăcea fără soare
Cu inima stinsă,
A plâns fără lacrimi un suflet de floare
Iubirea-i învinsă.
Înfrântă de soarta-i atât de amară,
Copil fără vină,
S-a dus să-şi ascundă durerea de pară
În apa senină.
Atunci ea adoarme cu lacrimi pe gene
Departe de maluri
Şi florile ochi-i sărută, şi–alene
O leagănă-n valuri.
Bălţi, ianuarie 1921
Liuba Dimitrova (Dimitriu) (1901–1936), altă tânără
basarabeancă, originară din Ciucur-Mingir (Comrat), cu o
împletire de neamuri: tatăl era bulgar, iar mama – grecoaică,
dar ea scria viersuri în limba română, pe care nu râvnea să le
publice. Soţul ei, avocatul V. Mihăiescu, mărturisea: „Liuba a
început să scrie în 1920 şi a continuat până în martie 1930.
Toate stăruinţele mele de a o determina să publice lucrările
erau zadarnice”. Istoricul Nicolae Iorga, în volumul Oameni
cari au fost (Bucureşti 1936), publică un necrolog despre Liuba
Dimitriu, în care semnează: „câteva zeci de rânduri e
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radiografiată opera poetică a unei talentate basarabence”.
Devine o înflăcărată poetă, proslăvind frumuseţea şi gingăşia
limbii române, dar apusă din viaţă mult prea timpuriu21.

Graiul neamului
Atât de dulce-ţi este graiul,
Pe care-l sorb întâia oară,
Încât îmi pare că tot raiul
În cuibul nostru azi pogoară…
Şi nu-i parfum pe-ntreg pământul,
Cum e parfumul limbii tale,
Şi numai miere-i tot cuvântul,
Şi mlădios ca ceara moale.
E fagure, muiat în lapte
Din sânul veşnic cald al Romei,
Aşa ţi-e doina, ce-ntr-o noapte
M-a smuls din ghearele Sodomei!..
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Gingaşa poetă basarabeană Elisabeta Eliade, cu
numele literar Lotis Dolenga, s-a născut la 10 septembrie
1905, la Brătuşeni, judeţul Bălţi. Tatăl ei, Iosif Cezarievici
Şişco, se trage din boierii lituanieni,
poreclit de polonezi Dolenga,
născut la 13 decembrie 1866 la
Voznesensk (Herson). A sosit în
Basarabia la 6 ani, a absolvit Liceul
Militar din Nijni-Novgorod (1884)
şi Şcoala Militară din Petersburg
(1886). Apoi este trimis să-şi facă
servi-ciul militar la Chişinău. Peste
un an C. Şişco trece în rezervă, este
numit subprefect la zemstva din
Secureni (Hotin), apoi la Edineţ (Bălţi). Ulterior trece cu traiul
la Brătuşeni, la moşia soţiei sale Ana Kuzminski. În 1897 este
ales preşedinte al zemstvei Bălţi, iar în 1904 – vicepreşedinte
al zemstvei provinciale. În 1907 se retrage din funcţie şi peste
un timp revine la Bălţi, unde întemeiază o filială a Băncii
Ruse. În 1917 a fost comisar al Guvernului Provizoriu pentru
judeţul Bălţi, devine unul din susţinătorii primei adresări de
Unire a Basarabiei cu România, decedează în sărăcie la 22
aprilie 1927, la Brătuşeni.
Provenind dintr-o familie de boieri, Lotis Dolenga a
copilărit şi a studiat în Franţa. Şi-a definivat studiile în
România. Mai târziu şi-a legat destinul de oraşul Bălţi, unde,
până în 1940, a fost profesoară de limba franceză la un liceu.
Scriitoarea Irina Stavschi a cunoscut-o în acele timpuri pe L.
Dolenga: „O doamnă frumoasă, cu trăsături fine, cu ochii
alungiţi, plini de gânduri şi taine. Ţinută distinctă, denotând
nobleţe încălzită parcă de graţia-i firească, plină de
feminitate”. Lotis Dolenga a început să scrie la vârsta de 12
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ani. Este una dintre puţinele scriitoare basarabene care se pot
lăuda cu opere editate în limbile franceză, rusă şi română.
În Parcul Gării
Când prin uliţele noastre, într-o zi de sărbătoare
Lumea trece-nghesuită, mişunând în praf şi soare,
Simt în sufletu-mi dorinţa de-a vedea cărări umbroase
Şi visez grădini imense cu boschete răcoroase.
Ca să-mi amăgesc dorinţa, plec, cu ochi pierduţi

în zare,
De la Noua Catedrală, şi mă duc spre Gara Mare,
Visând fluvii măiestoase – tălc ascuns de nostalgie–
Mă opresc pe pod o clipă, privind apa cenuşie,
Ce acum abia se mişcă şi se scurge-ncet la vale.
Trece-o birjă zgomotoasă…Eu pornesc pe drum agale,
Între rânduri de căsuţe. În sfârşit, ajung la Gară!
Colo-n Parc, ascuns în tufe, cine cântă din chitară?
Nu-i totuna, dacă este cerşetor sau fiu de rege?
Firul gândului se rupe, nimeni n-ar putea să-l lege…
Vreau să stau în Parc pe bancă, într-o mută contemplare,
Fără să mai ştiu de lume, căci mi-i sete de uitare!...
Timpul trece… Iată seara; trenuri vin, se duc departe;
Fumul lor se risipeşte ca dorinţele deşarte
Şi, lăsându-mă s-alunec într-o dulce reverie,
Simt că orice clipă este un atom de veşnicie.
Dar în sufletu-mi răsună ritmul unui mut andante,
Căci, în neagra sa tunică şi cu mii de diamante,
Risipite-n jurul poalei şi-mpletite-ntr-o cunună,
Noaptea va veni, suavă, ca ş-o elegie brună.
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Bălţi, 1933

Poetă simbolică, torturată parcă de o acută ardere
interioară, Lotis Dolenga era foarte receptivă la ceea ce se
întâmplă în lumea înconjurătoare şi reacţiona adecvat situaţiei. Răpirea Basarabiei pentru ea se transformă într-o doină a
pribegiei, adică a umblatului prin străini... Fosta membră a
Societăţii Scriitorilor Basarabeni se stinge din viaţă în
depărtatul Bucureşti, uitată chiar şi de foştii săi colegi.
Spiritul literar şi dragostea faţă de limba română a
basarabencelor Liuba Dimitrova (Dimitriu) şi Lotis Dolenga,
descendente din părinţi bulgari, greci şi lituanieni, prezintă
un exemplu bun de urmat pentru mulţi conaţionali nu numai
din oraşul Bălţi. Alt exemplu pot servi Piotr Kapiţa, Laureat
al Premiului Nobel, şi fiul său – Serghei, născut în Statele
Unite ale Americii. Astfel, la Moscova, la 8 aprilie 2003, întrun dialog cu Alexe Rău, directorul Bibliotecii Naţionale,
renumitul savant Serghei Kapiţa mărturisea: „Eu, fiind
departe de locurile de baştină ale strămoşilor mei, ţin la
această limbă tocmai din acest sentiment de demnitate, care
include, pentru un intelectual, şi datoria de a cunoaşte şi a vorbi
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limba mamei, care i-a dat viaţă şi l-a crescut. Dacă bunelul şi
bunica erau basarabeni vorbitori de limba română, dacă tatăl
meu şi mama mea au fost la fel, cum puteam eu să fiu altfel?
Mi-am luat şi eu o soţie basarabeancă, de prin părţile Sorocii.
Când ne retragem în căminul nostru familial, mai vorbim şi
româneşte” .
Petre Stati vine la Bălţi în 1929, la vârsta de 26 ani,
după absolvirea Facultăţii de Litere şi Filozofie din Iaşi. Se
angajează ca profesor la Liceul de Băieţi „Ion Creangă”, unde
predă psihologia, filozofia, latina şi dreptul. Avea o pregătire
impecabilă, era cult şi un excelent orator. Lecţiile lui se
caracterizau prin profunditate şi
argumentare ştiinţifică. El era unicul
care aplica metoda de apreciere a
cunoştinţelor prin teste, cu ajutorul
coeficientului inteligenţei (IQ), luând
în consideraţie şi temperamentul
omului.
În persoana lui P. Stati, oraşul Bălţi a câştigat un remarcabil
profesor, educator şi scriitor. De
multe ori el a reprezentat şcoala
românească bălţeană la congresele profesorilor secundari din
Elveţia, Italia, Franţa. Pe lângă obligaţiunile de pedagog, el
realizează o vastă activitate publicistică şi redacţională. Pe
parcursul a 5 ani (1932–1937), Petre Stati s-a aflat în fruntea
revistei „Cuget Moldovenesc”, cât timp s-a editat la Bălţi. În
acest oraş el scrie versuri, articole de critică, studii, adunate
apoi în volume, face multe traduceri din poezia clasică. În
1936 a editat primul volum intitulat „Icoane de lumină”,
după care apar de sub tipar şi alte volume: „Strofe pentru un
veac” (1937), „Licăriri de stele” (1938), „Cartea darurilor”
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(1939), „Arcade peste veac” (1940). În timpul războiului a
editat volumul „Chemarea Soarelui” (1943).
Petre Stati a fost un admirator al liricii antice latine şi,
din anii tinereţii şi până în ultimele clipe ale vieţii, a stat
aplecat asupra foilor de traduceri din Catúl, Ovidiu,
Properţiu, Virgiliu, Horaţiu… Marele poet şi pedagog latinist
a decedat la 28 noiembrie 1978. A fost înmormântat la Iaşi, la
cimitirul „Eternitate”.
Are perfectă dreptate cunoscutul scriitor-istoric Iurie
Colesnic, care afirmă: „Dacă cineva s-ar apuca să scrie istoria
satelor Moldovei, ar trebui să înceapă de la Cubolta, cea din
fostul judeţ Bălţi. Mai sunt sate care au dat nume mari pentru
cultura noastră, dar o asemenea concentrare de personalităţi
în Moldova nu s-a mai pomenit: Ştefan Leonard, ctitorul
bisericii din sat, cel care a îndrăznit să copieze întocmai
Biserica „Sf. Andrei” din Kiev; Pavel Ştefan Leonard,
minunatul filosof din inima Basarabiei, care a tipărit scrierile
sale în toate centrele culturale ale Europei; Ion Halippa,
primul sistematizator al antichită-ţilor basarabene şi editor
de valoroase documente istorice; Pan Halippa, omul care a
cutezat să schimbe radical destinul Basarabiei; Tudor Spătaru, renumit savant, profesor, activează în SUA;
Sergiu Grossu, cuboltean,
mânat de valurile vieţii
până la Paris, până pe
malurile Senei, dar care nici
în depărtata Franţă nu
renunţă la ideile sale şi face
tot posibilul ca să-şi ajute
mica, dar mult prea scumpa
sa patrie; G. N. Viforeanu,
scriitor, ş.a.”21.
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Sergiu Grossu s-a născut la 14 noiembrie 1920, în
satul Cubolta. În 1927, părinţii săi, Ion şi Maria Grossu, se
mută cu traiul la Bălţi. Aici frecventează şcoala primară, apoi
este înmatriculat la Liceul de Băieţi „Ion Creangă”. În
primăvara anului 1936, împreună cu colegul său de clasă
Eugeniu Coşeriu, participă la concursul Tinerimii Române
din Bucureşti, de unde se întoarce cu un premiu. Studiile
universitare şi le-a făcut la Bucureşti, luându-şi licenţa în
filozofie şi filologie modernă.
A început să scrie încă din copilărie şi şi-a continuat
activitatea scriitoricească toată viaţa. Cu timpul, a devenit un
poet şi un scriitor de valoare, recunoscut în Europa. Şi-a
publicat lucrările în limbile română, franceză şi engleză.
Registrul revistelor şi ziarelor la care a colaborat este atât de
divers, încât chiar şi biografii s-ar putea rătăci prin
labirinturile publicaţiilor, cu atât mai mult că unele colecţii
au dispărut, altele au fost forfecate şi astăzi zac pe rafturi fără
a ne fi de prea mult folos.
În biografia sa, anul de cotitură a fost 1948, când ia
contact cu membri marcanţi ai mişcării de renaştere
spirituală „Oastea Domnului”, care în 1949 a fost interzisă.
După ce au fost arestaţi fruntaşii şi activiştii ei, trece în
ilegalitate. La 7 martie 1959, după mai multe hărţuiri
poliţieneşti, Sergiu Grossu a fost arestat şi condamnat la 12
ani de închisoare, de către regimul comunist din România.
Peste câţiva ani, a fost eliberat în urma unei amnistii. Plecând
cu soţia într-o călătorie turistică, la 5 aprilie 1969 reuşeşte să
se exileze în Franţa. Venea în ospeţie în scumpa sa patrie
doar după proclamarea independenţei Republicii Moldova.
A decedat în 2008 la Paris, care îi devenise a doua
patrie.
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Iulius Popa – un adevărat promotor al culturii
naţionale, unul dintre cei mai talentaţi publicişti, ziarişti şi
bibliografi contemporani din nordul Republicii Moldova. S-a
născut la 30 aprilie 1950, în satul Buteşti, raionul Glodeni,
într-o familie de pedagogi, de la care a învăţat multe. Primul
prieten de suflet, cu care se mândrește şi în prezent, a fost
Constantin Donici, urmaş al fabulistului Alexandru Donici şi
verişor cu Serghei Lazo.

Cu Constantin Donici, strănepot
al fabulistului Alexandru Donici.
22 august 1969.

Profesor şi conducător al unei
grupe de studenţi la Facultate
Limbi Străine Bălţi, 1981.

Iulius Popa împreună cu Nicolae Dabija, principesa Lia, prinţul
Paul de România, Mihai Cimpoi şi alţii – în curtea unui gospodar
din s.Vîşcăuţi, de pe malul Nistrului. Iulie, 1995.
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Medalii EMINESCU,
iniţiate de eminescologul Iulius Popa.

În anii 1967–1971, Iulius Popa şi-a făcut studiile la
Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Facultatea de Limbi Străine, specialitatea limba franceză.
După facultate şi-a format familia şi s-a afirmat în aspect
profesional. Într-un dialog cu Valentin Jitaru, profesor de
limba franceză la universitatea bălţeană, Iulius Popa mărturisea: „La această universitate am învăţat să fiu pedagog şi să
devin jurnalist. Aici am descoperit, în paginile de istorie a
civilizaţiei, o Franţă preafrumoasă, care m-a susţinut în
drumul lung de căutare a monedelor, medaliilor şi cărţilor
pline de înţelepciune, convingându-mă că poporul nostru
merită un destin mai bun”.
Încă în anii de studenţie, Iu. Popa era pasionat de colectarea şi studierea cărţilor. Iată ce ne mărturiseşte dumnealui: „Odată cu universitatea, am senzaţia că am absolvit
încă două facultăţi: cea de colecţionar numismat, culminând
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cu specializarea în medalistica eminesciană, şi cea de
bibliofil. Trăiesc concomitent în două lumi paralele: una e cea
reală, şi alta – în paginile cărţilor vechi şi pe imaginile
artistice ale medaliilor. Diferenţa dintre aceste lumi e năucitoare: prima m-a dezamăgit definitiv, a doua îmi generează
că „în altă parte” va fi mai bine. Nu ştiu care o fi adevărul
curat; eu, cel puţin, încerc să mă înghesui printre cuvintele
mute ale cărţilor, savurând o meditaţie cu mesaje tainice şi
fără de răgaz”.
Şi totuşi, în sufletul său, Iulius Popa rămâne un mare
pedagog. A activat mulţi ani în calitate de profesor de limba
franceză la Facultatea Limbi Străine şi la Facultatea
Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar, a contribuit la
pregătirea multor generaţii de specialişti în domeniu.
Academicianul Silviu Berejan s-a exprimat astfel
despre Iulius Popa: „El s-a manifestat din capul locului ca un
ucenic independent, cu viziuni proprii, ca unul ce vroia ceva
mai mult decât simpla specializare îngustă într-o ramură
anumită a ştiinţei despre limbă. El citea din proprie iniţiativă
mai mult decât îi propuneam eu în calitate de mentor –
ulterior s-a dovedit a fi, de fapt, un mare iubitor de carte, un
om al cărţii în general, ba chiar un colecționar pasionat de
carte veche (dar şi nouă), de carte de valoare, adunându-şi
prin eforturi susţinute o bibliotecă unică în felul său nu
numai în oraşul Bălţi, ci şi în ţară, probabil. A colindat ani dea rândul republica, achiziţionând zeci şi sute de ediţii rare de
la învăţători şi profesori veterani, de la preoţi şi intelectuali
de pe vremuri…”
Actualul rector al universităţii bălţene, Gheorghe
Popa, profesor universitar, încă în 2005 îl caracteriza pe Iulius Popa în modul următor: „E un jurnalist al fermităţii, adică
un jurnalist care descrie lucrurile tranşant şi fără
menajamente; e un jurnalist al unei filozofii sănătoase, adică un
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jurnalist care nu se sinchiseşte să lanseze idei hazardan-te
sau să facă pronosticuri, fie şi sumbre; e un jurnalist al
surprizelor, adică un jurnalist care pledează sincer pentru reconsiderarea valorilor umane; e un jurnalist al naivităţii, adică
un jurnalist căruia i se pare că, pentru a obţine, a soluţiona, a
realiza ceva, e suficient doar fie a pune problema în discuţie,
fie a apela la bunul-simţ, fie a miza pe cumsecădenie etc.; e
un om al unicităţii, adică un om care se conduce hotărât de
principiul „ori primul, ori defel”; e un jurnalist al
tendenţiozităţii, adică un jurnalist care are slăbiciunea de a-şi
lăuda… baştina şi consătenii; e un jurnalist al sincerităţii, adică
un jurnalist care vorbeşte necomplexat şi fără ifose despre
orice şi despre oricine, adoptând o atitudine critică, în primul
rând faţă de sine”.
Iulius Popa a publicat 7 cărţi valoroase, peste 400 de
articole în probleme de limbă, istorie, cultură, politică. Este
membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, corespondent
al săptămânalului „Literatura şi arta”. Activitatea sa rodnică
s-a încununat cu medalia „Mihai Eminescu” a Republicii
Moldova şi 2 medalii „150 de ani de la naşterea lui Mihai
Eminescu” ale României.
Referitor la activitatea multilaterală a lui Iulius Popa,
Elena Harconiţă, directoarea Bibliotecii ştiinţifice universitare, scrie: „Multă lume a aflat despre oraşul Bălţi, după 1996
încoace, anume datorită faptului că aici locuieşte Iulius Popa,
cunoscut eminescolog, cel mai mare colecţionar de medalii şi
monede cu chipul poetului nostru naţional – Mihai
Eminescu, iniţiatorul creării unui set de piese medalistice
„Eminescu integral”, care se găseşte în Muzeul de Istorie a
Moldovei, Muzeul de Istorie a României, Casa Memorială de
la Ipoteşti”. De menţionat că acest lucru măreţ, iniţiat de
Iulius Popa, a fost realizat cu susţinerea generoasă a lui
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Nicolae Chirilciuc, Maximilian Fetiţa, Ştefan Florescu şi
Simion Odainic22.
Gheorghe Calamanciuc s-a născut la 7 februarie 1945,
în satul Mihoreni, ţinutul Herţei, fostul judeţ Dorohoi,
actualmente Cernăuţi, Ucraina. Îşi face studiile la Facultatea
de Filologie a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”. După
terminarea studiilor lucrează lector
la facultatea de Filologie, îmbinând
activitatea pedagogică şi cea
literară. S-a manifestat ca dramaturg, critic literar, poet, scriitor şi
publicist. „Activitatea sa polivalentă plină de curaj, adesea pe
muchie de cuţit, de a spune lucrurilor pe nume, a contribuit
fără îndoială la stoparea şi ruinarea mankurtizării populaţiei
bălţene”23.
De mulţi ani activează în calitate de redactor la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, care a devenit pentru el a
doua casă. În ultimii ani a reuşit să publice 13 cărţi: piese de
teatru, poezie, povestiri pentru copii, nuvele, texte pentru
cântece, critică de teatru, un număr impunător de articole
publicistice. El este deţinătorul multor distincţii în domeniul
dramaturgiei; a fost inclus în „Istoria dramaturgiei române
contemporane” şi în curriculumul şcolar pentru clasa a zecea.
Multe din piesele sale sunt jucate pe scenele teatrelor din
Bălţi, Chişinău, Oradea, Piteşti etc.
Scriitorul Gheorghe Calamanciuc este într-o permanentă ascensiune a creaţiei literare polivalente. În 2007,
dumnealui i se conferă Premiul Uniunii Scriitorilor din
Moldova la compartimentul „Literatură pentru copii”,
devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi din
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România, membru al Uniunii Oamenilor de Teatru din
Republica Moldova.
Anul 2010 este semnificativ pentru viaţa culturală
bălţeană prin fondarea complexului compoziţional „Aleea
Clasicilor”, situată în scuarul din piaţa centrală „Vasile
Alecsandri”.
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Primele busturi amplasate aparţin marilor scriitori
Mihai Eminescu, Ion Creangă şi Grigore Vieru. De la arcul cu
5 coloane, cu inscripţia „Pe-un picior de plai”, vor mai fi
amplasate, sub forma unor raze, alte busturi ale scriitorilor.
Crearea acestui edificiu monumental prezintă un eveniment
epocal pentru viaţa culturală a oraşului, semnificând şi o
înaltă apreciere a clasicilor literaturii naţionale. Locuitorii
municipiului Bălţi trăiesc cu speranţa că „Aleea Clasicilor”,
rebotezată în „Scuarul Clasicilor”, va fi un bun început de
înfrumusețare a urbei cu noi lucrări de mare valoare.
Proiectul complexului a fost realizat de Boris Griţunic,
arhitect-şef al oraşului, arhitecţii Anatol Cecan şi Ivan
Macovschi (Bălţi); busturile au fost cioplite în piatră de
sculptorul Gheorghe Gheorghiţă (Iaşi). Coloana din centrul
aleii a fost ridicată cu sprijinul financiar al dnei Galina
Iepure, iar busturile - cu contribuţia financiară a lui Tudor
Ciobanu, Vasile Herbic şi Boris Marcoci.
Ne bucură mult apariţia tinerelor talente: interpreţi,
compozitori, artişti, scriitori şi reprezentanţi ai altor genuri
culturale. Recunosc tradiţiile etnoculturale ale altor popoare
şi stimez oamenii, indiferent de religia şi naţionalitatea lor.
Accept o integrare culturală a conaţionalilor mei, bazată pe
tangenţe comune şi reciprocitate, fără a distruge aşa-numitul
portaltoi cultural şi tradiţional al băştinaşilor. Nu accept
schimonosirea şi falsificarea istoricului real, ignorarea
duhului naţional al strămoşilor.
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X
CREŞTINISMUL ŞI
SOARTA BISERICILOR
Unde-i credinţă, acolo-i dragoste,
Unde-i dragoste, acolo-i pace,
Unde-i pace, acolo-i binecuvântare,
Unde-i binecuvântare, acolo-i Dumnezeu,
Unde-i Dumnezeu, acolo lipsă nu e.

Evoluţia spiritului religios al strămoşilor

Din diferite surse aflăm că dacii au fost un popor
capabil să îndure cu demnitate greutăţile vremii şi războaielor, cu multă credinţă în Dumnezeu. Nici cotropirile de
secole, nici lupta autorităţilor romane împotriva creştinismului, în primii ani de apariţie, nu au putut nimici credinţa
lor în Dumnezeu, iar creştinismul li s-a înrădăcinat profund
în suflet. Datinile religioase se respectau cu sfinţenie, deoarece erau un popor evlavios. Se scrie că Sfântul Vasile a fost
unul din străjerii religiei creştine, fiind totodată şi un mare
învăţător al creştinismului.
Nicolae Iorga credea că ideile creştine s-au răspândit
în Dacia în urma comerţului prin porturile dobrogene. Răspândirea mergea uşor, întrucât religia Geţilor şi Dacilor cuprindea multe elemente asemănătoare învăţăturii creştine:
credinţa într-un singur Dumnezeu, dispreţul pentru viaţa
pământească, frăţia. „În veacul III poate, în veacul VI de
sigur, creştinii din Sciţia Mică îşi avură alcătuirile şi bisericile
lor” 1. De aceeaşi părere sunt Popescu-Spinei şi Constantin
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C. Giurescu, care susţin că ideile creştine s-au răspândit
înainte de sfârşitul veacului III d. Hr2. Ceilalţi istorici leagă
răspândi-rea creştinismului la daci cu datele de mai târziu: V.
Pârvan – veacul al X-lea, D. Onciul şi alţii – veacul al VII-lea3.
Şi apostolul Andrei a promovat conştiincios creştinismul pe teritoriul Daciei Traiane. Marele împărat Constantin
şi mama sa Elena au fost printre primii care au îmbrăţişat
credinţa creştină. Deja în anul 325 reprezentantul dacilor,
episcopul Theofil, a luat parte la primul sobor convocat la
Niceea. Pe parcursul secolelor, creştinismul a fost de nezdruncinat şi s-a transmis din generaţie în generaţie, cu toate
că s-a confruntat cu multe constrângeri şi perioade extrem de
dificile.
Evoluţia relaţiilor ţărilor romane cu lumea creştină, în
special cu patriarhiile, locurile sfinte şi aşezămintele monastice din Imperiul Otoman, a fost complicată, mai cu seamă în
secolele XIV–XV. Bisericile creştine au început să piardă o
mare parte din sursele care veneau de la despot, ţari şi de la
alţi mari dregători. Statele româneşti se aflau în regiunea
unde se întretăiau sferele de interese ale marilor puteri, acest
teritoriu devenind ulterior teatrul unde se vor confrunta mai
bine de câteva secole Islamul şi Creştinismul, Imperiul Otoman şi puterile europene regionale. Cucerind Constantinopolul, turcii vor acorda patriarhilor ecumenici dreptul de a
administra populaţia creştină de pe teritoriul imperiului.
Astfel, patriarhii devin „primii între egali” 4.
Ceva mai târziu, în contextul schimbărilor dinastice,
domnii aveau atitudini ostile faţă de boierime şi de clerul
înalt, unii arhierei fiind nevoiţi să ia drumul pribegiei, iar
alţii erau scoşi temporar din funcţii din voinţa domnului, ca
în cazul lui Macarie, înlăturat de către Iliaş Rareş din scaunul
arhiepiscopal de la Roman5.
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Rolul politic, pe care l-au jucat episcopatele româneşti, în special cel din Moldova, a fost deosebit. În istoriografie se discută problema ridicării bisericilor româneşti la
rang de patriarhie. Locul deosebit, pe care îl ocupa biserica
moldovenească în lumea ortodoxă, poate fi demonstrat şi
prin faptul că Varlaam a candidat la scaunul patriarhal ecumenic, situaţie rar întâlnită la români şi în cadrul bisericii
ortodoxe române până în prezent.
În acea perioadă, Ţara Moldovei şi Ţara Românească
erau principalul sprijin al ortodoxiei din teritoriile aflate sub
stăpânirea otomană. De aceea, în drumul lor spre alte teritorii
locuite de creştini ortodocşi, arhiereii, călugării şi misionarii
din Constantinopol, Ierusalim, Antiohia, Sinai, Athos etc.
treceau prin aceste ţări, de unde nu plecau cu mâna goală.
Unii stăteau aici o perioadă mai îndelungată, obţinând danii
şi scutiri de la domnii şi locuitorii ţărilor române6.
Este cunoscut că Ştefan cel Mare, a primit o temeinică
educaţie în spiritul credinţei străbune, a respectului datinilor
şi rânduielilor neamului, a ctitorit peste 40 de biserici şi
mănăstiri. „El singurul a fost în stare să-i dea îmbărbătare şi
povaţă înţeleaptă, credinţă tare în Dumnezeu şi nădejde de
zile mai bune. Şi bunul Dumnezeu l-a învrednicit să ia tronul
tatălui său, după două confruntări de arme cu rivalul său
Aron Vodă… Evlaviosul domn Ştefan era un chibzuit păstrător de datini şi un zelos ctitor de ţară. S-a jertfit deopotrivă
pentru biserica străbună şi apărarea gliei între hotarele
moştenite… Ştefan s-a dovedit creştin desăvârşit, un mare
domnitor şi strălucit conducător de oşti, nebiruit protector al
dumnezeiescului aşezământ, care este biserica neamului… El
ştia că faptul credinţei este mai mare decât faptele lumeşti…
După orice luptă, îndată alerga cu mâinile întinse la Altarul
lui Dumnezeu, îngenunchea şi striga în adâncul inimii: „Tu,
Doamne, ai biruit, a Ta este biruinţa”7.
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În anul 1640, Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, având mari datorii faţă de Poarta Otomană, a găsit cel
mai mare sprijin din partea domnitorului Ţării Moldovei,
Vasile Lupu, care a plătit turcilor acea datorie. Drept recunoştinţă pentru binefacere, patriarhul ecumenic, cu sobornicească hotărâre, dăruieşte lui Vasile Lupu moaştele
Cuvioasei Parascheva. Astfel, în 1641, racla cu cinstitele
moaşte a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră,
fiind însoţită de trei mitropoliţi greci. Ajungând la Galaţi,
apoi la Iaşi, a fost întâmpinată de domnitorul Vasile Lupu, de
mitropolitul şi de episcopul de Roman şi Huşi, de cler şi de
mulţi credincioşi, în ziua de 13 iunie. Cinstitele moaşte au
fost aşezate în biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”, care
era ctitoria domnitorului. Iar din 1888 şi până în prezent,
racla cu moaştele Cuvioasei Parascheva se află în Catedrală
Mitropolitană din Iaşi8.
De menţionat că Mitropolitul Moldovei, Varlaam
(1590–1657), a fost acela care a editat prima carte în limba
română, intitulată „Carte românească de învăţătură”, în care
scria: „Sfânta Scriptură trebuie editată în limba înţelesului
oamenilor, pentru ca să înţeleagă fiecine să se înveţe şi să
mărturisească minunate lucrurile lui Dumnezeu, cu mult
mai vârtos limba noastră românească, ce n-are carte pre
limba sa, cu nevoie este a înţelege cartea altei limbi”9.
Pe timpuri, un cugetător francez afirma următoarele:
„Religia trebuie să fie viaţă, nu un automatism de ritualuri şi
gesturi magice.” Oamenii din vremea noastră au conştiinţa
prezenţei morţii, care a adâncit sensul vieţii şi i-a făcut să-şi
îndrepte privirile spre veşnic, pentru a găsi siguranţa. Ispitiţi
de raţiune, am înlăturat religia în care am crescut, alcătuindu-ne o vedere proprie asupra lumii şi a vieţii. Creştinismul
e considerat cea mai mare revoluţie pe care a cunoscut-o
omenirea; el a democratizat statele, a omogenizat popoarele
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în faţa dreptului şi de aceea mesajul eliberării popoarelor a
fost dat tocmai de creştinism10.
Cu trecerea timpului, se schimbau şi tradiţiile religioase, apăreau noi tendinţe de perfecţionare a cunoştinţelor
religioase, de reevaluare a potenţialului educaţional etc.
Astfel, încă în 1734, într-un hrisov al domnitorului Moldovei
Constantin Mavrocordat se atrăgea atenţia asupra necesităţii
de ridicare a nivelului de pregătire a cadrelor de preoţi, indicând Mitropolitului să ia sub supraveghere cele două şcoli
duhovniceşti din Iaşi, ca „cei ce ies preoţi dintre dânşii să fie
învăţaţi, să poată citi orânduiala bisericii după cum se
cuvine”.
Măsuri de acest fel au fost repetate şi mai târziu.
Printr-un hrisov din anul 1775, domnitorul Grigore Ghica a
dispus Mitropolitului: „De acum înainte pe nimenea să nu
înalţe la cinstea preoţiei, de nu vor avea cărţile dascălilor
celor preoțești, care cărţii se arată toată procopseala lor la
toată bisericeasca învăţătură”. Tot Ghica-vodă, însă ceva mai
înainte (1764), scria: „…A opri a se face preoţi fără număr,
stăruind mult a ridica prestigiul preoţilor în ochii
locuitorilor”.
După cum se vede, măsurile luate de stăpânirea veche
erau menite să prefacă cu desăvârşire starea bisericii şi a clerului. Şi într-adevăr, ca urmare, apăreau „preoţi de ispravă”,
cărturari şi iubitori de cultură. Mitropolitul şi episcopii erau
obligaţi „să rânduiască aceşti preoţi învăţați” pe la târguri şi
sate mari, pentru ca să înveţe pe copii. Aceşti preoţi se preocupau şi cu scrisul, întocmeau pomelnice, zapise, notiţe la
începutul şi sfârşitul cărţilor de ritual, mărturii, hotărnicii de
pământ etc.
Actele oficiale ale vistieriei din 1777 ne arată că în Ţara
Moldovei existau aproximativ 4500 preoţi şi diaconi, iar în
1803, numărul lor era deja de 4750. Aceeaşi situaţie se
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observă şi în Basarabia. Fiecare sat avea câte 2-3 preoţi. Mulţi
primeau hirotonia dincolo de Dunăre. Principalul mijloc de
trai servea lucrul în câmp, iar altul – slujba în biserică11.
Se ştie bine că biserica creştină pravoslavnică rusă dintotdeauna era influenţată de ţar. Astfel, la 23 august 1789,
împărăteasa Ecaterina II dădu ucaz Sfântului Sinod rusesc,
prin care îi poruncea prinţului Potiomkin, ca la locul vacant
de mitropolit al Moldovei-şi Valahiei să aleagă din naţia de
acolo o persoană încercată în încredere, pe care Sf. Sinod
rusesc urma să dea poruncă arhiepiscopului Ambrozie din
Ekaterinoslav să o sfinţească mitropolitul. Nefăcându-se
alegeri, printr-un ucaz din 22 decembrie 1789, acel Ambrozie
a fost numit locotenent al Mitropoliei Moldo-Valahe, iar ca
ajutor al lui, ca episcop al Benderului şi Ackermanului, a fost
numit (la 26 decembrie) Gavriil Bănulescu-Bodoni12.
Până la 1808, biserica ortodoxă din Basarabia făcea
parte integrantă din biserica naţională, fiind ierarhiceşte
oblăduită de Mitropolia Moldovei. În 1859 s-a definitivat
organizarea administrativă a bisericilor din Basarabia, iar la
Bălţi, la acel timp, funcţiona o singură biserică.
Pe vremea răpirii Basarabiei (1812), judeţele Bălţi şi
Orhei se supuneau mitropoliei Iaşilor, iar judeţele Greceni,
Codru, Hotărniceni, Lăpuşna şi Soroca – episcopiei Huşilor.
Creştinii din Bugeac şi din raialele turceşti din sudul
Basarabiei stăteau sub oblăduirea mitropoliei Provoslaviei,
iar raionul Hotinului îşi avea propriu episcop. Pe timpul
ocupaţiei ruseşti, Sfântul Sinod din Petrograd a numit „Exarh
al Moldovei, Valachiei şi Basarabiei” pe mitropolitul Gavriil
Bănulescu, care păstori ţările române până la anul 1812.
La 21 august 1813 a apărut ucazul ţarului Alexandru I,
prin care se înfiinţa noua „Arhiepiscopie a Chişinăului şi
Hotinului”, care cuprindea toată Basarabia, precum şi
întreaga gubernie a Hersonului cu oraşele Odessa, Tiraspol,
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Ananiev şi Elizabetgrad, vechea Ucraină a Hanului. Ţinuturile de dincolo de Nistru fuseseră încorporate noii arhidieceze moldoveneşti a Basarabiei, fiindcă, după o mărturie
contemporană, regiunea dintre Bug şi Nistru, cu oraşele
Odessa, Tiraspol, Ananiev şi Elizabetgrad, era locuită de
români, greci, bulgari şi alte naţiuni, iar ruşi erau foarte
puţini. În proiectul privind înfiinţarea Eparhiei Chişinăului şi
Hotinului, elaborat de mitropolitul Gavriil BănulescuBodoni, se arată că pe teritoriul dintre Prut şi Nistru existau
749 de biserici eparhiale, cu excepţia mănăstirilor şi schiturilor13. În timp ce în lista bisericilor basarabene existente în
perioada 1812–1813, întocmită de Ion Halippa pe baza formularelor ce se păstrau în arhiva Consistoriului din
Chişinău, sunt enumerate 775 biserici parohiale14.
Ion Nistor menţionează: „Membrii Adunării Obşteşti
de la 1812 constată că prin înstrăinarea Basarabiei, Moldova a
pierdut aproximativ şi 80 000 de biserici”15.
Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a fost singurul
român dintre toţi episcopii care au cârmuit Basarabia pe
timpul imperiului ţarist (1812–1821). El a fost urmat de
Dionisie Sulima (1821–1844), Irinarh Popov (1844–1858), pe
timpul conducerii căruia „tendinţele de rusificare încep să
predomine asupra tendinţelor de cultură religioasă”. Succesorii lui Irinarh Popov au fost Antonie (Sokotov, 1858–1871),
Pavel (Lebedev, 1871–1872), Serghie (Leapidevski, 1882–
1891), Isaaki (Polojenski, 1891–1892), Neofit (Nevodcikov,
1892–1898),
Iacov
(Peatniţki,
1899–1904),
Vladimir
(Sinkovski, 1904–1908), Serafim (Ciceagov, 1908–1917).
Despre Serafim, Petre Cazacu a menţionat: „Reacţionar,
patriot, mai mult rus decât creştin, episcopul Serafim s-a pus
în capul partidului adevăraţilor ruşi din Basarabia. Serafim a
fost primul, care, fără să ştie limba băștinașilor, a susţinut că
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există două limbi cu totul deosebite!.. (română şi
moldoveneacă)”16.
Gavriil Bănulescu-Bodoni s-a născut în anul 1746, la
Bistriţa. Şi-a făcut studiile la Braşov, apoi la Budapesta, Kiev,
Muntele Athos şi Smirna. În 1776 devine profesor la Năsăud,
apoi profesor la Şcoala Domnească din Iaşi (1778). Călugărit
la Constantinopol, face din nou studii la Poltava, ca profesor
şi prefect la seminarul de acolo (1782), pentru a se întoarce
din nou la Iaşi (1784). Supărat că n-a fost ales episcop al
Romanului, pleacă din
nou în Rusia, la Poltava,
pe
lângă
Alexandru
Mavrocordat şi unii boieri
moldoveni. Acolo devine
rector al Seminarului.
Întorcându-se din nou în
Moldova cu armatele
ruseşti, este făcut de ruşi
episcop al Ackermanului,
iar la 11 februarie 1792,
după pacea cu turcii, este
numit de Ecaterina II
mitropolit al Moldovei. În
anul 1793 el este numit
deja
Arhiepiscop
al
Ecaterinoslavului, iar în
1799 – mitropolit al
Kievului şi membru al Sinodului rusesc (1801). Din motive
de boală, în 1803 demisionează din acest post, iar în 1804
pleacă la Dubăsari, unde avea o tipografie moldovenească. În
1808 iarăşi este numit de ruşi Mitropolit al Moldovei. Retras
cu armatele ruseşti în Basarabia, păstoreşte aici în aceleaşi
scopuri. Moare la 1821.
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Înfiinţarea lăcaşelor sfinte în oraşul Bălţi

Conform unor documente şi materiale publicate, majoritatea locaşelor sfinte din judeţul Bălţi au apărut în a doua
jumătate a secolului XVIII, fiind construite din lemn pe teritoriile satelor cu tradiţii vechi. Printre primele biserici din judeţul Bălţi au fost ridicate în satele Petruşeni şi Camenca
(1702); Oişeni-Musteaţa (1757); Duşmani (1760); Albineţi
(1760–1765). Apoi au apărut biserici în satele Danul (1802);
Recea (1804); Iabloana Nouă (1806) şi Balatina (1807).
Pe teritoriul oraşului Bălţi au început să se construiască lăcaşe sfinte ca şi în satele învecinate – din lemn, iar mai
târziu – din piatră. Până în zilele noastre s-a păstrat următoarea oficializare a bisericilor: „Sf. Ierarh Nicolae” (1795–1804);
„Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” (1888); „Sf. Grigorie Humenistul
Armeniei” (1910–1914); Catedrala episcopală „Constantin şi
Elena” (1924–1935); Capelele „Sf. Arhanghel Mihail” (1925–
1936); „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1929); „Naşterea Maicii
Domnului” (1930?); „Sfânta Parascheva” (1934); biserica de la
Spitalul Municipal Bălţi „Sf. Mare Mucenic Panteleimon”
(funcţionează din 2001 în clădire adaptată, iar lăcaşul bisericii
– este în proces de construcţie) şi biserica romano-catolică
„Sf. Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” (2002).
Se consideră că în localitatea Bălţilor unul dintre
primele lăcaşe sfinte a fost biserica (numită şi sobor) „Sfântul
Nicolae”, care, după cum se presupune, a fost construită în
perioada anilor 1791–1795, după modelul bisericilor romanocatolice şi după proiectul arhitectului vienez Weismann.
Managerul acestei biserici a fost Gheorghe Panait, care a invitat din Galiţia aproximativ 300 de negustori armeni. Ei preconizau construcţia bisericii în stil catolic, dar nu s-au prezentat
pentru efectuarea lucrărilor interne, şi biserica a fost sfinţită
ca una ortodoxă. Se spune că printre pictorii care au zugrăvit
biserica a fost un tânăr originar din Bălţi, pe nume Eustafiu,
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care a pictat iconostasul şi o parte din cupole. Biserica
„Sfântul Nicolae” şi în zilele noastre prezintă un simbol al
oraşului, loc de atracţie a enoriașilor şi al imuabilităţii
tradiţiilor transmise din generaţie în generaţie.

Imaginea bisericii „Sf. Nicolae”
la începutul sec. XIX.

Clopotniţa reconstruită cu
susţinerea financiară a lui
N. Chirilciuc

Biserica „Sfântul Nicolae” şi monumentul lui Ştefan cel Mare
(sculptor Gheorghe Postovan) în centrul oraşului Bălţi (2003).
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La începutul anilor 60 ai sec. XX, clopotniţa bisericii
„Sfântul Nicolae” a fost aruncată în aer de regimul comunist.
La 1 septembrie 1994 s-a pus prima piatră la temelia noii
clopotniţe, ctitorită de Nicolae Chirilciuc, preşedintele băncii
„Moldova Nord”. El a finanţat şi confecţionarea a 3 clopote
noi, turnate la Moscova de meşterul Constantin Cernov.
Există şi altă informaţie17, mai credibilă, care dovedeşte
că pe locul bisericii „Sf. Nicolae” din Bălţi a existat altă
biserică, mai veche, construită din lemn, dar a fost demolată.
Astfel, în timpul săpăturilor pentru restaurarea gardului
Catedralei „Sf. Nicolae”, muncitorii au găsit în fundul
grădinii un prestol, acoperit grijuliu cu o grămadă de piatră.
Printre pietre s-a păstrat şi o cruce confecţionată din piatră,
bine lucrată, cu inscripţia în limba română, dar cu litere
slavone şi datate cu anul 1727: „Aici este înmormântată
Maria, soţia lui Panteleimon Dobrin, starosta negustorilor”.
În Muzeul de Istorie şi Etnografie al municipiului Bălţi
găsim o informaţie curioasă despre clopotniţa şi porţile
bisericii „Sf. Nicolae”. La data de 27 aprilie 1874, episcopul
Pavel (Lebedev) face o vizită-inspecţie la Bălţi şi se întâlneşte
cu Comitetul de construcţie sub președinția preotului Nicolai
Kriţki, care repara biserica „Sf. Nicolae”. Preotul Laşcov
(Laşcu) era responsabil de renovarea clopotniţei. O sumă
impozantă de bani pentru acest scop au donat proprietarii
oraşului – Catargi şi Novogorodţev.
În anul 1875, episcopul Pavel vine din nou la Bălţi,
unde găseşte o biserică cu o poartă frumos reparată şi o
clopotniţă, renovarea căreia era pe sfârşite. Spre regretul
nostru, nu s-au păstrat nici clopotniţa, nici poarta. După cum
observăm din imaginile alăturate, „aceste frumoase
monumente s-ar fi înscris de minune în peisajul arhitectonic
al mun. Bălţi” 18.
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Clopotniţa şi poarta bisericii „Sf. Nicolae”, 1875.

Catedrala „Sfântul Grigore Iluministul Armeniei” a
fost construită în anii 1910–1914, arhitect fiind A.
Krasnoselski. Deoarece proiectul prezintă o stilizare a
arhitecturii de masă din Armenia, biserica a fost numită şi
după stil armeano-gregoriană. Actualmente, aceasta biserica
nu funcţionează.

Catedrala „Sfântul Grigore Iluministul Armeniei” (1914).
364

Mitropolitul Visarion Puiu
(1879–1964) pe bună dreptate
poate fi considerat cea mai
luminoasă personalitate a religiei
creştine ortodoxe din secolul XX
de pe plaiurile româneşti, care a
lăsat o amprentă profundă pe
par-cursul întregii vieţi de slujire cu devotament bisericii şi
poporului.
Urmând
studii
serioase la Seminarele din
Roman şi Iaşi, la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi la
Academia Duhovnicească din Kiev, la o vârstă destul de
tânără devine Arhimandrit de seamă al Episcopiei Dunării de
jos (1909) şi director al Seminarului din Galați (1909–1918),
apoi director al Seminarului Teologic din Chişinău şi Exarh
al mănăstirilor din Basarabia (1918–1921). Mai târziu
îndeplineşte funcţia de episcop al Argeşului (1921–1923) şi al
Hotinului cu reşedinţa la Bălţi (1923–1935), Mitropolit al
Bucovinei (1935–1940) şi şef al Misiunii Ortodoxe din
Transnistria (1942–1943). La vârsta de 75 de ani (1954),
devine fondator al Episcopiei Ortodoxe Române din Europa
Occidentală19.
Activitatea desfăşurată la Chişinău în calitate de director al Seminarului şi Exarh al mănăstirilor i-a adus mari satisfacţii: „Seminarul din Chişinău – îşi aminteşte mitropolitul –
îmi reamintea de şcolile teologice ruseşti, tot aşa şi mănăstirile basarabene, încât însărcinarea de a lucra pentru ele mă
mângâie, iar cei doi ani şi jumătate cât le-am avut în grijă au
trecut cu mare mulţumire sufletească pentru mine… Străbătusem în lung şi în lat întreaga Basarabie, cunoscând în
destulă măsură toate stările de lucruri, şi am văzut cât de
puţin cunoşteau guvernanţii noştri această provincie, mai
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ales conducătorii bisericeşti, cum şi măsurile stângace luate
pentru legarea ei sufletească de patria mamă, şi mult aş fi
dorit să pot contribui la adoptarea deciziilor cuvenite, dar nam fost ascultat”.
Se mai cunoaşte că, în timpul activităţii sale la Chişinău, Arhimandritul Visarion Puiu a fost şi un reprezentant
activ al Comisiei pentru monumentele istorice din Basarabia.
La sfârşitul anului 1920, Arhimandritul Visarion întocmeşte o
listă provizorie a monumentelor istorice, care a constituit şi
prima inventariere a bisericilor şi mănăstirilor din acest ţinut.
În scurt timp, i se încredinţează conducerea Societăţii
Istorico-Arheologice din Chişinău şi a Societăţii Culturale a
Clerului. Conduce şi Societatea de binefacere a oraşului, care
asigura zilnic cu hrană cca 500 de săraci. A publicat mai
multe lucrări, articole, predici şi cuvinte de învăţătură.
Îndată după reînfiinţarea Eparhiei Hotinului şi reinstalarea înaltului episcop al acestei eparhii, preasfinţitul Visarion, care şi-a ales reşedinţa la Bălţi, a început să desfăşoare o
prodigioasă activitate pentru întemeierea episcopiei din Bălţi
şi sprijinirea instituţiilor din cuprinsul eparhiei. La 28 septembrie 1924, în centrul oraşului Bălţi a fost pusă piatra de
temelie a Catedralei „Constantin şi Elena” şi a capelei episcopale „Cuvioasa Parascheva”. Tot în acel an, Visarion Puiu
obţine de la primăria Bălţi un teren în partea de nord-vest a
oraşului, după gara feroviară Pământeni, pentru construcţia
reşedinţei episcopiei. Profitând de această situaţie, mulţi
cetăţeni au început construcţia caselor particulare în sectorul
dintre calea ferată şi noua reşedinţă episcopală. Astfel, pe
harta oraşului a apărut un cartier nou şi bine amenajat, cu
denumirea Pământeni.
Episcopia avea o bogată gospodărie: 100 ha pământ
arabil, o mică fermă de vite şi porci, o turmă de 700 de oi,
păsări, grădini de zarzavaturi, 20 ha de viţă de vie, lanuri de
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porumb, grâu, floarea-soarelui ş.a. Tot personalul administrativ şi auxiliar trăia din propriile venituri, fără nici un fel de
dotaţii din partea statului. Preasfinţitul Visarion şi-a dorit ca
episcopia din Bălţi să fie „cel dintâi semn real şi trainic care
să vorbească viitorului de stăpânirea, de drepturile şi de
unitatea poporului nostru românesc”20.
Locuitorii oraşului Bălţi au fost nespus de bucuroşi,
când au văzut această splendidă reşedinţă episcopală cu un
parc mare şi bine amenajat. În curând, episcopia a devenit
unul dintre cele mai atrăgătoare locuri pentru orăşeni. După
al doilea război mondial, autorităţile oraşului au cedat
această măreaţă clădire Institutului de Cercetări Ştiinţifice
„Selecţia”.

Reşedinţa episcopală de la Pământeni.

În anii 1923–1935, mitropolitul a reuşit cu mijloace
modeste să înalţe multe biserici şi să organizeze în eparhie o
viaţă bisericească rodnică şi aleasă, a reînviat activitatea
mănăstirilor. Datorită cunoştinţelor multilaterale şi talentului
organizatoric al mitropolitului Visarion Puiu, în oraşul Bălţi
au fost construite multe clădiri de excepţie (reşedinţa
eparhiei, Catedrala „Constantin şi Elena”, bisericile „Sfânta
Parascheva”, „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” etc.), arhitectonica
cărora este înalt apreciată şi în zilele noastre.
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Localul Seminarului Teologic
din Bălţi (1930).

Căminul preoţesc din Bălţi.

În dorinţa de a ridica nivelul cultural în nordul Basarabiei, doar cu mijloacele obţinute de la cler şi biserici, preasfinţitul Visarion a editat o serie de cărţi, broşuri şi reviste religioase, pe care le răspândea populaţiei din episcopat. În
memoria contemporanilor el a rămas ca o persoană cumpătată, binevoitoare, energică şi mari capacităţi manageriale.
Construcţia bisericii „Sfânta Parascheva” a început la
sfârşitul anilor 20, la iniţiativa episcopului Visarion, şi s-a
terminat în anul 1934. Această biserică de o frumuseţe rară
făcea parte din complexul reşedinţei episcopale21. În anii 60–
70, biserica a fost transformată în planetariu, iar în anii 90 ai
sec. XX, ea a fost restaurată şi deschisă pentru enoriași.

Biserica „Sfânta Parascheva”.
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Multe probleme apăruseră şi la construcţia bisericii
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel”. În această privinţă, Vladimir
Nicu22 scrie că în 1923, populaţia evreiască reuşeşte să obţină
de la directorul de interne din Chişinău autorizaţie de a construi o sinagogă, chiar la 5 m de la biserică „Sf. Apostoli
Petru şi Pavel”, care se afla în construcţie încă din 1915 pe
fosta str. Regele Carol II, colţ cu str. Marele Voievod Mihai.
În acel timp s-a constatat că autorizaţia directorului de interne de a construi sinagoga este în contrazicere cu dispoziţiile
oficiale, care prevedeau clar: „Construcţiile destinate pentru
sinagogi şi case de rugăciuni să nu se afle în apropierea bisericilor creştine”. Din cauza acestui conflict, s-a adoptat o
hotărâre prin care: „Sinagogile şi casele de rugăciuni ce se
construiesc pe aceeaşi stradă cu o biserică creştină să se
găsească la o distanţă de cel puţin 200 metri (una sută de
stânjeni), iar pe o altă stradă – nu mai puţin de 105 metri (sau
50 de stânjeni). Toate construcţiile zidite în contradicţie cu
regulamentul de faţă se vor muta în altă parte, fiind calificate
drept contravenţie sau se vor închide cu totul”.
În lipsa mijloacelor financiare pentru a continua
construcţia bisericii „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, episcopul
Visarion Puiu se adresează după ajutor Congresului., care ia
hotărârea ca toţi membrii consiliului să jertfească câte 200 lei.
Pentru monitorizarea construcţiei a fost ales un comitet din
care făceau parte părinţii: Vladimir Dumitru, Ion Bălteanu,
Mihai Madan şi epitropul Vasile Bejenaru. În vara anului
1924, lucrările au fost reluate şi conduse de arhitectul
Găbrilescu de la Ministerul Cultelor, finalizându-se în 1929.
Episcopul V. Puiu a fost figura cea mai valoroasă, care
a contribuit la înfrumuseţarea, extinderea şi îmbunătăţirea
stării generale a oraşului. Scopul principal de aflare la Bălţi,
Arhiepiscopul îl vedea în ridicarea nivelului spiritual al
populaţiei creştin-ortodoxe prin construcţia de biserici,
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deoarece pentru o populaţie de peste zece mii de creştini pe
atunci funcţiona doar o biserică ortodoxă, pe când evreii
aveau peste 20 de sinagogi. El a contribuit şi la înfiinţarea a
două cimitire (1928) şi la îngrădirea celui vechi.

Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
în construcţie (1915) şi după finisarea ei.

Catedrala „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” a fost
construită în anii 1924–1934, în stil bizantino-valah.
Iniţiatorul construcţiei a fost episcopul Visarion, care i-a
invitat pe cunoscuţii arhitecţi Adrian Gabrielescu şi Petre
Dumitrescu din Bucureşti. Picturile interioare şi exterioare au
fost executate de renumiţi pictori italieni, ungari şi români.
Gardul şi porţile au fost meşteşugite manual de meşteri
bucovineni din Cernăuţi. În interiorul ogrăzii s-a aranjat o
construcţie originală cu o cupolă – aşa-numitul baptisteriu.
Înălţimea catedralei de 46 metri vine să evidenţieze măreția
creştinismului. În vara anului 1934, Episcopia Hotinului
anunţă un concurs pentru cel mai reuşit plan al unei
clopotniţe pentru noua catedrală, acordând pentru cele mai
bune proiecte premii băneşti23.
În legătura cu finalizarea construcţiei catedralei,
revista „Luminătorul” (nr. 10) din luna octombrie 1934
publică versurile preotului Anton Luţcan, concepute ca imn
al noului locaş.
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Imnul Catedralei „Constantin şi Elena”
Veniţi, creştini, cu însufleţire
În faţa noului altar
Şi-adânc prinos de mulţumire
Aduceţi Domnului în dar.
Sub ´nalte bolţi de catedrală
Pe Domnul sfânt îl lăudaţi
Şi-a ctitorilor osteneală
În veci să binecuvântaţi.
Strămoşii au avut cu toţii
Un nume mare de creştin.
Vom preamări şi noi, nepoţii,
Pe Dumnezeu în veci. Amin.
Din motive obiective, sfinţirea Catedralei „Constantin
şi Elena” s-a amânat pentru anul 1935. În ziua de 2 iunie în
acel an, la Bălţi, a sosit trenul cu Majestatea Sa Regele Carol
II, prinţul moştenitor Marele Voievod Mihai şi suita ce-i
însoţea. Drumul până la catedrală, orăşenii şi elevii cu flori în
mâini au salutat înalţii oaspeţi. La porţile catedralei, regele a
fost întâmpinat cu alai, după ce o sută de preoţi au început
slujba de sfinţire. La ceremonia de inaugurare au asistat
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române P.S.S. Miron Cristea,
veteranul bisericii bălţene episcopul Dumitru, în vâr-sta de
100 ani, prefectul judeţului Bălţi E. Catelly, tânărul sculptor
bălţean Lazăr Dubinovschi, oaspeţi de onoare şi mulţi
locuitori ai oraşului.

Catedrala „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” cu baptiseriul în timpul
inaugurării şi aspectul ei contemporan.
371

M.S. Regele Carol II întâmpinat de P.S. Episcop Visarion cu Sf.
Evanghelie la poarta principală a catedralei din Bălţi. Alături – eforii
catedralei: Ef. Popovici, fost prefect şi senator, generalul în pensie
Nicolae Berg şi învăţătorul Bjola.

P.S. Episcop Visarion, M-S. Regele Carol II cu Marele Voievod Mihai,
înaltul guvern şi suita regală, în timpul procesiunii de înconjurare a
catedralei.

În timpul ceremoniei de inaugurare a Catedralei a fost
organizată o gardă de onoare, cu participarea tinerilor cercetaşi-liceeni din oraş, precum şi o gardă de onoare oficială,
formată din militarii regimentului „Trei Vânători” din Bălţi.
Am fost nespus de bucuros când am aflat, mult mai târziu, că
printre membrii gărzii de onoare a militarilor a fost şi ostaşul
Sofronie Baciu – tatăl meu, cu care mă mândresc şi acum.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” s-a construit în
cimitirul ortodox „Adormirea” de pe şoseaua Chişcăreni.
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Piatra de temelie s-a pus la 15 august 1932, în prezenţa
Episcopului Visarion şi a bunilor creştini, ctitori – comerciantul bălţean Ioan Lungu şi Emilian Marin din Bucureşti. O
parte din bani a fost dăruită şi de fostul primar de Bălţi,
colonel Florin Nicolaescu. Sfinţirea bisericii a avut loc la 21
noiembrie 1932. Tot în acel an, P.S. Episcop Visarion a
aprobat construcţia cavourilor familiale pentru Ioan Lungu şi
Emilian Marin24.

Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”.

Biserica „Sf. Arhanghel Mihail”
(1925–1936).

Proiectul bisericii „Sf. Mare
Mucenic Panteleimon” de la
Spitalul Municipal Bălţi.

Biserica romano-catolică
„Sf. Arhangheli Mihail, Gavriil şi
Rafail” (2002).
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După proclamarea suveranităţii Republicii Moldova,
religia şi biserica au devenit mai importante pentru creştini.
În 2001 şi-a deschis larg uşile pentru credincioşi biserica din
incinta spitalului municipal Bălţi „Sfântul Mare Mucenic
Panteleimon”, cu susţinerea nemijlocită a medicului-şef
Gheorghe Chetrari. La 5 august, cu binecuvântarea Prea
Sfinţiei Sale, Episcopul Marchel, s-a pus piatra de temelie a
bisericii cu hramul „Sf. doctori fără de arginţi Cozma şi
Damian”. Această zi a coincis cu apariţia ziarului parohial
„Calea tămăduirii”. După finisarea construcţiei noii biserici
se preconizase deschiderea unei ospătării pentru oamenii
săraci. Un mare aport în organizarea şi realizarea acestor
lucrări îi aparţine parohului Anatolie Spătaru25.

Deznaţionalizarea băştinaşilor
prin intermediul bisericii

Devenind în 1871 arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului, arhiereul rus Pavel Lebedev a început o luptă aprigă de
deznaţionalizare a moldovenilor cu ajutorul bisericii. Un
scriitor rus pe nume Durnov chiar şi-a permis să afirme că
„toate cărţile sfinte de pe la bisericile moldoveneşti, tipărite
în limba moldovenească, au fost depuse la mitropolia din
Chişinău, unde arhiepiscopul Pavel, timp de 7 ani, le-a ars,
încălzind cu ele palatul mitropolitan. Acest act de vandalism
grosolan şi fără pereche aparţine azi domeniului istoriei” 26.
Iar pentru ca de sub teascurile tiparniţei arhidiecezane să nu
iasă nici o slovă moldovenească, cucernicul, propovăduitor al
dragostei creştineşti, desfiinţă acest vechi aşezământ, pentru
a nu se răspândi elementele culturii moldoveneşti…
Ştefan Ciobanu menţiona că până la anul 1871 toate
actele bisericeşti, toate izvoadele făcute prin sate erau scrise
în româneşte. Arhiereul Pavel Lebedev, odată ce urcă pe
scaunul eparhiei de la Chişinău, porunci ca în acele biserici şi
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mănăstiri, în care până atunci slujba avea loc numai în limba
moldovenească, să se slujească înainte în două limbi – cea
rusească şi cea moldovenească.
Această acţiune ticăloasă a arhiepiscopului Pavel
Lebedev a fost urmată de atitudinea lui mârşavă faţă de
preoţii locali, care nu puteau să-l susţină, devenind astfel
martiri ai credinţei. Dintre aceştia au făcut parte clericii
Vasile Zubcu, Ioan Untu, Dimitrie Tutunaru, Ion Popovici,
Grigore Gallin şi alţii. Drept pedeapsă, ei au fost mutaţi la
Pskov, Simferopol, Luţk, Minsk şi în alte locuri îndepărtate,
de unde cuvântul lor moldovenesc nu mai putea „tulbura”
minţile oamenilor.
Nu a uitat părintele Pavel Lebedev nici de călugării şi
preoţii octogenari, gârboviţi în slujba altarului dumnezeiesc,
propovăduitori ai dragostei şi bunei înţelegeri între oameni.
Ei erau izgoniţi ca nişte slugi rele şi necredincioase de la altarul Dumnezeului părinţilor noştri, pentru că nu înţelegeau
să-l proslăvească în altă limbă, decât în cea strămoşească. O
bucurie generală se simţi în Basarabia, când veni vestea despre „rânduirea” lui Pavel în altă parte (iulie, 1882). Diaconii
şi cântăreţii din Basarabia, care până la Pavel se recrutau din
moldoveni şi se examinau în această limbă asupra cunoştinţelor lor religioase, bisericeşti şi rituale, sub Pavel trebuiau să
treacă la limba rusă.
Prin urmare, au avut de la cine să înveţe reprezentanţii
regimului sovietic, devenind prin excelenţă urmaşi şi buni
ucenici nu numai la deznaţionalizarea popoarelor mici, dar şi
la distrugerea barbară a bisericilor, la izgonirea credinţei
sfinte din minţile enoriaşilor prin metode viclene.
Ajungând, la 1904, în scaunul episcopal de la Chişinău,
episcopul Vladimir a urmat o cale mai blajină, fiind îndrumat
de episcopul Iacov, care fusese misionar şi îşi dădea bine seama de puterea cuvântului sfânt viu, rostit într-o limbă înţe375

leasă de popor. Episcopul Vladimir a hotărât să-i susţină pe
băştinaşi şi să-i scoată din „întunericul şi umbra neştiinţei”.
În acest scop, el a început să înveţe limba română şi a introdus studiul acestei limbi şi în seminarul din Chişinău, plătind pe profesorul de limba română din propriul cont. Tot el
a obţinut consimţământul Sfântului Sinod de a tipări cărţi
liturgice şi rituale moldoveneşti, reînfiinţând vechea
tipografie locală cu litere chirilice.
Încurajaţi de arhipăstorul lor, preoţii moldoveni au
cerut voie de a edita şi un jurnal bisericesc în limba română.
Vladimir a împărtăşit dorinţa preoţimii şi a recomandat Sfântului Sinod cererea clerului moldovenesc. Prin ucazul împărătesc din 20 decembrie 1907 s-au încuviinţat fondarea „Sfântului Frăţimii Naşterea lui Hristos” şi editarea unui jurnal
bisericesc în limba română, care, purcezând de la deviza
episcopului Vladimir: luminarea popoarelor, s-a numit
„Luminătorul”. Redactarea jurnalului i s-a încredinţat protoiereului Constantin Popovici şi ieromonahului Gurie Grosu,
ulteriorul arhiepiscop şi mitropolit al Basarabiei. În ziua de
25 ianuarie 1908 a apărut primul număr al „Luminătorului”.
Dar dragostea sinceră pentru iluminarea poporului nostru nu
era pe placul rusificatorilor şi episcopul Vadimir a fost mutat
la Rostov. A părăsit Basarabia în septembrie 1908, lăsând
mare durere în sufletele moldovenilor27.
În locul lui Vladimir, Sfântul Sinod a trimis la Chişinău
pe un fost amiral rus, Leonid Mihailovici Ciciagov, care intră
în tagma călugărească sub numele Serafim. El a fost selectat
anume pentru a pune stavilă curentului naţional moldovenesc, care luase amploare pe timpul blândului Vladimir.
Trecutul militar, firea sa războinică şi combativă îl făcuseră
pe Serafim să calce pe urmele lui Pavel Lebedev. Serafim a
interzis orice manifestare naţională, folosirea limbii materne
a băştinaşilor în biserică şi editarea revistei „Luminătorul”.
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Drept urmare a acestor măsuri drastice, a apărut sectantismul
religios, cu tot felul de idei anarhice. Aşa a reuşit călugărul
Inochentie să se înfăţişeze înaintea oamenilor ca trimisul lui
Dumnezeu. El a făcut ca poporul incult, dar setos de învăţătura dumnezeiască, să-i creadă propovăduirile şi să jertfească
până la ultimul ban. Cu ajutorul lui Serafim, Inochentie a fost
luat, în 1913, de cazaci înarmaţi şi dus la o mănăstire de lângă
lacul Ladoga.
La congresul preoţimii din 1869 s-a luat hotărârea ca,
în ziua de 1 iunie 1869, să se înfiinţeze o nouă şcoală spirituală la Bălţi, la care au trecut ţinuturile Hotin, Iaşi, Soroca şi
o parte din jud. Orhei. La început, şcoala va funcţiona într-un
local închiriat, dar s-a hotărât să se înceapă construcţia unui
local propriu, nu la Bălţi, ci la Edineţ.
În anul 1889, în temeiul „Pravililor” din 24 martie – 18
mai 1888, au fost înfiinţate secţii judeţene ale Consiliului
Şcolar Eparhial în 8 oraşe, inclusiv la Bălţi. Pentru a intensifica activitatea şcolară, ocârmuirea eparhială folosea şi alte
măsuri organizatorice.
Politica ţarismului de colonizare a pământurilor
basarabene şi de înlocuire a băştinaşilor cu reprezentanţi ai
altor naţiuni a contribuit la creşterea numărului de confesiuni
religioase de altă orientare, decât cea creştină. Populaţia
evreiască, care într-un timp devenise majoritară în Bălţi,
deschidea sinagogi; armenii îşi construiau bisericile lor,
catolicii – biserici catolice etc. Această situaţie a dominat
mulţi ani, cu bună înţelegere între reprezentanţii tuturor
confesiunilor religioase.

Lupta înverșunată a regimului sovietic
împotriva religiei şi bisericilor din Bălţi

Acţiunile de distrugere a bisericilor şi mănăstirilor s-au
practicat de regimul comunist în permanenţă, cu anumite
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perioade de „acutizare ideologică”. Formal, ele erau „legiferate” prin anumite hotărâri şi ucazuri fariseice, elaborate de
către persoane necărturare şi incompetente (dar cu posturi
înalte), interpretate în baza „testamentelor” ideologului bolşevic Lenin, care opta pentru salvarea poporului de „opiul
religios”. Lăcașele sfinte erau devastate în mod barbar sau
folosite în alte scopuri.
Referitor la acele evenimente, Mihai Taşcă scrie:
„Veniţi pe şinele tancurilor sovietice în urma anexării Basarabiei la 28 iunie 1940, comuniştii nici n-au apucat să se instaleze bine la putere că, în loc să se ocupe de probleme economice sau de altă natură, şi-au găsit imediat o ocupaţie
deosebită – au lovit în religie. Ghidaţi de faimoasa declaraţie
a lui Lenin precum că „Religia este opiu pentru popor”, la
scurt timp după luarea puterii, ocupanţii, prin intermediul
Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, folosind
mai multe decrete din lunile februarie şi aprilie 1941, pun în
aplicare planul de lichidare a lăcașelor de cult din
Basarabia… La închiderea bisericilor şi mănăstirilor, antihriştii au folosit diferite tactici – unele biserici au fost pur şi
simplu închise, fără nici o explicaţie; pentru altele au folosit
„cereri” sau „donosuri” organizate, iar celor care nu se
dădeau închise, comuniştii le-au majorat impozitele în aşa
măsură, încât enoriaşii nu mai puteau face faţă plăţilor atât
de mari şi au solicitat „benevol” lichidarea28.
Mai departe autorul reproduce doar două decrete ale
Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti – din 20
februarie (protocol nr. 3) şi 12 aprilie 1941 (protocol nr. 12),
păstrându-se originalul textului: „Protocolu nr.3 şedinţei
Prezidiumului Sovetului Suprem a RSSM Moldoveneşti dela
20 februarie anul 1941. Preşedinte tov. Brovko F.G. Au fost
de faţă: Înlocuitoru Preşedintelui tov. Gherasimenko. Secretariu Prezidiumului Sovetului Suprem a RSS Moldoveneşti tov.
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Kisili E.T. Membri – tov. Alioşin I.I., Scurtul M.V., Nicolski
N.P., Danova P.I., Ipati P.G., Negru I.F., Bursuc M.I. Dela
Procuratura RSSM – procuroru tov. Bondarciuk. Dela
redacţia „Sovetskaia Moldavia”, tov. Poleakov. Ucazu Prezidiumului Sovetului Suprem a RSS Moldoveneşti (nr. 8). Despre lichidarea bisericii fosta frăţie în numele lui Aleksandr
Nevski. De întărit hotărârea Sovetului Comisarilor Norodnici
a RSS Moldoveneşti din 29 decabri anu 1940 Nr. 161/30 –
despre lichidarea bisericii fosta înfrăţâre în numele lui Aleksandr Nevski, fiindcă biserica iasta n-are niş un venit –
biserica de închis, clădirea bisărişii de înfolost pentru
trebuinţi culturale. Gospodăria bisărişii de dat secţiei
orăşăneşti de finanţe. Şererea comandirului batalionului
deosebit VNOS despre aşeia ca de dat clădirea bisărişii
pentru trebuinţele batalionului VNOS – de înlăturat” .
Al doilea exemplu poate servi Ucazul Prezidiului
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti (nr. 12) privind închiderea bisericii de pe lângă închisoarea din oraşul Bălţi, în
care se menţiona: „De întărit hotărârea comitetului judeţean
din Bălţi de la 05.11.1940 şi hotărârea Sovietului Comisarilor
Narodnici a RSSM de la 05.01.1941 – despre închiderea bisericii de lângă închisoarea din Bălţi – biserica de închis, clădirea
de folosit pentru trebuinţele culturale”. După devastarea
interiorului, în 1954 biserica s-a transformat în şcoală
sportivă.
Reîntoarcerea „eliberatorilor” sovietici în Basarabia, în
anii 1944–1945, a însemnat şi reluarea luptei împotriva credinţei creştine şi a populaţiei băştinaşe. S-a început o
perioadă de prigonire drastică a credincioşilor, iar numărul
bisericilor şi mănăstirilor s-a redus considerabil. Multe s-au
transformat în grajduri, depozite, spitale, cluburi etc., iar
icoanele şi alte obiecte de preţ au fost furate şi batjocorite. S-a
ajuns la aceea ca biserica „Sfânta Parascheva” de la
379

Pământeni să fie devastată şi transformată într-un „centru”
de luptă cu religia şi de „iluminare” politică a cetăţenilor.
Eu am fost martor ocular la pângărirea bisericilor din
Bălţi. Bisericii „Naşterea Maicii Domnului” din SloboziaBălţi, învecinată cu casa părinţilor mei, i s-a luat jumătate din
curte, cândva voluminoasă, cu ieşire spre strada centrală
(Kiev), şi au „trântit” de-a lungul străzii o clădire primitivă
cu trei etaje, ca s-o „astupe”. Locatari ai acestei case au devenit cei sosiţi de pe aiurea la îndemnul comunist, care dispreţuiau şi biserica, şi pe băştinaşi. Slujbele erau supravegheate
cu stricteţe, cununiile şi botezurile erau interzise.
Biserica de pe strada Soroca din Slobozia Nouă, după
devastarea interiorului, s-a transformat mai întâi într-un
depozit pentru mărfuri cinematografice, apoi de pesticide.
Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a fost închisă
în 1961 şi transformată într-un muzeu orăşenesc. Frescele de
o valoare inestimabilă au fost acoperite cu multe straturi de
var, iar icoanele, cărţile bisericeşti şi splendidul candelabru –
obiecte foarte preţioase – au dispărut. Aceeaşi soartă au avut
şi alte biserici din Bălţi.
Eugen Pleşca, un enoriaş din Bălţi, descrie cu durere în
suflet ce au avut de suferit bisericile creştine. „Te cutremuri,
aruncându-ţi privirile îndărăt şi imaginându-ţi prin ce calvar
au avut de trecut locașurile sfinte din Bălţi timp de peste o
jumătate de secol de stăpânire sovietică. Populaţia oraşului –
dezrădăcinată, zeci de mii de credincioşi deportaţi în lagărele
morţii sau trimişi la munci istovitoare în Siberia.
…Bisericile au fost închise sau transformate în muzee,
observatoare astronomice etc. Dintre toate locaşurile
rămăsese să activeze doar unul – biserica „Sf. Nicolae”, dar şi
aceasta – periodic. Şi în cazul acestei biserici nu putem vorbi
despre săvârşirea serviciului divin după cerinţele trecutului,
pentru că, ţinând cont de numărul impunător al enoriaşilor
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din localităţile limitrofe, clerul nu putea înfăptui decât slujbe
solicitate. Într-un cuvânt, greutatea cu care regimul ateu de
atunci a apăsat şi torturat biserica a fost de-a dreptul
îngrozitoare”.
Mănăstirea Dobruşa, unica din preajma Bălţiului, are
o vechime de peste 500 de ani. Din cronici aflăm că domnitorul Petru Rareş, în 1527, închină satul Dobruşa cu moşiile
sale Mănăstirii Probota, ctitorie voievodală. Acest aşezământ
monahal de la Dobruşa „a fost unul din cele mai pângărite
după raptul din 1940: tâlhărit în câteva rânduri şi transformat
în depozite şi în adăpost pentru copiii handicapaţi. Cei peste
o sută de călugări au fost prigoniţi, unii dintre ei – ucişi sau
deportaţi”. Tocmai peste jumătate de secol (1994), mănăstirea
Dobruşa a fost redeschisă pentru credincioşi, iar arhimandritul Damian Potoroacă a fost „uns în scaunul stăreţiei”29.

Stareţul Damian Potoroacă (în centru) cu obştea de mănăstire.
Sfintele Paşti (2006).

Actualii bălţeni nici n-au auzit, nici nu cunosc nimic
despre Capela „Alexandru II”, care, pe timpuri, reprezenta
un complex arhitectural de cult de o rară frumuseţe şi de o
mare valoare. Şi ea a fost distrusă fără milă de antihrişti – nici
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o urmă n-a rămas din ea. A devenit cunoscut că la 30 august
1888, moşierul bălţean Alexandru Bodescu, cu o repu-taţie
cetăţenească impecabilă, a ridicat pe pământurile sale, pe
atunci Piaţa Bodescu din centrul oraşului Bălţi, o biseri-cuţă
mică, în memoria împăratului Alexandru II. Acest terito-riu a
fost înconjurat de o splendidă grădină cu gard. A dispă-rut şi
acest ansamblu. Cine, când şi ce calităţi omeneşti trebuie să
posezi ca să distrugi atâta frumuseţe?

Capela „Alexandru II” din Bălţi,
construită de Alexandru Bodescu (1888).

Reînvierea bisericilor şi a spiritului religios

Influenţa religiei şi a bisericii în luminarea enoriașilor
este bine cunoscută. Preoţii dintotdeauna au fost propovăduitorii creştinismului, îi învăţau pe oameni să scrie şi să
citească, acordau servicii de binefacere, de tutelare, de caritate. Despre astfel de acţiuni ne mărturisesc multe exemple.
În arhiva Consistoriei duhovniceşti din Chişinău se păstrează
doc. nr. 5773, adresarea lui Gheorghe Popovici din SloboziaBălţi, care la 16 februarie 1883 solicita învoirea episcopiei
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pentru înfierea fraţilor Gheorghi (11 ani) şi Vasili (8 ani), copiii unui burghez decedat, pe nume Gheorghi Mateiciuc.
Încă la 14 noiembrie 1907, blagocinul sfintei biserici
„Naşterea Măicii Domnului” din Slobozia-Bălţi, protoiereul
Dumitru Certan, prezintă, în numele Consiliului eparhial, un
raport către Episcopul Chişinăului şi Hotinului, arhiepiscopul Vladimir, prin care solicită permisiunea de a se deschide
pe lângă biserică o dugheană alimentară pentru enoriaşii
săraci30.
Anul 1991 a fost un an de revenire la credinţa
strămoşească şi de redeschidere a bisericilor, odată cu
proclamarea independenţei Republicii Moldova. S-a început
restaurarea şi redeschiderea aşa-numitor şcoli duminicale,
care activează în domeniul asistenţei sociale.
Bunăoară, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” a fost
închisă cincizeci de ani. S-a redeschis în 1991. Cu binecuvântarea preotului paroh prot. Pavel şi-a reluat activitatea şi
şcoala duminicală, doar cu zece oameni. În prezent, cele trei
clase sunt frecventate de circa 120 persoane (tineri şi vârstnici). Şcoala are şi un cor, dirijat de Petru Sicur, pe lângă
celelalte două, inclusiv cel al tinerelor, care este dirijat de neobosita Lucia Gangan. La iniţiativa tineretului de aici,
biserica editaează şi un ziar.
Eugen Pleşca ne mărturiseşte că una din temeliile duhovniceşti ale bălţenilor este Catedrala „Sf. Nicolae”. În perioada anilor 1995–1996, conducerea bisericii, în frunte cu
parohul ei prot. Mihail Sărcuţă, a înfiinţat Organizaţia neguvernamentală „Izvorul Tămăduirii”, dezideratul căreia este
acordarea unei asistenţe sociale cât mai eficiente, ce presupune oferirea gratuită de alimente, consultaţii medicale
pentru familiile socialmente vulnerabile. Câştigarea proiectului din 2003 a permis acordarea asistenţei sociale la o sută
de bătrâni singuratici, oferindu-li-se un ajutor substanţial şi
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altor năpăstuiţi de soartă. În această perioadă, preoţii,
împreună cu profesorii Liceului teoretic „Mihai Eminescu”,
au obţinut o altă izbândă: la propunerea părinţilor, în clasele
I-IV religia creştină a devenit obiect de studiu.
Catedrala „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, o minune
arhitecturală din partea aceasta de lume, locaş cu o bogată istorie, este socotită pe drept cuvânt o carte de vizită a oraşului
Bălţi. Prin slujbele sale desăvârşite, catedrala constituie un
imbold viu şi luminos pentru spiritualitatea creştină. Clericii
de la această catedrală, cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale
Episcop Marchel, susţinuţi de un grup de enoriaşi, adevăraţi
entuziaşti în desăvârşirea faptelor nobile duhovniceşti, au
organizat perelinaje la mai multe mănăstiri din RM şi de
peste hotare – Ucraina şi Rusia. Corul catedralei, sub bagheta
profesoarei Aurelia Cristinoi, de multă vreme s-a impus prin
înalta-i ţinută artistică, susţinând o serie de concerte în faţa
enoriaşilor.
Îmbucurătoare sunt publicaţiile cu caracter educaţional şi religios (P.S. Marchel) şi în sânul familiei (preotul V.
Bulgaru), care scot la iveală multe nedreptăţi, comise împotriva creştinilor. Sunt pomeniţi şi oamenii care au slujit cu
credinţă şi au ajutat bisericile.
Preotul Vasile Bulgaru din Bălţi spune: „Familia
creştină este o mică societate cu anumite legi şi principii,
fiecare membru al ei având nişte îndatoriri. Aceste legi şi
principii sunt aşezate de Dumnezeu şi orice încălcare a
acestora provoacă neînţelegeri, supărări şi suferinţe în familie
şi, dimpotrivă, respectarea lor contribuie la aducerea în sânul
familiei a harului şi ajutorului dumnezeiesc. După familie,
putem măsura starea morală a neamului. În acest sens, se
justifică pe deplin marea purtare de grijă a bisericii pentru
familie, temelia sănătoasă a căreia, precum şi a unei naţiuni,
se cimentează pe jertfelnicul credinţei în faţa Sf. Altar” 31.
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Pentru mine a fost o bucurie să citesc frumosul mesaj
al parohului Catedralei Episcopale „Sf. Nicolae” din Bălţi,
Mihail Sărăcuţa, cu prilejul împlinirii a 80 ani de la naşterea
preotesei Maria, soţia părintelui Eugen Nazarciuc, care a
preoţit în biserica „Naşterea Maicii Domnului” din SloboziaBălţi, unde bunelul meu, Gheorghe Balan, era staroste.
P.S. Marchel îşi aminteşte anii grei de după război,
ecoul trist al cărora s-a răsfrânt şi-n inima lui de copil. În
magazinele din sat nici pomeneală de hăinuţe şi încălţări
pentru micuţi. Dar când era nevoie de o carte, de o mărturisire scrisă, lipsa se simţea şi mai dureros. Peste ani, aceasta
lipsă a fost numită deficit.
Au trecut anii. S-au schimbat multe, iar cărţile, care
erau căutate, cum se zice, cu lumânarea, au umplut librăriile.
Şi a apărut un nou deficit – deficitul de cititori. Dar şi înţelepciunea cuvântului scris, spre regret, uneori devine mai
ştearsă, mai puţin valoroasă. Forţa cuvântului, arată P.S.
Marchel, este miraculoasă: prin cuvânt, Dumnezeu a creat
lumea văzută şi nevăzută (Facerea I, 1); prin cuvânt, oamenii
comunică pe viu, de la suflet la suflet; cuvântul sparge tăceri
grele, paralizate. El, cuvântul, este şi forţa generatoare de
acţiuni concrete.

Seminaristul
Nicolae Mihăescu
P.S. Marchel
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Cuvântul e o „fiinţă” nobilă. Stăpânirea cuvântului îl
ajută pe autor să-şi îmbrace textele scrise în hainele veşniciei
şi să le transmită drept mesaj generaţiilor următoare.
Vorbind despre dragostea lui Dumnezeu pentru om, P.S.
Marchel, episcop de Bălţi şi Făleşti, spune: „Dragostea
inspiră pe om la fapte măreţe. Spre regret, noţiunea
„dragoste dumnezeiască” ori „dragoste creştinească” este
tratată în diferite feluri. Aceste abateri de la Adevăr produc
orientări greşite în lumea credincioşilor. Dragostea
dumnezeiască în om este acea unică minune, care vă va
aduce roade în Împărăţia Cerului. Dragostea de Dumnezeu
este temeiul existenţei omului.”32.
Filozofii afirmă că bunătatea şi frumuseţea vor salva
lumea, iar P.S. Marchel, episcop de Bălţi şi Făleşti, adaugă la
aceste două cuvinte şi pe al treilea – sfinţenia - pentru că ea,
în ultimă instanţă, este generatoarea celor mai alese calităţi
omeneşti.
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XI
NASC ŞI LA BĂLŢI PERSONALITĂŢI
Nu există un asemenea popor
care să nu aibă cu ce se lăuda, fie cu
conducători iluştri, fie cu bărbaţi
înţelepţi şi bravi, fie cu fapte demne
de amintire.
Gh. Asachi
Reactualizarea valorilor autentice ale înaintaşilor, a
istoriei poporului şi plaiului natal permite generaţiilor următoare să-şi făurească un viitor mai sigur şi cu mari perspective, însă nu trebuie să se ignoreze patrimoniul spiritual şi
toate bunurile moştenite de la strămoşi.
Foarte mulţi dintre conaţionalii noştri posedă cunoştinţe reduse referitoare la trecutul glorios al strămoşilor de la
care ne tragem, istoricul dezvoltării plaiului, personalităţile
notorii, care, în decurs de secole, au contribuit cu adevărat la
prosperarea spirituală, culturală şi materială a ţării. Putem
afirma cu certitudine că noi am avut suficient potenţial
intelectual – făuritori ai bunăstării ţinutului nostru.
Locuitorii oraşului Bălţi, fosta capitală a judeţului, au o
afecţiune deosebită faţă de această localitate. Aici şi-au găsit
refugiu şi mulţi oameni din teritoriile învecinate, pentru trai
şi activitate. În acest centru cultural şi industrial şi-au făcut
studiile multe personalităţi marcante, aici şi-au început
cariera profesională renumiţi savanţi, oameni de cultură,
medici şi conducători iscusiţi de întreprinderi şi instituţii de
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stat. Chiar nici acei care au plecat din copilărie prin alte locuri sau ţări nu uită de anii petrecuţi în oraşul natal. La
rândul său, populaţia municipiului Bălţi le este recunoscătoare multor concetăţeni şi se mândreşte cu succesele lor –
în domeniul culturii, în ştiinţă sau în producţie. În orice
ramură ar activa, ei sunt fideli plaiului natal, acelor locuri de
unde şi-au luat zborul în viaţă. Nu puţini bălţeni s-au jertfit
pentru binele poporului, al neamului, abandonând cariera şi
bunăstarea personală. Acest capitol cuprinde informaţii succinte doar despre unele personalităţi de pe meleagurile bălţene, care i-au dus faima în lume prin succesele excepţionale
în anumite ramuri şi la diferite etape de existenţă a oraşului.
Desigur, numărul oamenilor despre care s-ar putea scrie
multe cuvinte frumoase în acest volum este nespus de mare.
De aceea, sper că acest lucru va fi continuat de generaţiile
următoare, dotate cu capacităţi analitice mai performante.

Nicolae Ştefan Casso (Caşu)

Este una din personalităţile
marcante din a doua jumătate a
secolului XIX, soarta şi viaţa căruia
au fost strâns legate de oraşul şi
judeţul Bălţi. S-a născut la 10 mai
1839 în satul Ciutuleşti, judeţul
Soroca. Şi-a făcut studiile la liceul
„Richelieu” din Odessa, secţia
juridică (1859), apoi a urmat
Facultatea de Medicină din Paris, dar
pe care nu a terminat-o. El a făcut
parte din categoria persoanelor care
s-au autoinstruit permanent pe parcursul vieţii: cunoştea 7
limbi, era foarte citit, dispunea de cunoştinţe enciclopedice şi
de o cultură înaltă1.
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Nicolae Casso a fost căsătorit cu moldoveanca
Smaranda Dumitru Bantoş (1846–1913), care avea, după tată,
legături de rubedenie cu familiile vechi moldoveneşti
Cantemir şi Başotă2.
Primul post ce i s-a încredinţat lui N. Casso a fost dregătoria de asesor la Tribunalul Regional Iaşi (Bălţi) – Soroca
(1860–1863). Între anii 1863 şi 1865 a fost deputat în Comisia
pentru orânduirea prestaţiilor în gubernia Basarabia. La 4
octombrie 1869, el este ales judecător de pace onorific în
judeţul Bălţi. În această postură, N. Casso a fost ales încă de 5
ori la rând (1873, 1881, 1884, 1887, 1890). Începând cu anul
1888, N. Casso devine mareşal al nobilimii din judeţul Bălţi
pentru o perioadă de trei ani, iar ulterior a mai fost ales încă
pe două termene (1891 şi 1894). Astfel, în fruntea nobilimii
bălţene N. Casso s-a aflat 8 ani (1888–1896)3. În satul
Chișcăreni el şi-a construit un frumos castel, unde era vizitat
des nu numai de personalităţi din judeţul Bălţi.
Înviorarea vieţii publice în judeţul Bălţi, în urma introducerii aşezămintelor zemstvei (1870), se datorează anume
activităţii corecte a lui Nicolae Casso. Se spune că apariţia pe
scena vieţii locale a Domniei Sale, persoană cu concepţii
occidentale, supranumit „filosoful de Chişcăreni”, a creat o
întreagă epocă benefică pentru conducerea judeţului Bălţi.
Figura lui impunătoare, vocea puternică şi pătrunzătoare,
lupta hotărâtă cu acţiunile nedemne ale aparatului
administrativ au unit în jurul său un grup întreg de activişti
locali. Împreună cu ei, Casso s-a ridicat în apărarea
intereselor populaţiei băştinaşe şi a rezolvat multe probleme
privind păstrarea tradiţiilor naţionale. Ţăranii moldoveni îi
ziceau lui Nicolae Casso: „Cuconu Caşu”.
Gheorghe Bezviconi scrie că, pe când activa ca
magistrat, apoi ca avocat la Bălţi (1907–1917), bătrânii
intelectuali bălţeni deseori îşi aminteau şi povesteau cu mult
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respect şi căldură diferite episoade din viaţa „naţionalistului
N. Casso, rusofob şi separatist”. În casa lui N. Casso nu se
vorbea ruseşte. El boicota astfel limba rusă, adică limba poporului care ţinea în robie pe moldoveni, pe care vroia să-i
facă ruşi cu de-a sila; boicota limba cinovnicilor venetici, care
nu-i scoteau pe moldoveni din expresia „baranî” („berbeci”)
sau îi porecleau „cap de bou”4. Prin aceasta, N. Casso şi-a
exprimat atitudinea negativă faţă de comportamentul
reprezentanţilor regimului ţarist.
Chiar şi adversarii lui N.Ş. Casso recunoşteau că el s-a
ridicat cu mult deasupra mediului intelectualilor moldoveni
contemporani. Ca poporanist, el s-a străduit prin toate
mijloacele să ridice masele ţărăneşti moldoveneşti la o
treaptă culturală şi economică mai înaltă. Ca naţionalist, el
toată viaţa a luptat pentru deşteptarea conştiinţei naţionale.
Ca filantrop, el a căutat să ajute pe ţăran şi intelectualii
moldo-veni lipsiţi de mijloace, purtând grija celor bolnavi şi
în suferinţă. Ca unionist, N. Casso „visa” să restabilească
naţia moldovenească în Basarabia pentru „unirea ei cu
Moldova”. Ca naționalist şi unionist, el a fost îndrumător al
moldovenilor basarabeni, arătându-le calea cea adevărată a
mântuirii naţionale, şi în acelaşi timp un premergător al
unioniştilor basarabeni din epoca revoluţiei din 1917, care la
27 martie 1918, prin votarea Unirii Basarabiei cu Patria
Mumă – România, au realizat şi visul său, pe care el nu a
avut norocul să-l „vadă cu ochii”.
În ultimii ani de viaţă, N. Casso suferea de inimă, de
ficat, avea astm bronşic şi insomnie. În 1903 el pleacă la
tratament în Paris. Acolo i se făcuse ceva mai bine, însă peste
un an (1904) bolile l-au doborât. A fost înmormântat la
cimitirul „Pére Lachaise” din Paris5.
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Petre Cazacu
S-a născut pe 16 octombrie
1871, la Chişinău, într-o familie de
meşteşugari. A făcut studiile
secundare, apoi învaţă la Seminarul
Teologic din Chişinău. Urmărit de
poliţia ţaristă pentru activitate
revoluţionară, la vârsta de 22 ani sa refugiat în România. În 1900 a
absolvit Facultatea de Medicină din
Bucureşti. Odată cu activitatea
medicală,
studiază
literatura
universală. În 1912 publică o
lucrare despre Basarabia, în care
scrie: „Bunul şi ortodoxul nostru vecin de la răsărit, ca să ne
scape – zice el – neamul şi credinţa de stăpânirea păgânilor
turci, de la 1711 până la 1812 ne-a bântuit şi sărăcit Ţara
Moldovei, luând cu sila şi prin biruri, şi dări, şi merinde, şi
vite, şi care, călcând semănături, tăind codri, batjocorind şi
schingiuind oameni. Şi noi, de voie sau de nevoie, am crezut
în vorbele ieşite din gura lui şi nu în faptele pe care le făcea
din inima lui... În sfârşit, la 1812, în mai, 16, bunul şi
ortodoxul nostru vecin de la răsărit şi-a văzut împlinit o
parte din visul inimii. Jumătate din Moldova, pământul
dintre Prut, Nistru şi Dunăre, a fost rășluită: 240 000 moldoveni au intrat sub oblăduirea Rusiei” 6.
În altă lucrare, P. Cazacu scrie: „Ce s-a făcut în această
sută de ani în Basarabia de către bunul nostru vecin, care de
sute de ani strigă că a fost, este şi va fi „eliberatorul
popoarelor balcanice”? Răspunsul este „Rusificarea”. Acest
proces se realiza cu ajutorul bisericii, şcolii şi armatei, unde
participau foarte mulţi moldoveni. …Rusia nu se poate lăuda
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decât cu distrugerea vieţii culturale moldoveneşti.
Moldovenii au rămas în ţara lor aşa cum i-a apucat la 1812,
fără să participe la dezvoltarea culturală a omenirii şi a
neamului lor” 7.
Petre Cazacu a jucat un rol hotărâtor în promovarea
ideii de unire, a participat la deschiderea şedinţei Sfatului
Ţării, a fost membru al guvernului Republicii Democratice
Moldoveneşti şi Director al Guvernului local pentru
Basarabia. De două ori – în 1931 şi în 1933 – a fost ales
deputat de Bălţi în Parlamentul României. În acea perioadă a
susţinut ferm acţiunile Episcopului Visarion de renovare a
lăcaşelor sfinte şi de înălţare a noilor biserici în oraşul şi
judeţul Bălţi. A decedat în 1956, la Bucureşti.

Pantelimon Halippa
Marele om politic, poet şi
scriitor (1883–1979) s-a născut în
satul Cubolta, aflat la o aruncătură
de băţ de Slobozia-Bălţi. Şcoala
primară o face în satul natal, apoi
învaţă la seminarele teologice din
Edineţ şi Chişinău. După anul 1908
pleacă la Iaşi şi se înscrie la
Facultatea
de
Litere.
După
terminarea facultăţii, renumitul
istoric Xenopol îi propune să
rămână la catedra lui, dar a refuzat
propunerea, deoarece dorea să se reîntoarcă în Basarabia,
pentru a-şi face datoria faţă de neamul din care se trage.
Participă la Congresul Învăţătorilor (28 mai 1917), criticând
aspru tendinţa de rusificare. Este ales vicepreşedinte la
Congresul Ţăranilor (1917). Devine membru al Biroului de
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Organizare al Sfatului Ţării, apoi prezidează şedinţa Sfatului
Ţării din 27 noiembrie 1917. A fost ales preşedinte al Uniunii
Scriitorilor din Basarabia. Rar om politic care ar putea să se
laude cu o activitatea atât de variată ca a lui Pan Halippa: a
fondat Universitatea Populară din Chişinău (1917) şi a fost
preşedintele consiliului ei; a întemeiat Conservatorul moldovenesc, Societatea de editură şi librărie „Luceafărul” şi
Societatea scriitorilor şi publiciştilor basarabeni (24 martie
1940). A fost vicepreşedinte şi preşedinte al Sfatului Ţării; a
votat, în 1918, Unirea Basarabiei cu România. După dizolvarea Sfatului Ţării, Pan Halippa este ales deputat şi senator
în parlamentul României de toate legislaturile – din 1918
până în 1934. A fost Ministru al Basarabiei (1919–1920) cu
sediul în Chişinău. A exercitat funcţiile de ministru al Lucrărilor publice şi ministru al Sănătăţii în mai multe guverne. A
fost membru corespondent al Academiei Române.
În vâltoarea evenimentelor care au derulat cu o viteză
ameţitoare în 1917 pe teritoriul Imperiului Rus şi în scumpa
Basarabie, Pan Halippa se avântă cu o energie de invidiat în
lupta politică. Toate acţiunile sale sunt dirijate de marea
dragoste pe care o avea faţă de naţiune şi de plaiul natal.
În anul 1950, aflându-se în România, ca refugiat, este
întemniţat în închisoarea Sighet, apoi preluat de ruşi şi
deportat în Siberia. După moartea lui Stalin este eliberat; se
întoarce în România. Moare în 1979, la vârsta de 96 ani. A
fost înmormântat la cimitirul mănăstirii Cernica, în parcela
destinată personalităţilor basarabene.
După cum scrie Iurie Colesnic, „Pan Halippa a fost
printre cei care au pornit pendula ceasornicului ce măsoară
timpul nou al istoriei basarabene şi este greu a spune în care
domeniu anume a contribuit el cel mai mult”. Anume el, încă
în 1913, avea să aştearnă pe hârtie versurile, care şi azi sunt
dragi sufletului8.
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Târziu, la tăcere de noapte,
Când doarme greu toată
suflarea,
Eu vin înaintea icoanei
Şi bâjbâi încet lumânarea.
Când mucul s-aprinde mai tare,
Lumina răzbate-n ungheruri,
Iar buzele-ncep să şoptească
O rugă fierbinte spre ceruri:
„Din căi rătăcite, Stăpâne,
La netede drumuri mă scoate,
Ş-ajută-mă, Sfinte Părinte,
Să scap de dureri şi păcate.
Păzeşte-mă, Bunule Tată,
De multele laţuri
Şi vindecă-mi inima slabă
De pofte şi patimi cuprinsă.

Căci n-avem aievea un sprijin
Şi-n Tine vedem mântuirea.
E timp să se facă dreptate
Şi nouă ce tragem durere!
Îndură-te-n ceasul pieirii,
Căci astfel ni-i peste putere…”.
Şi-mi arde pe buze rugăciunea,
Ca mucul luminii în sfeşnic;
Iar blândul Hristos mă mângâie
Cu zâmbetu-i dulce şi veşnic…
Dar iată că mucul se-ndoaie
Şi sfârâie-n ceara topită,
Apoi lumânarea se stinge
În noaptea amarnic cumplită.

Şi-n sufletu-mi slab şi molatic
Cernită-ndoială răzbeşte;
Iar ruga, fierbintea mea rugă,
Spre neamul meu blând în Pe buze încet se sleieşte…
durere
Îndreaptă-ţi, Stăpâne, privirea,
(În miez de noapte, 1913)

Emanoil Catelly
„O fire de moldovan robust, cu cătătură dreaptă şi cu o comportare tot aşa de dreaptă. Figura-i respiră sinceritate, iar privirilei, armonizate cu vocea caldă şi puternică, sunt muiate în lumina
idealului care-l însufleţeşte. De la prima vorbă ce-o schimbi cu el, te
cucereşte. Nimic prezumţios în atitudine, în gesturi, în felul de a fi.
Oameni ca aceştia nu au trăit numai, ci au făurit istorie”.
Ion Pelivan
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Emanoil Catelly s-a născut
la 25 ianuarie 1883, în satul Zgărdeşti, judeţul Bălţi. A fost unul
dintre întemeietorii Sfatului Ţării.
A învăţat la Şcoala Agricolă din
Cucuruzeni şi la Şcoala Militară
din Odessa (maior în rezervă). În
1917 a fost preşedinte al
Comitetului Naţional Moldovenesc din Odessa, contactând permanent cu naţionaliştii şi românofilii din Basarabia: Ion Pelivan, Pan Halippa, N. Alexandri,
Al. Buruiană, Vladimir Hertza ş.a.
În perioada anilor 1919–1923 a îndeplinit funcţia de
judecător popular în s. Năduşita, jud. Soroca, după care şi-a
început activitatea politică. După unirea Basarabiei cu România, este numit director general pentru agricultură în guvernul autonom al Basarabiei. În 1923, Consiliul de Miniştri al
României îl numeşte în funcţia de prefect al judeţului Bălţi; a
îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al Partidului Liberal din
jud. Bălţi; a fost senator în parlamentul român din partea Partidului Naţional-Liberal. În anii 1927–1928 a fost ales în Senat
din partea jud. Bălţi, iar în anii 1933–1937 s-a aflat din nou în
postul de prefect (guvernator) al jud. Bălţi. Folosea nişte
cuvinte alese, când vorbea despre oamenii oraşului, care îl
ajutau dezinteresat la făurirea unei vieţi mai bune în judeţ.
Dintre aceştia făceau parte senatorul Ştefan Sadovic, părintele Vasile Popovici, Vladimir Vişneacov, Ion Scobioală şi
alţii, care încă în 1924 făceau lucruri bune pentru locuitorii
oraşului.
Ideea călăuzitoare a lui E. Catelly a fost formarea
Statului Românesc unitar în componenţa „Statelor Unite ale
Europei”. Pe aceste poziţii a rămas până în ultimele clipe ale
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vieţii. Ideologia lui a fost ostilă bolșevismului. S-a opus categoric instaurării puterii sovietice şi dictaturii proletariatului
în Basarabia. El spunea: „Problema românească este una din
cele mai însemnate în Europa. Întreaga lume civilizată
cunoaşte faptul că poporul român, deşi locuieşte în mod
compact ca grup etnic în limitele definite de hotarele anticii
Dacii istorice, duce totuşi, până în prezent, o existenţă tristă
de naţiune ruptă în bucăţi… Noi, moldovenii, nu putem fi
indiferenţi faţă de fraţii noştri de peste hotare, cu care ne
simţim una ca naţie”. Fiul lui Emanoil Catelly, Octavian
(1912), a lucrat judecător în or. Bălţi până la mobilizarea în
armata română (1940).

Ion Buzdugan
Renumitul om de stat, poet şi
scriitor s-a născut la 9 martie 1887, în
satul Trinca (Edineţ). A învăţat
agronomia în Belarus, a studiat
dreptul
la
Universitatea
din
Moscova, iar la Universitatea din Iaşi
a primit licenţiatul în drept. A studiat
economia politică la Cernăuţi, unde a
obţinut titlul de doctor în ştiinţe
economice. În final, îşi alege cariera
de pedagog. Primele poezii le
publică în revista „Cuvânt Moldovenesc”. A participat activ
la lucrările congreselor învăţătorilor din Basarabia (1917), în
cadrul cărora ridica problema alfabetului în care trebuiau să
înveţe copiii în şcoală. Ulterior devine deputat în Sfatul Ţării.
În calitate de secretar, dă citire documentului ce proclama
unirea cu România. După unire, devine deputat de Bălţi
(până în 1932) în parlamentul României. Până la urmă, el se
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dedică activităţii literare. Poeziile lui Ion Buzdugan cuprind
două perioade distincte. Prima perioadă – începutul
activităţii sale cu „Cântece din Basarabia” (1921) şi „Miresme
din stepă” (1922). Sentimentul, care formează în bună parte
fondul lor, e cel naţional. Poezia celei de a doua perioade
prezintă dificultăţi de cunoaştere, deoarece nu e reunită în
volum.9 Cu timpul, poetul Ion Buzdugan editează mai multe
volume de poezii. Dar crezul lui a rămas mereu neschimbat,
aşa cum şi l-a schiţat în imnul Eu aş vrea să fiu o stană:
Eu aş vrea să fiu o stană,
Piatră care-n veci nu geme,
De pe-o culme diafană
Să privesc în zări, departe:
Până dincolo de Vreme,
Până dincolo de Moarte!

Ştefan Pirogan
Primar de Bălţi şi martir al
fărădelegilor sovietice. S-a născut în
satul Rădoaia, în 1898. A participat
la primul război mondial şi la evenimentele unirii Basarabiei cu România. În urma alegerilor din 1923, a
devenit primar al oraşului Bălţi, post
pe care l-a ocupat de două ori până
în 1934. A fost bun prieten cu Anton
Crihan, Constantin Stere, Pan
Halippa, cu moş Ion Codreanu, Ion
Pelivan, Costache Leancă, Emanoil Catelly, Ion Ţurcanu,
Diomid Calistru, cu bucovineanul Ion Moldovanu ş.a.
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E greu de trecut cu vederea raportul publicat de renumitul primar Ştefan Pirogan10, în care arată atât motivele
stagnării, cât şi planul acţiunilor menite să redreseze situaţia,
plan, care în zilele noastre ar servi drept proiect bine justificat
economic, progresiv şi demn de studiat. Dintre multiplele
cauze care stagnau dezvoltarea avansată a oraşului, Domnia
Sa a evidenţiat doar două. Prima: până în anul 1922, or. Bălţi
a fost proprietate particulară a dlor Catargi şi Crupenschi,
care încasau toate veniturile oraşului, fără să acorde vreo
atenţie infrastructurii, şcolilor, străzilor şi altor aspecte sociale. A doua: schimbarea frecventă a conducătorilor primăriei.
Astfel, numai în anul 1927 s-au schimbat şapte primari, iar în
1931 – şase! Fireşte, aceste momente s-au soldat cu imense
pierderi financiare şi ineficienţă vădită a administrării bunurilor materiale. El spunea cu o mare durere în suflet că oraşul
Bălţi este unicul oraş din ţară lipsit completamente de clădiri
proprii pentru şcoli, ¾ din străzi sunt nepavate etc.
Prin argumentări concrete şi simple, Ştefan Pirogan
evidenţia nevoile cele mai stringente şi necesare pentru
municipiul Bălţi în următorii ani: construcţia unei uzine electrice comunale pentru furnizarea unei lumini mai ieftine;
construcţia unui abator sistemic, care ar putea fi folosit de
crescătorii de vite din tot judeţul; organizarea pieţelor contemporane pentru comercializarea producţiei agricole; construcţia unui Palat Municipal pentru serviciile Primăriei; pavarea străzilor; cadastrarea, canalizarea, alimentarea oraşului
cu apă etc.; construcţia băii comunale, a unui teatru, a spitalului comunal; împădurirea terenurilor din jurul oraşului ş.a.
Ştefan Pirogan a dovedit că este capabil să elaboreze şi
să implementeze un plan de invidiat – amplu, competent şi
gospodăresc, care reflectă toate strategiile principale ale
oraşului şi formele organizatorice de îmbunătăţire a vieţii
cotidiene a populaţiei.
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De numele lui Ştefan Pirogan sunt legate multe
iniţiative bune, chiar şi începutul ştiinţei agrare în oraşul
Bălţi. Astfel, prima instituţie agricolă cu caracter investiţional
a fost Camera de Agricultură, înfiinţată în 1925. Se ştie că
până la reforma agrară cele mai mari suprafeţe de pământ
aparţineau marilor proprietari, mai mult sau mai puţin
iniţiaţi în probleme de exploatare raţională a pământului.
După reforma agrară, majoritatea terenurilor au trecut în
stăpânirea ţăranilor, care nu erau pregătiţi deloc pentru
conducerea gospodăriilor potrivit cerinţelor ştiinţifice. Din
aceste motive, crearea Camerei de Agricultură a devenit o
necesitate stringentă. Ea avea menirea să redreseze situaţia în
agricultură, viticultură şi în alte ramuri agroindustriale.

Etti-Rosa Spirer
Doamna inginer-arhitect face
parte din personalităţile marcante
care
au
contribuit
mult
la
îmbogăţirea patrimoniu-lui istoric şi
arhitectural al municipiului Bălţi. S-a
născut la 16 aprilie 1900, la Galaţi. Îşi
face studiile la Şcoala Superioară de
Arhitectură din Bucureşti, iar soarta
vieţii o aduce, în 1932, la Bălţi, unde
este imediat angajată în cadrul
biroului tehnic al primăriei. Fiind
unicul arhitect cu studii de
specialitate, i se încredinţează cele mai valoroase lucrări de
proiectare din municipiul şi judeţul Bălţi.
Etti-Rosa Spirer este autorul proiectului de amplificare
a casei Bodescu pentru sediul primăriei, actualmente Oficiul
Stării Civile. Clădirii cu un nivel i s-au adăugat un etaj, bal401

con, coloane, fiind considerată una din cele mai frumoase din
oraş. A mai proiectat lucrări de refacere a interiorului casei
Makarov pentru sediul Primăriei, actualmente, pe acest loc se
află magazinul „Bălţeanca”. A făcut şi alte proiecte: Liceul
Industrial de Fete; Liceul de Băieţi „Ion Creangă”; Liceul de
Fete „Domniţa Ileana” ş.a.
Pentru activitate rodnică în domeniul proiectării localurilor multor clădiri foarte frumoase din centrul oraşului,
Etti-Rosa Spirer a fost distinsă cu Ordinul „Răsplata Muncii”
clasa I (1936). După al doilea război mondial, se stabileşte la
Chişinău, unde activează ca arhitect superior şi autor de
proiecte. A fost membră a Uniunii Arhitecţilor din URSS
(1944). A încetat din viaţă în martie 199011.

Eugeniu Coşeriu
Renumitul savant de talie
mondială în lingvistică şi filozofia
limbajului s-a născut la 27 iulie
1921. În 1939 a absolvit Liceul „Ion
Creangă” din Bălţi, după care îşi
continuă studiile la universităţile
din Iaşi (1939–1940), Roma (1940–
1944), Padova (1944–1945) şi Milano
(1945–1949). Îşi începe activitatea
pedagogică în calitate de lector de
limbă română la Universitatea din
Milano (1947–1950), apoi în calitate
de profesor titular de lingvistică generală şi indo-europeană,
de director al Institutului de Lingvistică la Universitatea din
Montevideo (Uruguay) (1950–1963). O perioadă de timp a
lucrat ca profe-sor invitat la Universitatea din Coimbra,
Portugalia (1960–1961) şi ca profesor asociat la universităţile
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din Bonn (1961–1963), Frankfurt (1962–1963) şi Strasbourg
(1972–1973; 1977–1978). Din mai 1963 trece definitiv cu traiul
în Europa; activează la Universitatea din Tübingen
(Germania). Până în 1990 a ţinut cursuri şi seminare la zeci
de universităţi, centre universitare şi colegii din Europa
(Moscova, Barcelona, Bologna, Varşovia, Iaşi, Chişinău ş.a.)
şi America Latină.
Pe bună dreptate, E. Coșeriu este considerat întemeietorul lingvisticii ca ştiinţă a culturii, readucând în prim-plan
raportul dintre om şi limbă, precum şi funcţia comunicativă a
limbajului. A realizat cercetări ştiinţifice fundamentale în
domeniul lingvisticii teoretice şi romanice, lexicologiei,
semanticii, gramaticii funcţionale. Debutează în calitate de
cercetător în anul 1940, publicând două articole consacrate
limbii şi folclorului din Basarabia. Este autor a peste 50 de
cărţi şi câteva sute de articole în limbile spaniolă, franceză şi
germană, traduse ulterior în mai multe limbi – română,
engleză, rusă, japoneză etc.
E. Coşeriu devine doctor în filologie la vârsta de doar
23 ani (1944), ca peste 5 ani să susţină altă teză ştiinţifică, în
filozofie, consacrată filozofiei limbajului. În 1991 este ales
membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A
fost distins cu „Ordinul Republicii”, cu Medalia A.Ş.M.
„Dimitrie Cantemir”, cu Ordinul „Steaua României” în grad
de cavaler. O adevărată recunoştinţă ştiinţifică i-au adus-o
importantele sale lucrări de teorie a limbii. Ca lingvist cu
merite deosebite, a fost ales membru al celor mai prestigioase
societăţi de profil din lume, a activat ca preşedinte şi
vicepreşedinte al Societăţii Lingvistice Europene şi
preşedinte al Societăţii de Lingvistică Romanică.
În diferite perioade a fost ales membru titular şi
membru corespondent al mai multor Academii de Ştiinţe de
pe glob. Îi sunt conferite titluri onorifice de Doctor Honoris
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Causa de peste 30 de universităţi din lume; este inclus în cele
mai prestigioase dicţionare enciclopedice ale lumii.
În zilele de 18–19 mai 2001, la Bălţi, a avut loc
Colocviul Internaţional „Filologia secolului XXI”, organizat
cu prilejul aniversării a 80-a a profesorului-academician
Eugen Coşeriu. De aici, din Bălţi, şi-a luat zborul cu mulţi ani
în urmă. A murit la 7 septembrie 2002.

Valentin Belousov
Eminent savant cu renume
mondial în domeniul teoriei quasigrupurilor, fondatorul şcolii de teorie a
quasigrupurilor în Moldova şi unul din
fondatorii Institutului de Matematică al
Academiei de Ştiinţe a RSSM.
Profesorul Valentin Belousov
(20.02.1925–24.07.1988) s-a născut în
oraşul Bălţi, în familia unor funcţionari
poş-tali.
Copilăria
timpurie
şi-a
petrecut-o în casa buneilor, în oraşul Soroca. După absolvirea
şcolii primare şi gimnaziului din Bălţi (1940), îşi continuă
studiile la renumita şcoală medie nr. 1 din Bălţi (1944).
Înzestrat cu capacităţi excepţionale, V. Belousov, după
absolvirea şcolii medii, este înmatriculat la anul doi la
Facultatea de Matematică a Institutului Pedagogic din Chişinău, pe care-l absolveşte în doar doi ani şi jumătate (1947). În
acea perioadă îşi ţinea prelegerile tânărul conferenţiar
Vladimir Andrunachevici, care mai târziu avea să remarce:
„Aş spune prea puţin, dacă aş afirma că Valentin Belousov
era unul dintre cei mai buni studenţi ai mei. El îi depăşea cu
mult pe colegii săi nu doar prin capacitatea sa excepţională
de a însuşi materialul predat, dar şi prin temperamentul său
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de cercetător, prin ideile originale şi prin soluţiile neordinare,
surprinzătoare, propuse de el”. Fiind încă student, a ţinut
cursuri la secţia pregătitoare a acestui institut.
Activitatea sa didactico-ştiinţifică se începe cu funcţia
de lector la cursurile pregătitoare de pe lângă Institutul
Pedagogic din Chişinău (1947–1948), apoi în calitate de
învăţător de matematică la şcoala medie din s. Sofia, raionul
Bălţi. În perioada 1950–1952 exercită funcţia de lector, apoi de
şef catedră la Institutul Pedagogic din Bălţi (până în 1963).
Mai târziu a obţinut o stagiune şi a făcut doctorantura la
Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova
(1954–1956), avându-l în calitate de conducător ştiinţific pe
cunoscutul algebrist, profesorul Alexandru Curoş.
În anul 1958, V. Belousov susţine cu succes teza de
doctor în domeniul teoriei quasigrupurilor – o ramură nouă a
algebrei moderne, considerată „exotică” pe atunci. În
perioada anilor 1960–1961 a urmat o stagiere în Statele Unite
ale Americii la Universitatea din Wisconsin, statul Madison,
în care activa profesorul R. H. Bruck, cunoscut specialist în
domeniul teoriei quasigrupurilor. După întoarcerea din SUA,
V. Belousov îşi începe activitatea la Institutul de Matematică
al Academiei de Ştiinţe a RSSM, la invitaţia academicianului
V. Andrunachevici. În cadrul acestei instituţii, Domnia Sa
exercită funcţia de şef de sector, iar în cadrul Universităţii de
Stat din Moldova – pe cea de şef al catedrei de algebră şi
geometrie (1967–1977).
În 1966, Valentin Belousov susţine teza de doctor
habilitat la Universitatea „M. V. Lomonosov” din Moscova,
în 1967 obţine titlul ştiinţifico-didactic de profesor
universitar, iar în 1968 este ales membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe Pedagogice a URSS. V.Belousov a fost
fondatorul şcolii ştiinţifice de teorie a quasigrupurilor şi a
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buclelor din URSS. Dezvoltând în mod substanţial această
direcţie ştiinţifică, s-a afirmat şi ca un algebrist de notorietate.
Cercetările ştiinţifice ale profesorului Valentin
Belousov au fost elucidate în peste 180 de publicaţii, inclusiv
5 monografii de specialitate. A pregătit 24 de doctori şi
doctori habilitaţi în ştiinţe fizico-matematice. Lucrările sale
au contribuit esenţial la dezvoltarea algebrei ca ştiinţă,
aducându-i glorie în acest domeniu. Actualmente, multe
teoreme şi noţiuni ştiinţifice, incluse în tezaurul matematicii
contemporane, poartă numele profesorului Valentin
Belousov. Cunoscutul matematician M. A. Taylor din Canada
scria: „Lucrările prof. Belousov cu privire la configuraţiile
reţelelor algebrice confirmă intuiţia sa matematică excepţională şi deschid un nou domeniu de cercetare, situat între
algebră, geometrie şi combinatorică” .
Ţin să menţionez că Valentin Belousov a fost şi un
pedagog iscusit. Talentul său de profesor a contribuit la
educarea unei generaţii noi de cercetători în domeniul teoriei
quasigrupurilor. Academicianul Sergiu Rădăuţanu îşi
amintea: „Profesorul Valentin Belousov participa cu plăcere
la propagarea noilor idei matematice; a ţinut nenumărate
conferinţe în cadrul societăţii „Ştiinţa”, povestind cu pasiune
despre realizările matematicii contemporane. Urmărindu-l în
faţa auditoriului, noi îl admiram de fiecare dată şi rămâneam
impresionaţi de rezultatele ştiinţei moderne, despre care ne
vorbea inspirat, într-un limbaj accesibil”.
Valentin Belousov era mereu înconjurat de tinerii săi
discipoli, atraşi atât de popularitatea ştiinţifică, cât şi de
calităţile sufleteşti deosebite ale profesorului. De exemplu,
Aleco A. Gwaramija, rector al Universităţii din Abhazia,
discipol al profesorului Valentin Belousov, mai târziu
menţiona: „El era acceptat peste tot ca unul dintre cei mai
apropiaţi oameni. Graţie firii sale comunicative, spirituale,
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era o personalitate carismatică. Privirea sa emana inteligenţă
şi bunătate, astfel chipul său mi-a rămas imprimat pentru
totdeauna în suflet. Valentin Belousov mi-a fost nu numai
dascăl, dar şi un bun prieten. Alături de el, şi viaţa, şi creaţia
erau interesante”.
În memoria celor care l-au cunoscut, Valentin
Belousov a rămas pentru totdeauna un om bun, modest, care
inspiră încredere. Cu toate realizările sale deosebite în ştiinţă
şi pedagogie, cu valoroasele grade şi titluri ştiinţifice, el nu sa distanţat de oameni, ci dimpotrivă, era alături de ei, acorda
ajutor dezinteresat tuturor, când acest lucru nu venea în contradicţie cu principiile sale morale, pe care le-a respectat cu
fermitate toată viaţa. Cei din jurul său erau frapaţi de
modestia sa, care, uneori, era tratată drept neajuns. Valentin
Belousov aproape că nu făcea uz de drepturile şi înlesnirile
sale, prevăzute de statutul de deputat al Sovietului Suprem
al RSSM, de titlurile sale ştiinţifice şi de cele onorifice, pe care
le deţinea. Discipolii săi se simţeau în siguranţă alături de el,
datorită inteligenţei, erudiţiei, valorii sale ştiinţifice şi
minunatelor calităţi sufleteşti.
Poetul, chimistul şi parlamentarul Ion Vatamanu, care
de asemenea l-a cunoscut, a notat următoarele: „Viaţa lui
Valentin Belousov s-a realizat sub povara a două talente ca
între două maluri de vis: talentul de savant şi talentul de a
rămâne om între oameni. Le poseda pe ambele în egală
măsură. Astfel, părăsind lumea aceasta, a lăsat după sine nu
numai o impunătoare operă matematică, dar şi amintiri
magnifice în memoria unor oameni de diferite profesii”.
Profesorul V. Belousov a fost înalt apreciat de stat,
conferindu-i-se mai multe distincţii: Ordinul „Drapelul Roşu
de Muncă”, titlurile „Eminent al învăţământului din URSS”,
„Eminent al învăţământului din RSSM”, laureat al Premiului
de Stat al RSSM ş.a.
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Academicianul Valentin Belousov, eminent Om şi
ilustru Savant, va rămâne în memoria bălţenilor ca un
reprezentant de onoare al oraşului Bălţi şi al ştiinţei moldave.

Leonid Culiuc
A văzut lumina zilei la 19
iulie 1926, în oraşul Bălţi, în familia
unui felcer. Şi-a petrecut copilăria şi
anii tinereţii în casa părintească de
la Pământeni, unul din cele mai
frumoase cartiere ale oraşului, care
în acei ani creştea văzând cu ochii.
Acolo, pe fosta stradă Hodoroaba,
se juca cu semenii săi, mulţi dintre
care, mai târziu, au devenit
cunoscute personalităţi: Victor Jiţa,
fraţii Valentin şi Victor Belousov, Anatol Secrieru, Mircea,
Lidia (ulterior Novac) şi Petru Cernăuţanu, Iurie
Crehoveţchi, Victor Chicerman, Vadim Pirogan ş.a. Ceva mai
târziu l-a cunoscut pe Nicolae Testemiţanu.
Până la 1940, L. Culiuc terminase 4 clase la Liceul
Comercial din Bălţi, iar după anexarea Basarabiei la URSS, a
terminat clasa a 8-a, apoi şi-a continuat studiile la liceul
comercial. În martie 1944, împreună cu familia, s-a evacuat în
România, unde a lucrat într-o mină din Petroşani. În noiembrie al aceluiași an, au revenit în Bălţi. În scurt timp a fost
repartizat la serviciu în calitate de învăţător la şcoala din
satul Strâmba, judeţul Bălţi. Începu să se adapteze la noile
condiţii de viaţă şi activitate.
În 1949 a absolvit Institutul Învăţătoresc din Bălţi. Tot
în acel an s-a căsătorit cu o bună colegă de a lui – Eva
Parfentie. După absolvirea institutului a fost numit în funcţie
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de director al şcolii din satul Drăgăneşti, raionul Sângerei.
Anume aici au fost observate capacităţile intelectuale şi
manageriale ale tânărului pedagog, fiind avansat în posturi
de conducere. În anul 1953 devine vicepreşedinte al Comitetului Executiv raional Sângerei, iar în 1956 a fost ales al doilea secretar al comitetului raional de partid. În anul 1958 a
absolvit cu succes (secţia fără frecvenţă) Institutul Pedagogic
din Tiraspol.
În 1959 are loc o altă ascensiune în cariera sa – este
numit prim-secretar al comitetului orășenesc de partid Bălţi,
funcţie pe care o deţine până în luna octombrie 1962.
În 1962, dl L. Culiuc trece cu traiul în Chişinău. O
perioadă scurtă de timp (1962–1963), activează în cadrul C.C.
al P.C. din RSSM, iar mai apoi – în organele administrativexecutive. Astfel, în anii 1965–1967, dumnealui exercita
funcţia de preşedinte al Comitetului de Stat pentru
Radioteleviziune de pe lângă Consiliul de Miniştri al RSSM,
iar mai târziu este numit în funcţia de ministru al Culturii.
Din anul 1973 şi până la pensionare (1988), Domnia Sa a
activat în postul de vicepreşedinte al Comitetului de Stat
pentru Planificare. Indiferent de posturile înalte pe care le
ocupa, Leonid Theodor Culiuc rămânea un adevărat patriot
al plaiului său natal, adesea aducându-şi aminte cu nostalgie
de copilărie, prieteni, cunoscuţi şi de casa părintească.
În cuplul familial Culiuc, care continuă până în
prezent, s-a născut feciorul Leonid (junior), care s-a dedicat
activităţii ştiinţifice: a devenit doctor habilitat în fizică,
profesor universitar, membru corespondent al AŞM, director
al Institutului de fizică aplicată al academiei. Feciorul şi nora
Ludmila, originară şi ea din Bălţi, le-au dăruit buneilor un
nepoţel şi o nepoţică – Sandu şi Elena, care sunt mândria
buneilor.
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Nicolae Filip
Viitorul profesor-academician şi rector (1926–2008) s-a
născut la 3 martie în satul Sofia, judeţul Bălţi, într-o familie
de ţărani cu mulţi copii. În 1939 termină 7 clase, dar a fost
impus de situaţie să repete clasa a 7-a după ocuparea din
1940 a Basarabiei. În perioada anilor 1941–1944 a învăţat la
Şcoala de cântăreţi din Bălţi. Spre sfârşitul războiului (1944) a
fost înrolat în armata sovietică. Fiind demobilizat înainte de
termen (1946), şi-a continuat studiile la şcoala nr.1 din Bălţi,
iar după absolvirea ei (1948) a fost înmatriculat la Facultatea
de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău.
În 1952 îşi începe activitatea pedagogică la Institutul
Pedagogic din or. Soroca, iar peste un an se transferă la
institutul similar din oraşul Bălţi. Mai mult de 55 ani a activat
Domnia Sa cu dăruire pe tărâmul pedagogic, parcurgând
toate etapele de avansare în plan profesional.

Elev la Şcoala de
cântăreţi (1942).

Şef catedră la Institutul
Pedagogic din Bălţi
(1964).

Rector al
Universităţii
„A. Russo” (2006).

După mai multă muncă individuală, studiile în doctorantură la Facultatea de Fizică a Universităţii de Stat „M.V.
Lomonosov”, numeroase cursuri tematice în centrele univer410

sitare din Moscova şi din alte oraşe din Europa, N. Filip susţine teza de doctor (1962), mai apoi şi de doctor habilitat
(1979). Mai bine de o jumătate de secol deţine funcţia de şef
catedră, iar concomitent – şi de prorector pentru ştiinţă
(1964–1986), de rector al Institutului Pedagogic de Stat
„Alecu Russo” (1986–1992) şi rector al Universităţii de Stat
„Alecu Russo” (1992–2007) din Bălţi.
În calitate de cercetător a dezvoltat o direcţie ştiinţifică
în domeniul radiofizicii, efectuând investigaţii privind dispersia radioundelor de către ionosfera anizotropă, dispersia
orientată a radioundelor ultrascurte de către ionosferă la latitudini medii, evoluţia neomogenităţilor plasmei ionosferice a
Terrei, metode contemporane de cercetare în ionosferă ş.a.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate în cca 200
de lucrări, inclusiv în 5 monografii şi un curs universitar de
lecţii „Radioelectronica” în 5 volume. Academicianul Nicolae
Filip a fost conducătorul ştiinţific a trei teze de doctor şi a
două teze de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.
Pedagog de vocaţie, Savant talentat, Îndrumător de la
Dumnezeu, Coleg devotat şi Om de excepţie – toate aceste
trăsături l-au caracterizat în permanenţă pe academicianul
Nicolae Filip, aşezându-l în rândul celor mai remarcabile
personalităţi ale neamului. A fost decorat cu numeroase
distincţii de stat şi ale altor ţări. N. Filip devine cetăţean de
onoare al mun. Bălţi (2001), Eminent al Învăţământului
Public din Ucraina, Doctor Honoris Causa al Universităţii
Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, Om Emerit, laureat al
Premiului de Stat; a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”
şi „Ordinul Republicii”, cu medalia de aur a Salonului
Internaţional de Inventică şi Tehnică (Iaşi), cu medalia şi
diploma „Personalitate de excepţie a secolului XX”; a obţinut
multe titluri onorifice.
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Academicianul Nicolae Filip este caracterizat foarte
frumos de unul dintre cei mai apropiaţi colegi – vestitul profesor universitar bălţean Valeriu Cabac: 2Omul Nicolae Filip
a fost şi rămâne în memorie ca o fire onestă, cumpătată, cu o
capacitate de muncă uluitoare. Cu anii, nu şi-a pierdut simţul
noului, fiind receptiv la toate inovaţiile. În permanenţă le insufla celor care îl înconjurau ideile sale progresive, pentru a
le realiza şi a le monitoriza. Savantul Nicolae Filip a îmbinat
reuşit în sânge calităţile de experimentator şi teoretician. Cercetările iniţiate de Domnia Sa s-au soldat cu crearea unor
modele teoretice noi, care, la rândul lor, au impus realizarea
altor noi experimente…”12
Drept semn de înaltă apreciere a bălţenilor prezintă
instalarea (2010) plăcii comemorative pe casa din strada
Independenţei, 12, unde a locuit Nicolae Filip – Educatorul,
Omul, Pedagogul, Savantul şi renumitul Cetăţean de Onoare
al municipiului Bălţi.

Nicolae Testemiţanu
Nicolae Testemiţanu (1927–1986) a fost şi rămâne un
exponent deosebit al şcolii bălţene şi al spiritului tradiţional
existent la acel timp în capitala de nord a Basarabiei. Primele
clase învaţă în şcoala primară din satul natal Ochiul Alb, apoi
îşi continuă studiile în gimnaziul din Baraboi şi la renumitul
Liceu de Băieţi „Ion Creangă” din Bălţi (1941). După ocuparea oraşului de către armata sovietică, N. Testemiţanu este
transferat în clasa a IX-a a şcolii medii nr. 1 din Bălţi, pe care
o absolveşte în 1946. În acelaşi an devine student la Institutul
de Stat de Medicină din Chişinău.
Obţinând diploma de medic, N. Testemiţanu îmbrăţişează specialitatea de chirurg-traumatolog. Concomitent, se
încadrează în lucrul ştiinţific, devenind doctor habilitat,
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profesor universitar, şef catedră. Fiind un om înţelept, binevoitor şi foarte muncitor, încă în anii tinereţii s-a afirmat ca
lider recunoscut, fără a se impune prin comportamentul său.
Aceste calităţi s-au manifestat încă pe când era licean, apoi
student şi în fiecare colectiv în care a activat. În orice postură
pe care a deţinut-o şi oriunde era aruncat de valurile vieţii
zbuciumate, N. Testemiţanu rămânea acelaşi – modest, binevoitor, săritor la nevoie şi sincer. Poate că tocmai datorită
acestor calităţi, a avut de pătimit în urma acţiunilor unor
răufăcători.

Liceistul Nicolae
Testemiţanu şi colegul său
V. Sergentu, 1943.

Ministrul Sănătăţii al RSSM
Nicolae Testemiţanu, 1967.

În viziunea mea, profesorul universitar Nicolae Testemiţanu, laureat al Premiului de Stat al RSSM, a strălucit
asemenea unui astru pentru contemporanii săi şi a rămas în
memoria multor generaţii de medici şi prieteni; a fost un
exemplu de slujire poporului. Pentru locuitorii oraşului Bălţi,
Nicolae Testemiţanu va fi mereu cetăţeanul de onoare.
Meritele deosebite şi faptele nobile ale marelui înaintaş
au fost apreciate la justa lor valoare de întreaga republică.
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie şi unei străzi
din oraşul Chişinău li s-a conferit numele lui Nicolae
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Testemiţanu. Acest nume îl poartă şi numeroase străzi din
alte localităţi, inclusiv din municipiul Bălţi. În satul de
baştină, Ochiul Alb, numele Nicolae Testemiţanu îl poartă o
stradă şi şcoala medie.

Inaugurarea monumentului lui N. Testemiţanu în or. Drochia, 2009
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În august 2009, am avut onoarea să asist la un
eveniment de anvergură, care a avut loc în oraşul Drochia,
raion din care actualmente face parte satul Ochiul Alb –
inaugurarea unui măreţ monument în memoria celui care a
fost Nicolae Testemiţanu – marele Om, Medic, Savant, Rector
şi Ministru.

Silviu Berejan
Distinsul lingvist basarabean şi academician (1927–
2008) a fost nu numai un mare savant, promotor al dreptăţii
ştiinţifice naţionale, dar şi un pedagog iscusit, un om de mare
cultură lăuntrică. După cum spunea Eugeniu Coşeriu: „Omul
şi savantul S. Berejan a ţinut întotdeauna la aprecierile
competente, făcute dezinteresat, fără scopuri camuflate. Pe
acestea le considera cele mai de preţ”.

Academicianul
Silviu Berejan

Trei destine basarabene: Eugeniu Coşeriu,
Nicolae Mătacaş şi Silviu Berejan

Ataşamentul lui S. Berejan faţă de universitatea bălţeană a fost fără echivoc. El spunea: „Sunt sudist prin naştere
şi nordist prin adopţiune”. Timp de un deceniu (1973–1983) a
predat la Facultatea de Filologie şi titlul de profesor universitar l-a obţinut tot la Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din
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Bălţi (1977). S. Berejan a fost al doilea lingvist (după E.
Coşeriu), căruia Universitatea „A. Russo” i-a conferit, în
1990, onorificul titlu de Doctor Honoris Causa, pentru
contribuţia substanţială nu numai la pregătirea tinerilor
specialişti în domeniul învăţământului, dar şi la creşterea şi
perfecţionarea cadrelor ştiinţifice. De sprijinul, consultaţiile şi
sfaturile Domniei Sale, în calitate de conducător ştiinţific
competent şi exigent, coordonator, consultant sau referent,
au beneficiat peste 20 de tineri savanţi bălţeni, care continuă
tradiţiile marelui ctitor ştiinţific.

Între colegi, la cea de-a 10-a aniversare a revistei „Limba Română”.
Bălţi (2001).

Cu mare căldură şi respect vorbeşte despre S. Berejan
actualul rector al Universităţii de Stat „Alecu Russo”,
profesorul universitar Gheorghe Popa, care este considerat
unul dintre cei mai demni elevi ai academicianului. Expresiv
este caracterizat S. Berejan şi de ex-decanul Facultăţii de
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Filologie, actualmente prorector pe probleme ştiinţifice al
universităţii bălţene, doamna Maria Şleahtiţchi: „La Facultatea de Filologie domnul academician şi-a înfiinţat o şcoală
ştiinţifică, pe care a susţinut-o în forurile specializate şi care a
dat roade frumoase, mai frumoase poate, mă încumet să
afirm, decât în alte părţi… Mulţumită lui S. Berejan, profesorul Eugeniu Coşeriu a devenit al nostru şi, fapt care ne face
mai mândri şi mai îndreptăţiţi, să fim în lumea filologiei…”.
Vasile Bahnaru îl consideră pe Silviu Berejan „apărătorul
coloanei de granit a adevărului”, iar Maria Onofraş – „un
slujitor profesionist al Limbii Române”13.

Alexandru Budeşteanu
Face parte din personalităţile proeminente bălţene. A
fost nevoit să părăsească oraşul natal în anii tinereţii, dar
amintirea despre el o poartă cu nostalgie în suflet toată viaţa.
S-a născut în 1928, în comuna Pârlița-târg, judeţul Bălţi, într-o
familie de intelectuali. După terminarea şcolii primare îşi face
studiile (1938–1940 şi 1941–1944) la prestigiosul Liceu „Ion
Creangă” din Bălţi. În 1944, când revin „eliberatorii”, se
refugiază împreună cu familia la Alba-Iulia, unde îşi continuă studiile la Liceul „Mihai Viteazul”, apoi în liceele din
Ploieşti. În anii 1948–1954 studiază la Institutul de Arhitectură din Bucureşti, iar în 1956–1960 face doctoratul la
Moscova. Susţine teza de candidat în ştiinţe în 1965. Întorcându-se în patrie, ocupă diferite funcţii de arhitect în
România, iar mai târziu a devenit funcţionar în instituţiile
internaţionale, în ramura profesată. În 1977, Domnia Sa este
numit arhitect-şef al mun. Bucureşti, contribuind la elaborarea proiectelor de urbanism şi construcţie din capitala
României.
După revoluţia din 1989, domnul Alexandru
Budeşteanu devine expert parlamentar pe lângă Comisia
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pentru Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi
Echilibru Ecologic a Camerei Deputaţilor din Parlamentul
României, post pe care îl deţine până în anul 2000. Indiferent
de postul în care a activat, dumnealui a dat dovadă de înalt
profesionalism şi s-a bucurat de încrederea celor cu care a
activat. În acest aspect, Elena Harconiţă menţionează (2008)
că dl A. Budeşteanu este un exemplu strălucit prin modul şi
calitatea în care a abordat şi a realizat serviciile profesionale,
acţiunile civice şi patriotice.

Renumitul Arhitect, Savant şi Om a fost înalt apreciat
de colegi, de oamenii de ştiinţă şi Ţară; este deţinătorul
multor distincţii de stat pentru merite deosebite, printre care
şi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi. În hotărârea senatului universităţii,
din 25 mai 2000, semnată de academicianul Nicolae Filip şi
Valeriu Cabac, se menţionează: „Activitatea didactică
fructuoasă pe care dl Alexandru Budeşteanu a desfăşurat-o la
catedra de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Institutului
de Arhitectură „Ion Nicu” din Bucureşti, la Facultatea de
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Arhitectură a Universităţii din New York, la Universitatea
Populară din Bucureşti, rămâne un dar de preţ pentru toţi
studenţii care au avut Norocul şi Onoarea să-l audieze. Fiind
un om cu spirit edificator, dl A. Budeşteanu a susţinut
constant şi mărinimos atât eforturile de devenire a Liceului
„Ion Creangă”, a universităţii bălţene, cât şi tineretul creativ
şi dornic de carte”.

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa
al Universităţii de Stat „Alecu Russo” (25 mai 2000).

Vitalie Belousov
Doctor-inginer, profesor universitar. S-a născut la 2 mai 1930, în
or. Bălţi. Şi-a făcut studiile la Liceul
de Băieţi „Ion Creangă”. După anul
1940 îşi continuă studiile liceale şi
superioare la Facultatea de Mecanică
a Institutului Politehnic din Iaşi. Mai
târziu devine o legendă în lumea
inventatorilor
din
sec.
XX.
Întemeiază Şcoala Românească de
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inventică, fiind liderul inventatorilor în domeniul
prelucrărilor mecanice şi al dispozitivelor din România, iar
şcoala fon-dată de el devine cunoscută departe peste hotarele
ţării. Domnia Sa este organizatorul permanent al sesiunilor
anuale ale Comisiei de inventică din Iaşi. Pe parcursul anilor
a deţinut mai multe funcţii administrative: prodecan şi decan
al Facultăţii de Mecanică, şef al catedrei Maşini-unelte şi
scule, rector al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi
(1990–1996).
Vitalie Belousov a fost pasionat de mai multe domenii
şi direcţii de cercetare ştiinţifică. Este titularul a circa 120
brevete de invenţii şi a 250 lucrări ştiinţifice (monografii,
cursuri, proiecte etc.). S-a bucurat de o largă recunoaştere
naţională şi internaţională: membru de onoare al Academiei
Europene de Arte (Belgia); membru al Academiei
Internaţionale pentru Industrie şi Comerţ (Palermo, Italia);
Doctor of Philosophy in Inventics la Academia Culturală
Internaţională din Madros (India); Master of Science in
Inventics la Institutul de Comunicaţii Internaţionale; Doctor
Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Chişinău.
În 1997, Vitalie Belousov a fost desemnat de către
Institutul Biografic American „Om al anului”, iar în 1998
deţine titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, cu care încheiase contracte de colaborare, ce au pus baza noilor cercetări teoretice şi
experimentale14.

Nicolae Gărbălău
Cunoscutul savant s-a născut la 4 august 1931, în
oraşul Bălţi. În 1949 a absolvit şcoală medie nr. 1, apoi a
urmat Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din
Moldova. În anii 1955–1956 a lucrat la uzina de aviaţie din
Zaporojie. Întors la Chişinău, îşi face studiile la doctorantură
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(1958–1961),
sub
bagheta
academicianului Anton Ablov, apoi
activează ca cercetător ştiinţific
inferior (1961), cercetător ştiinţific în
Laboratorul de chimie anorganică al
Institutului de Chimie (1965). În 1965
susţine cu succes teza de doctor, iar în
1973 – pe cea de doctor habilitat. În
1978 preia conducerea Laboratorului
de chimie a compuşilor coordinativi al
Institutului de Chimie al A.Ş.M.;
concomitent execută funcţia de director adjunct în
problemele ştiinţei (1978–1988). În perioada anilor 1972–1978,
N. Gărbălău conduce prin cumul catedra de chimie
anorganică a USM. În 1978 i se conferă titlul de profesor
universitar; în 1993 este ales membru corespondent, iar în
1995 devine academician al AŞRM. Din acel an deţine funcţia
de director al Institutului de Chimie al AŞRM, până în
ultimele clipe de viaţă.
Savantul N. Gărbălău şi discipolii săi au elaborat
lucrări valoroase în chimia contemporană, iar rezultatele
cercetărilor fundamentale au fost reflectate în 680 de
publicaţii, inclusiv 5 monografii, 25 brevete de invenţii, o
tehnologie, 5 implementări pe scară industrială. S-a stins din
viaţă la 20 februarie 2006.
Academicianul Nicolae Gărbălău a fost fondatorul
şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei compuşilor coordinativi,
macrociclici şi supramoleculari. Şcoala lui numără 24 doctori
şi doctori habilitaţi, printre care profesorul universitar M.
Revenco, doctorii C. Idricean, V. Arion, G. Timco ş.a. Mulţi
dintre discipolii săi activează în laboratoare de cercetări în
Moldova, Rusia, Ucraina, SUA, Franţa, Italia, Anglia,
Austria, Elveţia, Vietnam ş.a. A fost membru al Consiliului
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European pentru Spectroscopia de Masă, al Asociaţiei
Europene „Euroscience”, al Directoratului Uniunii Internaţionale a Cristalografelor, preşedinte al Comitetului de
organizare a multor foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. El a fost laureat al Premiului de Stat şi al Premiului
Prezidiului AŞRM, s-a învrednicit cu Ordinul „Gloria
Muncii”, Medalia „N.S. Kurnakov” (Rusia) ş.a.
Academicianul Tudor Lupaşcu afirmă, pe bună
dreptate, că Nicolae Gărbălău – savant şi chimist notoriu – a
devenit clasic în timpul vieţii. Acest adevăr îl confirmă
rezultatele cercetărilor fundamentale realizate în domeniul
chimiei compuşilor coordinativi şi anume prin descoperirea
metodei template de asamblare a compuşilor coordinativi,
precum şi a noilor clase de compuşi chimici ai acizilor
carboxilici cu metale de tranziţie cu structuri homo- şi
heteropolinucleare. Descoperirile academicianului N. Gărbălău au contribuit ca Chişinăul să devină un centru ştiinţific
internaţional în domeniul chimiei compuşilor coordinativi,
macrociclici şi supramoleculari. Într-un fel, el a fost şi un
mare filosof. A susţinut în permanenţă tinerii cercetători prin
toate mijloacele legal posibile, se străduia ca tinerii să obţină
granturi individuale şi burse în centre de excelenţă
internaţională.15

Dumitru Frunză
Cunoscutul inginer hidrotehnic şi om de stat D.
Frunză s-a născut la 8 noiembrie 1931, în Slobozia-Bălţi,
România. De mic copil a fost antrenat în muncă; la început
prin gospodărie, iar mai apoi în câmp, ajutându-l pe taicăsău, Pătrache Frunză, la cultivarea loturilor de pământ şi
îngrijirea animalelor de care dispunea familia. A cunoscut
grozăviile războiului, schimbările regimurilor, greutăţile
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foametei
şi
lupta
pentru
supravieţuire în acei ani de grea
cumpănă pentru toată populaţia.
Învăţătura a început-o în
1937, în şcoala primară feroviară
din preajma gării din SloboziaBălţi şi casei părinteşti de pe strada
Banca Basarabiei pe atunci. Un an
de zile a învăţat la Liceul
Comercial, iar după ocuparea
Bălţiului de către armata sovietică (1940) a fost nevoit să
repete aceeaşi clasă, ceea ce s-a întâmplat şi după al doilea
război mondial. În 1951, D. Frunză a absolvit şcoala nr.1 şi în
acelaşi an este înmatriculat la Facultatea de Hidroamelioraţie
a Institutului Agricol din Chişinău, pe care îl absolveşte în
1956.
După terminarea facultăţii, D. Frunză este repartizat la
lucru la întreprinderea de proiectare a sistemelor de irigare
din Chişinău, iar în scurt timp se transferă la „Gosstroi”, în
domeniul irigaţiei. În conformitate cu Hotărârea Guvernului
URSS (1957) „Cu privire la reorganizarea sistemului
agroindustrial şi fondarea complexelor intercolhoznice”,
dumnealui este numit preşedinte al Complexului intercolhoznic de construcţie a edificiilor agrare din raionul
Nisporeni, unde a activat aproape doi ani, după care se
reîntoarce la Chişinău şi lucrează în calitate de inginer în
sistemul de irigaţie.
În perioada anilor 1963–1964, D. Frunză activează în
funcţia de şef al Direcţiei de construcţii capitale din cadrul
Ministerului Hidroamelioraţiei şi Gospodăriei Apelor din
RSSM, iar în 1964–1971 exercită funcţia de şef al Direcţiei
construcţii ale sistemelor de irigare nr. 14, din cadrul
aceluiaşi minister. După această perioadă urmează o nouă
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avansare în carieră, fiind numit în postura de viceministru al
Ministerului Hidroamelioraţiei şi Gospodăriei Apelor din
republică, post pe care l-a deţinut timp de 13 ani (1971–1984).
Fiind apreciat ca specialist cu cunoştinţe vaste în
ramură, este trimis de către guvernul sovietic în Yemen
(Aden), în calitate de expert general pe probleme de irigaţie.
Acolo, în perioada anilor 1984–1986, a condus un colectiv de
peste 700 de specialişti sovietici (proiectanţi, ingineri,
constructori etc.), care realizau un proiect strategic pentru
ţara respectivă. La îndeplinirea anumitor lucrări participau
mai multe echipe de muncitori din localităţile unde se
efectuau construcţiile. Executările acestui proiect de anvergură se complicau din cauza războiului civil, care se declanşase în această ţară.
Când s-a întors la baştină, D. Frunză a fost numit în
funcţia de şef al Direcţiei de amelioraţie din cadrul unităţii
unionale „Gosagroprom”, post pe care îl deţine în perioada
anilor 1986–1990, până la pensionare. Pentru activitate de
muncă rodnică a fost decorat de două ori cu Ordinul
„Insigna de Onoare” a URSS – în anii 1971 şi 1978.
Colegii de serviciu şi prietenii îl caracterizează pe
inginerul Dumitru Frunză ca o persoană de mare încredere,
om cumpătat şi cărturar, un familist de excepţie şi prieten
devotat. Adesea îşi aminteşte cu lacrimi în ochi despre
părinţi, rude şi casa părintească de pe strada Banca
Basarabiei (acum Cahul), despre copilăria petrecută în
Slobozia-Bălţi.
După pensionare, domnul Dumitru Frunză gospodăreşte în grădina casei lor împreună cu consoarta sa Lucia,
medic de profesie. Se bucură mult de familia unicului fecior,
Alexandru, inginer-hidrotehnic ca şi taică-său, de nepotul
Dumitru, care poartă numele bunelului şi profesează
medicina (reanimatologia), ca şi scumpa lui bunicuţă.
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Vasile Procopişin
Academicianul, profesorul
universitar, renumitul farmacist
din Republica Moldova (1934–
2008) s-a născut în satul
Şaptebani, judeţul Bălţi. După
terminarea a 7 clase din satul
natal, face studiile la Şcoala de
Felceri şi Moaşe din oraşul Bălţi
(1948–1951), apoi la Institutul de
Farmacie din Odessa (1952–
1957). Începe activitatea în
calitate de şef al farmaciei nr. 172 din oraşul Kiev (1957–
1958), urmează avansarea la postul de şef al Secţiei aprovizionare cu medicamente a Direcţiei Farmaciilor din Kiev
(1958–1959), ca mai apoi să devină şef al Direcţiei Farmaciilor din regiunea Cerkasî, Ucraina (1959–1965).
În 1965, la invitaţia lui N. Testemiţanu, ministru al
Sănătăţii din RSSM, Vasile Procopişin revine la Chişinău,
fiind numit şef adjunct al Direcţiei Principale a Farmaciilor a
Ministerului Sănătăţii din republică, iar în 1966 este
transferat în funcţia de şef al Direcţiei „Moldmedtehnica” din
cadrul aceluiaşi minister. În 1969 susţine teza de doctor
(candidat), iar în 1970 devine şef al catedrei Tehnologia
medicamentelor şi organizarea activităţii farmaceutice. În
1971 este numit în funcţia de decan al Facultăţii de Farmacie,
pe care a deţinut-o timp de peste 25 de ani. În 1987 susţine
teza de doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, în 1989 obţine
titlul de profesor universitar, iar în 1993 este ales membru
corespondent al AŞM. În perioada anilor 1996–1997 V. Procopişin a deţinut funcţia de viceministru al Sănătăţii al
Republicii Moldova.

425

Preocuparea ştiinţifică şi organizatorică a dlui Vasile
Procopişin a fost asigurarea unităţii între asistenţa medicală
şi cea farmaceutică. Primele lucrări ştiinţifice, realizate în
comun cu profesorul Nicolae Testemiţanu, au fost consacrate
argumentării amplasării optime a reţelei de farmacii în
localităţile rurale din Republica Moldova. Lucrările ştiinţifice
ale Domniei Sale se caracterizează printr-un înalt grad de
implementare. Rezultatele acestor cercetări şi-au găsit
reflectarea în 4 monografii, 4 manuale de bază şi 8 îndrumare
pentru studenţi, precum şi în peste 200 de articole publicate.
Sub conducerea nemijlocită a savantului V. Procopişin şi-au
pregătit şi susţinut tezele de doctor şi doctor habilitat 10
discipoli. Unul din manualele dumisale, publicat la Moscova
în 1991, este folosit pe larg la facultăţile respective în mai
multe ţări, foste republici sovietice.
Concomitent cu activitatea didactico-metodică, ştiinţifică şi organizatorică, V. Procopişin a deţinut, pe parcursul
anilor, multe funcţii cu caracter obştesc: preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Farmaciştilor din RM; redactor-şef al Revistei
Farmaceutice a Moldovei; membru al prezidiului Comisiei
Superioare de Atestare a Republicii Moldova; preşedinte al
Comisiei pentru problemele persoanelor de vârsta a treia de
pe lângă Preşedintele Republicii Moldova etc.
Meritele deosebite ale domnului V. Procopişin au fost
înalt apreciate: decorat cu medalia jubiliară „Pentru vitejie în
muncă” (1970); ordinul „Insigna de Onoare” (1971, 1976);
titlul „Om Emerit al Şcolii Superioare” (1984); ordinul
„Gloria Muncii” (1995). În 2001, Societatea Română de Istorie
a Farmaciei îi conferă medalia „Profesor Dr. Alexandru
Ionescu-Matiu”, iar în anul 2004, la Kiev (Ucraina), i se
decernează Medalia Sf. Gheorghe „Cinste, Slavă, Muncă” şi
Diploma „Golden Fortune” din partea Asociaţiei „Internaţional Academy of Ratings and Sociology”.
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Vitalie Beţişor
Renumitul medic-traumatolog, profesor universitar, academician (1937–2005) s-a născut întro familie de învăţători. A suportat
din plin greutăţile războiului şi
foametei. Când avea doar 9 ani
(1946), tatăl său, Constantin
Beţişor este arestat şi deportat pe
motiv „politic”. În 1949, împreună
cu mama Tatiana, Vitalie este
deportat în regiunea Kurgan. În
1956, după mulţi ani de suferinţe, toţi membrii familiei au
fost reabilitaţi. Cu greu îşi reîntregesc familia şi se repatriază
în oraşul Bălţi. Timp de 1 an, V. Beţişor lucrează hamal la
fabrica de ulei. În 1957, cu mare frică în suflet, el depune
documentele la Institutul de Medicină din Chişinău şi susţine
cu succes examenele de admitere. După absolvirea facultăţii,
2 ani lucrează chirurg-traumatolog, apoi îşi continuă studiile
prin doctorantură la Institutul Central de Ortopedie şi
Traumatologie din Moscova (1965–1968). Călit în condiţiile
vieţii sibiriene, el munceşte sârguincios şi acumulează o
bogată practică în această instituţie. Odată cu finisarea
doctoranturii (1968), susţine teza de doctor (candidat), iar în
1988 – teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale.
Începând cu anul 1969, V. Beţişor a activat în cadrul
actualei USMF „Nicolae Testemiţanu”, unde s-a afirmat ca
unul dintre cei mai dotaţi specialişti în ramură, ilustru
savant, pedagog şi om de mare încredere. Domnia Sa a pus
bazele ortopediei contemporane în Republica Moldova,
devenind cunoscut ca specialist remarcabil în alte ţări ale
lumii. Paralel cu activităţile clinică şi organizatorică, se ocupă
şi de munca de cercetare, lăsând în palmares peste 380 de
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lucrări ştiinţifico-didactice, inclusiv 3 monografii şi 12
brevete de invenţii. În ultimii ani de viaţă, împreună cu
colaboratorii săi, a obţinut la saloanele de inventică şi
expoziţii 2 medalii de aur, 2 de argint şi 2 de bronz. În anul
1989, V. Beţişor el se învredniceşte de titlul Laureat al
Premiului de Stat al RSSM în domeniul ştiinţei şi tehnicii. În
1988 şi în 1989, profesorul Vitalie Beţişor pleacă de urgenţă,
în fruntea unei echipe de medici, în Armenia şi în România,
pentru a acorda asistenţă medicală traumatizaţilor de pe
urma cutremurelor de pământ.
Pentru activitatea ştiinţifică remarcabilă, în 1993, V.
Beţişor este ales membru corespondent al AŞ a RM, iar peste
doi ani este onorat cu titlul Om Emerit din Republica
Moldova. În 1997 este decorat cu ordinul „Gloria Muncii”, cu
Diploma de Onoare a Prezidiului AŞM.
În calitate de coleg şi prieten de facultate l-am
cunoscut pe Vitalie Beţişor ca pe un om cinstit, muncitor şi
optimist. Îl păstrez în memorie aşa cum era, cu toate calităţile
sale: bărbat cu o energie titanică, patriot înflăcărat al plaiului,
un medic cu autoritate absolută printre pacienţi, un soţ, tatăl
şi bunel de excepţie.

Eliza Botezatu
Cunoscută scriitoare şi critic
literar, doctor în ştiinţe filologice,
profesor universitar, s-a născut la 7
noiembrie 1938, în satul Briceni,
Ocniţa. În anul 1955 absolveşte
şcoala medie şi îşi începe activitatea
pedagogică în calitate de învăţătoare
la clasele primare şi instructoare
superioară de pionieri în satul
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Mereşeuca. În anii 1956–1961 îşi face studiile la Universitatea
de Stat din Moldova, Facultatea Istorie şi filologie, secţia
limbă şi literatură moldovenească.
Îşi începe activitatea profesională la Institutul
Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi, în calitate de lector la
catedra de limbă şi literatură moldovenească. În 1967 este
numită în funcţia de lector superior. În anii 1968–1971, îşi
continuă studiile prin doctorat la Institutul de Limbă şi
Literatură al Academiei de Ştiinţe a RSSM, iar în 1972 susţine
teza de doctorat. În acelaşi an, E. Botezatu obţine titlul de
conferenţiar universitar şi este aleasă în funcţia de şef al
catedrei de limbă şi literatură moldovenească. În 1979,
Domnia Sa se transferă cu lucrul la Academia de Ştiinţe,
revenind, în anul 1983, pentru o scurtă perioadă, la catedra
bălţeană. Au urmat apoi funcţiile de secretar al Uniunii
Scriitorilor din Moldova, profesor universitar, şef al catedrei
de literatura română şi comparată la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău.
În perioada activităţii mele (1985–1991) la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” în calitate de şef catedră a
disciplinelor medico-biologice, am avut ocazia s-o cunosc pe
distinsa doamnă profesoară, fără a avea vreo tangenţă în
aspect profesional. Totodată, am sesizat că doamna Eliza
Botezatu este o persoană deosebită, cu o ţinută academică,
posedă cunoştinţe multilaterale şi o gândire profundă.
Dumneaei deopotrivă poate face faţă lucrurilor ca savant,
pedagog, critic literar, scriitor, patriot şi Om.
În calitate de savant, dna E. Botezatu a publicat peste
100 de lucrări ştiinţifice, iar în calitate de scriitor, poet şi
publicist a editat peste 20 de cărţi. În 2005 i s-a conferit titlul
onorific Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.
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Valerian Revenco
Pediatru şi demnitar de stat. A văzut lumina zilei la 1
decembrie 1939, în cartierul Pământeni din oraşul Bălţi. În
1947 începe învăţătura la şcoala primară, apoi a fost nevoit să
înveţe în mai multe şcoli din diferite raioane, deoarece tatăl
său, specialist în construcţia şi reparaţia drumurilor, era
transferat cu lucrul în diferite localităţi ale republicii. În anul
1950, părinţii, Tudor şi Xenia, se reîntorc cu traiul în Bălţi,
unde Valerian continuă învăţătura în clasa a V-a la şcoala
moldovenească nr.1 din oraşul natal. Încă din copilărie se
obişnuise cu munca în gospodărie, iar mai apoi a ajutat şi la
construcţia casei părinteşti. Din mărturisirile sale, în copilărie
a fost năzbâtios, dar nu făcea glume de prost gust şi nici
lucruri rele. În clasa a IX-a a început să facă box, dar visul său
era să devină medic. De aceea, după absolvirea şcolii (1956),
a depus documentele la institutul de medicină, a susţinut cu
succes examenele de admitere şi a fost înmatriculat la
Facultatea de Pediatrie, pe care o absolveşte în 1962. În anii
de studenţie, situaţia familială l-a făcut să lucreze un timp în
spitalele din Chişinău, în calitate de asistent medical. Doi ani
la rând (1957 şi 1958) a plecat la lucru în Kazahstan, la
desţelenirea pământurilor. Cunoscuţii şi colegii îl considerau
un om cumpătat, receptiv, foarte binevoitor şi întotdeauna
era înconjurat de prieteni. Îşi începe activitatea de medic în
satul Pelenia, raionul Bălţi, în funcţia de pediatru, medic-şef
al spitalului de circumscripţie (1962). Peste un an, în acest sat
cu buni gospodari începe construcţia secţiei de copii pentru
25 de paturi, pe care o finisează în anul următor, cu ajutorul
şi din contul colhozului.
În 1965, V. Revenco este transferat în Bălţi, în funcţia
de specialist principal în pediatrie al oraşului, iar în 1967,
prin ordinul ministrului Sănătăţii, Nicolae Testemiţanu, este
numit în funcţia de şef adjunct la Direcţia cadre şi instituţii
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de învăţământ a ministerului. În această postură a activat
până în 1971, alături de renumitul ministru şi de alţi colegi cu
o bogată practică în conducerea sistemului de sănătate.
În decembrie 1971, V. Revenco a fost ales în calitate de
preşedinte al Comitetului Republican al Sindicatelor din
sistemul medical. Timp de 5 ani a depus mari eforturi pentru
reorganizarea, construcţia şi funcţionarea taberelor de odihnă
pentru copii, caselor de odihnă şi sanatoriilor, care se aflau
pe teritoriul republicii şi în Ucraina (Sergheevka, Bugaz etc.)
şi în care se odihnea şi se trata populaţia din republică.
Datorită capacităţilor sale de organizator neordinar şi
atitudinii conştiincioase în rezolvarea multor probleme
sociale, V. Revenco este numit (1976) în funcţia de şef al
Secţiei ocrotirea sănătăţii din municipiul Chişinău, pe care o
conduce timp de 11 ani. La iniţiativa lui, în capitală au fost
date în exploatare 14 obiecte ale ocrotirii sănătăţii, dotate, în
măsura posibilităţilor, cu utilaj şi aparataj medical,
aprovizionate cu reactive şi medicamentele necesare, precum
şi cu alte mărfuri de primă necesitate pentru buna lor
funcţionare. Şi în prezent se consideră că Domnia Sa a fost
unul dintre cei mai competenţi conducători ai sistemului de
sănătate din Chişinău.
În 1987, V. Revenco este transferat în funcţia de şef
adjunct, apoi de şef al secţiei sănătate şi protecţia muncii din
cadrul Consiliului Republican al Sindicatelor. În 1988 a fost
numit viceministru, în 1992 – prim-viceministru, iar în 1999 –
ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Deţine acest
post până în 2005. Ultima perioadă a coincis cu comasarea
ministerului nominalizat cu Ministerul Sănătăţii şi la 21
aprilie 2005 dl. V. Revenco preia conducerea noului minister
– Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, în fruntea căruia sa aflat până la pensionare.
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Activitatea rodnică şi îndelungată a dlui Valerian
Revenco a fost apreciată după merit. Astfel, în 1974 şi 1975 a
fost menţionat cu Diploma de Onoare a Sovietului Suprem al
RSSM, în 1981 – decorat cu Ordinul „Drapelul Roşu de
Muncă”, iar în 1999 – cu Ordinul „Gloria Muncii”. La
02.XII.2005, Domnia Sa a fost decorat cu cea mai înaltă
distincţie de stat – „Ordinul Republicii”.
În 2008, cuplul familial Valerian şi Tatiana Revenco a
sărbătorit nunta de aur. Fiul Iurie, medic şi el de profesie, şi-a
bucurat părinţii cu două nepoţele – Tanea şi Iulia – şi cu un
nepoţel – Sava.

Valerian Revenco – student (1958) şi ministru (2003).

Mihai Magdei
Organizator al sistemului de sănătate publică şi om de
stat. S-a născut la 3 octombrie 1945, în satul Fundurii Vechi
(Glodeni), dar a copilărit în preajma Răutului, la Bălţi, de
care îşi leagă cele mai sacre amintiri. În 1963 absolveşte
şcoala nr.1 din Bălţi, cu succes susţine examenele de admitere
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la Institutul de Medicină din
Chişinău, facultatea Sanitarie. După
absolvirea facultăţii (1969), este
repartizat la Criuleni, în funcţia de
şef secţie epidemiologie. În scurt
timp este numit în postul de medicşef al Staţiei sanitaro-epidemiologice
din raionul Criuleni, iar în 1974 –
medic-şef adjunct al Staţiei sanitaroepidemiologice republicane. Din
1975 până în 1983 exercită funcţiile
de şef al Direcţiei sanitaro-epidemiologice a Ministerului
Sănătăţii şi medic-şef adjunct sanitar de stat.
În 1983, prin transfer, revine la Staţia sanitaroepidemiologică republicană în calitate de medic-şef, funcţie
pe care o deţine până în 1994, când este numit în postul de
viceministru al Sănătăţii şi medic-şef sanitar de stat al
Republicii Moldova.
La 25 ianuarie 1997, Mihai Magdei este numit ministru
al Sănătăţii. După expirarea mandatului de ministru
(6.07.1998), dumnealui devine director general al Centrului
Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă. În
această postură întreprinde măsuri organizatorice întru
asigurarea bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei: sa purces la comasarea mai multor instituţii de profil, în
scopul folosirii raţionale a cadrelor; s-au intensificat
cercetările ştiinţifice în domeniul medicinii preventive; s-a
ridicat nivelul bazei tehnico-materiale, inclusiv în serviciul
medico-epidemiologic din oraşul Bălţi.
Mihai Magdei a fost acela care a iniţiat noi relaţii de
parteneriat şi colaborare cu mai multe organisme naţionale.
A promovat reforme progresive în organizarea sănătăţii
publice. În pofida volumului mare de activităţi organiza433

torico-practice, dumnealui croia timp şi pentru cercetări
ştiinţifico-metodice. În 1993 susţine teza de doctor, iar la
scurtă vreme (2000) – şi pe cea de doctor habilitat în medicină. Este autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice.
Fiindu-i cunoscute calităţile manageriale, în noiembrie
2009, M. Magdei este numit, pentru a doua oară, în funcţia de
viceministru al Sănătăţii şi medic-şef sanitar de stat, urmând
să contribuie la redresarea acestei ramuri de mare valoare
pentru societate în noile condiţii de dezvoltare a ţării.
Mediul favorabil din familie a fost şi rămâne un mare
suport pentru activitatea rodnică a dlui Mihai Magdei. Mai
mult de patru decenii o are alături pe soţia Eudochia, medicoftalmolog, originară şi ea din Bălţi. Feciorii Victor şi
Alexandru îşi bucură părinţii cu nepoţei.

Grigore Chetrari
Cunoscutul medic şi eminent organizator al sistemului
de sănătate publică din mun. Bălţi s-a născut la 27 ianuarie
1947, în satul Ruseni, de prin părţile Edineţului. De mic copil
a cunoscut viaţa plugarului, ajutându-i pe tata Ion şi mama
Maria la lucru prin gospodărie şi pe ogoarele colhozului.
Pentru prima dată, la vârsta de 6 anişori (1953), a plecat cu
părinţii departe de satul natal, tocmai în regiunea Kurgan, ca
să-l viziteze pe bunelul Zara Vladimir (pe linie maternă), care
a fost deportat cu titlul de „chiabur” în Siberia, loc de
concentrare a celor mai muncitori gospodari din toate teritoriile „eliberate” de regimul sovietic.
După absolvirea şcolii primare din satul Ruseni,
Grigoraş Chetrari îşi continuă studiile în şcoala medie din
orăşelul Edineţ. Odată cu atestatul de 10 clase, el primeşte şi
certificatul de tractorist-maşinist, pe atunci profesie
prestigioasă şi solicitată în gospodăriile săteşti. Fiind un elev
exemplar, cumpătat şi cu un comportament prietenos faţă de
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colegi, fotografia lui s-a aflat mai mult timp pe Panoul de
Onoare al şcolii medii din Edineţ.
Ataşamentul deosebit faţă de profesia de medic îl face
pe Gr. Chetrari să depună actele la Institutul de Medicină din
Chişinău şi să susţină cu succes examenele de admitere, fiind
înmatriculat (1963) la Facultatea de Medicină Generală, pe
care o absolveşte în 1969. După anul 3 de studii, îmbină
învăţătura cu munca de asistent medical la Spitalul de
Urgenţă din Chişinău, acumulând o bogată practică, care i-a
fost de folos pe viitor. Personal, l-am cunoscut pe Gr.
Chetrari, în timpul cursului de Medicina Legală (anul V). Era
un student bine educat şi sârguincios.
Obținând diploma de medic, prin internatură se
specializează la disciplina otorinolaringologie (ORL) şi
începe să activeze la spitalul raional din Vulcăneşti (1970–
1973). După cum mărturisea dumnealui, anume în spitalul
din Vulcăneşti a efectuat pentru prima dată operaţia de
traheostomie la un copil de 6 ani, operaţie, care, de obicei,
necesită nu numai pregătire teoretică specială, practică
perfectă, dar şi un curaj deosebit şi o responsabilitate înaltă
faţă de viaţa pacientului. După un debut profesional impecabil, specialistul Grigore Chetrari a fost observat şi transferat, în 1973, la spitalul din Bălţi, în secţia ORL. Acolo a
izbutit să-şi perfecţioneze măiestria profesională sub bagheta
medicilor Ion Borş, Ilie Banari şi Mihai Maniuc, recunoscuţi
specialişti din republică.
În 1978, soarta îl „aruncă” pe Gr. Chetrari spre prima
avansare în postul de conducător – şef secţie aviaţie sanitară
(AVISAN) a spitalului bălţean, filială a secţiei respective a
Spitalului Republican din Chişinău. Numeroasele deplasări
prin raioanele şi satele din nordul republicii în cadrul aviaţiei
sanitare au servit drept o adevărată şcoala profesională, de
acordare a ajutorului medical pacienților în stare gravă de
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sănătate. Tocmai în aceşti ani dumnealui a devenit un medic
pregătit multilateral, datorită faptului că asistenţa medicală
se acorda în cazurile cele mai complicate, în condiţii extreme,
adesea cu un înalt risc.

În 1987, şeful secţiei Sănătate a comitetului executiv
orăşenesc, dl Ilie Goreacii, îl propune pe Gr. Chetrari la
postul de inspector-specialist al secţiei Sănătate, iar în 1990
este numit în funcția de şef al secţiei nominalizate, pe care a
deţinut-o până în 1994, când a fost numit medic-şef al
spitalului orăşenesc Bălţi. În 16 ani cât a exercitat această
funcţie, dumnealui a avut posibilităţi reale de a studia
aspectele organizatorice de dirijare a sistemului de sănătate
publică, ceea ce a contribuit la dezvoltarea capacităților sale
manageriale, extrem de necesare în perioada actuală de
dezvoltare a societăţii.
Pregătirea multilaterală, profesională şi managerială,
atitudinea serioasă faţă de îndeplinirea obligaţiunilor de
serviciu şi calitățile pur omeneşti au fost puse la baza
selectării candidaturii domnului Gr. Chetrari în funcția de
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director general al unui spital multidisciplinar, cu un colectiv
foarte mare de specialişti, menit să presteze servicii medicale
populaţiei din tot nordul Republicii Moldova.
Fără a interpreta problemele cu care se confrunta
spitalul din Bălţi la diferite etape de activitate în ultimele
decenii, se poate spune cu certitudine că multe din succesele
obţinute sunt legate de numele medicul-şef, apoi de directorul general al instituţiei, domnul Gr. Chetrari. Dumnealui a
fost acela care a dirijat construcţia noilor clădiri spaţioase
pentru spital şi reprofilarea lui în conformitate cu necesităţile
timpului, a promovat cadrele de specialişti, a asigurat
spitalul cu aparataj şi utilaj medical, păstrând funcționarea
lui continuă. Dl Gr. Chetrari a fost acela care nu a uitat de
veteranii spitalului, organizând două manifestări jubiliare –
125 şi 135 ani de la fondarea spitalului. A publicat o
monografie şi a redactat două culegeri de materiale, care
cuprind cele mai importante evenimente.

De la dreapta: Grigore Chetrari, director general al Spitalului clinic
municipal; Maria Cumpănă, şef-adjunct al serviciului personal al MS;
Tudor Grejdeanu, profesor universitar; Vladimir Popa, profesor
universitar şi Clementie Codreanu – foşti medici-şefi al spitalului
bălţean.
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Putem spune că domnul Gr. Chetrari este un exponent
de valoare al medicinii bălțene, un specialist şi un
organizator de excepţie al sistemului de sănătate, un om de
încredere, receptiv şi binevoitor, cu calităţi deosebite,
semnificative doar unor personalităţi marcante. Pe bună
dreptate, activitatea Domniei Sale a fost înalt apreciată de
stat: medalia „Meritul Civic”, Ordinul „Gloria Muncii”,
distincţia „Eminent al Ocrotirii Sănătăţii din URSS” etc. El
este stimat de conducerea municipalităţii, de colegi şi de toţi
prietenii. Toţi membrii familiei sale sunt medici de profesie:
soţia Silvia, ginecolog, medic-şef adjunct al Centrului
Perinatologic din Bălţi, şi cei doi feciori – Vadim şi Eduard.
Bunicii se bucură mult de cele trei nepoţele: Tina, Laura şi
Cristina.

Boris Griţunic
Cunoscut arhitect bălţean,
om cu o vădită cultură spirituală,
cumpătat şi binevoitor. S-a născut
în 1948, în satul Sofia, într-o familie
de oameni gospodari şi muncitori.
În acest sat, cu frumoase tradiţii
seculare, şi-a petrecut copilăria, a
cunoscut munca ţăranului simplu, a
învăţat în şcoala medie, una din
cele mai recunoscute din raionul
Drochia. A urmat studiile la
Institutul Politehnic din Chişinău,
la Facultatea Inginerie şi construcţie, secţia arhitectură, pe
care o absolveşte în 1971.
Făcând parte din primele promoţii de arhitecţi
autohtoni bine pregătiţi, B. Griţunic este repartizat la serviciu
în Bălţi, oraş de care îşi leagă viaţa şi activitatea profesională
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multilaterală pe parcursul a 40 de ani. Primii trei ani după
facultate dumnealui lucrează într-un institut de proiectare,
acumulează deprinderi în ramura profesată, obţine calificativul de proiectant atestat şi verificator de proiecte.
Capacităţile tânărului specialist sunt observate şi apreciate.
În 1974 este promovat la lucru în primăria oraşului (pe atunci
executiv), unde deţine mai multe funcţii: arhitect; arhitect-şef
al oraşului; arhitect-şef al zonei urbanistice Nord; şef al
Inspecţiei de Stat în construcţii teritoriale Nord ş.a.
Pe parcurs, B. Griţunic a proiectat un număr
impunător de obiecte specifice în mai multe localităţi ale
Republicii Moldova. A fost autorul unor lucrări de mare
valoare: monumentele victimelor represiunilor politice din
mun. Bălţi şi din oraşul Floreşti; monumentul victimelor
foametei din satul Hăsnășenii Noi, Drochia; complexul
centrului comercial din preajma gării auto din Bălţi şi alte
edificii valoroase. Este coautor al unui complex cultural de
excepţie – „Aleea Clasicilor”, – amplasat în centrul municipiului Bălţi, inaugurarea căruia a avut loc la 17 iulie 2010.
În anul 1980, B. Griţunic devine membru al Uniunii
Arhitecţilor din republică, apoi membru al Comitetului de
conducere (1990) şi preşedinte al Secţiei Nord a Uniunii
Arhitecţilor din Republica Moldova (2003). În prezent, Secţia
Nord, condusă de Domnia Sa, numără 30 membri, dintre
care 13 arhitecţi-şefi ai oraşelor şi raioanelor şi 12 proiectanţi,
care contribuie la amenajarea localităţilor respective.
Munca rodnică a domnului Boris Griţunic a fost
menţionată în repetate rânduri de conducerea oraşului, de
Uniunea Arhitecţilor din ţară şi de către stat, fiind decorat cu
medalia „Meritul Civic”.
Liniştea în familie o creează fidela soţie Ana, iar ambii
soţi se bucură mult de succesele fiicei Diana, lector la
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Universitatea de Stat „Alecu Russo”, şi de nepoţica Daniela,
care le alină sufletele.

Gheorghe Popa
Viitorul profesor universitar şi rector al Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-a născut în 1952, în comuna
Budeşti din raionul Glodeni (fostul judeţ Bălţi). În satul natal,
cu frumoase şi neştirbite tradiţii, a copilărit şi a învăţat 8
clase, a deprins toate formele de muncă a ţăranilor. În satul
Cobani, vecin cu Budeştii, a absolvit cu succes şcoala medie;
numai nota la algebră de „4” nu i-a permis să obţină medalie
de aur.
Capacităţile sale, moştenite de la părinţii Dumitru şi
Vera, s-au manifestat cu prisosinţă şi s-au dezvoltat în timpul
studiilor la Facultatea de Filologie a Institutului din Bălţi.
Fiind un student eminent, a obţinut bursă de merit „A.S.
Puşkin” (la anul II) şi bursă de merit „V.I. Lenin” (la anul IV),
precum şi multe diplome şi menţiuni universitare,
interuniversitare şi ministeriale. În calitate de activist şi lider
al tineretului studios, Gh. Popa adesea era inclus în
componenţa delegaţiilor şi comisiilor universitare. Totodată,
era preocupat şi de cercetările ştiinţifice studenţeşti, sub
îndrumarea dascălilor Ion Evtuşenco şi Ilarion Matcovschi.
În 1977, Gh. Popa absolveşte cu menţiune facultatea şi
se încadrează în activitatea pedagogică a instituţiei – asistent
la catedra de limbă şi literatură, iar peste doi ani îşi continuă
studiile prin doctorat la Institutul de Limbă şi Literatură al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conducător ştiinţific fiindui academicianul Silviu Berejan. În 1981 susţine teza de doctor
în ştiinţe filologice cu tema: „Statutul semantico-structural şi
funcţional al echivalentelor analitice ale adjectivului”.
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În perioada anilor 1981–1984, dl Gh. Popa a exercitat
funcţia de decan al Facultăţii de Filologie, iar din 2000 şi până
în 2010 a deţinut funcţia de şef al catedrei Limba română. În
aceste posturi, dumnealui a dat dovadă de calităţi
manageriale deosebite. În anul 1983 i se conferă titlul de
conferențiar, iar în 2001 – de profesor universitar. În afară de
lucrul didactico-pedagogic, dl Gh. Popa îndeplinea şi multe
activităţi obşteşti: preşedinte al comisiei de concurs, membru
al senatului universitar, redactor asociat la mai multe reviste
şi culegeri ştiinţifice, membru al Adunării Secţiei de Ştiinţe
Umanistice şi Arte a AŞM ş.a.

În fotoliul de decan
(1982).

O frumoasă sărbătoare a familiei
(împreună cu soţia Lucia şi fiicele Doina şi
Corina, 2001).

Inaugurarea în funcţia de rector al
Universităţii de Stat „Alecu Russo”.
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În pofida multor obligaţiuni de ordin didacticoinstructiv şi obştesc, Gh. Popa găsea timp (din contul concediului şi zilelor de odihnă) şi pentru activitate ştiinţifică.
Exercita prin cumul funcţia de cercetător ştiinţific superior la
Universitatea de Stat „Alecu Russo” (1994–1996), iar mai
târziu în această postură a activat la Institutul de Lingvistică
al AŞM (1995–2000). Domeniile cercetărilor ştiinţifice erau
axate pe cele mai prioritare probleme, cum ar fi: lingvistica
generală, lingvistica comparată, lexicologia, lexicografia,
semantica şi gramatica. Pe parcursul anilor a publicat peste
100 de lucrări ştiinţifico-didactice, inclusiv trei dicţionare
(1990, 2001, 2010), două monografii (1992, 2010), un manual
(1992, în colaborare). În cadrul Academiei de Ştiinţe a
participat la elaborarea „Dicţionarului derivativ al limbii
române”, precum şi la pregătirea altor lucrări de valoare.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale profesorului universitar
Gheorghe Popa au fost prezentate la numeroase foruri
ştiinţifice prestigioase naţionale şi internaţionale.
Ctitorirea cadrelor ştiinţifice este pentru Domnia Sa o
preocupare permanentă – a pregătit 7 doctoranzi şi 20
masteranzi, iar la 5 teze de doctorat a participat în calitate de
referent oficial. În anul 2008, susţine cu succes teza de doctor
habilitat în filologie.
În februarie 2010, domnul profesor universitar Gheorghe Popa este ales rector al Universităţii de Stat „Alecu
Russo” şi preşedinte al senatului universităţii. Pe lângă aceste
mari responsabilităţi, trebuie să rezolve un şir de probleme
de ordin organizatoric, managerial, financiar, gospodăresc
etc.

Maria Şleahtiţchi
Face parte din generaţia contemporană a intelectualităţii, dotată cu capacităţi şi interese rafinate, posedă o
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gândire raţională şi o atitudine binevoitoare faţă de cei care o
înconjoară. E de ajuns să conversezi doar câteva minute cu
Dumneaei, pentru a conştientiza justa apreciere a elevilor săi,
care o caracterizează pe doamna profesoară în modul
următor: ţinută elevată, exigentă, profesionist de valoare, cu
o principialitate sănătoasă şi o logică perfectă… Astfel mi-am
imaginat-o şi eu chiar din primele clipe când am cunoscut-o
pe doamna Maria Şleahtiţchi, prorector pe probleme
ştiinţifice al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Sper că nu am dat greş în această primă părere şi mă
bucur că aprecierea mai mult intuitivă, a mea, coincide cu
expresiile prezentate în scris de mai mulţi colegi ai doamnei
Maria Şleahtiţchi: „Un model de prezenţă universitară”
(Nicolae Leahu); „Un model de verticalitate” (Lucia Ţurcanu); „Ataşată profesional şi afectiv de Facultate, Catedră,
elevi, colegi” (Elena Harconiţă); „Har şi dăruire” (Adrian
Ciubotaru) ş.a. Intenţionat evidenţiez aceste aprecieri, considerându-le foarte obiective, din motivul că în zilele posomorâte de astăzi cam rar poţi auzi cuvinte frumoase, spuse
din suflet, în adresa persoanelor, munca şi manifestările în
societate ale cărora merită susţinere deplină şi adecvată.

Studentă la anul II
(1978).

În biroul decanului Facultăţii de Filologie
(2002).
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Colocviul Internaţional Filologia sec. XXI. Bălţi (2001).
Primul rând, de la stânga: Wolf Dietriche, Victor Grecu, Eugeniu
Coşeriu, Maria Şleahtiţchi, Nicolae Leahu; în rândul doi – Stelian
Dumistrăcel, Gheorghe Popa, Adrian Ciubotaru.

Născută în satul Ştefăneşti din părţile Floreştilor, a
cunoscut pe deplin viaţa şi grijile ţăranilor de la sate. Tot aici
a învăţat în şcoala medie, pe care o absolveşte cu medalie de
aur. Încă în şcoală, eleva Maria, fiica lui Nicolae şi a Zinaidei
Guţanu, şi-a manifestat capacităţile lingvistice şi dragostea
faţă de literatură. Îndată după absolvirea şcolii medii (1977),
devine studentă la Facultatea Filologie a Institutului
Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
După absolvirea facultăţii (1981), Maria Şleahtiţchi
(recent căsătorită cu Mihai Şleahtiţchi) îşi începe activitatea
pedagogică la renumita şcoală nr. 1 din Bălţi (azi Liceul
teoretic „Mihai Eminescu”), în calitate de profesoară de
limbă şi literatură română. Peste trei ani (1984) revine la
Alma Mater, în funcţia de asistent universitar la catedra
Limbi moderne şi literatură pentru copii, condusă de profesorul Nicolae Iavorschi. Tendinţa de perfecţionare continuă o
impulsionează să-şi continue studiile în doctorantură (1985–
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1989) la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. În 1991 susţine cu succes teza, devenind
doctor în ştiinţe filologice. Urmează stagiul de documentare
la catedra de Literatură română „Garabet Ibrăileanu”,
Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
După cum arată Margareta Curtescu, apartenenţa
Mariei Şleahtiţchi la spaţiul spiritualului şi al culturalului
este confirmată şi de activitatea Domniei Sale în calitate de
scriitoare, pe care o desfăşoară în cadrul Uniunii Scriitorilor
din Republica Moldova şi al celei din România. Debutul
editorial nu a surprins pe nimeni, cunoscându-i capacităţile
scriitoriceşti. În pofida lucrului didactico-metodic şi ştiinţific
suprasolicitat, scriitoarea Maria Şleahtiţchi publică mai multe
volume de eseuri literare şi poezii, care sunt înalt apreciate
de specialişti. Astfel, în 1998 i se decernează Premiul de
debut al Uniunii Scriitorilor, urmează Premiul Ministerului
Culturii al RM la Congresul Naţional de Dramaturgie (2000),
Premiul pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova (2002) etc. Literatura scrisă, comentată
ori predată în cadrul cursurilor universitare este un continent
asumat de Maria Şleahtiţchi, personalitate polimorfă, poet,
prozator, dramaturg, critic literar, eseist, redactor-şef adjunct
al revistei „Semn”16.
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XII
SLOBOZIA-BĂLŢI –
BAŞTINA STRĂBUNILOR MEI
În viaţa fiecărui om nimic nu poate
fi comparat sau înlocuit cu amintirea
nostalgică despre plaiul natal, copilărie şi
tinereţe. Tocmai trecutul devine pentru
om fibra cea mai scumpă şi mai atractivă,
întrucât el în realitate se epuizează şi
dispare. Frumosul se păstrează doar în
memoria oamenilor.
Gh. B.

Schiţă istorică a satului Slobozia

Acest sătuc, cândva foarte mic, cu numele de Slobozia,
era aşezat pe malul stâng al Răutului, la o distanţă de numai
2 km de satul Bălţi, fiind despărţite doar de apele râului. Cu
siguranţă, ambele localităţi au apărut cu mult mai înainte de
atestarea lor documentată. Avantajul aşezării topografice a
Bălţilor se explică prin nivelul mai înalt de amplasare, pe
„muchia” malului drept al Răutului, loc mai convenabil, în
mare măsură, pentru comunicări, ceea ce a favorizat legăturile comerciale şi dezvoltarea vertiginoasă a infrastructurii
acestei localităţi.
Dacă istoricul Bălţilor a fost cât de cât cercetat şi
elucidat, apoi despre satul Slobozia nu se ştie practic nimic.
În hrisovul semnat de Ghica Vodă la 20 august 1766 se indică
hotarele pământurilor satului Slobozia-Bălţi dăruite Mănăs447

tirii „Sf. Spiridon” din Iaşi. În acest hrisov se scrie clar că
„pământurile acestui sat se află pe partea stângă a Răutului,
de la hotărnicia cu moşia lui Ioniţă Pilipovschie… la miazăzi
de hotar este apa Răutului, din moşia lui comisul Rosset… la
răsărit – merge alăturea cu moşia Panaiteştilor (pe teritoriul
Bălţilor)… la miazănoapte – până la drumul Cuboltei ce
merge la Movilău”. Atunci pe aceste locuri „oamenii au
început a roi unul câte unul a-şi face case; punând temeiul
satului de azi, casele răsar ca din pământ şi se numeşte
Slobozia Bălţilor dinspre gară, cu vatra târgului Bălţi, deşi e
distanţă de câţiva kilometri la mijloc”.
Gheorghe Ghibănescu, autorul unicii lucrări despre
satul Slobozia-Bălţi, aproximează că acest sat a apărut în anul
1770 sau 1782, ceea ce nu corespunde cu altă informaţie,
prezentată tot de acest autor, referitor la construcţia Bisericii
„Naşterea Maicii Domnului” din localitate. Pe inscripţia unei
cruci de piatră, găsită în grădina bisericii, figurează anul 1742
(vezi capitolul IX) 1.
S-a stabilit că la 2 octombrie 1869 administratorul
plasei (volostei) Slobozia-Bălţi, Evgheni I. Kveatkovski, a fost
ales membru al upravei zemstvei judeţelor Iaşi (Bălţi) şi
Soroca.
În perioada ocârmuirii regimului ţarist, până a se
construi calea ferată (1892–1894), satul Slobozia-Bălţi era un
sat separat, la 2 km de Bălţi, iar mai târziu, la începutul sec.
XX, a devenit parte componentă a oraşului Bălţi.
Bineînţeles că guvernarea ţaristă nu a construit liniile
de cale ferată pentru a satisface interesele Basarabiei.
Construcţia lor a fost zămislită doar în scopuri militare – de a
efectua penetraţiuni perpendiculare pe Nistru, având ca baze
cele două linii ferate paralele de peste Nistru. Este cunoscut
faptul că toate liniile ferate au fost construite de guvernul
ţarist pe timpul războaielor2.
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Construcţia unei căi ferate în Slobozia-Bălţi a necesitat
mult lucru organizatoric din partea regimului ţarist; această
linie trebuia să joace un rol militar-strategic foarte important.
Drept confirmare poate fi şi selectarea locului de construcţie
a ei – la 2 km de oraşul Bălţi. La prima vedere, acest teritoriu
parcă nu prea corespundea pe deplin anumitor cerinţe, dar
era convenabil pentru amplasament, deoarece se afla la
răscrucea drumurilor ce duceau spre alte centre ale
imperiului (Hotin, Râbniţa etc.).
La sfârșitul secolului al XIX-lea, Rusia era conștientă de
faptul că războiul cu Austro-Ungaria este inevitabil și se
ocupa intens de construcţia căilor de comunicare moderne
spre Imperiul Habsburgilor. Iar Bucovina, care se afla de peste 100 ani sub ocupația austriacă, constituia o potenţială zonă
de confruntare militară între cele două mari puteri rivale3. În
acest scop, la 17 ianuarie 1886, din Petersburg soseşte la Chișinău Poliacoff, care primise de la guvernul rus concesiunea
pentru construcția căii ferate Bălți–Novosulița. Lucrările au
început în 1892 la Slobozia-Bălți, dar mergeau anevoios din
cauza mlaștinilor; era nevoie de o cantitate mare de pământ
pentru a ridica terasamentul. Traversele și șinele erau aşezate
manual. La 12.11.1893, de la gara Slobozia a pornit spre
Ocnița prima garnitură de tren. În 1894, prin calea ferată, s-a
legat Nistrul cu orașul Bălți, care începe să devină un centru
comercial al Basarabiei. Datorită nodului de cale ferată,
Bălțiui devine centru negustoresc pentru 4 județe – Hotin,
Soroca, Orhei și Bălți – şi începe să crească văzând cu ochii.
În perioada anilor 1892–1894 s-a construit doar linia
ferată Mateuți (pe Nistru)–Bălți–Ocnița–Novosulița, ceea ce a
făcut posibilă legătură cu căile ferate din Austria.
V.I. Jucov menţiona: căile ferate din Basarabia, în 1901,
constituiau doar 2% din cele existente în Imperiul Rus. Dar,
ţinând cont că la finele secolului al XIX-lea 40% din porcine
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din Basarabia se produceau în judeţele Bălţi şi Ackerman,
apoi căile ferate, mai cu seamă cele din Bălţi, aveau o
importanţă deosebită pentru transportarea mărfurilor peste
hotare4.

Construcţia căii ferate la Slobozia-Bălţi.

Pe timpul reconstrucţiei casei părinteşti (1959–1960),
tata îmi povestea, din spusele bunelului Gheorghe Baciu,
despre condiţiile în care s-a desfăşurat construcţia căii ferate
la Slobozia-Bălţi în perioada anilor 1892–1894. Pe atunci,
bunelul avea 30-31 de ani şi muncea pe aceste loturi. El punea în evidenţă două aspecte principale: 1) procesul de
schimbare a loturilor de pământ care aparţineau unor ţărani
cu alte loturi, propuse pentru schimb de guvernanţi; 2) participarea miilor de oameni la „corvezile” obligatorii în favoarea statului. Şi dacă procesul de schimbare a loturilor pentru
construcţia viitorului traseu al căii ferate nu a întâmpinat
serioase probleme, apoi munca istovitoare şi puţin remunerată, care a durat o perioadă lungă de timp, devenise o
povară insuportabilă pentru muncitori. Se lucra zi şi noapte.
Pământul săpat (manual) era cărat cu căruţele gospodarilor
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pe locurile mlăştinoase, fără suficientă odihnă şi alimentare,
cu un regim militar aspru şi permanente torturi fizice şi morale. Se părea că animalele sunt mai apreciate decât oamenii.
Reproşuri sau plângeri verbale nu se admiteau, altfel pedepsele te urmăreau la fiecare pas. Din această cauză, executorii
lucrărilor se supuneau tacit supraveghetorilor înarmaţi.
Ceva mai târziu, prin Decretul Guvernului Provizoriu
al Rusiei, din 12.04.1917(nr.1802), adresat Comisarului Guberniei Basarabia, se solicita Adunării Guberniale a Basarabiei să înstrăineze suplimentar încă 700 desetine de pământ
din preajma județului Bălți, pentru a construi o linie ferată –
cu traseul Bălți–Ungheni, dar proiectul a rămas nerealizat.
Reţeaua căilor ferate din judeţul Bălţi, în anul 1918, era
prezentată doar de liniile: Bălţi–Novosuliţa–Ocniţa–Mateuţi
(345 km) şi Bălţi–Vasile Lupu (85 km), construite şi date în
exploatare provizorie în 1915. Peste un timp s-a început
construcția clădirii gării feroviare de nord din Slobozia, care
a fost distrusă în timpul războiului. Ea a fost reconstruită,
însă nu şi-a mai căpătat frumusețea de altădată.
La 25 iunie 1930, Slobozia rămâne plasă a judeţului
Bălţi, din care făceau parte 11 sate: Cubolta, Alexăndreni,
Sofia, Pelinia, Singureni, Cuza Vodă, Opinca, Grinăuți,
Ştefăneşti, Strâmba Nouă, Strâmba. Pe atunci, prin sate se
înfiripau mici cooperative de industriaşi şi meseriaşi. Astfel,
numai în Slobozia activau 6 fierari, 5 tâmplari, 4 zidari, 3
cizmari; funcţionau 2 fabrici de pâine ş.a. Mulţi dintre cei 632
de gospodari care deţineau pământ au obţinut loturi
suplimentare pentru cultivarea viţei de vie.
În anii 1931–1932, Slobozia-Bălţi avea deja 2 193
locuitori, funcţionau 4 şcoli primare şi un punct medical,
unde lucrau medicii Carol Buzenschi, Liuba Raţimor şi
moaşa Zinaida Armaşu. În biserica locală ţinea slujbă
părintele Bruma5.
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Clădirea gării feroviare din Slobozia-Bălţi în anii 30 ai secolului XX.
Petru Mancovschi – primul casier.

Monumentul victimelor represiunilor regimului comunist (arhitect
Boris Griţunic)pe fundalul clădirii reconstruite a gării feroviare din
Slobozia-Bălţi (2002).

În Arhiva Naţională a RM există mai multe documente
şi informaţii despre oraşul Bălţi. Astfel, am constatat că în
satul Slobozia-Bălţi, chiar de la întemeierea lui, cele mai
răspândite nume de familie erau: Bălan, Harconiţă, Ciobanu,
Dabija, Moscalu, Iepure, Frunză, Ursachi, Ţentiu, Ursu,
Beşliu, Patraşcu, Urzică, Vidraşcu ş.a. Mai târziu, odată cu
migraţia reprezentanţilor altor etnii, s-au diversificat şi
numele de familie ale locuitorilor.
În anii 1918–1940, funcţia de pretor al comunei
Slobozia-Bălţi a fost deţinută de Vladimir Harconiţă,
Gheorghe Bălan, Mihail Vidraşcu, Mihail Schiţco, Mihail
452

Caraiman, Mihai Ţurcan, Vasile Moscalu şi alţii, rămaşi neidentificaţi. A devenit cunoscut că la 21 mai 1931, primarul
Mihail Schiţco a fost înlocuit de Mihail Caraiman; prin decizia nr. 134 din 25 mai 1931 a Prefecturii judeţului Bălţi, Consiliul Comunal al Slobozia-Bălţi a fost dizolvat şi în locul lui
la 27.05.1931 conducerea comunei a fost preluată de către o
comisie interimară (Pascal Emilian – preşedinte, Drâmbei
Teodor şi Andreasevici Dionisie – membri) 6.
Prefectura judeţului Bălţi, prin ordinul nr. 6203 din 20
iunie 1931, l-a pus în disponibilitate pe dl Ştefan Albu, încasatorul satului Slobozia-Bălţi. Prin decizia nr. 1407 din 17
iulie 1931 a primăriei judeţului, dl Mihail Vidraşcu a fost
numit în funcţia de încasator al satului Slobozia-Bălţi, înlocuindu-l pe Ştefan Albu. Decizia a fost luată în baza procesului-verbal nr. 6 din 06.06.1931, semnat de Vasile Moscalu –
primar al satului Slobozia-Bălţi, în prezenţa lui Dumitru
Bujor şi Costache Robu – ajutori de primari, şi a lui Mihail
Ţentiu – membru al delegaţiei permanente7.
După al doilea război mondial, mulţi ani la rând, preşedinte al Sovietului sătesc din Slobozia-Bălţi a fost P. Şontea,
un om cumpătat, înţelept şi binevoitor, care le venea în ajutor
consătenilor.
Pe timpul copilăriei mele, cartierul Slobozia-Bălţi era
locuit, în cea mai mare parte, de ţărani-agricultori, care aveau
loturi proprii de pământ, iar o mică parte din locuitori lucrau
în calitate de muncitori la calea ferată – la gara de nord.

Biserica „Naşterea Maicii Domnului”
din Slobozia-Bălţi

Conform istoriografiei oficiale din zilele noastre, acest
locaş sfânt ar fi fost construit în anul 1884. Totodată, anexa la
schiţa istorică a lui Gheorghe Ghibănescu8, cu denumirea
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„Adaos. Biserica Naşterii Maicii Domnului din Slobozia
Bălţilor”, prezintă următoarele informaţii:
1) Datele aduse în Episcopia Hotinului (Chişinău,
1925, pag. 85) arată că biserica din Slobozia Bălţilor a fost
zidită în 1888 din piatră; că în Slobozia Bălţilor se află astăzi
581 gospodari români şi ruşi. Putem întregi cu mult aceste
scurte arătări ale sematismului Episcopiei Hotinului.
2) În arhiva Eparhiei „Sfântul Spiridon”(din Iaşi) se
păstrează un dosar întreg, întemeiat încă în 1863, mai, 29,
supt nr. 1299 (iar la noul inventar al arhivei pus sub nr. 106),
care poartă titlul Relativ la zidirea din nou a bisericii de pe moşia
Slobozia Bălţilor. După titlul dosarului, reiese că în acest loc
mai fusese o altă biserică, mai veche, şi acum se pusese întrebarea dacă e rezonabil să o rezidească din nou sau s-o repare
pe cea veche. Dacă a mai fost o altă biserică pe locul acestei
de acum, apoi cât de veche să fi fost biserica de lemn? Din ce
material de construcţie a fost făcută ea? Şi cine a construit-o?
Dosarul amintit conţine două rapoarte privind starea
vechii biserici din Slobozia-Bălţi: în primul, adresat Arhiepiscopului de Chişinău, din 30 aprilie 1863 (nr. 2421), se arată:
„păreţii sunt aşa de vechi şi părăduiţi încât dacă s-ar începe o
reparaţie s-ar dărâma şi biserica în interiorul ei, aşa-i de
veche şi urâtă, încât este necesar de a realiza reclădirea ei din
nou” (fila 2).
La 11 iulie 1863, Teodosie Aroneanu, reprezentantul
Eparhiei „Sf. Spiridon” din Iaşi, reperează: „Am găsit biserica
în cea mai rea stare, încât de a face vreo reparaţie nu este
chip, căci ar fi o cheltuială zădarnică, pentru aceia este nevoie
de a zidi o altă biserică din nou” (fila 9).
Mai lămurit în descrierea bisericii este revizorul Marino, care, în referatul său din 20 februarie 1863, raportează
următoarele: „Biserica este construită cu pereţi din lemn de
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brad şi învelită pe din afară cu tavanuri, clădită pe temelie
din piatră şi înconjurată cu o îngrăditură de zid” (fila 22).

Biserica „Naşterea Maicii Domnului”.

3) Tălmăcirea documentelor de stăpânire a moşiei de
peste Răut nu permitea autorilor aprecierea datei construcţiei
bisericii în Slobozia-Bălţi. Această dată pare a fi concretizată
prin inscripţia de pe segmentul unui monument, găsit în timpul săpăturilor şi ridicat din cimitirul actualei biserici de
„către Ivan Mardarie şi Dumitru Bălan cu femeia lui”, datată
cu 1911 (începutul lucrărilor). Pe latura de nord a inscripţiei
de pe monumentul dezgropat se vizualizează (în chirilică)
„старый престол, 1742” – aici a fost vechiul prestol; iar pe
latura de răsărit este scris «сей паметник / престола / соо455

ружiли / Иваном / Мардарем / Дмитрием / Баланом / и
его женой / Еленой / Мардареном /» – acest monument al
prestolului s-a ridicat de către Ivan Mardarie cu soţia (Elena)
şi Dumitru Bălan. Autorul lucrării admite că cei doi săteni
puteau să se încurce cu inscripţia anului 1742! Totodată, suspecţia lui nu este argumentată prin probe convingătoare.
4) Povestea (începută în 1863) despre construcţia noii
biserici în Slobozia-Bălţi s-a depănat încă mulţi ani. Din acest
motiv, chiriarhia din Chişinău a intervenit, din numele
Mitropoliei Moldovei la Epitropia generală a Casei Ospitalelor Sfântului Spiridon din Iaşi cu rugămintea de a rezidi
din nou biserica din Slobozia Bălţilor, cu pereţii vechi şi părăduiţi; mai ceruse chiriarhia de Chişinău să intervină la Eforia
Spitalelor Sf. Spiridon să scoată din satul Bălţilor pe israelitul
Rabinovici, care, ca arendaş, tulbură şi răscoleşte satul”.
5) Devizul de materialul necesar bisericii din Slobozia
Bălţilor a fost pregătit. Pentru începutul lucrărilor de construcţie a noului lăcaş sfânt la acel timp era nevoie de autorizare de la Comitetul lucrărilor publice de la Chişinău. Planul bisericii şi devizul de cheltuieli au fost întocmite de arhitectul Math Nitshmann la 18 ianuarie 1864. Epitropii Constantin Negruzzi şi dr. A. Greceanu expediază documentele
respective lui Teodosie Aroneanu, reprezentantul Epitropiei
Sf. Spiridon, să completeze devizul materialelor, iar costul lor
de coordonat cu preţurile locale. Timp de 18 ani lucrările de
construcţie a noii biserici au rămas neîncepute. Ceea ce n-a
făcut Epitropia, au făcut locuitorii satului.
6) În 1881, sătenii de sine stătător au strâns materiale
de construcţie şi au început a zidi biserica. Din cauza celor
doi ani secetoşi s-au stopat lucrările, dar izbutind ridicarea
pereţilor bisericii până la ferestre. După ajutor financiar s-au
adresat la mănăstirea Sf. Spiridon din Iaşi, fiind susţinuţi de
protoiereul Bălţilor, poliţia locală şi starostele bisericii de
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Bălţi, care au aprobat o legalizare a jalobei colective, semnată
de către 54 gospodari ai satului.
Printre semnături ai plângerii figurează multe nume
cunoscute mie: Ciucianu, Frunză, Curoş, Revencu, Ursachi,
Harconiţă, Iepure ş.a., săteni din mahalaua în care locuiau şi
buneii mei. Mă bucură nespus de mult că printre semnatarii
acestei adresări figurează şi numele străbunicului meu – Ion
Bălan şi al fratelui său – Manolache. În 1888, când s-a
inaugurat biserica, în Slobozia Bălţilor locuiau aproximativ
600 de familii.
Un deosebit interes prezintă şi adresarea oficială a
unui reprezentant al bisericii din Slobozia-Bălţi, din 19 februarie 1843, către Consistoriul din Chişinău, în care se spunea:
„Respectuos rugăm a-l elibera de la învăţătură din Seminarul
duhovnicesc pe Fiodor Munteanu, 16 ani, fiul preotului
bisericii din Slobozia-Bălţi, în legătură cu dorinţa lui de a
trece serviciul militar”9.
Informaţiile enumerate mai sus confirmă cu certitudine că până la începutul construcţiei noii biserici din piatră în
Slobozia-Bălţi (1888) pe acest loc, cu siguranţă, a existat altă
biserică, mai veche, din lemn, posibil ridicată până la 1742,
an indicat pe prestolul din piatră, găsit în timpul săpăturilor
din curte, cu nominalizarea autorilor. O dovadă în plus este
şi adresarea reprezentantului bisericii din Slobozia către Consistoriul din Chişinău cu privire la eliberarea fiului preotului
din localitate de la învăţătura la seminarul teologic.
Menţionez că în biserica din Slobozia au fost botezaţi şi
cununaţi părinţii mei, care şi-au botezat copiii tot aici. Pe timpul copilăriei mele, în acea biserică slujea părintele Baltaga,
feciorul căruia, Anatol, a absolvit Institutul de Medicină în
1964. Mai târziu a slujit părintele Eugen Nazarciuc, feciorul
căruia, Ghenadie, mi-a fost student la facultatea de medicină.
O perioadă scurtă funcţia de dascăl a îndeplinit-o Gheorghe
457

Eşanu, viitor artist al poporului, iar bunelul meu, Gheorghe
Bălan, aproape 20 de ani a fost starostele bisericii. Din această
biserică au fost petrecuţi în ultimul drum strămoşii şi părinţii
mei, Sofroni şi Maria Baciu.

Rădăcinile mele bălţene

Am stabilit cu certitudine că străbunii mei se trag din
ţărani care au trăit în satul Slobozia din preajma Bălţilor.
Unele informaţii referitoare la arborele genealogic le-am
obţinut din documentele arhivelor de stat, îndeosebi datele
ce ţin de strămoșii mei pe linie maternă. O mare parte din
informaţii le-am înregistrat din spusele mamei – Maria BaciuBălan, care a cronologizat în memorie istoria predecesorilor
noştri atât pe linie maternă, cât şi paternă.
Străbunii mei pe linie paternă îşi au obârşia din satul
Mărăndeni (în prezent – raionul Făleşti). În această localitate,
într-o familie săracă, cu mulţi copii, s-a născut străbunicul
meu Ion Baciu, aproximativ în 1830, poreclit în popor Danciu.
La o vârstă tânără, el părăseşte satul natal, lucrează în
argăţie, mai apoi trece cu traiul la Slobozia-Bălţi. Acolo se
căsătoreşte cu o băştinaşă pe nume Anastasia Ciobanu. În
familia lor s-au născut doi copii, unul dintre care, Gheorghe,
a fost bunelul meu, continuator al neamului Baciu în
Slobozia-Bălţi.
Bunelul meu, Gheorghe Baciu, a fost ţăran-răzeş
înstărit: avea 3 loturi a câte 3 ha de pământ arabil, toate
situate în apropiere de gara feroviară de nord. Unul dintre
loturi se afla mai la vale de gară, unde actualmente se află
monumentul „Trenul”, şi se întindea pe o fâşie de 2,5 km,
până la malul Răutului, lângă staţia de pompare a apei. Al
doilea lot de pământ se afla peste calea ferată, la 1 km de
gară, alături de moşia lui Nicov (Nicu), unde se afla o clădire,
pe care o arenda Camera de Agricultură.
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Arborele genealogic pe linie paternă
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La vreo 2 km de acest sector, tata mai moştenise unul –
în direcţia satului Singureni, pe un povârniş lutos, iar în vale
trecea un pârâiaş mic, numit Flămânda.
După 1950, toate aceste 3 sectoare au fost naţionalizate,
luate în colhoz, iar părinţii „au scăpat” de pământ şi „postavcă”, precum şi de o casă din faţa gării feroviare.

Monumentul „Trenul” în faţa gării feroviare din Bălţi.

Bunelul meu după mamă, Gheorghe Bălan, fiind invalid de război (1914), peste un timp se încadrează în viaţa politică. Aderă la partidul condus de Ion Brătianu, care a deţinut
funcţia de prim-ministru al României. Cu timpul, bunelul devine reprezentantul lui Ion Brătianu în or. Bălţi. În anii 1927–
1928, bunelul ocupă postul de primar al plasei Slobozia-Bălţi
şi participă la inaugurarea Băncii Populare „Folosul” din
localitate, care a avut loc la 28 octombrie 1928. Acest moment
istoric este imortalizat pe fotografia de mai jos.
Interesante şi curioase mi s-au părut informaţiile
despre Slobozia-Bălţi din Registrul bunurilor materiale, datate cu anul 192710. Am întâlnit informaţii referitoare la rudele
mele şi la alţi gospodari, numele cărora le-am memorizat în
copilărie de la părinţi. Voi prezenta doar unele
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Inaugurarea Băncii Populare „Folosul” din Slobozia-Bălţi la 28 octombrie 1928.
Primul rând (din dreapta): preşedintele Consiliului de Administrare Constantin D. Harconiţă; fostul prefect al judeţului Emanoil
Catelly; primarul general de Bălţi Iacob Cociorvă; prefectul judeţului Bălţi Efimie Popovici; părintele Bruma; Nicolae Berg, om politic,
general în pensie. Cu săgeţi: Gheorghe Bălan, primarul plasei Slobozia-Bălţi, şi Maria Bălan, fiica lui de 12 ani (mama mea).

secvenţe despre avuţiile gospodarilor din satul meu natal, ca
să ne imaginăm volumul bogăţiilor deţinute la acel timp, la
10 ani după eliberarea plaiului de regimul ţarist. Astfel, am
constatat că bunelul Gheorghe Baciu deţinea nouă ha de pământ, avea două iepe, două vaci, o juncă, doi juncani, douăsprezece oi, doi porci, găini etc. Mai târziu, el devenise cu
mult mai bogat şi înstărit. Deci, dacă bunelul nu ar fi decedat
în noaptea de revelion 1940, neapărat ar fi fost expediat la
muncă în Siberia, iar avuţia – confiscată şi transmisă unor
străini sosiţi de pe aiurea, cum s-a întâmplat cu alţi consăteni,
sau judecat aspru ca „chiabur”.
Astfel, un vecin de-al nostru, pe nume Mihail Bondarenco, avea o casă frumoasă, iar în gospodărie ţinea pe atunci
doi cai, o vacă, două găini şi opt pui. Trăia ca şi toţi sătenii,
agonisind doar ceea ce era necesar pentru supravieţuire. Dar
iată că şi el a fost suspectat de regimul sovietic din 1940 şi
deportat împreună cu alţi „chiaburi” undeva prin Ural.
Acolo îi putrezesc oasele.
Ana Plugaru, străbunica mea pe linie maternă, în timpul acelei înregistrări avea o vacă, două junci de doi ani, cinci
găini, doisprezece pui, două raţe şi un câine de pază, iar un
consătean, Petrea Frunză, care locuia nu departe de gospodăria bunelului, avea doi cai, două vaci, cinci pui şi doi câini de
pază. Iată cât de minuţios se înregistrau bunurile materiale
ale locuitorilor satului Slobozia-Bălţi în anii 20–30 ai sec. XX.
În primul război mondial, circa 300 000 de români
basarabeni au luptat sub steagul rusesc, pentru slava imperiului ţarist până la revoluţia din 1917. Mii de moldoveni au
rămas invalizi pe viaţă, iar alţii nu s-au mai întors pe la casele
şi familiile lor. În acel măcel au participat şi doi bărbaţi tineri
din neamul meu: bunelul pe linie maternă, Gheorghe Bălan,
care şi-a pierdut funcţionalitatea mâinii drepte, rămânând
invalid din tinereţe, din care cauză a avut de suferit toată
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viaţa, şi fratele mai mare al tatălui meu, Trocin Baciu, care a
rămas să putrezească pe pământuri străine la vârsta de doar
23 de ani.

Sofroni Baciu copil,
călare pe căluţ,
sprijinit cu mânuţa pe
piciorul fratelui Trocin
(1915).

Sofroni Baciu (în centru) şi logodnica sa
Maria Bălan (în stânga lui) (5 octombrie
1933).

În documentele Arhivei Naţionale a Republicii
Moldova am găsit informaţii ce ţin de satul Slobozia-Bălţi.
Astfel, în 1923 în Slobozia-Bălţi s-au înregistrat 948 locuitori.
Primar al comunei era, încă din 1918, Vladimir Garconiţă; în
biserica locală slujea preotul Nicolae Petranici, iar în funcţie
de notar era Ştefan Albu. În sat exista o bancă populară,
preşedinte al căreia a fost ales Nistor Garconiţa. În 1925–1926,
locuitorii din Slobozia-Bălţi munceau în sectorul agrar şi la
Camera Agricolă, iar unii şi-au început activitatea de
meşteşugari. Mulţi munceau la cariera de piatră şi la
cărămidăria din sat.
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Bunelul Gheorghe Bălan cu
ginerele său Sofroni Baciu
(1978).

La nunta de aur a părinţilor mei –
Sofroni şi Maria Baciu, cu copiii
(octombrie 1983).

Locul de veci al părinţilor. Cimitirul central din mun. Bălţi.

Cuplul familial al părinţilor mei a durat 64 de ani
(1933–1997). Cu multe peripeții şi greutăţi, ei şi-au făurit o
familie trainică, armonioasă, bazată pe înţelegere şi respect
reciproc, au educat 5 copii, 10 nepoţi şi 12 strănepoţi.
Caracterul echilibrat al lui tata se potrivea bine cu al mamei,
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care era dotată cu o vădită capacitate analitică şi logică
raţională. Împreună şi-au căsătorit copiii, au fost oaspeţi de
onoare la nunţile tuturor nepoţilor. Mama l-a petrecut pe
ultimul drum, cu mare cinste, pe tata, supraviețuindu-l cu 10
ani.
Încă în copilărie purtam în suflet o mare bucurie față
de două sărbători: Crăciunul și Sfintele Paște, privilegiate în
familia noastră. Părinții se pregăteau în mod deosebit, iar noi,
copiii, le așteptam cu nerăbdare.
Anul nou era considerat drept vestitor de apropiere a
Crăciunului, iar de acesta – și frumoasele tradiții de iarnă.
Uratul și malanca m-au impresionat încă de mic, când cu
această ocazie ne vizitau frații mamei sau flăcăii din vecinătate. Pe atunci eu ascultam cu gura căscată expresiile neordinare și admiram îmbrăcămintea urătorilor. Nicidecum nu
înțelegeam proveniența sunetului de la așa-numitul „buhai”,
care nu semăna cu cel al buhaiului adevărat.
Când am mai crescut nițel, preferam să mă duc la bunei
cu steaua și semănatul. Mă bucuram nespus, dacă mă întorceam acasă cu trăistuța plină cu prăjituri, bomboane și mai cu
seamă cu crăciunei de cei împletiți frumos și rumeni. Cu mult
timp înainte de sosirea sărbătorilor de iarnă, mă învârteam
pe lângă mama, rugând-o să ne facă steaua. Dar cu câtă satisfacție o ajutam pe mama la tăiatul hârtiilor multicolore și la
confecționarea diverselor imagini specifice! Noi priveam cu
toţii cum împodobește mama steaua şi așteptam cu nerăbdare s-o vedem deja gata, pentru a umbla cu ea pe la vecini.
Sfintele Paște aveau o altă semnificație – de curățare și
înălțare sufletească a oamenilor, care într-adevăr deveneau
parcă mai smeriți și prietenoși. Postul Mare era considerat o
perioadă deosebită, care prevedea restricții la mâncare, de selectare obligatorie a bucatelor pentru hrană, iar nerespectarea
postului însemna un mare păcat. Împărtășania și sfințitul
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bucatelor la biserică în noaptea Sfintelor Paște deveniră o
ceremonie atrăgătoare pentru credincioși.
Îmi amintesc cum noi, copiii, umblam în jurul mamei,
străduindu-ne să-i ajutăm la coacerea cozonacilor și păscuţelor, la vopsitul ouălor. Așteptam cu nerăbdare să plecăm cu
părinții în noaptea de Paște la biserică, pentru a sfinți bucatele. După ce părintele ne stropea cu agheasmă, mi se părea
că am devenit mai curat, întrucât Dumnezeu mi-a iertat
păcate-le.
Oraşul Bălţi întotdeauna a fost şi rămâne mândria mea,
pentru că este locul unde m-am născut şi anume aici au locuit
strămoşii mei. Acest sentiment nu m-a părăsit pe parcursul
întregii vieţi, deşi am plecat din localitatea unde am luat
fiinţă încă în adolescenţă. În rarele mele întoarceri la părinţi
şi rude (dar cu sufletul mereu acasă), când mă apropiam de
oraşul drag, trăiam un sentiment de bucurie nostalgică.
Priveam cu drag locurile care mi s-au memorizat în copilărie.
În aceste momente mă simţeam mândru de oraşul scump
inimii mele. Intrând în ograda casei părinteşti, deveneam mai
sigur şi liniştit în suflet, iar după ce îmi îmbrăţişam părinţii şi
după o scurtă convorbire cu ei, ieşeam afară şi ore întregi
„inspectam” grădina, admiram totul ce înconjura lăca-şul
părintesc. Chiar şi atunci când înşiram aceste rânduri, eram
cuprins de o senzaţie plăcută şi un sentiment neobiş-nuit de
mândrie. Cu lacrimi în ochi îmi amintesc de locurile unde am
copilărit, de întâmplările din copilărie, de prietenii şi vecinii
cu care mă jucam în ogradă sau în drum, mulţi dintre care,
spre regret, nu mai sunt în viaţă.
Incomparabilul cântec „Casa părintească nu se vinde”
(pe versurile poetului Grigore Vieru), interpretat de marele
nostru artist Mihai Ciobanu, îmi aminteşte de copilărie, de
anii când părinţii mei, încă în viaţă, mai lucrau în grădina din
jurul casei noastre, iar noi ne mai aflam în preajma lor.
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La începutul secolului XXI, dinastia Baciu, urmaşi ai lui
Sofroni şi Mariei din Slobozia-Bălţi, în afară de cei trei feciori
ai lor (Gheorghe, Ion şi Leonid), continuă prin nepoţi şi strănepoţi:
• Gicu (fiul lui Gheorghe), născut la Bălţi, decembrie 1963;
• Emil (fiul lui Leonid), născut la Bălţi, noiembrie 1966;
• Alexandru (fiul lui Gheorghe), născut la Chişinău,
octombrie 1971;
• Valeriu (fiul lui Leonid), născut la Bălţi, noiembrie 1971;
• Victor (fiul lui Ion), născut la Chişinău, mai 1978;
• Daniel (fiul lui Gicu), născut la Chişinău, iulie 1991;
• Dragoş (fiul lui Alexandru), născut la Chişinău,
octombrie 1991;
• Constantin (fiul lui Emil), născut la Bălţi, mai 1996;
• Dan (fiul lui Valeriu), născut la Chişinău, iunie 2000.
• Gabriel (fiul lui Gicu), născut la Chişinău, noiembrie
2008.

Împreună cu copiii şi nepoţii (2009).
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Episoade din viaţa şcolară

În perioada interbelică, la Slobozia-Bălţi funcţionau
două şcoli feroviare: una mixtă, directorul căreia era
Vladimir Slusari, iar alta – de la gara mare, directorul căreia
era Constantin Cotruţă. În aceste şcoli, pe atunci, activau
profesorii Dumitru Rusu, Mihai Baciu, Nicolae Niguleanu,
Mihai Murguleţ ş.a.
La 1 septembrie 1943 am fost înscris la învăţătură în
clasa I românească în şcoala din apropierea casei noastre
(director V. Slusari). Clădirea era veche, puţin adaptată
pentru şcoală. În scurt timp s-a dat în exploatare o şcoală
nouă, vizavi de fabrica de zahăr, lângă podul ruinat peste
Răut. Aici am învăţat doar câteva luni, până în martie 1944,
când s-au reînceput acţiunile militare.

Şcoala primară CFR din Slobozia
(1943).

Şcoala feroviară mixtă nr. 4
(1950).

După „eliberarea” oraşului de către armata sovietică
(1944), am început învăţătura în aceeaşi clădire la şcoala feroviară ruso-moldovenească nr. 4, cu predare deja în limba
„moldovenească” şi scrisul în grafie chirilică. Mult timp noi,
copiii, nu înţelegeam ce vor de la noi pedagogii şi conducătorii şcolii, care vorbeau în ruseşte. Ah, câte probleme apăruseră din cauza necunoaşterii limbii ruse! La acel timp nu
aveam cărţi şi caiete, nici tocuri, peniţe, cerneală şi creioane
simple. Scriam pe ziare sau table la şcoală. În memorie ne
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rămânea doar câte ceva din ce ne povesteau pedagogii, ultimii preponderent fiind doar cu studii medii, întrucât pedagogii cărturari se refugiaseră care şi încotro. Puţinele caiete şi
cărţi le purtam în trăistuță, confecţionată din pânză cadrilată.
Cel mai mult ne era frică de şeful de studii al şcolii – un
om înalt, plinuţ şi roşcat, aproape chel, care vorbea asurzitor
de tare şi numai în limba rusă. Chiar dacă nu înţelegeam
totul ce spunea el, purtam o frică îngrozitoare. Directorul
şcolii, pe nume Zolotov, era un om sever, fără capacitatea de
a zâmbi, cu o privire respingătoare, permanent îmbrăcat întrun „kitel” ca al lui Stalin. La început, clasa noastră era mai
mult ataşată doar de prima învăţătoare – Nina Ivanovna
Russo, ulterior şi de Matus Abramovici Zac (născut în Bălţi) –
profesor de limba franceză, istorie, constituţie şi de alte discipline, pe care le preda atunci când lipseau unii învăţători.
Vai, câte torturi verbale şi înjosiri am suportat de la
învăţătoarea de limba rusă, Vera Ivanovna! Aceasta fusese o
comsomolistă înverşunată, nu era căsătorită şi sosise de pe
plaiurile siberiene. Ne spunea că noi toţi suntem ruşi, că ei
ne-au eliberat de subjugare şi multe gogomănii de acest gen.
Pe acasă ni se recomanda să învăţăm poezii scrise de Puşkin,
Lermontov şi alţi poeţi. Cu toate că le învăţam pe de rost şi le
spuneam cu greşeli, multe cuvinte rămâneau totuşi străine şi
necunoscute. Nici atunci când dumneaei ne povestea ceva
din creaţiile lui Gorki, Tolstoi, Cehov, noi nu înţelegeam
complet sensul celor spuse. Comportamentul Verei Ivanovna
l-am înţeles mult mai târziu, când am cunoscut strategia
seculară a „fraţilor eliberatori” – de a-şi lărgi imperiul prin
anexarea pământurilor ţărilor învecinate şi deznaţionalizarea
băştinaşilor.
La literatura „moldovenească”, pe atunci, studiam
numai lucrările lui Ion Canna, Iacob Cutcoveţchi, Iurie Barjanschi, „renumitele” povestioare „Hartene”, „Pe valea
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Socilor”, „Cu tractoarele”, scrise de Grigore Adam, faimosul
roman al lui Samson Şleahu „Tovarăşul Vanea” şi alte
„opere”, care nu aveau nimic în comun cu literatura. Cel mai
„serios” am studiat „romanul” „Când calul râde”. Mai târziu
am auzit de lucrările lui Emilian Bucov şi Andrei Lupan. De
Mihai Eminescu, Ion Creangă la şcoală nici nu se pomenea.
Doar părinţii ne povesteau câte ceva, pe secret, despre aceşti
mari scriitori ai neamului.
Este greu să-ţi imaginezi calitatea studiilor în anii postbelici şi în groaznica perioadă a foametei. La lecţii ne gândeam doar la mâncare, acasă eram mereu ocupaţi cu lucrul în
gospodărie, cu îngrijirea vitelor, care mai existau şi serveau
drept unică sursă de supravieţuire. Timp liber pentru câteva
clipe de joacă practic nu aveam.

În clasa VII (1951). Primul rând, de la stânga: Victor Barabaş, Catinca
Slobodeniuc, Jan Iuhtimovschi, Silvia Ţaranu, Gheorghe Baciu,
Tamara Gurnic, Ion Ţăranu, Liza Cornilov; al doilea rând: Ira
Morenco, învăţătorii – Tudor Rusu, învăţătoarea de limba franceză (!),
Vera Ivanovna, directorul şcolii Zolotov, Gheorghe Russo, Lidia
Cucinscaia-Jucovscaia, Matus Zac; rândul trei: Maria Arbuz, Victor
Bărbieru, Anatol Marcu, Dumitru Bălan, Boris Bunescu, Boris
Ulmada, fetele – Guranda, Ţentiu, Cocieru.
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De menţionat că lângă Ion Ţăranu, primul rând pe
dreapta, se observă imaginea colegei de clasă Liza Cornilov,
actualmente Bulat, care mulţi ani a activat în calitate de
profesoară de limba franceză în fosta şcoala nr. 4, apoi în
Liceul Teoretic „A.I. Cuza”.
Am memorizat cum un coleg de clasă, energic şi grăsuţ,
unicul copil la părinţi (mama lui era vânzătoare în bufet),
venea la şcoală întotdeauna cu geanta plină de mâncare.
Bineînţeles, mânca pe furiş în timpul lecţiei şi niciodată nu
împărţea cu nimeni. Evident, toată atenţia mea era orientată
nu la profesor, ci la carnea fiartă şi pâinea pe care colegul le
înfuleca cu dibăcie. Adesea, în aceste clipe, profesorul mă
probozea să fiu atent sau mă întreba ceva la temă. Dar ce
puteam să-i răspund, când capul mi se învârtea de foame?
Eu, ca şi multe generaţii ale şcolii noastre, am avut
fericita ocazie ca prima învăţătoare să-mi fie Nina Ivanovna
Russo, care devenise pentru toţi elevii, şi pe bună dreptate, ca
mamă. În 1982, am avut onoarea s-o felicit pe doamna Russo
cu ocazia decorării ei cu Ordinul „Lenin”.

Nina Ivanovna Russo (în centru) cu o nouă generaţie de elevi (1972).
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Câţiva din foştii mei învăţători

Nina Ivanovna
Russo, prima mea
învăţătoare

Gheorghe Vasilievici
Russo

Matus Abramovici
Zac

Tudor Dmitrievici
Rusu

Lidia Romanovna
Cucinscaia-Jucovscaia

Vladimir Franţevici
Ţârklevici

După aproape 60 de ani (2009) de la absolvirea a 7
clase (1951), am avut fericita ocazie să vizitez Alma Mater, cu
denumirea de Liceul Teoretic „A.I. Cuza”, situat într-o
clădire nouă, la întretăierea străzilor Kiev şi Cahul. În ziua de
30 octombrie 2009, m-am întâlnit cu elevii claselor 8-12 şi cu
profesorii liceului cu ocazia lansării cărţii mele „O viaţa de
zbucium”. M-am bucurat nespus de mult de o întâlnire caldă
cu elevii şi pedagogii, de edificiul liceului cu laboratoare
specializate. Într-un cuvânt, am rămas satisfăcut sufleteşte de
această întâlnire. Spre regret, dintre prietenii de şcoală l-am
întâlnit doar pe Petrică Lungu, care activează ca electrician la
spitalul militar.
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Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Bălţi (2009).

În timpul lansării cărţii mele „O viaţă de zbucium” cu dl Visarion
Boldescu, director al Liceului Teoretic „A.I. Cuza”, succesorul şcolii
în care am absolvit, pe timpuri, 7 clase. Bălţi, 30 octombrie 2009.

Liceeni şi profesori prezenţi la acest eveniment.
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SUGESTII…
Apreciază-te corect pe tine,
Căci nu eşti cel mai bun pe lume.
Nu crede’n fiecare, că-ţi poate fi prieten,
Dar, nici duşmani, nu toţi vor fi.
De altfel, ţine sub control cuvântul,
Susţine-i binevoitor pe toţi cei dragi,
Nu cere de la ei vreo recompensă –
Ea va veni, şi nu neapărat în bani.
Acceptă o purificare sufletească,
Încearcă ura să o depăşeşti,
Iar răzbunarea este de prisos,
Ea va distruge tot ce e frumos.
Nu încerca să ceri mai mult
Decât un om are nevoie,
Prin muncă făureşte-ţi viitorul
Şi vei obţine tot ce ţi-ai dorit.
Nu accepta trădarea ruşinoasă.
Învaţă-te să ocoleşti invidia prostească,
Capabilă să macine tot ce-i frumos
Şi să-l transforme pe cel bun – în ticălos.
A fi un laş şi om fricos
Înseamnă a trăi fără folos –
Norocul vine doar la cel isteţ,
Deci, fii şi tu mai îndrăzneţ!
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Cronica principalelor evenimente
82–44 î. Hr. Burebista uneşte triburile geto-dacice şi îşi
întinde stăpânirea până în Carpaţii de Nord, Dunărea
Mijlocie… ajungând până la Siret şi Nipru.
[Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României. Vol.
II, Bucureşti, 1996, p. 184.]
106 d. Hr. Începutul stăpânirii Daciei de către Imperiul
Roman.
Primele secole după Hristos. Romanii edifică două Valuri
(ale lui Traian), unul din care ajunge în partea de sud a
Republicii Moldova.
[Ion Gh. Hâncu. Cetăţi antice şi medievale timpurii din
Republica Moldova. Chişinău, 1993, p.138-140.]
Sec. II–IV d. Hr. Pe teritoriul oraşului Bălţi, arheologii
descoperă mai multe vetre, care demonstrează
existenţa unor civilizaţii.
Sec. X. Înfiinţarea cnezatelor şi voievodatelor – embrioni
statali în spaţiul carpato-danubian.
1359. Voievodul maramureşean Dragoş trece munţii şi se
proclamă şi domn neatârnat al Ţării Moldovei.
1400. Urcarea pe tronul Ţării Moldovei a lui Alexandru cel
Bun.
1421 (13.XII). Prima atestare documentară a Bălţilor.
1457. Urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare.
1556–1566. Satul Zavodina (actualmente Alexăndreni) se
întăreşte scutărie domnească, făcută de Alexandru
Vodă Lăpuşneanul.
1570. Într-un uric al lui Bogdan Alexandrovici Vodă se
pomeneşte că satul Zavodina pe Răut, în pustiul
Bălţilor, se întăreşte jupânesei Ciorice a danciului
Postelnic.
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1588 (20.VIII). Petru Vodă Şchiopul întăreşte lui Andrei
Hatman şi Pârcălab al Sucevei satul Zavodina pe apa
Răutului, fost sat domnesc.
1621. Armata poloneză cu greu rezistă forțelor superioare
otomane; în urma păcii se retrage la cetatea Hotinului.
Astfel a dispărut definitiv influența polonezilor în
principatele româneşti.
1711. Dimitrie Cantemir cu 4000 de ostaşi se retrage în Rusia
împreună cu armata lui Petru I după înfrângerea în
lupta de la Stănileşti.
1766 (20.VIII). Voievodul Gr. Ghica dăruieşte Mănăstirii „Sf.
Spiridon” din Iaşi o parte din trupul moşiei Bălţilor,
dincolo de apa Răutului, din locul domnesc înspre
răsărit, şi delimitează hotarele satelor Slobozia şi Bălţi.
Fraţii Panaite devin proprietari ai Bălţilor.
[Gh. Ghibănescu. Slobozia Bălţilor. Iaşi, 1931, p. 34-40.]
1795. Deschiderea Bisericii „Sf. Nicolae” (Soborul) din Bălţi.
1812 (IV). Ţarul Alexandru I porunceşte lui Ciceagov să
clarifice plângerea comună a locuitorilor Moldovei şi
Valahiei, în care se descriu grozăviile comise în
teritorii de către armata lui Kutuzov, „care se
comportă cu băştinaşii mai rău decât cu animalele”.
1812 (16.V). La Bucureşti, în urma războiului ruso-turc din
anii 1806–1812, a fost încheiat Tratatul de pace dintre
Rusia şi Turcia, potrivit căruia teritoriul dintre Prut şi
Nistru, numit mai apoi Basarabia, este anexat la
Imperiul Rus.
1812 (23.VII). Amiralul P.V. Ciceagov semnează la Bucureşti
regulamentul organizării temporare a noii provincii
anexate. Scarlat Sturdza este numit în funcţia de
guvernator civil al Basarabiei.
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1813 (21.VIII). Prin Ucazul Ţarului Alexandru I se înfiinţează
noua Arhiepiscopie a Chişinăului şi Hotinului, care
cuprinde şi ţinuturile Bălţilor.
1818 (26.IV). Fiind în drum de la Hotin spre Chişinău,
împăratul Alexandru I înnoptează la Bălţi, unde îl
ajunge vestea despre naşterea nepotului Alexandru,
viitor împărat. Cu această ocazie a dat dispoziţie să i se
acorde localităţii statut de oraş şi centru judeţean.
1824. Pedagogul Cuniţchi înfiinţează în Bălţi prima şcoală
primară cu predare în limba română.
1826. Printr-un ucaz imperial, judeţului Bălţi i se aprobă
stema, care simboliza un cap de cal.
1828. La Bălţi, Hotin, Tighina şi Cetatea Albă încep să
funcţioneze şcoli judeţene.
1830. O mare parte a populaţiei bălţene cade pradă epidemii
de ciumă.
1845. Se elaborează primul plan de dezvoltare a oraşului
Bălţi.
1858. Numărul de locuitori al oraşului Bălţi constituie 8 077.
1860. Guvernatorul Basarabiei, Lebedev, interzice publicarea
revistei bisericeşti în limba română.
1861. Se finisează construcţia spitalului evreiesc pentru săraci
în oraşul Bălţi (15 paturi).
1868. La Bălţi se deschide Şcoala Eparhială de Băieţi.
1869 (04.IX). La Bălţi se deschide o şcoală duhovnicească
pentru zona de nord a Basarabiei.
1869 (02.X). Administratorul plasei Slobozia-Bălţi, Evgheni
Kveatkovski, este ales membru al upravei zemstvelor
judeţelor Iaşi (Bălţi) şi Soroca.
1871. Arhiepiscopul Chişinăului şi Hotinului, arhiereul Pavel
Lebedev, începe o luptă aprigă de deznaţionalizare a
moldovenilor.
1872. În Bălţi se deschide spitalul orăşenesc pentru 20 paturi.

478

1873 (01.VIII). La Edineţ se începe construcţia Şcolii
duhovniceşti. În acest scop proprietarul acestui târg,
Koziţin, donează un teren de pământ.
1875. Şcoala Eparhială de Băieţi din Bălţi este transferată la
Edineț.
1875 (02.X). Adunarea zemstvei judeţului Bălţi a hotărât să
deschidă în oraş şcoala de meserii.
1877. Amplasarea vamei pe Prut între Moldova şi Basarabia.
1881. Pavel Kuzminski este ales preşedinte al zemstvei
judeţului Bălţi.
1882. În oraşul Bălţi se înregistrează un incendiu de mare
proporţii.
1884. Cu ajutorul moşierului Nicolae Casso (Caşu) se
construieşte un bloc nou al spitalului orăşenesc din
Bălţi.
1886. Din Petersburg în Basarabia soseşte dl Poliacoff, pe care
guvernul rus îl împuterniceşte cu concesiunea pentru
construcţia căii ferate Bălţi-Novosuliţa.
1887 (06.III). Printr-un decret imperial, judeţul Iaşi îşi
schimbă denumirea în judeţul Bălţi.
1888. În Slobozia-Bălţi se finisează construcţia bisericii din
piatră, pe locul celei vechi, din lemn.
1890. Ţarul Alexandru III îi porunceşte guvernatorului
Basarabiei să studieze din care cauză moldovenii se
rusifică atât de încet şi anevoios.
1891 (03.IX). Ispravnicul judeţului Bălţi, Gheorghe
Cantacuzino, se adresează ministrului Afacerilor
Interne al Rusiei cu rugămintea să aprobe
„Regulamentul Adunării Publice” al oraşului Bălţi.
1892. Începe construcţia căii ferate în localitatea SloboziaBălţi.
1893 (12.XI). Începe construcţia căii ferate Slobozia-Bălţi–
Ocniţa.
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1894. La Bălţi, îşi deschide uşile Liceul Israelit de Fete.
1903–1904. Se construieşte podul de piatră peste râul Răut, ce
uneşte Bălţiul cu Slobozia.
1904. Noul Arhiepiscop al Chişinăului, episcopul Vladimir,
se străduia să-i scoată pe moldoveni din „întunericul şi
umbra neştiinţei”. Atitudinea lui binevoitoare faţă de
băştinaşi nu a fost pe placul regimului, din care motiv
este mutat în Rostov (1908).
1904. Spitalul Israelit din Bălţi se transferă în clădire nouă.
1905. Darea în exploatare a podului din piatră peste Răut, în
direcţia gării feroviare de la Slobozia-Bălţi.
1906 (10.IX). În Bălţi se deschide Gimnaziul de Băieţi, ulterior
Liceul „Ion Creangă”.
1907. Se fondează casa de credit pe mărunt.
1907. Ion Pelivan este numit judecător de Bălţi.
1908. Scaunul Arhiepiscopiei din Chişinău îl ocupă generalul
rus Leonid Ciceagov, cu numele călugăresc Serafim,
care a continuat linia lui Pavel Lebedev de
deznaţionalizare a băştinaşilor, dar într-un mod şi mai
aspru.
1909. În Bălţi se instalează reţeaua telefonică.
1912 (09–19.VIII). Cunoscutul istoric şi scriitor Gheorghe
Ghibănescu întreprinde o călătorie prin oraşele
Basarabiei: Bălţi, Hotin, Noua Suliţă, Soroca, Chişinău
etc.
1912. Se construieşte podul de lemn în direcţia Chşinăului.
1916 (05.VI). Arhiepiscopul Anastasie a sfinţit noua biserică
din satul Şarbuc, judeţul Bălţi.
1917 (03.III). La Chişinău, la consiliul zemstvei guberniale şi
al celei orășenești sosesc telegrame din Petrograd şi
Moscova cu informaţii detaliate despre evenimentele
politice din centrul imperiului. Aceste ştiri au generat o
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nelinişte, o derută, dar şi un mare entuziasm în
rândurile populaţiei.
[„Бессарабская жизнь”. 1917, 4 марта.]
1917 (04.III). La Chişinău are loc şedinţa Comitetului
gubernial al Uniunii Zemstvelor din Rusia, unde P.
Gore, membru al consiliului Zemstvei guberniale şi
preşedinte al adunării, dă citire comunicatelor oficiale
despre abdicarea ţarului de la tron şi crearea unui nou
guvern.
[„Бессарабская жизнь”. 1917, 4 марта.]
1917 (05.III). Apare manifestul ţarului Nicolae II şi al
succesorului său, marele duce Mihail Alexandrovici,
despre abdicarea de la tron.
[„Бессарабский юный край”. 1917, 5 марта.]
1917 (06.III). Şeful Guvernului Provizoriu, prinţul G.E. Lvov,
îi destituie din funcţii pe guvernatorul şi
viceguvernatorul Basarabiei – Voronovici şi Arseniev,
iar în locul lor este numit în funcţia de comisar al
Guvernului Provizoriu al Basarabiei C. Mimi, expreşedinte al Consiliului zemstvei guberniale, iar ca
ajutori de comisar sunt numiţi Vl. Cristi şi E. Chenigsat.
În calitate de comisar al judeţului Bălţi este numit
medicul Hânculov.
[P. Cazacu. Moldova dintre Prut şi Nistru, 1812–1918.
Chişinău, 1992, p.238]
1917 (28.III). La Chişinău se creează Comitetul executiv
gubernial, în următoarea componenţă: 8 reprezentanţi
ai judeţelor, 8 – din partea Adunării zemstvei
guberniale şi 9 – din partea organizaţiilor obşteşti. Acest
Comitet executiv gubernial, prin activitatea sa, susţinea
acţiunile comisarului gubernial al guvernului
provizoriu.
[„Бессарабская жизнь”. 1917, 28 марта.]
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1917 (29.III). Se creează comitete ale soldaţilor moldoveni în
regimentele 46, 48 şi 49 infanterie de rezervă ale
garnizoanei Odessa.
1917 (30.IV). La Bălţi are loc adunarea cetăţenilor moldoveni
din oraş şi din împrejurimi întru susţinerea stăpânirii
noi şi a revendicărilor naţionale. Adunarea trimite o
telegramă comisarului gubernial C. Mimi, semnată de
Ion Pelivan, în care, printre altele, se spune:
„…Adunarea crede că binele Basarabiei, căreia
stăpânirea veche i-a adus atâta rău prin politica urâtă de
ruşine, poate fi cugetat numai atunci când viaţa ţării va
fi clădită pe temeiurile celei mai largi autonomii…”.
[„Cuvânt moldovenesc”. 1917, 14 mai.]
1917 (07.V). Congresul învăţătorilor din judeţul Bălţi adoptă
o hotărâre privind limba de predare în şcoli, în care se
spunea: „În satele şi târguşoarele din ţinutul Bălţiului cu
locuitori moldoveni învăţătura de la toamna anului 1917
să se facă în limba moldovenească, începând cu copiii
din cel dintâi an de învăţătură; în satele cu locuitori de
mai multe neamuri să se deschidă şcoli paralele cu
predarea învăţăturii în limba copiilor”. Pentru şcoală
naţională s-au pronunţat românii basarabeni Fală,
Vrabie, Leahu, preotul Dimitriu, precum şi unii dintre
străini – Şişko, Kamenski, Nikolin şi Vasterman.
[„Cuvânt moldovenesc”. 1917, 14 mai; P. Cazacu. Op.
cit, p.245.]
1917 (18.V). La insistenţa comitetului din Bălţi al Partidului
Naţional Moldovenesc, zemstva judeţeană a adoptat
hotărârea de a introduce limba română ca obiect de
studiu în şcolile de toate nivelurile din judeţ.
[A.N.R.M., fond 67, inv. I, d.8, f.46.]
1917 (X). La Bălţi se deschid cursuri de 3 săptămâni pentru
învăţătorii şcolilor româneşti din judeţ. Lecţiile sunt
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susţinute de O. Ghibu, M. Baciu, D. Lupan, O. Boieru
ş.a.
1917 (25.X). La Petrograd are loc o rebeliune bolşevică.
Guvernul Provizoriu este răsturnat. În Rusia se
instaurează puterea partidului bolşevic în frunte cu V.
Lenin. Această schimbare de putere va influența
considerabil desfăşurarea în continuare a evenimentelor din Basarabia.
[Istoria lumii în date, p.354-355.]
1917 (21.XI). Fondarea noului organ de conducere supremă
„Sfatul Ţării” de către organizaţiile social-politice din
Basarabia.
1917 (02.XII). Sfatul Ţării proclamă Republica Democratică
Moldovenească.
1918 (24.I). Sfatul Ţării proclamă independenţa Republicii
Democratice Moldoveneşti.
1918 (17.II). Ion Pelivan adresează ministrului de Externe
român o scrisoare, în care subliniază că la 24 ianuarie
1918 Republica Moldovenească „a rupt orice rapor-turi
de dependenţă cu Rusia şi s-a declarat cu totul
neatârnată”. În încheierea scrisorii, I. Pelivan îşi exprimă
speranţa că „guvernul Republicii Moldove-neşti va
stabili cât mai curând cu putinţă raporturi strânse şi
frăţeşti cu regatul român, cu care Basarabia este legată
atât prin interesele vecinătăţii, cât şi prin comunitatea
rasei”.
[Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România, 1917-1918.
Documente, p.160.]
1918 (18.II). O delegaţie a Republicii Moldoveneşti, compusă
din Ion Inculeţ, Daniel Ciugureanu şi Emanuil Catelly,
pleacă la Iaşi, unde are întrevederi cu prim-ministrul
României generalul Alexandru Averescu, căruia îi
declară că „Basarabia are dreptul moral şi juridic să-şi
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aleagă singură cu cine să se unească” şi că „Sfatul Ţării
este aproape în unanimitate pentru unirea cu România,
cu Ţara şi Neamul din care ne tragem”.
[Al. Averescu. Notiţe zilnice din război. Vol. 2, Bucureşti,
1992, p. 265-266; Gh. Andronache. Op.cit., p.209.]
1918 (22.II). La cerinţa prim-ministrului român Al. Averescu,
Sfatul Ţării îi desemnează ca delegaţi la tratativele de
pace de la Bucureşti din partea Republicii Moldoveneşti
pe I. Inculeţ şi D. Ciugureanu.
[A.N.R.M., fond 727, inv. 2, d. 21, partea 2, f. 333-335
verso.]
1918 (02.III). Sfatul Ţării ia în dezbatere proiectul cu privire
la Adunarea Constituantă a Republicii Moldoveneşti,
care, la propunerea Blocului moldovenesc, e transmisă
pentru o examinare suplimentară unei comisii
parlamentare.
[Sfatul Ţării, 1918, 7 martie.]
1918 (03.III). 18 membri ai Zemstvei judeţului Bălţi cer
insistent unirea Basarabiei cu regatul României.
[„Cuvânt Moldovenesc”. 1918, 22 martie.]
1918 (16.III). În cadrul unei şedinţe speciale, Sfatul Ţării protestează cu vehemenţă împotriva încercărilor brutale ale
Ucrainei de a se amesteca în treburile interne ale
Republicii Democratice Moldoveneşti, pretinzând la
teritoriul ei, în special la unele părţi ale judeţelor Hotin
şi Cetatea Albă. Atât în nota oficială de protest a
Sfatului Ţării, cât şi în instrucţiunile date tot atunci unei
delegaţii care urma să plece de urgenţă la Kiev, se
sublinia: „Teritoriul Republicii Moldoveneşti în hotarele
fostei gubernii a Basarabiei este nedespărţit şi nici o
parte din Republica Moldovenească nu poate fi ruptă în
folosul altui stat”. La această şedinţă, deputaţii
minoritari au cerut arestarea şi pedepsirea aspră a
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membrilor zemstvelor judeţelor Bălţi şi Soroca, pentru
adoptarea cunoscutelor hotărâri în favoarea unirii
Basarabiei cu România.
[A.N.R.M., fond 727, inv. 2, d. 55, partea 2, f. 114-123.]
1918 (27.III). Sfatul Ţării votează actul Unirii, ziua alipirii
Basarabiei la Patria-Mamă.
1918 (9.IV). Preşedintele Consiliului de Miniştri al României,
A. Marghiloman, prezintă Regelui Ferdinand I un
raport oficial, ce conţinea rugămintea de a se aproba,
printr-un Înalt Decret Regal, Actul Unirii Basarabiei cu
România, votat de Sfatul Ţării. În aceeaşi zi, regele
Ferdinand I semnează respectivul decret.
[Şt. Ciobanu. Op. cit., p. 276-277.]
1918 (9 – 22.IV). La Iaşi este emis decretul regal de unire a
Basarabiei cu România, semnat de Ferdinand I, regele
României, şi contrasemnat de Alexandru Marghiloman,
preşedintele Consiliului de Miniştri, şi D. Dobrescu,
ministru de Justiţie.
1918 (20.IV). Guvernul român expediază pe adresa
guvernului ucrainean o notă de răspuns, în care se
demonstrează legitimitatea Actului Unirii votat de
Sfatul Ţării la 27 martie.
[Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România, 1917-1918.
Documente, p. 229-231.]
1918 (19.V). Regele României, Ferdinand I, face un popas la
Bălţi.
1918 (28.V). În conformitate cu Decretul regal din 23 mai
1918, Constantin Stere, preşedintele Sfatului Ţării,
anunţă despre încheierea temporară a lucrărilor
parlamentului basarabean.
[A.N.R.M., fond 727, inv. 2, d.55, f.150.]
1918 (10.X). Ştefan Ciobanu şi Ion Inculeţ sunt aleşi membri
titulari ai Academiei Române.
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1918 (20.XI). În sala mare a Ateneului din Bucureşti îşi începe
lucrările primul Parlament al României întregite, în
componenţa căruia şi-a trimis aleşii şi Basarabia: Ion
Buzdugan, Anton Crihan, Gherman Pântea, Alexandru
Mâţă şi Ilie Frunză – din partea judeţului Bălţi; Ion
Inculeţ (Cahul); Pan Halippa (Soroca); Constantin Stere
(Cetatea Albă); Ion Pelivan, Vasile Ţânţu (Chişinău);
Daniel Ciugureanu, Profirie Fală (Hotin); Ştefan
Ciobanu (Ismail); Nicolae Iorga, Ion Plămădeală, Chiril
Gucijna (Orhei); Vasile Stroescu (Bender).
[„Monitorul Oficial”, 1919, nr. 2, 25 noiembrie, şi nr. 3,
26 noiembrie.]
1919 (15.XII). La Bălţi apare revista bilunară „Unirea
literară”.
1919 (29.XII). Parlamentul României adoptă legea prin care
ratifică Declaraţia de Unire a Basarabiei cu PatriaMamă, votată de Sfatul Ţării la 27 martie 1918. Este
semnificativ că raportor al legii în cauză, intitulată
oficial „Legea asupra Unirii Basarabiei cu Vechiul Regat
al României”, a fost deputatul de Tighina, Vasile
Stroescu.
[„Monitorul Oficial”, 1920, nr. 10, 22 ianuarie, p. 301304.]
1920 (28.X). Este semnat Tratatul de la Paris dintre România,
pe de o parte, şi Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia,
pe de altă parte, prin care era recunoscut actul unirii
Basarabiei cu România (tratat deplin justificat).
1922. Se înfiinţează Casa de Asigurare, unde medicii oferă
consultaţii populaţiei.
1923. Eparhia Hotinului cu sediul la Bălţi este condusă (până
în 1935) de episcopul Visarion Puiu, personalitate
marcantă.
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1924. La Bălţi se editează „Revista arhivelor”, publicaţie cu
profil istoric, care a fiinţat până în 1926. Tot la Bălţi
începe să apară ziarul economic şi social „Basarabia”.
1924 (01.I). Judeţele Bălţi şi Soroca sunt ataşate Camerei de
Comerţ din Iaşi.
1924 (26.VII). Legea României declară învăţământul primar
unitar obligatoriu şi gratuit.
1924 (28.IX). La Bălţi a avut loc punerea pietrei de temelie a
Catedralei episcopale cu hramul „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, la care au fost prezenţi principele
Carol, moştenitorul tronului, şi Mitropolitul Primat al
Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea.
1926. Fondarea Camerei de Comerţ şi Industrie şi a Camerei
de Agricultură din Bălţi; se pun bazele înfiinţării unui
muzeu specializat.
1928 (28.X). La Slobozia-Bălţi se inaugurează Banca Populară
„Folosul”. Preşedinte al Consiliului de administrare a
fost ales Constantin Harconiţă.
1930. Se dă în exploatare fabrica de zahăr din Bălţi
(Usmanski).
1930. Consiliul judeţean Bălţi donează Camerei de
Agricultură 403 volume de lucrări în domeniile
zootehniei şi agriculturii.
1932 (24.I). La Bălţi apare foaia lunară a Societăţii Culturale
Naţionale „George Enescu” cu titlul „Cuget
Moldovenesc”. Prim-redactor – Petre Stati.
1932. La Bălţi apare volumul de poezii al lui Petre Stati „Spre
viitor”.
1932. La Bălţi se organizează prima expoziţie internaţională a
mărfurilor de larg consum.
1932. Sfinţirea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din
Bălţi, pe teritoriul cimitirului moşierului Lungu.
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1933. La Bălţi se editează publicaţia periodică „Curierul
literar”. Redactor – I. Moşneaţchi. Tot în acest an este
lansată „Revista copiilor”.
1934 (14.VIII). La cursurile de vară ale învăţătorilor din
judeţele Bălţi, Hotin şi Soroca, Gh. Ghibănescu a vorbit
despre contribuţia sa la cunoaşterea trecutului istoric al
Basarabiei.
1935. Regele Carol II al României a asistat la sfinţirea
Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. În
1961, acest lăcaş a fost devastat de comunişti şi
transformat în muzeu, iar în 1990 şi-a redeschis uşile
pentru credincioşi.
1935. Sub egida corpului didactic al Liceului „Ion Creangă”
din Bălţi apare revista „Crenguţa”, care a fiinţat până în
1940.
1935 (02.VI). În această zi s-a pus temelia Liceului de Fete şi
s-a dezvelit monumentul eroilor din Bălţi.
1937. Se finisează construcţia noului Palat al Camerei de
Agricultură din Bălţi.
1940 (15.IV). La Bălţi, în sala Teatrului „Scala”, are loc o
şezătoare literară la care participă şi membri ai Societăţii
Scriitorilor din România: prof. N. Herescu, preşedintele
Societăţii, I. Basarabescu, E. Boureanu, Ion Buzdugan,
Ion Minulescu, Virgil Carainopol, Octav Dessila,
Nicolae Dunăreanu, George Gregoriţan şi Dimitrie Iov.
1940 (26.VI). Guvernul Sovietic i-a expediat Guvernului
României o notă ultimativă privind cedarea benevolă a
Basarabiei.
1940 (27.VI). Guvernul Sovietic expediază Guvernului
României cea de-a doua notă ultimativă.
1940 (28.VI). Basarabia şi nordul Bucovinei sunt smulse din
trupul României şi incluse în componenţa Uniunii
Sovietice, ca urmare a odiosului pact Ribbentrop-
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Molotov din 23.VIII.1939. Trupele sovietice înaintează
pe teritoriul basarabean.
1940 (03.VII). Instalarea frontierei pe malul râului Prut între
România şi Basarabia.
1940 (VII–VIII). Regimul sovietic începe primul val de
deportare a băştinaşilor în regiunile siberiene şi Ural.
1941. Îşi reîncepe activitatea Camera Agricolă din Bălţi.
1943 (IX). Se dă în exploatare noul local cu 3 etaje al Liceului
„Ion Creangă” din Bălţi.
1944 (26.III). Trupele sovietice ocupă oraşul Bălţi.
1944. În oraşul Bălţi începe să activeze Staţiunea de Stat
Experimentală Moldovenească pentru Ameliorare.
1944–1945. Începe o luptă crâncenă cu religia şi bisericile,
metodic organizată de regimul comunist în întreaga
ţară.
1945 (14.III). Hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS cu
privire la crearea la Bălţi a unui institut învăţătoresc.
1945 (17.VIII). În Bălţi îşi începe activitatea Şcoala de Felceri
şi Moaşe – succesoarea Şcolii de Medicină din oraşul
Ananiev, fondată de guvernul român în 1924.
1946–1947. Foametea.
1949. Regimul comunist organizează al doilea val masiv de
deportare a „culacilor” şi „duşmanilor poporului”.
1953 (10.VII). Hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS cu
privire la înfiinţarea Institutului Pedagogic din Bălţi.
1955. Începe construcţia stadionului orăşenesc.
1957. Se organizează trupa moldovenească pe lângă teatrul
dramatic rus din Bălţi.
1957. Fondarea Ansamblului de muzică şi dans popular
„Vântuleţ” şi a Şcolii de Muzică „George Enescu”.
1959 (24.IV). Institutului Pedagogic de Stat din Bălţi i se
conferă numele scriitorului Alecu Russo.
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1961. Se dă în exploatare o nouă clădire pentru maternitatea
bălţeană cu 130 paturi.
1964 (19.II). Spitalele nr. 1 şi 2 se comasează, fondându-se
Spitalul Republican din Bălţi.
1966 (4.V). Teatrului din Bălţi i se conferă numele lui Vasile
Alecsandri.
1971. Se dă în exploatare primul bloc de staţionar al
Spitalului de Copii din Bălţi.
1972. Pe străzile oraşului Bălţi apar primele troleibuze.
1972. Staţiunea de Stat Experimentală Moldovenească pentru
Ameliorare îşi continuă activitatea cu o nouă denumire
– „Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul
Culturilor de Câmp”.
1976. Se finisează construcţia complexului de clădiri pentru
Spitalul de Copii din Bălţi.
1991 (6.V). Îşi începe activitatea Teatrul Naţional „Vasile
Alecsandri”.
1992 (21.V). Reorganizarea Institutului Pedagogic de Stat în
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
1992. Denumirea Şcolii de Medicină din Bălţi se schimbă în
Colegiul de Medicină.
1993. Fondarea primului post local de televiziune.
1993 (21.V). Darea în exploatare a noului bazin de înot în aer
liber în sectorul Pământeni.
1995 (16.II). Spitalului orăşenesc i se acordă statutul de Spital
Municipal.
1995 (22.V). Sfinţirea noii Clopotniţe a Bisericii „Sf. Nicolae”
din Bălţi, construită cu suportul financiar al lui Nicolae
Chirilciuc, în locul celei distruse de comunişti.
1995. Liceul „Ion Creangă” se repatriază la Bălţi.
2001 (22.X). Dezvelirea bustului lui Vasile Alecsandri în faţa
teatrului care-i poartă numele.
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2002. În faţa gării feroviare din Slobozia-Bălţi se instalează
Monumentul victimelor represiunilor comuniste.
2003. La Universitatea de Stat „Alecu Russo” se deschide
Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie.
2004 (12.II). Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi este
transferat într-un nou local pe str. Lăpuşneanu, 2.
2004. Spitalul Clinic Municipal din Bălţi începe să activeze în
baza principiului de autofinanţare. În componenţa lui
intră toate instituţiile medico-sanitare publice cu statut
de departamente.
2006 (30.III). Comisia Naţională de Heraldică a Republicii
Moldova aprobă Stema şi Drapelul – simbolurile
oraşului Bălţi.
2009. Artistului Mihai Volontir i se conferă titlul onorific
Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
2010. Fondarea complexului Aleea Clasicilor Culturii Naţionale,
amplasat în piaţa „Vasile Alecsandri” din Bălţi (arhitect
Boris Griţunic).
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Născut în Slobozia-Bălţi (1936), învaţă la şcoala
(1944–1951) şi Colegiul de medicină (1951–1954) din
oraşul natal. După serviciul militar face studiile la
Institutul de medicină din Chişinău (1957–1963), apoi
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