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Marius Chelcu (n. 10 mai 1974, Iaşi) – cercetător 
ştiinţific II la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi. 
Este fiul lui Vasile (născut la Podişu, com. Bălţaţi, j. Iaşi) 
şi al Mariei (născută la Brăteni, com. Dobârceni, j. Boto-
şani). A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I. 
Cuza” din Iaşi. Doctor în istorie al universităţii ieşene din 
anul 2011, cu teza Oraşul moldovenesc de la mijlocul veacu-
lui al XVI-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea, coor-
donator prof. univ. dr. Ioan Caproşu. 
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rice om raţional îşi pune întrebări retorice 
despre cum a luat naştere, care au fost primii 
locuitori, ce meserii practicau, apartenenţa la 

religii, despre locurile de interes public, întrucât nu 
poţi fi înfrăţit cu un loc până nu-i ştii istoricul, ori-
ginea şi sevele din care se trage. De astfel de fră-
mântări fiind cuprinşi, pentru a rezolva conflictul 
interior am apelat la Marius Chelcu, pentru a ne 
detalia istoria unei urbe, Iaşul. Domnia Sa, în calita-
te de cercetător şi istoric, a avut printre preocupările 
de interes ştiinţific lucrări de cercetare care sondea-
ză şi pătrund în inima cetăţii din cele mai vechi 
timpuri, de la origini până în prezent. 

Niciodată viitorul nu poate fi clădit decât pe 
prezent şi trecut, de aceea îl invităm pe Domnia Sa 
pentru a ne fi ghid în această călătorie în măreaţa 
cetate a Iaşului de ieri şi de astăzi. 

― Domnule profesor, ce ne puteţi spune despre 
prima atestare documentară a Iaşului? 

― Ca dată a primei atestări este recunoscută şi 
acceptată aceea de 6 octombrie 1408. Este data unui 
privilegiu comercial acordat de Alexandru cel Bun 
negustorilor lioveni, adică din oraşul Liov (Lem-
berg), polonez la acea dată, astăzi Lwow, în Ucrai-
na. De asemenea, este data la care au fost atestate 
pentru prima dată şi alte oraşe din Moldova, între 

O 
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ele numărându-se oraşul Cernăuţi, care sărbătoreşte 
prima atestare a oraşului tot la 6 octombrie.  

Nu trebuie totuşi să confundăm prima atesta-
re documentară cu momentul înfiinţării oraşului, 
fiindcă acest lucru ar fi greşit. Sunt alte dovezi, în 
primul rând cele arheologice, chiar şi scrise, fără a fi 
însă la fel de precise ca privilegiul amintit, dar care 
arată că pe terasa superioară a râului Bahlui a exis-
tat o locuire umană foarte veche. Mai mult, chiar şi 
caracterul de loc de schimb, de localitate cu caracte-
ristici specific urbane, este şi acela anterior primei 
atestări. Prin urmare, despre o localitate urbană – la 
Iaşi – se poate vorbi cu cel puţin o jumătate de secol 
mai înainte de anul 1408, iar despre locuire, în gene-
ral, putem vorbi încă din preistorie şi antichitate da-
torită existenţei unui mediu favorabil. 

Cum spuneam, descoperirile arheologice din 
zona Curţii Domneşti, acolo unde astăzi se află Pala-
tul Culturii, au scos la iveală, pe lângă urmele unui 
loc întărit cu şanţ şi palisadă, urme de locuire uma-
nă specific urbană. 

De asemenea, ne putem întreba care au fost 
condiţiile care au favorizat apariţia unei localităţi de 
tip urban la Iaşi, cândva, în secolul al XIV-lea, mult 
înainte de anul 1408, al primei sale atestări docu-
mentare ca oraş. 

Ca orice localitate urbană, oraşul Iaşi a avut 
nevoie pentru a lua fiinţă de un mediu în care să-şi 
dezvolte caracteristicile specific orăşeneşti. Trebuie 
să ştim că sunt rare cazurile în care oraşele s-au înfi-
inţat printr-un decret şi au fost şi viabile. De obicei, 
aşa cum este şi cazul Iaşului, târgurile şi oraşele s-au 
înfiinţat într-un mod organic, acolo unde condiţiile 
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de mediu le-au favorizat apariţia. Vorbim despre un 
cadru geografic prielnic, un cadru politic propice, 
dar şi social, respectiv economic favorabile. Toate 
aceste ingrediente, în proporţii variabile, dar cumu-
late, au condus la formarea şi dezvoltarea oraşului.  

Pornind de la aceste premise, ne putem între-
ba: De ce s-a dezvoltat oraşul Iaşi tocmai în această 
zonă? Care au fost factorii geografici, politici, sociali 
şi economici care i-au dat viaţă şi l-au făcut să evo-
lueze de la apariţie până în prezent? 

Din punct de vedere geografic, observaţie fă-
cută de geograful Victor Tufescu – considerat un în-
temeietor al geografiei moderne din România – Ia-
şul se poziţionează la contactul între două falii geo-
grafice, anume la marginea zonei înalte, de podiş, 
pe care o vedem că începe de la dealurile Repedea şi 
Bârnova şi zona de şes a Bahluiului, Jijiei şi Prutu-
lui. 

Între cele două zone, resursele care întreţin 
existenţa umană sunt complementare. Aşadar, încă 
din timpuri străvechi, aici se produceau schimburi 
obligatorii între locuitorii zonei mai înalte – aceea 
unde predomina pădurea – şi locuitorii zonei de şes, 
a stepei. 

Tot din perspectivă geografică, în prezent, al-
biile râurilor sunt asanate, drenate, încât nu se mai 
produc inundaţii frecvente, însă, în trecut, nu erau 
amenajări hidrotehnice de amploarea celor actuale, 
pentru că nu existau posibilităţi tehnice şi umane 
pentru a fi realizate. Amenajările hidrotehnice im-
portante lipsind, topirea bruscă a zăpezilor primă-
vara sau perioadele cu ploi îndelungate făceau ca 
văile râurilor Bahlui, Jijia şi Prut să se umple cu apă, 
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devenind aproape de netrecut, încât erau necesare 
ocoluri destul de mari. Ocolurile acestea dădeau, în 
general, cursul drumurilor principale. Şi din această 
perspectivă, Iaşul a avut o poziţie privilegiată din 
punct de vedere geografic, aflându-se în apropierea 
unor locuri de trecere obligatorii, a unor vaduri, de 
pe traseul drumurilor mari care traversau în vechi-
me spaţiul de la răsărit de Carpaţi, unde s-a format 
principatul Moldovei.  

Încă de la începuturile statului medieval Mol-
dova, spaţiul de la răsărit de Carpaţi s-a aflat pe 
traseul unui drum care lega Europa Centrală de 
regiunile de la nordul Mării Negre, un drum care 
trecea în mod obligatoriu pe la Iaşi. Pe acel traseu, 
de pe Bahlui, în apropierea vadului de trecere a Pru-
tului, la Ţuţora, a devenit un punct de staţie pentru 
negustori, pentru călători, mai exact pentru oricine 
voia să tranziteze Moldova, venind dinspre Transil-
vania pentru a ajunge – mai departe – către părţile 
tătărăşti sau către Moscova. Aşadar, geografia a fa-
vorizat apariţia oraşului Iaşi. 

Din perspectiva factorului politic care a avan-
tajat decisiv dezvoltarea vieţii urbane la Iaşi, acela 
ar putea fi identificat cu momentul întemeierii Mol-
dovei sau, mai precis, cu extinderea autorităţii voie-
vozilor Moldovei asupra regiunii unde s-a format 
oraşul. Trebuie să ştim că în momentul înfiinţării 
mărcii lui Dragoş şi apoi a voievodatului lui Bogdan 
I, în anul 1359, Moldova nu însemna decât o mică 
parte, anume colţul din nord-vest al viitorului prin-
cipat. Din acea margine, Moldova s-a întins treptat 
spre răsărit şi sud în câteva decenii, până când, în 
anul 1493, Roman I va ajunge să se intituleze „voie-
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vod al Moldovei şi moştenitor al întregii Ţării Româneşti 
de la munte până la malul mării”. În acel proces de 
durată, către sfârşitul secolului al XIV-lea, în com-
ponenţa voievodatului a intrat şi regiunea din veci-
nătatea Iaşului, care anterior era probabil o formaţi-
une prestatală ce a supravieţuit inclusiv în timpul 
stăpânirii mongole din secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, 
asupra acestui spaţiu. Cercetătorii perioadei istorice 
anterioare formării principatului presupun că forma 
ţinuturilor din perioada statului medieval respecta 
în bună măsură configuraţia formaţiunilor prestata-
le existente anterior întemeierii, reprezentând o 
moştenire a situaţiei anterioare.  

Aşadar, putem presupune, fără a greşi, că la 
Iaşi exista un centru de putere. Făcând o paranteză 
aici, dacă ne vom întoarce puţin la geografie, vom 
constata că ţinutul Iaşului – aşa cum arăta el pe har-
tă înainte de anul 1812, atunci când partea de răsărit 
a Moldovei, numită ulterior Basarabia, a fost alipită 
Imperiului Rus – avea o formă pe care astăzi am 
putea-o socoti bizară, fiindcă suntem obişnuiţi cu 
existenţa unei graniţe de-a lungul Prutului. O hartă 
veche a Moldovei, precum aceea desenată de Dimi-
trie Cantemir, ne va arăta un ţinut al Iaşilor care se 
întindea foarte mult dincolo de Prut şi doar o mică 
parte era în jurul său, de partea dreaptă a râului. 
Forma vechiului ţinut Iaşi nu este totuşi o bizarerie, 
o creaţie artificială, ci tocmai un firesc, pentru că
oraşul reprezenta încă înainte de întemeierea statu-
lui medieval centrul politic şi militar al unei forma-
ţiuni care se întindea într-o regiune cu un relief pre-
dominant de stepă, în ceea ce se numeşte Câmpia 
Moldovei, care dincolo de Prut are astăzi în centru 
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oraşul Bălţi din Republica Moldova. De altfel, oraşul 
Bălţi a evoluat după anul 1812, atunci când o nouă 
graniţă a fost întinsă de-a lungul Prutului, târgul 
respectiv devenind reşedinţă a ţinutului, numit o 
perioadă tot Iaşi, din noua provincie ţaristă. 

Aşadar, reamintim că din punct de vedere ge-
ografic şi economic, Iaşul s-a format tocmai la întâl-
nirea între zona înaltă şi zona de şes al cărei centru 
politic şi administrativ era poate chiar înainte de 
întemeierea Moldovei. Oricum, formarea statului 
medieval a reprezentat, se pare, factorul politic care 
a stimulat şi mai mult dezvoltarea localităţii. 

 
― Conglomeratul oraşului adăposteşte mai multe 

minorităţi etnice care s-au sudat şi s-au contopit cu locu-
rile, dând naştere populaţiei ieşene. Ce ne puteţi spune 
despre minorităţile acestor locuri? 

 
― A vorbi astăzi despre minorităţi religioase şi 

etnice la Iaşi pare oarecum exotic, fiindcă, în pre-
zent, avem mai degrabă imaginea unei populaţii 
monocrome din punct de vedere etnic şi confesio-
nal, care populează oraşul. Poate doar în ultimii ani 
a început să se mai atenueze această senzaţie, fiind-
că libera circulaţie a făcut să se audă tot mai des 
vorbindu-se pe străzile centrale ale oraşului limbi 
diferite de limba română. Totuşi, în trecut, diversita-
tea etnică şi confesională a fost mult mai mare decât 
astăzi. 

În toată perioada medievală, domnia a avut 
un rol însemnat în susţinerea, inclusiv din punct de 
vedere demografic, vieţii urbane. Am văzut că pri-
ma atestare documentară a oraşului Iaşi este legată 
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de un privilegiu comercial acordat unor negustori 
străini, care erau încurajaţi să tranziteze Moldova, 
urmând a plăti vamă pentru mărfurile lor în princi-
palele oraşe ale ţării, între care se afla şi oraşul Iaşi. 
De asemenea, există mărturii care arată că tot dom-
nia a încurajat aducerea de peste hotare a unor co-
lonişti, oameni de alte etnii şi confesiuni decât aceea 
română şi ortodoxă. Dacă ne vom îndrepta atenţia 
asupra trecutului fiecărui grup etnic sau religios 
care a locuit în trecut la Iaşi, vom constata că mulţi 
dintre ei erau oameni specializaţi în anumite activi-
tăţi de care în primul rând domnia avea nevoie, 
pentru a îndeplini anumite sarcini, fie la Curtea 
Domnească, fie în oraş sau în preajma oraşului. Ne 
gândim, spre exemplu, la mulţi dintre catolicii care 
erau specialişti recunoscuţi în cultivarea viţei-de-vie 
sau la ţiganii domneşti care îndeplineau diferite 
sarcini la fierăriile sau grajdurile domneşti. Ne gân-
dim, de asemenea, la diverşi negustori, la zugravi, 
pietrari, medici, ceasornicari, tâmplari, berari ş.a., 
mulţi dintre ei străini, sosiţi aici pentru a-şi practica 
meseriile care presupuneau o specializare mai înal-
tă. 

Chiar şi numele pe care îl poartă oraşul, mult 
timp cu un înţeles intens disputat, îşi are originea de 
la o populaţie de origine sarmatică, de la tribul ya-
zigilor sau alanilor. Cel mai probabil, în timpul stă-
pânirii mongole, un detaşament format din acei cava-
leri ai stepei a fost instalat la Iaşi. Ei erau un fel de 
mercenari, iar aşezarea lor aici nu a fost întâmplă-
toare, având în vedere poziţia strategică a locului 
unde s-a format oraşul, situat, aşa cum am amintit 
la început, în calea unei importante rute care străbă-
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tea spaţiul mai larg al viitorului stat medieval Mol-
dova. 

Aşadar, existenţa garnizoanei acelor cavaleri 
ai stepei a rămas întipărită în memoria urmaşilor ca 
fiind întemeietori ai localităţii, pornind de la un 
punct de strajă şi de schimb, într-un loc favorabil 
din punct de vedere strategic şi economic. 

Dintre comunităţile confesionale, printre pri-
mii aşezaţi la Iaşi, s-au numărat cu siguranţă arme-
nii. Putem bănui că au venit – aşa cum s-a întâmplat 
şi în alte localităţi din Moldova – anterior înfiinţării 
statului medieval Moldova, chiar din timpul stăpâ-
nirii mongole a acestui teritoriu. Se ştie că ei au ple-
cat din ţara de origine mânaţi în permanenţă de 
evenimente din istoria lor, mai puţin fericite. O pri-
mă atestare scrisă a armenilor la Iaşi este transcrierea 
unei inscripţii vechi, aflată la Biserica Armeană din 
Iaşi, unde este înscris anul 1395. Autenticitatea in-
formaţiei a suscitat controverse care încă se păstrea-
ză, însă eu mă număr printre cei care înclină să dea 
crezare posibilităţii ca în anul 1395 să fi existat deja 
la Iaşi o biserică a armenilor, prin urmare, o comu-
nitate numeroasă. Pornesc de la faptul că la acea 
dată armenii sunt atestaţi, în mod cert, şi în alte ora-
şe ale Moldovei. Prin urmare, am putea spune că o 
primă atestare scrisă a oraşului Iaşi datează încă din 
anul 1395, fiind aşadar anterioară atestării docu-
mentare din 6 octombrie 1408. 

Stabilirea la Iaşi a armenilor a fost încurajată 
cu siguranţă şi de domnie, ei fiind negustori cu abi-
lităţi recunoscute, cu legături foarte întinse prin re-
ţele comerciale extinse în răsăritul Europei, dar şi în 
Regatul Poloniei. Putem presupune, fără a greşi, că 
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între negustorii lioveni care au primit privilegiul 
din anul 1408 erau numeroşi armeni. De altfel, co-
munitatea armeană din oraşul polonez era veche şi 
puternică. 

Aşadar, armenii erau de mult timp pe aceste 
meleaguri, fiind importanţi pentru mediul economic 
al oraşului Iaşi, încă de la începuturile sale. Ei au a-
vut – ca şi în cazul altor oraşe – un rol însemnat în 
stimularea vieţii urbane, a vieţii comerciale, a legă-
turilor oraşelor noastre cu zone mai îndepărtate, 
locuri de unde se aduceau produse, resurse pe care 
mediul autohton nu le deţinea. 

De-a lungul timpului, în comparaţie cu alte co-
munităţi armene din alte oraşe ale Moldovei, spre 
exemplu cu Suceava, comunitatea ieşeană a fost pu-
ţin numeroasă. Este o situaţie explicabilă, pentru că 
până la jumătatea secolului al XVI-lea Suceava a fost 
reşedinţa domnească principală, având un statut a-
parte, și în consecință, a atras o populaţie numeroa-
să din afara graniţelor, inclusiv dintre negustorii şi 
meşterii armeni. 

După o perioadă de concurenţă între Suceava 
şi Iaşi, reşedinţa domnească de la Iaşi a început să 
aibă un ascendent, de la jumătatea secolului al XVI-
lea, de când, potrivit cronicarului, domnii au înce-
put a se aşeza mai cu temei la Iaşi. Este momentul în 
care putem observa o creştere demografică mai ac-
celerată, datorată inclusiv aşezării unor străini. Aşa 
se face că, la mijlocul secolului al XVII-lea, în Iaşi, 
avem deja două biserici armeneşti, pe lângă cea ve-
che – atestată prin inscripţia controversată ce poartă 
săpat anul 1395; avem un alt lăcaş de cult cu hramul 
Sfântul Grigore Luminătorul, care era situat nu de-
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parte de primul, pe locul unde este actuala Hală 
Centrală.  

Existenţa a două lăcaşuri de cult în acea zonă 
dovedeşte că densitatea populaţiei armeneşti în Iaşi 
sporise la jumătatea secolului al XVII-lea. Cele două 
biserici au existat şi au funcţionat până în secolul al 
XIX-lea. Biserica cu hramul Sfântul Grigorie Lumi-
nătorul a fost afectată grav de un incendiu în anul 
1827, iar la sfârşitul secolului al XIX-lea a fost dărâ-
mată, pentru că afecta şi punea în primejdie sigu-
ranţa trecătorilor prin starea ei de avansată degra-
dare. De fapt, aceea a fost zona cunoscută în docu-
mentele vechi ale oraşului Iaşi ca Mahalaua Arme-
nească, din care astăzi mai avem doar numele unei 
biserici care a fost salvată de la dispariţie prin reno-
vare. 

― Ce rol au avut catolicii în oraşele moldoveneşti 
în veacul al XVII-lea? 

― Desigur, o altă comunitate importantă şi ve-
che în oraşul Iaşi a fost aceea a catolicilor. Statorni-
cirea lor aici se datorează – ca şi în cazul armenilor, 
în parte – intenţiei domniei de a aduce colonişti, 
specialişti în practicarea unor activităţi. Dacă în ca-
zul armenilor a fost vorba despre negustori şi meş-
teri în diferite ramuri, despre primii catolici putem 
bănui – având suficiente argumente – că, cei mai 
mulţi dintre ei, erau buni cultivatori ai viţei-de-vie. 
Atât teritoriul oraşului Iaşi, cât şi împrejurimile 
acestuia, cu vestitele sale coline, sunt favorabile cul-
tivării viţei-de-vie de bună calitate. Cu siguranţă că 
viţa-de-vie se cultiva şi înainte, dar pentru a îmbu-
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nătăţi soiurile şi calitatea vinurilor produse aici, 
domnia a colonizat catolici, veniţi din Transilvania, 
poate chiar din Ungaria, instalându-i în podgoriile 
domneşti din împrejurimile oraşului Iaşi, de la Co-
pou, Şorogari sau Miroslava. 

Nu avem mărturii în ceea ce priveşte actele de 
colonizare, neştiind când şi cine a făcut acest lucru, 
dar avem, spre exemplu, unele toponime. Numele 
unor locuri ne pot spune multe despre trecutul în-
depărtat al unor localităţi sau zone, trebuie doar să 
ştim să le desluşim înţelesul, originea, etimologia.  

Spre exemplu, nume precum Copou este de 
origine maghiară, împrumutat poate de la unul din-
tre catolicii colonizaţi de domnie la Copou, unde a 
existat o podgorie domnească importantă.  

De asemenea, Uşulea, numindu-se, şi astăzi, 
astfel o stradă în zona Copoului, îşi are originea de 
la o Ursula care nu putea să fie decât catolică. Rădă-
cina numelui Şorogari este de asemenea maghiară. 
Aşadar, putem aduna suficiente indicii toponimice 
ale existenţei unei comunităţi catolice vechi, cu pre-
ocupări pentru cultivarea viţei-de-vie.  

Toate acestea nu sunt doar bănuieli, pentru că 
odată cu începerea, creşterea, sporirea numărului 
actelor scrise în secolul al XVII-lea, îi vom regăsi pe 
catolici prin podgoriile din jurul Iaşului, cultivându-le 
şi aducând venit atât domniei, cât şi lor, recunoscuţi 
fiind, în toată zona, ca buni producători de vin, um-
plând toamna pivniţele răspândite peste tot în oraş, 
fiindcă dacă ne uităm în zona istorică a oraşului, 
oriunde am săpa o groapă, vom da, aproape sigur, 
peste urma unei pivniţe. Lucrul este cât se poate de 
firesc pentru o zonă cu o intensă producţie viticolă. 
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Am întâlnit şi întâmplări mai puţin plăcute, 
dar şi pline de haz. De exemplu, atunci când unele 
oşti invadatoare au ocupat oraşul Iaşi, mulţi oşteni 
au cucerit şi au continuat să se lupte cu licorile pe 
care le-au găsit în pivniţe, ieşind cu multă greutate 
de acolo. Uneori, atât erau de istoviţi de lupta cu 
vinul moldovenesc, încât adversarii reuşeau să-i 
învingă definitiv, tocmai pentru că aprigii luptători 
din ajun nu mai erau în stare să-şi poarte armele.  

― Trebuie să facem precizarea că aceştia erau de 
confesiune catolică, dar, de fapt, care era originea lor? 

― Originea catolicilor era destul de diversă, fi-
indcă unii erau unguri, dar puteau să fie şi saşi, asta 
până în secolul al XVI-lea, când mulţi dintre saşi au 
trecut la protestantism. De asemenea, catolicii pu-
teau să fie italieni sau polonezi, pentru că alături de 
catolicii care se ocupau de cultura viţei-de-vie, întâl-
nim printre catolici soldaţi, diplomaţi, preoţi şi meş-
teri.  

Spre exemplu, primii ceasornicari din Iaşi au 
fost catolici, dar nu erau unguri sau italieni, ci fran-
cezi, şi nu veniseră direct din Franţa, ci de la Con-
stantinopol, pentru că acolo se adoptase prima dată 
moda ceasornicelor fixate în turnuri, de dimensiuni 
mari, utile oraşului şi orăşenilor pentru a calcula 
timpul.  

În acest context, trebuie să-l amintim pe voie-
vodul Vasile Lupu, la iniţiativa căruia în turnul bi-
sericii Trei Ierarhi s-a fixat un astfel de ceasornic. 
Era un obiect pe care nu era suficient să-l fixezi pe 
un perete al unui turn, fiindcă, pentru a funcţiona, 
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mecanismul avea nevoie de întreţinere permanentă. 
Aşadar, odată cu ceasornicul, trebuia să aduci şi 
specialistul care să-l facă să meargă. Aşa s-a întâm-
plat şi mai târziu, când în secolul al XVIII-lea, s-a 
fixat un ceas în turnul porţii Curţii Domneşti. 

Pe lângă ceasornicari, în secolele al XVIII-lea şi 
al XIX-lea, în Iaşi, au mai venit specialişti catolici în 
diferite meserii, cum ar fi farmaciştii şi medicii. 

 
― Alături de armeni, polonezi, maghiari, ştim că 

în Iaşi au fost şi evrei. Conturaţi-ne o imagine a prezenţei 
acestora aici... 

 
― Prezenţa evreilor este la fel de veche ca a ce-

lorlalte comunităţi, însă, la început, nu a fost la fel 
de numeroasă ca a catolicilor sau armenilor, spre 
exemplu. Sunt consemnate cazuri de medici ai unor 
domni sau negustori care nu neapărat s-au stabilit, 
ci au stat în oraş temporar sau au fost în tranzit. 

Pe aceste locuri, aveau agenţii comerciale, iar 
importante erau legăturile de pe reţelele comerciale 
pe care toţi negustorii din marile case negustoreşti 
şi le formau pe continent.  

Prezenţa evreilor începe să fie mai numeroasă 
abia din secolul al XVII-lea şi nu întâmplător, în 
primul rând pentru că Iaşul devine principalul oraş 
al Moldovei, centru al puterii politice, administrati-
ve, dar şi economice. Este contextul favorabil în care 
numărul populaţiei oraşului creşte, implicit prin a-
portul populaţiei evreieşti.  

Un moment important al înmulţirii numărului 
evreilor ieşeni a fost acela al tulburărilor politice şi 
militare din Ucraina, de la mijlocul secolului al 
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XVII-lea, atunci când răscoala lui Bogdan Hmelniţki 
împotriva stăpânirii polone avea să răvăşească o 
întreagă regiune. A fost o atmosferă de maximă ten-
siune în care pogromurile împotriva populaţiei 
evreieşti s-au înmulţit pe teritoriul Ucrainei. În acea 
situaţie, o parte dintre evrei au încercat să-şi găseas-
că refugiu inclusiv în Moldova, mai ales la Iaşi. 
Chiar dacă forţată, sosirea nu a fost întâmplătoare, 
ei cunoscând locurile de dinainte, fiind negustori, 
iar oraşul Iaşi aflându-se pe traseul reţelelor comer-
ciale pe care şi le formaseră într-o regiune mai largă 
din răsăritul Europei. Ştiind că se pot adăposti aici, 
cunoscând localităţile din Moldova, totodată dom-
nia având nevoie de o populaţie cu care să practice 
negoţul sau meşteşugurile, sunt create condiţii pri-
elnice pentru aşezarea a tot mai mulţi evrei în Iaşi.  

Atât evreii, cât şi armenii, grecii, toţi negus-
tori, membri ai marilor reţele comerciale care tra-
versau Iaşul, au avut tendinţa să se stabilească în 
locurile unde erau principalele vaduri comerciale 
ale oraşului, să-şi cumpere sau să închirieze prăvă-
lii, pivniţe şi ateliere.  

S-au aşezat acolo unde traficul era intens, un-
de se organizau iarmaroacele, atât cele permanente, 
cât şi cele ocazionale. În cazul locuirii, nu putem 
vorbi despre ghetoizare, despre impunerea de către 
autorităţi a unei delimitări stricte a locului în care 
trebuiau să trăiască în oraşul Iaşi evreii sau alte co-
munităţi etnice şi religioase.  

― Înainte de a ne vorbi despre etnicii ruşi lipoveni 
din Târgu Frumos, să ne conturaţi şi un scurt istoric al 
acestora ca etnie, aşezaţi pe teritoriul Moldovei. 



23 
 

 
― De curând, m-am ocupat mai îndeaproape 

de tema trecutului ruşilor lipoveni în Moldova, care 
rămâne destul de exotică. A fost întotdeauna o po-
pulaţie nu foarte numeroasă, dar cu un trecut inte-
resant, atât prin originea şi destinul lor, cât şi prin 
faptul cum s-au integrat aici, cum s-au manifestat 
de-a lungul timpului, ce-au făcut şi cum şi-au men-
ţinut credinţa religioasă. 

Apariţia mişcării starovere a fost provocată de 
un moment crucial din istoria Rusiei, acela al refor-
mei organizate de Patriarhul Nikon, la mijlocul se-
colului al XVII-lea (1652-1666), atunci când s-a im-
pus, prin voinţa patriarhului şi a înaltului cler, la 
îndemnul ţarului, o reformă considerată radicală în 
Biserica Rusă. S-au considerat atunci a fi absolut 
necesare unele îndreptări ale dogmelor şi a unor 
gesturi rituale, inclusiv semnul crucii, nu cu două 
degete, aşa cum se proceda înainte, ci cu împreuna-
rea a trei degete. Patriarhul şi susţinătorii săi au 
justificat necesitatea reformei prin faptul că timp de 
secole Biserica Rusă şi Rusia, în general, au fost izo-
late de lumea ortodoxă din sudul continentului, mai 
ales faţă de Constantinopol şi lumea grecească, o 
izolare care ar fi provocat, în mod involuntar, o în-
depărtare de la canoane, situaţia necesitând o obli-
gatorie îndreptare. Nu întâmplător, impulsul a venit 
dinspre puterea laică, a ţarului, fiindcă Rusia se afla 
deja în secolul al XVII-lea în ascensiune, expri-
mându-şi deja tot mai explicit pretenţia de A Treia 
Romă, moştenitoare a Imperiului Bizantin şi protec-
toare a întregii lumi ortodoxe. Dacă privim reforma 
lui Nikon din această perspectivă, a deschiderii că-
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tre lumea ortodoxă din afara Rusiei, vom vedea că 
s-a încercat de fapt o corecţie care să evite o previzi-
bilă respingere a ortodoxismului rus de către orto-
doxia din Regatul Poloniei, Balcani şi Orientul 
Apropiat. Aşadar, cu riscul unei rupturi în sânul 
propriei turme, patriarhul Nikon a impus o revizui-
re care privea dincolo de graniţele Rusiei. 

Prin urmare, mulţi dintre ruşi nu au acceptat 
reformele, fiind consideraţi schismatici, chiar dacă 
ei, teoretic, îşi manifestau statornicia în vechea cre-
dinţă rusească. 

În momentul neacceptării, multe grupuri s-au 
retras în zone mai puţin accesibile, mulţi ruşi au fost 
prigoniţi, unii maltrataţi sau ucişi. Este o poveste 
lungă şi tragică, iar de-a lungul secolelor, autorita-
tea ţarilor a mers când înspre împăciuire şi toleran-
ţă, când spre crâncenă represiune, inclusiv prin de-
portări în nesfârşita Siberie şi arderi pe rug. În acea 
mişcare însoţită de grave momente de presiune la 
adresa raskolnicilor (cu sensul de schismatici), cum 
erau numiţi staroverii, credincioşii de rit vechi, unii 
şi-au găsit refugiul şi în Moldova.  

Aşa cum s-a întâmplat şi în cazul altor comu-
nităţi etnice şi religioase, rolul domniei a fost şi în 
acest caz hotărâtor în stimularea procesului de co-
lonizare. O parte dintre staroveri şi-au găsit refugiul 
în Moldova, refugiu posibil şi prin încuviinţarea 
domnilor Moldovei din acele vremuri. 

De aceea, la începutul secolului al XVIII-lea, 
putem vorbi de statornicirea certă a primelor comu-
nităţi de staroveri în Moldova, fiindcă se păstrează 
amintirea unor privilegii acordate lor de către dom-
nii Moldovei. De exemplu, în timpul lui Mihai Ra-
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coviţă, la 1723, sunt atestate primele comunităţi de 
staroveri. 

Tot în aceste timpuri, sunt atestate şi în Buco-
vina primele localităţi în care se statornicesc staro-
verii.  

― Când apar prima dată ruşii lipoveni pe teritoriul 
ieşean? Care sunt cauzele care i-au făcut să se aşeze nu 
departe de Curtea Domnească? Cum au fost primiţi şi 
cum au încercat să-şi câştige existenţa? 

― Pentru că în urma prigonirii, încă de la în-
ceputuri, în Rusia, staroverii se aşezau în locuri mai 
puţin accesibile, tocmai pentru a se feri din calea 
administraţiei şi a Bisericii Ruse, atunci când au 
ajuns în Iaşi, la începutul secolului al XVIII-lea, 
aceştia s-au aşezat, cu acordul domniei, într-o zonă 
mărginaşă, nu departe de Curtea Domnească. Peri-
metrul din şesul Bahluiului în care ei s-au aşezat nu 
era prielnic locuirii, fiind o zonă mlăştinoasă, pre-
dispusă inundaţiilor. Totuşi, fiindcă lipovenii aveau 
experienţa lucrărilor de amenajare hidrotehnică, de 
asanare a locurilor mlăştinoase, au reuşit să trans-
forme locul într-unul prielnic locuirii. În prezent, 
Biserica Lipovenească se află pe malul stâng al Ba-
hluiului, dar în acele vremuri era pe malul drept, 
pentru că albia Bahluiului urma un alt curs. Acela 
este locul unde s-a format mahalaua lipovenească 
din Iaşi, iar în timp, comunitatea a sporit, ajungând 
până la 400 de suflete în secolul al XIX-lea. Lipove-
nii se ocupau atât cu negoţul, cât şi cu unele meşte-
şuguri. Cei mai importanţi negustori din rândul lor 
făceau comerţ cu lucruri provenite din Rusia, fapt 
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care nu este întâmplător, având în vedere că ei cu-
noşteau limba şi îşi creaseră adevărate reţelele co-
merciale. Comerţul internaţional s-a bazat şi se ba-
zează pe legăturile pe care negustorii şi le creează 
pe distanţe cât mai mari, acoperind regiuni şi ţări 
cât mai întinse. Aşa erau şi unii dintre lipoveni care 
s-au specializat tocmai în comerţul cu mărfuri aduse 
din spaţiul rusesc.  

Alţi lipoveni ieşeni erau lucrători zilieri, meş-
teri mărunţi, dar şi-au găsit destul de uşor loc în 
spaţiul economic al oraşului Iaşi.  

 
― Sunteţi angrenat într-o lucrare dedicată Comu-

nităţii Ruşilor Lipoveni din Târgu Frumos. Ce ne puteţi 
spune despre acest frumos proiect şi de unde a plecat 
ideea?  

 
― De curând, am avut prilejul să particip la un 

proiect care are ca obiectiv alcătuirea unei lucrări 
referitoare la trecutul comunităţii ruşilor lipoveni de 
la Târgu Frumos. Mărturisesc că atunci când am fost 
chemat să mă alătur echipei, am avut suficiente reti-
cenţe nu pentru că nu mi-ar fi plăcut subiectul, el 
fiind cât se poate de interesant şi incitant pentru 
istoric. Reticenţa mea venea din faptul că ştiam că 
este o comunitate mică şi mai ştiam un lucru... că 
sunt mărturii foarte puţine despre trecutul acestora 
pe meleagurile noastre. Mai mult, de-a lungul seco-
lelor, au arătat faţă de autoritate o anumită reticen-
ţă, încercând în permanenţă de a nu atrage atenţia 
asupra lor. 
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― Cât de grea a fost munca în arhive? Ce detalii 
noi, diferite de cele existente despre ruşii lipoveni, aţi 
descoperit până acum? 

 
― Pătrunzând în arhive, deschizând fondurile 

de arhivă şi răsfoind sute de dosare, de foarte multe 
ori am fost dezamăgit, dar continuând a studia, am 
găsit suficiente mărturii noi. 

Miza echipei proiectului a fost aceea de a nu 
relua ceea ce deja s-a scris şi se ştie, ci s-a încercat 
aducerea la suprafaţă a unor informaţii istorice noi, 
care să infirme sau să confirme ceea ce se ştie despre 
ruşii lipoveni în decursul existenţei lor în Moldova, 
cu privire specială asupra acelora de la Târgu Fru-
mos.  

Am adunat documente atât pentru ruşii lipo-
veni din Târgu Frumos, cât şi pentru cei din alte 
localităţi. Astfel, am putut face comparaţii, am putut 
descoperi, de exemplu, cum se ascundeau şi se fe-
reau în permanenţă pentru a nu fi descoperiţi de 
autorităţile ruse. Trebuie să amintim, în acest con-
text, că în secolele al XVII-lea şi al XIX-lea, în Mol-
dova, au avut loc câteva ocupaţii ale armatei şi ad-
ministraţiei ruseşti. Din respectivele perioade, am 
avut acum prilejul să aflăm în arhive documente 
prin care autorităţile ruseşti de ocupaţie îşi reamin-
teau şi încercau să dea de urma staroverilor fugari 
din teritoriile ruseşti, de unde fuseseră prigoniţi. 
Ruşii puteau face acest lucru, dispunând de o biro-
craţie destul de bine pusă la punct, incomparabil 
mai bine pusă la punct decât aceea a Moldovei. De 
altfel, este cunoscut faptul că modelul reorganizării 
administrative a Moldovei şi Ţării Româneşti în 



28 
 

prima jumătate a secolului al XIX-lea a fost preluat 
tocmai de la ruşi. Administraţia rusă deţinea o arhi-
vă bine organizată, încât, spre exemplu, guvernato-
rul Galiţiei, în anul 1834, îi scria generalului Pavel 
Kiseleff, preşedinte al Divanurilor Moldovei şi Ţării 
Româneşti de la acea vreme, că deţine o listă cu li-
poveni fugiţi, atenţie – în anul 1807 –, dintr-o locali-
tate a guberniei ţariste. Drept urmare, cu toate că 
trecuseră aproape 30 de ani, ruşii nu-i uitaseră pe 
fugarii din anul 1807, iar timpul nu a constituit un 
impediment întru căutarea lor. S-au făcut cercetări, 
iar urma lor nu a fost găsită pe deplin, fiindcă doar 
un singur lipovean mai era – în Iaşi – dintr-o listă 
care cuprindea aproximativ 30 de nume de familii. 
Restul nu mai erau de găsit. 

Acelaşi tip de document am aflat în depozitul 
Arhivelor din Iaşi şi pentru lipoveni plecaţi din Ba-
sarabia în Moldova; şi în acele cazuri, am găsit în 
documentele de arhivă informaţii inedite despre 
încercările autorităţilor ruse de ocupaţie de a-i recu-
pera.  

 
― Odată ajunşi pe teritoriul oraşului, aceştia sunt 

statornici sau sunt mereu în căutare de un trai mai bun? 
 
― Atât ocupaţiile pe care le practicau, cât şi 

permanenta insecuritate pe care o resimţeau i-au 
făcut pe lipoveni să adopte un comportament destul 
de volatil în privinţa aşezării într-o localitate sau 
alta sau chiar într-o regiune sau ţară.  

Condiţiile favorabile sau nefavorabile i-au fă-
cut să se strămute dintr-un târg în altul, formând, 
astfel, un fel de reţele de care au beneficiat atât în 
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vremurile paşnice, pentru activităţile de comerţ in-
ternaţional de care aminteam, dar şi în vremea pri-
gonirilor, reţelele devenind adevărate trasee de fu-
gă, de emigraţie. 

Ruşii lipoveni nu erau izolaţi. Se separau oa-
recum faţă de celelalte comunităţi unde se aşezau, 
dar nu erau izolaţi în privinţa legăturilor pe care le 
aveau în oraşele sau ţările în care ei s-au răspândit. 
Căutau să-şi creeze şi aveau legături mai peste tot 
pe unde ajungeau, situaţie care explică faptul că 
mulţi dintre ei erau negustori. Interesante sunt şi 
mărturiile care arată felul în care reuşeau să se fe-
rească din calea unei posibile ameninţări. 

― De-a lungul secolelor, în aceste ţinuturi, autori-
tăţile au întreprins recensăminte. Cum se arătau locuito-
rii de pe aceste meleaguri în ceea ce priveşte declararea 
veniturilor, înregistrării membrilor familiei în anumite 
documente? Dar etnicii ruşi lipovenii? 

― În primul rând, trebuie să facem precizarea 
că recensămintele fiscale din prima jumătate a seco-
lului al XIX-lea nu înregistrau toată populaţia, ci 
doar contribuabilii, capii de familiei. Din acest mo-
tiv, problema recensămintelor este una delicată, mai 
ales a celor fiscale, pentru care trebuie să ţinem 
seama de condiţiile în care au fost alcătuite şi limită-
rile pe care le conţin, fiindcă nu sunt recensăminte 
ale întregii populaţii. Apoi, trebuie să ştim că nu 
doar lipovenii s-au arătat reticenţi faţă de înregistra-
rea lor în recensăminte, ci întreaga populaţie. Atât 
unii, cât şi ceilalţi nu se arătau foarte dornici de a fi 
trecuţi pe o listă care nu ştiau pentru ce va folosi 
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administraţiei, în afară de scopul declarat de a se 
strânge taxele. În general, se cunoştea scopul impu-
nerii fiscale, dar în cazul lipovenilor, se simţea şi o 
anumită spaimă pentru a nu fi înregistraţi şi, apoi, 
predaţi sau expulzaţi peste graniţă, către locurile de 
origine.  

De aceea, atunci când analizăm acest tip de 
recensăminte, trebuie să le privim cu oarecare cir-
cumspecţie, pentru că nu ne vor arăta realitatea pâ-
nă la capăt, ci conţin o marjă de eroare destul de 
sporită. În arhive, sunt documente pe care trebuie să 
ne bazăm atunci când vrem să studiem evoluţia 
demografică a Moldovei şi a unor localităţi din 
Moldova, în cazul de faţă la Târgu Frumos. Privind 
datele istorice, recensăminte fiscale s-au făcut, pri-
mul dintre ele chiar în timpul unei ocupaţii ruseşti, 
mai exact în anii 1772 şi 1773. Următoarele recensă-
minte au fost realizate în anii 1820, 1832, 1837, 1845. 
Urmărind respectivele liste în care au fost notate, 
aşa cum aminteam, doar capii de familie, putem 
estima numărul populaţiei lipoveneşti din anumite 
localităţi, inclusiv pentru Târgu Frumos, lucru pe 
care ne-am propus să-l facem în cadrul proiectului. 
De asemenea, putem urmări trecutul unor familii de 
lipoveni, având posibilitatea să facem unele investi-
gaţii genealogice.  

Amintind de număr şi mai ales de nume de 
familie şi de reconstituiri de tip genealogic, surse 
mai credibile şi mai complexe decât recensămintele 
fiscale din prima jumătate a secolului al XIX-lea 
sunt documentele de stare civilă. Ne referim mai 
ales la documentele de stare civilă de după anul 
1865, atunci când a fost introdus serviciul de stare 
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civilă în România după model francez, fiindcă ante-
rior, registrele de stare civilă se completau la paro-
hii. După anul 1865 – prin introducerea noului cod 
civil din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza –, 
registrele vor fi completate la primării, iar acestea 
au fost adunate şi se află în prezent, în mare măsu-
ră, la Arhivele de la Iaşi.  

 
― Care este echipa de colaboratori care a lucrat la 

realizarea acestui act de cultură? Unele legende spun că 
erau foarte buni meseriaşi şi gospodari? Care erau prin-
cipalele domenii de activitate?  

 
― Echipa care a lucrat la volumul de faţă este 

alcătuită din colegii Dumitru Boghian (Facultatea de 
Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava) şi Sergiu Enea (profesor de istorie la Liceul 
Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos) la care s-
a adăugat şi Nicolae Feodot, preşedinte al Comuni-
tăţii Ruşilor Lipoveni. Alături de aceştia, la buna 
alcătuire a volumului, a mai lucrat şi doamna Cris-
tina Bohan de la Arhivele Naţionale din Iaşi. Con-
tribuţia Domniei Sale s-a arătat foarte importantă, 
constând în faptul că din registrele de stare civilă – 
cuprinse între anii 1865 şi 1914 –, au fost extrase 
toate numele de lipoveni, atât a acelora născuţi, că-
sătoriţi, cât şi morţi, fiind astfel alcătuită o bază de 
date complexă şi inedită pentru comunitatea din 
Târgu Frumos. Realizarea acestei baze de date, care 
conţine detalii despre principalele evenimente din 
viaţa lipovenilor din Târgu Frumos, este foarte im-
portantă pentru studierea comunităţii în a doua ju-
mătate a secolului al XIX-lea.  
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Ştim că, de exemplu, lipovenii s-au opus – în 
permanenţă – nu doar vaccinării copiilor, ci – în 
momentul în care s-au introdus actele de stare civilă 
– înregistrărilor în actele aferente, mai ales a nou-
născuţilor. Potrivit preceptelor lor religioase, consi-
derau că a nota într-un registru naşterea unui copil 
era o blasfemie, aproape era de neconceput pentru 
ei, obişnuindu-se foarte greu cu această practică. 
Episcopul Melchisedec Ştefănescu, într-o lucrare re-
feritoare la lipoveni, scrisă în a doua jumătate a se-
colului al XIX-lea, de mare importanţă pentru cu-
noaşterea istoriei ruşilor lipoveni din România, a-
mintea de revoltele care au avut loc cu prilejul in-
troducerii actelor civile, revolte care s-au petrecut în 
comunităţile ruşilor lipoveni de la Galaţi. Nu ştim 
despre o reacţie la fel de aprigă din partea comuni-
tăţii de la Târgu Frumos, dar o opoziţie trebuie să fi 
existat şi ţine de reticenţă, chiar de respingere şi de 
evitare a contactului cu autorităţile de către lipo-
veni.  

Urmărind registrele de stare civilă, o astfel de 
reacţie negativă se confirmă şi în cazul comunităţii 
lipovenilor de la Târgu Frumos, fiindcă în primii ani 
de la introducerea noului regim de stare civilă înre-
gistrările, mai ales de naşteri, sunt suspect de puţi-
ne. Totuşi, cu cât urcăm către sfârşitul secolului al 
XIX-lea, numărul înregistrărilor are tendinţa de vi-
zibilă creştere, fapt care a uşurat şi a ajutat cerceta-
rea noastră. 

 
― Nuanţaţi-ne un scurt istoric al Comunităţii Ru-

şilor Lipoveni din Târgu Frumos. Care sunt primele ates-
tări ale comunităţii din zonă? Se ştie că astăzi sunt foarte 
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buni horticultori, practicau această meserie de la începu-
turi? 

 
― Un moment important al cercetării noastre, 

constituind o piatră de încercare pentru întreaga 
echipă, a fost legat de oferirea răspunsului la între-
barea: Când au venit ruşii lipoveni în Târgu Fru-
mos? Tradiţia împinge venirea lor în adâncul seco-
lului al XVIII-lea, doar că sursele pe care le avem şi 
informaţiile, indiciile de care dispunem şi pe care le-am 
analizat, punându-le în ordine pentru reconstituirea 
unui fir logic, nu ne duc atât de departe în timp.  

Prima atestare certă a prezenţei lipovenilor la 
Târgu Frumos o avem la 1816. Este cuprinsă tocmai 
într-un recensământ fiscal în care au fost înregis-
traţi, alături de celelalte categorii de populaţie din 
Târgu Frumos, şi ruşii lipoveni, locuitori în mahala-
ua dinspre Munteni a Târgului Frumos. Precizarea 
nu este întâmplătoare, mahalaua respectivă s-a for-
mat în teritoriul cuprins între două moşii, pe hota-
rul ambelor, adică între moşia oraşului Târgu Fru-
mos, aflată în stăpânirea Epitropiei Sfântul Spiridon 
din Iaşi (la acea vreme), şi moşia Munteni, aflată în 
stăpânirea familiei boiereşti Jora. Pe acest hotar, 
între cei doi proprietari au avut loc numeroase pro-
cese începând încă din secolul al XVIII-lea, continu-
ând şi în următorul.  

În mahalaua de la marginea Muntenilor şi a 
Târgului Frumos, au venit şi s-au aşezat lipovenii, 
cândva la hotarul dintre secolele al XVIII-lea şi al 
XIX-lea. Bănuiala noastră este că primii lipoveni au 
fost colonizaţi tocmai de către stăpânii moşiei Jora. 
Joreştii aveau stăpâniri în Basarabia şi mai ales în 
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ţinutul Hotin unde, şi astăzi, există vechi comunităţi 
de lipoveni. Aşadar, în acele vremuri, ei puteau fi 
transferaţi – prin voinţa stăpânului Jora – de pe o 
moşie pe alta. Aceştia nu erau transferaţi întâmplă-
tor pe moşia Joreştilor din Târgu Frumos, ci şi dato-
rită faptului că acest târg este înconjurat de apă, de 
îndiguiri, de iazuri, iar pentru a lucra la toate aces-
tea (îndiguidu-le, curăţându-le) era nevoie de speci-
alişti. Cei care cunoşteau bine aceste îndeletniciri, 
recunoscuţi ca pricepuţi în săparea de iazuri, erau 
ruşii lipoveni. Amenajările hidrotehnice le făceau cu 
multă pricepere, fiind nevoiţi să le înveţe şi să le 
practice în ţara-mamă, acolo unde se refugiau, încă 
din secolul al XVII-lea, în zonele mlăştinoase, greu 
accesibile, pentru a-şi pierde urma din faţa prigoni-
rilor îndreptate împotriva lor de către autorităţile 
ruse. Ocupaţia de săpători de iazuri se pare că a 
avut un rol important şi în colonizarea lipovenilor la 
Târgu Frumos.  

Un alt moment al colonizării unei părţi a po-
pulaţiei lipoveneşti de la Târgu Frumos a fost anul 
1815. În această perioadă, Domnul Scarlat Calimachi 
a oferit orăşenilor dreptul de a coloniza – la Târgu 
Frumos – 20 de familii de oameni străini, aduşi de 
peste graniţă, care să fie buni teslari şi specialişti în 
amenajări hidrotehnice şi urbanistice, de asanare, de 
săpare a şanţurilor, respectiv pavare a uliţelor. Pu-
tem bănui că printre cele 20 de familii de colonişti 
aduse cu acordul domniei de către obştea târgoveţi-
lor de la Târgul Frumos – pe la 1815 – s-au aflat, 
datorită meseriilor pe care le practicau, şi lipoveni. 

Aşadar, undeva la începutul secolului al XIX-
lea, în mahalaua dintre Târgu Frumos şi moşia 
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Joreştilor de la Munteni, au fost colonizaţi lipoveni 
aduşi de familia Jora; acelor familii li s-au adăugat 
ulterior, după anul 1815, alte familii de lipoveni, în 
urma privilegiului acordat de domnie târgoveţilor 
din Târgu Frumos de a coloniza specialişti în lucrări 
de ameliorări ale teritoriului inundabil al Bahlu-
ieţului.  

Alte îndeletniciri practicate de lipoveni de-a 
lungul timpului – la Târgu Frumos – au fost cele 
practicate şi în alte localităţi urbane ale Moldovei, 
amintind aici negustoria cu mărfuri mărunte, multe 
aduse din Rusia, dar şi meşteşuguri diverse. Lipo-
venii s-au adaptat mediului economic în care s-au 
aşezat; de aceea, nu întâmplător, la Târgu Frumos 
existând resurse de apă din belşug, au trecut nu 
doar la amenajarea iazurilor, ci s-au orientat şi către 
legumicultură. Aşa se face că pe la mijlocul secolu-
lui al XIX-lea, din rândul acestora, întâlnim în do-
cumente înscrisuri despre primii harbuzari. Aşadar, 
erau specializaţi în cultura pepenilor, iar de aici, 
ulterior, şi-au mărit aria cunoştinţelor în domeniul 
horticol, fapt care s-a perpetuat până în prezent. 

― În comunităţile ruşilor lipoveni din ţară şi nu 
numai, Sfânta Biserică a avut şi are un rol foarte impor-
tant. Pentru că vorbim despre comunitatea din Târgu 
Frumos, una dintre cele mai importante din ţară, ce ne 
puteţi spune despre primele lăcaşuri de cult ale acesteia?  

― Un moment important pe care l-am desco-
perit în documentele de arhivă este legat de mărtu-
riile care s-au păstrat despre biserica veche, care, 
din păcate, astăzi, nu mai există. Informaţiile sunt 
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contradictorii şi discutabile. O primă mărturie este o 
hartă din anul 1828, acolo unde, alături de biserica 
veche domnească cu hramul Sfânta Paraschiva şi de 
biserica ortodoxă cu hramul Sfântul Nicolae, mai 
apare – pe hartă – notată şi poziţionată încă o biseri-
că, aproximativ în locul în care a existat prima bise-
rică, cea mai veche biserică lipovenească din Târgu 
Frumos.  

Harta respectivă ne-a făcut să credem că de-
senatorul acesteia a indicat locul primei biserici din 
Târgu Frumos. Problema e în continuare discutabi-
lă, pentru că există mărturia agentului rus Nadejdin, 
cel care, la mijlocul secolului al XIX-lea, amintea că 
la Târgu Frumos nu era o biserică a lipovenilor. Bi-
serici ale lipovenilor existau – la acea vreme – doar 
la Manolea şi la Iaşi, iar la Târgu Frumos s-ar fi aflat 
atunci doar o casă de rugăciune. Ce însemna casă de 
rugăciune e greu de spus, şi de asta ne întrebăm 
dacă nu cumva la 1828, pe hartă, era trecută respec-
tiva casă de rugăciune.  

În acelaşi timp, având în vedere configuraţia 
geografică a zonei unde s-au stabilit până la jumăta-
tea secolului al XIX-lea în Târgul Frumos, acolo a 
existat şi o comunitate importantă de ortodocşi. Aşa 
că, la 1828, poate să fie notată, pe harta respectivă, 
în aceeaşi măsură, prima biserică a lipovenilor, dar 
poate să fie şi o biserică veche ortodoxă.  

Cert este însă că la 1849 s-a ridicat prima bise-
rică a ruşilor lipoveni din Târgu Frumos, iar pentru 
edificarea ei, se păstrează o inscripţie – de pe o cru-
ce veche – care atesta cea mai veche biserică din 
Târgu Frumos. În respectiva inscripţie, a fost con-
semnat momentul ridicării bisericii lipoveneşti, în 
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timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica şi a 
primului mitropolit de Fântâna Albă, în anul 1849. 
Prin urmare, ridicarea primei biserici lipoveneşti la 
Târgu Frumos trebuie pusă în strânsă legătură cu 
înfiinţarea Mitropoliei de la Fântâna Albă. 

 
― Despre robii ţigani – întâlniţi de multe ori în li-

teratura vremii, fiind personaje în opere; povestiţi-ne 
despre aceştia şi despre prezenţa lor în comunitatea ie-
şeană. 

 
― Dacă tot aţi amintit despre contribuţii referi-

toare la trecutul acestei comunităţi etnice, primele 
contribuţii istoriografice menite să desluşească tre-
cutul acestei etnii sunt sincrone cu mişcarea aboliţi-
onistă ce a prins contur în prima jumătate a veacu-
lui al XIX-lea. Atunci, perpetuarea stării de robie în 
care se găseau unii dintre locuitorii Principatelor 
devenea incompatibilă cu dorinţa modernizării so-
cietăţii româneşti. În acel context, Mihail Kogălni-
ceanu, unul dintre promotorii dezrobirii, căutând 
soluţii la născânda „problemă ţigănească”, a simţit 
nevoia lămuririi trecutului celor care au fost ţinuţi 
vreme de mai multe veacuri într-o stare de inferiori-
tate. Lucrarea cărturarului şi omului politic intitula-
tă Esquisse sur l’histoire, les moeurs et la langue des 
Cigains a fost tipărită în 1837, la Berlin, pentru ca, 
trei ani mai târziu, să fie republicată în traducere 
germană. La începutul secolului al XX-lea, Gheor-
ghe Ghibănescu a oferit şi varianta în limba română 
cu titlul Schiţă despre ţigani. Pe lângă menirea practi-
că, de probă ştiinţifică la dosarul dezrobirii, lucrarea 
reprezenta un început pentru studiile de istorie a 
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ţiganilor, îmbinând în mod fericit informaţii istorice, 
lingvistice şi etnografice cu datele statistice, peste 
care s-au suprapus observaţiile autorului care, din 
perspectivă socială, aparţinea categoriei boierilor. 
Studiul lui Mihail Kogălniceanu îşi păstrează şi as-
tăzi valoarea atât în privinţa unora dintre concluzii, 
cât şi ca izvor istoric, fiind concepută atât de aproa-
pe de momentul trecerii ţiganilor dintr-o stare juri-
dică într-alta.  

Gestul înnoitor menit să alăture corpului soci-
al un număr important de oameni priviţi până 
atunci ca „unelte” a determinat dezrobirea graduală 
a diferitelor categorii de ţigani, începând cu cei ai 
domniei şi sfârşind cu aceia aflaţi în stăpânirea mă-
năstirilor sau a particularilor. Însă, momentul ieşirii 
ţiganilor din robie nu a însemnat şi rezolvarea pro-
blemelor acestora, dimpotrivă, le-a amplificat, fiind-
că schimbarea de statut a reprezentat în primă in-
stanţă o rupere a tradiţiei, la care s-a adăugat pro-
iectul asimilării dezrobiţilor. Eşecurile repetate în 
acţiunea de „civilizare” au generat tot atâtea între-
bări la care unii istorici şi etnografi au căutat să gă-
sească răspunsuri. Amintim aici două teze de docto-
rat pe tema situaţiei juridice a ţiganilor: prima alcă-
tuită în 1931 de Adalbert Gebora, referitoare la reali-
tăţile din Ardeal, şi a doua, întocmită opt ani mai 
târziu de către Boris Scurtulencu, avându-i în aten-
ţie pe ţiganii din Principate. Cele două lucrări au 
fost cu certitudine impulsionate şi de studiile de 
istorie ale vechiului drept românesc, în care practica 
robiei şi cadrul juridic ce a ţinut-o în fiinţă până la 
jumătatea veacului al XIX-lea erau subiecte de neo-
colit. Între cele două războaie, George Potra a în-
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tocmit prima monografie istorică a ţiganilor din 
România. O parte dintre concluziile cuprinse în acel 
volum poartă pecetea contextului în care a fost scris, 
unele dintre consideraţiile depreciative la adresa 
etniei studiate fiind reflectări ale frustrărilor majori-
tăţii în urma nereuşitelor din domeniul integrării şi 
asimilării. De altfel, eşecurile şi nemulţumirile vor 
căpăta în epocă forme brutale prin acţiunile de de-
portare săvârşite în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. În general însă, lucrarea fiind însoţită de 
un consistent grupaj documentar, reunind acte su-
gestive pentru trecutul ţiganilor de la noi, rămâne 
un punct de sprijin pentru studiile de gen. În aceeaşi 
perioadă, sub influenţa Institutului Social Român, 
patronat de Dimitrie Gusti, se fac paşi însemnaţi în 
cercetările etnografice şi sociologice, orientate însă 
mai cu seamă către studierea relaţiilor dintre popu-
laţia majoritară şi ţiganii stabiliţi în mediul rural. 
Totuşi, contribuţia de mari dimensiuni a lui Ion 
Chelcea intitulată Ţiganii din România. Monografie 
etnografică este în fapt o întregire din această per-
spectivă a celei istorice realizate de George Potra.  

În istoriografia din perioada comunistă, trecu-
tul ţiganilor, ca de altfel şi cel al altor „marginali”, a 
fost ţinut într-un con de umbră. Chiar dacă, aparent, 
tocmai regimul care se declara ocrotitor şi izbăvitor 
al tuturor celor oropsiţi ar fi trebuit să încurajeze 
studierea istoriei unora dintre aceia, s-a preferat 
ignorarea sau discutarea acestor subiecte în şoaptă. 
Toate acestea s-au întâmplat, fiindcă regimul nu a 
reuşit prin acţiuni de nivelare a societăţii să rezolve 
probleme precum cea a sărăciei, a asistenţei sociale 
sau să ducă la dispariţia diferitelor categorii de 
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marginali, între care se numărau şi ţiganii. Merită 
însă amintit aici studiul lui Nicolae Grigoraş, publi-
cat în două numere succesive ale Anuarului Institu-
tului din Iaşi, cu titlul Robia în Moldova (De la înteme-
ierea statului până la mijlocul secolului al XVIII-lea), 
care, prin temeinicia concluziilor izvorâte din inter-
pretarea surselor şi din rediscutarea principalelor 
teorii legate de problematica trecutului ţiganilor, 
rămâne, după aproape patru decenii de la publicare, 
cea mai însemnată contribuţie la istoria ţiganilor din 
Moldova. 

După 1989, problemele societăţii româneşti, 
nerezolvate, uneori chiar acutizate de practicile re-
gimului comunist, au devenit vizibile, iar discutarea 
lor, de neocolit. În acest cadru, cercetările istorice, 
etnografice şi sociologice au căpătat amploare, re-
luându-le ca intensitate pe cele din perioada inter-
belică, fără însă ca numărul lor să compenseze lip-
surile în privinţa rigorii ştiinţifice. A apărut de 
atunci şi o nouă monografie redactată de Viorel 
Achim, având meritul de a repune în discuţie o serie 
de teme legate de trecutul ţiganilor din România şi 
de a alcătui un bilanţ al cercetărilor de până acum. 
Câmpul cercetării în acest domeniu păstrează totuşi 
multe locuri „necultivate”, iar printre acestea, regă-
sim şi o privire asupra trecutului ţiganilor aşezaţi în 
oraşele din principate, inclusiv a acelora din Iaşi. 
Lucrările menţionate nu ignoră prezenţa ţiganilor în 
oraşe, dar abordările rămân doar tangenţiale. De 
asemenea, nici în studiile consacrate trecutului unor 
localităţi urbane din Moldova, paragrafele rezervate 
ţiganilor nu sunt prea consistente, rămânând de cele 
mai multe ori la nivelul simplelor consemnări.  



41 
 

În continuarea acestei idei, revenim la o afir-
maţie cuprinsă în amplul studiu monografic datorat 
lui Ion Chelcea, şi anume că „ţiganii, chiar dacă din 
perspectivă juridică au avut acelaşi statut, nu au 
format un tot omogen”. Diferenţele au apărut în 
mod firesc atât ca urmare a apartenenţei lor faţă de 
stăpâni: domni, mănăstiri sau boieri, cât şi din me-
seriile practicate. Acestor cauze le-am putea adăuga 
şi diferenţele izvorâte din modul de locuire, între cei 
sedentarizaţi şi cei care au continuat să cutreiere 
ţara pentru a se hrăni după priceperea lor. 

Această ultimă deosebire era constatată de alt-
fel încă de la începutul veacului al XIX-lea de către 
un călător englez, care-şi amintea că ţiganii stabiliţi 
la oraşe nu ţineau atât de mult la limba lor, procesul 
de românizare făcându-se cu mai multă uşurinţă 
decât în cazul celor nomazi. Această impresie poate 
fi suspectată de subiectivismul ce însoţeşte stilul 
însemnărilor de călătorie, însă, dacă luăm în calcul 
valenţele spaţiului urban ca zonă de intersectare a 
unor populaţii diverse, în care fenomenul de acultu-
raţie se produce cu o mai mare intensitate, vom pu-
tea considera şi observaţiile privitoare la ţiganii lo-
cuitori în oraşe ca adevărate. 

Referindu-ne strict la trecutul comunităţii din 
Iaşi, funcţia administrativă, de reşedinţă domnească 
permanentă, pe care o capătă oraşul începând din a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea dublată spre 
finele veacului următor şi de cea religioasă, prin 
strămutarea reşedinţei mitropolitane de la Suceava, 
asigură Iaşilor condiţiile unei dezvoltări rapide, cer-
tificate printr-o continuă creştere demografică, lucru 
la care am făcut referire şi anterior. Cele două curţi, 
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cea a domnului şi cea a mitropolitului, erau servite 
de numeroşi robi meşteri sau simpli argaţi. De ase-
menea, toate mănăstirile din târg sau cele aflate în 
împrejurimi au fost înzestrate cu astfel de suflete, 
trecute în catastifele averilor mănăstireşti în para-
graful rezervat moşiilor. Numărul ţiganilor din oraş 
a fost rotunjit şi de cei aflaţi în stăpânirea boierilor 
care îşi ridică locuinţe, cu precădere, pe Uliţa Mare. 
Documentele din secolul al XVII-lea atestă existenţa 
mahalalei numită Ţigănime, situată mai jos de Cur-
te, într-o zonă frecvent inundată, acolo unde, în se-
colul al XVIII-lea, s-au aşezat, aşa cum am amintit, 
şi lipovenii, accentuând astfel imaginea deplorabilă 
consemnată de călătorii străini, care, încă de la pă-
trunderea în oraş pe Drumul Ţarigradului, sunt 
şocaţi de promiscuitatea vieţuirii ţiganilor. Nevoile 
târgului au oferit însă posibilitatea ca unii dintre 
ţigani, amintindu-i aici pe zlătari sau potcovari, să-
şi depăşească statutul. Unii dintre aceştia au avut 
posibilitatea să-şi cumpere locuri de case şi case în 
zonele comerciale ale târgului sau şi-au dobândit 
libertatea. Oricum, este o temă care merită reluată şi 
analizată pe baza noilor informaţii documentare 
reunite în cele zece volume de documente privitoare 
la istoria oraşului Iaşi, editate în anii din urmă de 
Ioan Caproşu. 

 
― Cum arată viaţa comunităţii ieşene astăzi, fiind 

prezente toate minorităţile, având fiecare drepturi la opi-
nie, la religie, la emisiuni radio, tv? 

 
― Nu putem socoti acest lucru decât ca o do-

vadă de normalitate, o cale prin care multe dintre 
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ideile preconcepute din trecut pot fi îndreptate prin 
dialog şi cunoaşterea celuilalt. 

― Neamul nostru este mai bogat având minorităţi-
le cu zestrea lor culturală? 

― Desigur, punerea împreună a zestrei cultu-
rale şi istorice a fiecărei comunităţi, într-un tot ar-
monios, dă întregului corp social nu doar mai multă 
culoare, dar cred că şi mai multă vigoare. 





ARMENII, 
IZVOR DE CULTURĂ 

ŞI CIVILIZAŢIE 



Maricel Agop 

Avetis Casian Stepaniant
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Maricel Agop (n. 5 septembrie 1955, Bacău) – pro-
fesor universitar. Este fiul Antonetei şi al lui Grigore 
Agop. A absolvit ca şef de promoţie, în anul 1980, Facul-
tatea de Fizică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din 
Iaşi. Este un cadru didactic renumit al Universităţii Teh-
nice „Gh. Asachi” din Iaşi, care a reuşit print-un model 
pedagogic jovial să atragă simpatia studenţilor, ajutându-i 
să devină fizicieni cunoscuți. A predat disciplinele: Fizică 
generală, Reactori nucleari, Surse neconvenţionale de energie 
şi Fizica plasmei. În prezent, la Universitatea Tehnică „Gh. 
Asachi” Iaşi, predă disciplina de Fizică generală, în timp ce 
la Şcoala Doctorală a Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, în calitate de profesor asociat, predă, din anul 
2013 şi până în prezent, disciplina Modelare matematică şi 
principii privind simularea numerică.  

Rezultatele ştiinţifice sunt exemplificate prin ur-
mătoarele publicaţii: 

• 269 de lucrări ştiinţifice publicate în jurnale ISI
cu factor de impact. Menţionăm aici reviste in-
ternaţionale de mare prestigiu, precum „Physical
Review E”, „Physical Review B”, ”Classical and
Quantum Gravity”, „General Relativity and
Gravitation”, „Physics Letters A”, „Powder
Technology”, „Applied Surface Science”,
„Physical Chemistry Chemical Physics” etc.;

• peste 50 de lucrări publicate în jurnale indexate
în Baze de Date Internaţionale (BDI);

• peste 20 de lucrări publicate în volumele diver-
selor conferinţe;

• 34 de cărţi şi capitolele de carte publicate în stră-
inătate la edituri de mare prestigiu, precum
World Scientific, CRC Press Taylor and Francis
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Group, Springer etc. Menţionăm aici contribuţiile 
domniei sale la Handbook of Application of Chaos 
Theory, cel mai vast şi complet tratat de dinami-
că neliniară publicat până în prezent; 

• 62 de cărţi publicate la edituri din ţară, din care
4 în limba engleză; 

• A fost director la 7 granturi de cercetare şi a fost
membru în multe altele. 

* 
* * 

Avetis Casian Stepaniant (n. 29 martie 1993, Iaşi) – 
preşedinte al Uniunii Tinerilor Armeni din Iaşi. Este fiul 
Maritei şi a lui Mardiros Anatolie Stepaniant. A absolvit 
cursurile Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii 
„Al.I. Cuza” din Iaşi, în anul 2015, cu tema de licenţă 
Comunitatea armeană din Moldova. În anul 2017, a finalizat 
studiile de masterat cu tema Relaţii, instituţii şi organizaţii 
internaţionale. 
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untem mândri şi în acelaşi timp ne conside-
răm bogaţi, întrucât cultura noastră este cre-
ionată de toate etniile care formează, astăzi, 

un întreg, legând prietenii, rudenii, parteneriate. As-
tăzi, ne îndreptăm paşii şi privirea spre Comunitatea 
Armeană, parte componentă a poporului român, care 
duce o viaţă aşezată, intensă, bogată în activităţi cul-
turale, dar şi în bunul mers al vieţii de zi cu zi. 

Două personalităţi de origine armeană, care 
conturează cultura şi civilizaţia, mitologia, tradiţia, 
folclorul, originile, sunt invitate la dialog. 

Pentru a face o incursiune în lumea poate mai 
puţin cunoscută de unii dintre noi, pentru a ne adu-
ce în prim-plan esenţialul unui grup etnic, care aşa 
cum a rânduit Dumnezeu, astăzi, sunt fraţii noştri. 

Primul invitat la dialog este profesor universi-
tar, doctor în fizică, Maricel Agop, care ne va pre-
zenta legătura specială pe care o are cu studenţii, 
temele de interes ale fizicii, problematica cercetări-
lor de specialitate, dar şi noutăţile cu care vine 
Domnia Sa în domeniul fizicii. 

Într-o completare a interviului, participă şi 
domnul Avetis Stepaniant, care face o incursiune în 
geografia şi originea armenilor de pe aceste melea-
guri. 

Vă invităm să fiţi martorii dialogului cu cei 
doi intervievaţi care scriu istoria vie şi palpabilă a 

S 
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armenilor pe teritoriul încărcat de sacralitate, tradi-
ţii şi obiceiuri, Iaşul. 

 
* 

* * 
 
― Domnule profesor, când a avut loc marea întâl-

nire cu fizica? 
 
― Întâlnirea cu fizica s-a produs în clasa a V-a, 

în oraşul Bacău, cu domnul profesor Scurtu, care era 
un împătimit al motoarelor şi aplica teorii ale fizicii 
în explicarea unor particularităţi ale funcţionării mo-
tocicletelor.  

 
― Citesc cât mai multe documentare despre faptul 

că Pământul este plat. Cum e, domnule profesor, rotund 
sau plat? 

 
― Pământul are o formă de elipsoid. În trecut, 

pe perioada cât ştiinţa a fost controlată de biserică, 
modelul bidimensional a fost acceptat. După Gior-
dano Bruno, concepţia lui Galileo privind forma 
Pământului a intrat în funcţionalitate. 

 
― Din biografia citită despre dumneavoastră, am 

constatat că sunteţi un pedagog şi mentor ajutând elevii 
să devină fizicieni cunoscuţi. Care este secretul? Cum 
reuşiţi să faceţi pe studenţi să îndrăgească un obiect atât 
de greu? 

 
― Studenţii îndrăgesc acest obiect deoarece le 

propun să evite multe dintre anomaliile care sunt 
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servite de internet şi să studieze „Cartea Totului”, 
care nu este altceva decât Biblia, ce are o baza pro-
fund ştiinţifică. Ne referim la teoria relativităţii ge-
nerale, care se referă la structuralitatea lumii, cât şi 
la funcţionalitatea ei surprinsă prin teoria lui Max-
well asupra luminii. 

 
― Vă împărţiţi între activitatea didactică şi cea şti-

inţifică. Care sunt părţile văzute şi cele mai puţin cunos-
cute din cercetare? 

 
― Cercetarea teoretică este latura care presu-

pune mult efort şi studiu, fiind latura mai puţin 
văzută. Partea cea mai cunoscută din cercetare este 
reprezentată de carte sau articole. 

 
― Care este cel mai neobişnuit fenomen al fizicii? 

Dar cel mai cunoscut? 
 
― Cel mai neobişnuit fenomen al fizicii este 

mecanismul de creare a masei Higgs prin ruperea 
spontană de simetrie. Speculaţiile care se fac se refe-
ră la Particula lui Dumnezeu. Cel mai cunoscut feno-
men al fizicii este formarea vieţii. 

 
― Când discutăm despre fizică, constatăm elemen-

te de pluridisciplinaritate. Care este punctul de întâlnire 
al fizicii cu alte discipline? 

 
― La ora actuală, nu mai vorbim de interdis-

ciplinaritate, ci de transdisciplinaritate. Este o cale 
prin care poţi găsi resurse noi de abordare a unor 
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fenomene clasice, care ar permite tranziţia de la ne-
viu la viu.  

 
― Am văzut că tema viitoarei cercetări se bazează 

pe multifractalitatea în formarea identităţii naţionale a 
popoarelor, un subiect cu mare impact în promovarea şi 
păstrarea culturii şi tradiţiilor milenare ale minorităţilor 
etnice. Ce ne puteţi povesti? 

 
― În ceea ce priveşte „Multifractalitatea în cul-

tură şi în formarea identităţii naţionale a popoare-
lor” pot să vă spun că fiecare individ poate fi ase-
mănat cu un fractal, iar datorită valorilor comune 
ale indivizilor (care matematic se traduc prin exis-
tenţa aceluiaşi generator şi a aceleiaşi operaţii de 
multiplicare), se formează un tot numit fractal cul-
tural, comunitatea. Din cadrul unei comunităţi, prin 
apariţia unor constrângeri externe, din aceşti multi-
fractali se cristalizează un grup ce îşi manifestă do-
minanţa culturală, atât de importantă în perpetua-
rea identităţii unei naţiuni. Din perspectivă mate-
matică, afirmaţia anterioară implică selecţia din 
spectrul de singularitate a dimensiunii fractale do-
minante (impusă prin coerenţa dintre restricţia ex-
ternă şi structura internă a fractalului). Aşadar, 
fractalitatea trebuie să fie atât structurală, dar şi 
funcţională, ceea ce ar asigura perpetuarea culturală 
a unei comunităţi etnice. 

 
― Care este viziunea şi misiunea Comunităţii Ar-

mene din Iaşi în ceea ce priveşte formarea tinerilor? 
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― În ceea ce priveşte formarea tinerilor, misi-
unea comunităţii armene este să le insufle principii 
sănătoase de viaţă, promovând cinstea, omenia, 
hărnicia şi toleranţa interetnică. De asemenea, pro-
movăm învăţarea limbii armene de către tineri, a-
nual aceştia participând la şcoli de vară în Armenia 
şi Veneţia.  

 
* 

* * 
 
― Domnule Stepaniant, cum şi când vorbim de-

spre prezenţa armenilor în Iaşi?  
 
― Despre prezenţa, biserica sau meseriile ar-

menilor în Iaşi putem vorbi în numeroase pagini. 
Aşadar, aşezarea armenilor în Iaşi este datată încă 
de la începuturile oraşului. Astfel, marginea oraşu-
lui între secolele al XV-lea și al XVI-lea, spre nord şi 
nord-vest, „se afla la capătul celor două cartiere 
locuite de colonişti, cartierul armenilor şi cel al saşi-
lor. Fiecare avea ca reper o biserică şi una sau două 
străzi.” În spatele Podului Vechi, „armenii aveau 
Biserica Sf. Maria şi Uliţa Armenească”. Amplasarea 
acestei străzi are o semnificaţie importantă. Fiind în 
apropiere de Uliţa Mare (actualul Bulevard Ştefan 
cel Mare) şi ulterior de Uliţa Hagioaiei (Bulevardul 
Independenţei) arată faptul că armenii erau aici 
negustori şi aveau şi un rol important în aşezare, 
având în vedere faptul că au putut construi un car-
tier şi o biserică lângă Curtea Domnească. 

Ocupaţia armenilor din Iaşi era, ca şi în cele-
lalte târguri din Moldova, aceea de negustori. Giulio 
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Mancinelli ajunge la Iaşi, unde discută cu „armenii 
mulţi şi bogaţi din oraş. Aceştia strânseseră averi 
din negoţul cu mirodenii.” Pe lângă aceştia, întâl-
nim în această perioadă şi meşteşugari, precum ciu-
botari, cojocari, trăistari, soronari, papugii etc. Altă 
ocupaţie a armenilor era cea de fabricare a arcurilor, 
concentraţi în Arcari, pe Podul Vechi. 

Cu siguranţă, şi Iaşul a fost printre primele lo-
curi în care s-au aşezat armenii în Moldova, alături 
de celelalte târguri, Botoşani sau Suceava, deoarece 
şi acesta era un important punct de întâlnire a unor 
drumuri comerciale dintre Asia şi Centrul Europei. 

O uliţă amintită de documentele de dinainte 
de 1780, care aminteşte de o aşezare de negustori, 
este uliţa Trapezănească, nume care ar fi putut să fie 
dat de armenii din Trapezund, care s-au aşezat aici. 
Pe lângă aşezarea armenilor în zona centrală a ora-
şului, care arată că aceştia s-au stabilit aici încă de la 
începuturile Iaşilor, dovezi ale lungii lor existenţe 
aici mai sunt şi pisania unei pietre de temelie a bise-
ricii armeneşti, dar şi o Evanghelie de la 1451, aflată 
în această biserică. De asemenea, spre sfârşitul seco-
lului al XVIII-lea, apare în documente o mică maha-
la armenească, situată dincolo de pârâul Cacaina, la 
poalele dealului Tătăraşilor. 

Armenii din Iaşi, la fel ca şi cei din Liov sau 
Suceava, aveau un fel de conducere proprie, forma-
tă dintr-un sfat de bătrâni conduşi de un staroste, 
echivalentul unui primar. Acest tip de autonomie 
internă apare într-un act din 7177 (1 septembrie 1668 
– 31 august 1669), care cuprinde vânzarea de către
bătrânii târgului din Iaşi, armeni, a unui loc de casă 
lăsat după moartea unei femei bisericii armene. In-
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teresant, aici, este faptul că la finalul acestuia este 
menţionat că s-a pus pecetea Târgului Armenilor, o 
pecete rotundă care prezintă silueta unui animal, 
cerb sau căprioară. De asemenea, aceştia fac hotăr-
nicia locului, „noi, bătrânii târgului, armeni, ne-am 
sculat cu toţii şi am căutat acel loc şi l-am stâlpit cu 
semne”, iar gloaba fiind de 50 de lei sau 20 de boi. 
De menţionat în acest context este faptul că în do-
cumentele de acest fel, hotărnicia era condusă doar 
de dregătorii domneşti, care aici nu sunt pomeniţi, 
iar gloaba (amenda pentru încălcarea documentu-
lui) era impusă întotdeauna de către domn, şi nu de 
grupuri de oameni, în acest caz fiind o situaţie apar-
te. Acest sfat forma o autoritate colectivă recunoscu-
tă, precum cea din Liov, cu atribuţii în privinţa tu-
turor chestiunilor ce priveau comunitatea armeană. 
Din document reiese că numărul acestora era de 12, 
la fel ca cei din Suceava, aceştia având statut diferit 
de epitropii bisericii. 

Ca şi în celelalte târguri moldoveneşti, desti-
nul bisericii armeneşti se împleteşte cu acela al co-
munităţii. Un călător străin care a vizitat Iaşul la 
sfârşitul secolului al XVI-lea afirma că „a mers la 
biserica armenilor care, în toate acele ţări, sunt cu 
mult mai bogaţi şi mai înlesniţi decât toţi ceilalţi, 
mulţumită negoţului pe care îl fac cu mirodenii”.  

Un număr mai mare de armeni apare astfel în 
Iaşi, începând din secolul al XVII-lea, odată cu mu-
tarea capitalei Moldovei de la Suceava la Iaşi. După 
aceasta, oraşul a devenit principalul târg al ţării atât 
din punct de vedere al administraţiei, al negoţului, 
cât şi al meşteşugurilor, ducând la o creştere demo-
grafică la care cu siguranţă a contribuit şi populaţia 
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armenească, care era în căutarea continuă de locuri 
propice desfăşurării negustoriei.  

 Spaţiul locuit de armeni la jumătatea secolu-
lui al XVIII-lea era destul de mare, încadrându-se în 
următoarele limite: din Uliţa Tărbujenească, de lân-
gă Mănăstirea Barnovschi, până în apropierea mă-
năstirii Bărboi şi de la Podul Vechi (actuala stradă 
Costache Negri) mergând de-a lungul Uliţei Arme-
neşti. 

 
― Domnule Avetis Stepaniant, când putem vorbi 

despre prima Biserică Armeană pe teritoriul Iaşului? 
 
― În ceea ce priveşte lăcaşurile de cult ale ar-

menilor din Iaşi se ştie cu exactitate că au fost două. 
Una dintre ele mai există şi astăzi, cu hramul Sfintei 
Marii, iar ce-a de-a doua a fost distrusă aproape în 
totalitate în urma incendiului din anul 1827. Cele 
două lăcaşuri apar în documentele interne ale ora-
şului Iaşi în calitate de proprietare ale unor locuri de 
case sau fiind menţionate la descrierea unor hotare. 
În documente, acestea nu sunt identificate după 
hramul lor, ci după simpla denumire de biserică 
armenească.  

Biserica Sfânta Maria apare ca fiind în vecină-
tatea Băibărăcăriei, iar Sfântul Grigore, în Arcărie, 
sau pe uliţa ce mergea dinspre Podul Vechi spre 
Cizmărie şi Târgul de Jos. De asemenea, în jurul 
bisericilor se afla şi un cimitir, mai des menţionat 
fiind cel de lângă biserica Sf. Grigore. 

În ceea ce priveşte cel din urmă lăcaş menţio-
nat, N.A. Bogdan scrie că avea încă proaspăt în min-
te imaginea unor ruine despre care se ştia că erau 
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rămăşiţele unei foste biserici armeneşti cu hramul 
Sfântul Grigore Luminătorul. Municipalitatea a în-
cercat restaurarea ei, însă din lipsă de fonduri a de-
cis, în 1899, dărâmarea acelor ziduri ca măsură de 
protecţie a trecătorilor ameninţaţi de prăbuşirea lor 
iminentă. De altfel, în documente, este mai mult 
menţionată această biserică, situată lângă Cizmărie, 
decât cea situată pe Uliţa Armenească.  

Al doilea edificiu religios existent şi astăzi este 
biserica cu hramul Sf. Maria. La intrarea în biserică, 
se găseşte o placă de piatră cu următoarea inscripţie 
în limba armeană: „Cu mila lui Dumnezeu s-a pus 
temelia Bisericii Sfânta Născătoare de Dumnezeu, 
prin stăruinţa părintelui Iacob şi a lui Hagi Marcar 
şi Grigor, 1395.” Anul 1395, ca întemeiere, a fost 
foarte mult dezbătut de istorici. Unii susţineau ipo-
teza că acesta ar fi adevărat, însă alţii negau, susţi-
nând că armenii foloseau propria numărătoare ca-
lendaristică, diferită de cea bizantină. Dovada care 
ar putea să ateste vechimea lăcaşului ar putea fi 
evanghelia scrisă în anul 1351 la Caffa, donată bise-
ricii din Iaşi în anul 1451. La sfârşitul acesteia, se 
află o adnotare care spune următoarele: „Amintiţi-vă 
de ultimii cari au primit sfânta evanghelie, de 
Agopşa, de fratele său, Ariudz şi de părinţii lor, cari 
au primit-o din avutul lor propriu şi au dăruit-o ca 
pomenire Bisericii Maicii Domnului din Iaşi. Scris în 
anul 900 (=1451).” 

Biserica a fost reparată de mai multe ori în 
urma cutremurelor sau distrugerilor. Aceasta a tre-
cut şi prin momente de cumpănă în vremea intole-
ranţei anumitor domnitori la adresa armenilor, pre-
cum cele din timpul lui Ştefan Rareş sau Ştefan 
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Tomşa. Cea mai mare reconsolidare cunoscută, pâ-
nă la cea din 2008, este aceea din anul 1803, când 
lăcaşul a fost refăcut din temelie, cu osteneala şi 
cheltuiala întregii comunităţi. La intrarea în biserică, 
se află o placă cu o inscripţie în limba armeană, ce 
face referire la acest eveniment: „Cu graţia şi cu 
mila lui Dumnezeu s-a fondat biserica Sfintei Născă-
toare de Dumnezeu din Iaşi prin epitropul Haceico 
şi părintele Iacob din Sis, Hagi Marcarie din Ciuha 
şi Hagi Grigorie. Data armenilor 844 şi a Mântuito-
rului 1395. Şi acum s-a reparat prin mâna pioşilor 
notabili, cu osteneala şi cu cheltuiala poporului în-
treg, la anul 1252 şi al Mântuitorului 1803.” De ase-
menea, armenii au şi cimitir parohial în zona spita-
lului Paşcanu, cu o capelă construită în 1876. 

Lângă biserica Sf. Maria se mai păstrează câ-
teva monumente funerare din secolele XVII-XIX, 
aparţinând unor negustori armeni ieşeni. 

Activitatea armenilor din Iaşi este una foarte 
bogată, dovadă fiind menţionarea acestora în do-
cumentele interne ale Iaşului. Aceştia, de-a lungul 
secolelor XVI-XVIII, sunt menţionaţi în schimburi şi 
vânzări de proprietăţi. Spre deosebire de alte mino-
rităţi s-au bucurat de mila domnească, primind scu-
tiri de dări.  

Antiohi Cantemiri scutea de taxe pe cei doi 
preoţi şi doi diaconi de la cele două biserici arme-
neşti din Iaşi. Mihai Racoviţă, în 1707, extindea scu-
tirea la trei preoţi şi trei diaconi, iar Nicolae Mavro-
cordat ridică aceste scutiri la cinci preoţi şi un dia-
con. 

Cu toate că în secolele XV-XVII armenii au 
semnificat o importantă comunitate din Iaşi, spre 
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sfârşitul secolului al XIX-lea, numărul acestora sca-
de semnificativ, crescând din nou după genocidul 
din anul 1915 când, la fel ca în alte mari oraşe din 
România, armenii se stabilesc şi reconstruiesc pe 
fundaţia strămoşilor o nouă comunitate care dăinu-
ie şi astăzi. 

 
― Când a avut loc exodul armenilor? Descrieţi-ne 

contextul exilului acestora... 
 
― Despre exodul armenilor de-a lungul istori-

ei se pot ţine numeroase conferinţe, însă voi încerca 
să conturez, pe scurt, acest fenomen. 

În anul 1064, turcii seldjiuchizi atacă centrul 
civilizaţiei armene Ani, şi aşa ia sfârşit independen-
ţa regatelor armene. 

După aceste evenimente, armenii emigrează 
în toată lumea, în special în munţii Taurus şi în 
Cilicia, unde vor forma un regat armeano-francez 
sub dinastia Rupenilor, care v-a cădea în 1375. În 
acest fel, teritoriile armenilor ajung sub stăpânirea 
turcilor. Armenii continuă să fugă, din cauza migra-
ţiilor tătare, şi să se refugieze în India, China, Suma-
tra, alţii în Crimeea, Polonia şi Moldova. Din Polo-
nia, mulţi au trecut în Bavaria, Saxonia, Olanda şi 
Anglia. 

În toate locurile unde s-au aşezat, armenii au 
adus o situaţie excelentă din punct de vedere co-
mercial. 

În ceea ce priveşte perioada diasporei arme-
neşti, când aceştia încep să se aşeze în Ţările Româ-
ne, cele mai interesante colonii sunt cele din Moldo-
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va. În această zonă, armenii vin din vechea Arme-
nie, respectiv din Crimeea. 

 Cele de aici sunt importante deoarece acestea 
au jucat un rol foarte important în viaţa principatu-
lui. Nicolae Iorga afirma că armenii din Moldova au 
creat „prima burghezie a oraşelor moldovene”. 

Motivele emigrării armenilor sunt multiple. 
Motivul primei emigrări a fost cucerirea capi-

talei ultimului regat important armean, Ani, capita-
lă cu 1001 biserici, de către turcii conduşi de Alp-
Arslan în 1064. De aici, aceştia au emigrat spre Cri-
meea, în munţii Taurus şi în Cilicia, iar o altă parte a 
pornit înspre Polonia, ajungând, cum am menţionat 
şi mai sus, şi în Moldova. 

Alt moment important de migraţie a fost acela 
a ocupării cetăţii Ani de către tătari. Astfel, în 1239, 
a avut loc un exod. Nu toţi armenii au părăsit ceta-
tea, unii rămânând sub dominaţia tătarilor, iar cei 
care au plecat au urmat drumul primilor emigranţi. 

Ani se reface din nou când georgienii, sub con-
ducerea reginei Tamara, alungă tătarii. În această 
perioadă, există o reînflorire a cetăţii sub o domina-
ţie armeano-georgiană. Însă şi de această dată ceta-
tea are de suferit în urma cutremurului devastator 
din 1313 sau 1314, după unii cronicari. Nimicirea 
completă a cetăţii şi foametea instalată aici duc la 
declanşarea unui nou val de emigrări pe aceleaşi 
rute menţionate mai devreme. 

Ultimele două valuri de emigrări nu au dus 
însă la formarea unor noi colonii în Moldova sau 
Polonia, ci le-au întărit pe cele deja existente. 

Primii refugiaţi din Ani erau aristocraţi ar-
meni care au adus cu ei şi au implementat în noile 
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teritorii ocupate moravuri, obiceiuri şi datini, dar şi 
cultură armenească, ei fiind şi cei mai zeloşi păstră-
tori ai tradiţiilor armeneşti în cursul veacurilor. 

Aceştia au format coloniile din Cetatea Albă, 
Suceava, Siret, Botoşani, Iaşi, Galaţi, Vaslui, Roman 
sau Focşani. 

Faptul că armenii din Moldova au venit direct 
din Ani şi nu pe un drum secundar prin Polonia 
este arătat de Nicolae Iorga care afirmă că „pe când 
Armenii din Muntenia au toţi nume mai mult sau 
mai puţin turceşti, cei din Moldova nu au nume 
polone sau rutene, ci româneşti, precum Pruncul, 
Bolfosul, Vărzarul etc.” 

O dată cu căderea Caffei, în a doua jumătate a 
secolului al XV-lea, încetează emigrările în valuri 
mai mari ale armenilor, care, între timp, se formase-
ră ca negustori excelenţi şi de mare anvergură în 
rândurile şcolii genoveze şi au pornit spre plaiurile 
Moldovei. 

Ultimul mare val de migrare al armenilor este 
în urma regretatului genocid armean din 1915-1916, 
când peste 1 milion de armeni au fost ucişi de către 
guvernul junilor turci. Atunci au migrat foarte 
mulţi; astfel, o numeroasă comunitate s-a reformat 
pe ruinele celei medievale româneşti. De această 
dată, vorbim de comunităţi puternice în Constanţa 
şi Bucureşti, comunităţi vizibil numeroase şi astăzi. 

 
― Care sunt meseriile de bază care au conturat 

imaginea armenilor în Iaşi? 
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― În oraşul Iaşi, meseriile care au conturat 
imaginea armenilor sunt cele de negustori, profesori 
de elită, doctori.  

― Spuneţi-ne, se mai păstrează tradiţiile în Comu-
nitatea Armeană din Iaşi? 

― Comunitatea Armeană din Iaşi este o co-
munitate relativ mică, dar cu un spirit energic, care 
a dat dovadă de multă pasiune în ceea ce priveşte 
păstrarea tradiţiilor armene. Avem un calendar de 
activităţi culturale menit să perpetueze sărbători 
tradiţionale, precum Crăciunul armenesc, Paştele 
armenesc, Ziua Independenţei Armeniei, dar şi di-
verse evenimente culturale ce promovează cultura 
armeană în rândul tinerilor din România. 

― Care sunt cărturarii armeni care s-au evidenţiat 
pe teritoriul ţării noastre? 

― Cărturarii armeni marcanţi pe teritoriul 
României sunt numeroşi; putem enumera pe Gara-
bet Ibrăileanu, Gheorghe Asachi, Spiru Haret, iar 
dintre contemporani, amintim pe domnul Varujan 
Vosganian, autor al celebrului volum Cartea şoap-
telor. 

― Despre celebrarea Centenarului Uniunii Arme-
nilor din România, ce ne puteţi spune? 

― Centenarul Uniunii Armenilor din România 
s-a celebrat în 2019, fiind un moment de mare sărbă-
toare în cadrul comunităţii noastre, mai ales că fes-
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tivităţile dedicate acestei sărbători culturale au de-
butat, la Iaşi, în ianuarie 2019, prin organizarea unui 
eveniment cultural de mare amploare, în parteneriat 
cu Primăria Municipiului Iaşi. Comunitatea Armea-
nă din Iaşi a dedicat numărul din anul respectiv al 
Revistei „Siamanto” celebrării Centenarului.  

 
― Care este profilul armeanului care lasă contu-

ruri imprimate (vestimentaţie, vârstă, mărci identitare 
etc.) în conştiinţa colectivă? 

 
― Armeanul este mai mult recunoscut în toată 

lumea nu neapărat prin vestimentaţie, ci prin buna 
pricepere la negustorit. Îmi aduc aminte și o vorbă a 
lui Trandafir Djuvara care spunea că la începutul 
secolului al XX-lea, în Istanbul, se spunea că un ar-
mean face cât doi greci şi doi greci, cât şase evrei. 
Aspectul său este totdeauna unul îngrijit, cu tenul 
măsliniu şi faţa blândă, care inspiră un aer oriental 
autentic. 

 
― Unde s-a produs ruptura? De ce destinul unor 

popoare, cum ar fi cel armean, este atât de greu încercat? 
 
― Destinul armenilor a fost dintotdeauna pus 

la încercare de atacuri şi greutăţi, dar aceste dificul-
tăţi nu au reuşit să ne dezbine, ci, dimpotrivă, au 
dus la formarea unei conştiinţe colective puternice. 
Deşi poporul armean a fost atât de greu încercat, nu 
şi-a pierdut speranţa şi credinţa în bine, fiind un 
popor puternic, de supravieţuitori. Este primul po-
por creştin din lume, creştinat de către Împăraţii 
Constantin şi Elena. Credinţa în faptul că binele va 
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învinge mereu se regăseşte în basmele armene încă 
din cele mai vechi timpuri. Poate această trăsătura 
ne-a ajutat să trecem peste grelele încercări ale vieţii. 

― Credeţi că este posibilă o reîntoarcere la ţara-
mamă a tuturor armenilor? 

― Nu cred că este posibilă o reîntoarcere a 
armenilor la ţara-mamă, deoarece diaspora armea-
nă, care este foarte puternică şi numeroasă, și-a sta-
bilit conexiuni în ţările adoptive, integrându-se ar-
monios cu restul populaţiei. De asemenea, o mare 
parte din teritoriul Armeniei se află sub stăpânirea 
Turciei, îngreunând astfel întoarcerea pe plaiurile 
natale a armenilor. Cele mai puternice comunităţi 
armene din Europa sunt în Franţa, Anglia, Italia şi 
România, iar pe continentul american, comunitatea 
armeana se evidenţiază printr-un număr foarte ma-
re de membri activi.  



POPORUL EVREU, 
ÎNCERCAT DE TIMP ŞI DE ISTORIE 
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Martha Eşanu (n. 25 martie, 1947, Iaşi) – inginer 
chimist. Este fiica lui Solomon Faibiş (născut la Iaşi în 
anul 1903) şi a Rosei Faibiş (născută Abramovici, la Iaşi, 
în anul 1905). A absolvit Facultatea de Chimie Industrială 
a Institutului Politehnic Iaşi în anul 1971. Coordonator 
programe în cadrul Centrului de Zi „YACHAD” din anul 
2002, iniţiatoarea şi fondatoarea revistei „Prietenia” (re-
vista Comunităţii Evreilor din Iaşi) în anul 2011. 

Lucrări esenţiale: 
• Publicarea în volume colective sau antologii:
- ARC PESTE TIMP – Contribuţiuni, Editura Armonii cul-

turale, Adjud, Vrancea;  
- CUMULUM – I. N. O. la 87 de ani, Editura PIM, Iaşi;  
- Istorii, comentarii, miscellanea în volumele 2, 7, 8 şi 10, 

Editura Armonii culturale, Adjud, Vrancea;  
- DIALOGURI CULTURALE IAŞI-CERNĂUŢI-BĂNCENI, 

Editura PIM, Iaşi;  
- ALBUM CULTURAL – Carte cu carte şi Catalogul celor 

care l-au realizat, Editura Armonii culturale, 
Adjud, Vrancea;  

- Zece ani de viaţă – Barometrul stării Cenaclului de la distan-
ţă, Editura Armonii Culturale, Adjud, Vran-
cea; 

• Publicarea a numeroase articole în diverse reviste şi
ziare, dintre care enumerăm: „Nord Est Cultural”,
Iaşi; „Realitatea Evreiască”, Bucureşti; „Meridianul
Cultural Românesc”, Vaslui; „Jurnalul Săptămânii”,
Tel Aviv, Israel; „Luceafărul”, Botoşani.
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in cauza faptului că numărul evreilor din co-
munitate este din ce în ce mai mic, iar mem-
brii prezenţi au poveşti vii despre istoria 

Comunităţii Evreilor din Iaşi şi din România, am 
invitat la dialog pe doamna ing. Martha Eşanu, con-
silier cultural, coordonator programe în cadrul Cen-
trului de Zi „YACHAD”, iniţiatoarea revistei cultu-
rale „Prietenia”, care ne va împărtăşi atât din pro-
pria experienţă, cât şi din învăţăturile primite de la 
înaintaşi. Domnia Sa ne prezintă şi ne vorbeşte de-
spre viaţa unor supravieţuitori ai Holocaustului, iar 
înainte de aceasta, ne va introduce în lumea aminti-
rilor din muzeul comunităţii. 

― Muzeul prezintă imagini vii despre Comunita-
tea Evreilor. Care este averea spirituală reprezentată şi 
conservată aici, în acest spaţiu încărcat de istorie?  

― Muzeul Comunităţii Evreilor din Iaşi a fost 
înfiinţat în anul 1986 şi a funcţionat la etajul Sinago-
gii Mari, în sinagoga pentru femei.  

În tradiţia evreiască, locurile de rugăciune 
pentru bărbaţi şi pentru femei sunt separate. De 
obicei, la etajul sinagogilor, există un spaţiu dedica-
tă meditaţiei şi rugăciunii femeilor. Acest muzeu a 
fost înfiinţat prin strădania familiei de istorici Sanie. 
Atât profesor dr. arheolog Silviu Sanie, cât şi doam-
na Şeiva Sanie, muzeograf, au lucrat la înfiinţarea 

D 
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acestei instituţii. Acum circa zece ani, când Sinagoga 
Mare a intrat într-un amplu proces de renovare şi 
de reconsolidare, a fost necesar transferul într-un alt 
spaţiu, funcţionând, de atunci, în Centrul Comuni-
tar Iaşi, de pe Strada Elena Doamna, nr. 15. 

Muzeul prezintă o serie de exponate referitoa-
re la existenţa evreilor pe teritoriul Moldovei, în 
special în oraşul Iaşi, din timpuri străvechi până 
astăzi.  

Avem o primă vitrină în care sunt marcate, pe 
harta Iaşului, cele 137 de sinagogi şi case de rugă-
ciune care au existat în anul 1939, înaintea celui de-
al Doilea Război Mondial. În vremea de atunci, exis-
ta şi un templu, Templul Neuschotz, înfiinţat de 
baronul şi filantropul Iacob Neuschotz.  

Trebuie să menţionăm că organizarea sinago-
gală, la vremea respectivă, era pe bresle. Aşadar, 
exista sinagoga croitorilor, ceaprazarilor, merarilor, 
pietrarilor şi alte sinagogi dedicate meseriilor pe 
care le practicau evreii. 

Trebuie să mai amintim că la evrei, orice spa-
ţiu în care există minim zece bărbaţi care să partici-
pe la rugăciune, poate fi considerat casă de rugăciu-
ne, condiția fiind ca în acel spațiu să existe un sul 
sfânt, adică o tora, din care se citesc rugăciunile spe-
cifice.  

În prima vitrină parentală din muzeu, avem 
harta oraşului Iaşi, cu amplasarea acestor sinagogi 
şi case de rugăciuni. Majoritatea lăcaşelor de cult şi 
a instituţiilor comunitare erau situate în cartierul 
Târgu Cucului, cartier în care se află şi astăzi sediul 
Comunităţii Evreilor din Iaşi. În jurul Sinagogii 
Mari, a existat chiar o stradă care se numea Strada 
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Sinagogilor, datorită numărului mare de lăcaşe de 
cult evreieşti. 

În următoarea vitrină, avem fotografii din in-
teriorul şi exteriorul unor sinagogi din Iaşi, cum ar 
fi Sinagoga Mare, evidenţiată în fotografii cu ima-
gini interioare şi exterioare. Apare în imagini şi Si-
nagoga Cahane din Iaşi, situată pe Strada Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, alături de Mitropolie; Sinagoga Mera-
rilor; Templul Neuschotz, situat în Piaţa Unirii, şi o 
serie de alte sinagogi din cartierele Iaşului. De ase-
menea, această vitrină prezintă şi portretele unor 
cunoscuţi rabini care au slujit în sinagogile din oraş.  

Urmează o vitrină cu fotografiile unor repre-
zentanţi de seamă ai culturii şi ştiinţei din Iaşi, inte-
lectuali care făceau cinste atât oraşului Iaşi, cât şi 
Comunităţii Evreieşti. Avem fotografiile istoricilor 
Şeiva şi Silviu Sanie, cei care au înfiinţat muzeul, 
dar şi ale unor personalităţi din domeniul medical, 
academicieni, profesori, cercetători care s-au evi-
denţiat prin cercetările şi lucrările realizate, o parte 
dintre ele fiind expuse în vitrinele de jos.  

În următoarele patru vitrine, sunt conturate 
sărbătorile principale din calendarul iudaic, respec-
tiv Sabatul, Rosh Hashanah – adică începutul anu-
lui iudaic, Purimul – care este cea mai veselă sărbă-
toare la evrei, o sărbătoare de primăvară, în timpul 
căreia evreii se maschează, cântă, dansează. Ultima 
dintre sărbătorile prezentate este Pesach-ul, sărbă-
toarea libertăţii, care marchează ieşirea evreilor din 
robia egipteană. Este ilustrată prin masa festivă din 
prima seară a sărbătorii. Aceasta este o sărbătoare 
de familie, care celebrează eliberarea din robie.  
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Trebuie să spunem că în Iaşi, Comunitatea 
Evreilor se evidenţiază prin trei priorităţi mondiale, 
şi anume aici, în anul 1858, a apărut primul ziar în 
limba idiş din lume.  

De asemenea, la Iaşi funcţionează cea mai ve-
che sinagogă din România, Sinagoga Mare, inaugu-
rată în anul 1671. De sărbătoarea Hanuka, sărbătoa-
rea luminilor, la 3 decembrie 2018, Sinagoga Mare a 
fost reinaugurată după un îndelung proces de re-
staurare.  

A treia prioritate a comunităţii ieşene este înfi-
inţarea primului teatru profesionist în limba idiş din 
lume, în anul 1876, de către poetul, dramaturgul, 
regizorul şi actorul Avram Goldfaden, la grădina 
Pomul Verde.  

În Iaşi, în perioada interbelică, a apărut un 
număr mare de ziare şi reviste în limba idiş şi în 
limba română, referitoare la viaţa şi activitatea evre-
ilor.  

Principala sarcină a Comunităţii Evreilor este 
asistenţa medicală şi socială. În acest sens, trebuie să 
remarcăm că, în Iaşi, a funcţionat o serie întreagă de 
instituţii comunitare dedicate serviciului de asisten-
ţă şi educaţie. Au existat şcoli, spitale, aziluri de 
bătrâni, orfelinate, toate oglindind această activitate 
intensă în domeniile amintite.  

Tot în orașul nostru, a existat un vechi cimitir 
evreiesc în cartierul Ciurchi. Prima piatră tombală 
din acest cimitir datează din anul 1467, fiind con-
temporană cu primele așezări ale evreilor pe aceste 
meleaguri. În general, evreii, în momentul în care se 
aşezau într-o anumită regiune îşi înfiinţau cimitirul, 
şcoala, sinagoga şi comunitatea. După cum spu-



73 
 

neam, prima piatră tombală în cimitirul Ciurchi a 
datat din anul 1467. Acest cimitir, cel mai vechi din 
Iaşi, a fost închis şi desfiinţat în anul 1942, în timpul 
guvernării antonesciene. O serie întreagă de ose-
minte şi pietre tombale a fost mutată în mod sama-
volnic în cimitirul din cartierul Păcurari, cimitir care 
funcţionează şi astăzi; majoritatea pietrelor însă au 
fost distruse şi folosite pentru terasarea versantului 
zonei Ţicău din Iaşi, care era în erodare şi trebuia 
consolidat, iar altă parte a fost folosită pentru pava-
rea drumurilor înspre Basarabia, pentru trecerea 
armatei române după izbucnirea celui de al Doilea 
Război Mondial. 

Astăzi, pe locul vechiului cimitir din Ciurchi, 
Primăria Municipiului a inaugurat un monument în 
memoria celor ce-au fost înmormântaţi aici, în urmă 
cu sute de ani. Spaţiul dintre blocurile din cartierul 
Ciurchi, unde, astăzi, este amplasat un parc, este 
încărcat de istorie, încât, în zona respectivă, e posibil 
să găseşti, din senin, fragmente osoase din cadavre-
le cimitirului de altădată, precum şi bucăţi din pie-
trele tombale.  

Următoarele fotografii din muzeu redau zone 
din Cimitirul Evreiesc din Păcurari, parcela cu mor-
mintele eroilor evrei, ostaşi şi ofiţeri, care au luptat 
pentru făurirea României Mari, şi, de asemenea, gro-
pile comune ale victimelor din Pogromul de la Iaşi 
din 29-30 iunie 1941; parcelele, situate faţă în faţă, 
oglindesc atât participarea evreilor la lupta pentru 
reîntregirea României, cât şi masacrarea lor în anii 
Holocaustului. De asemenea, de curând, între cele 
două parcele, a fost construit un monument unde 
au fost înhumate osemintele a 38 de evrei cu vârste 
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cuprinse între 1 şi 80 de ani, oseminte găsite în pă-
durea de la Popricani, într-o groapă comună.  

Trebuie să spunem că în activitatea economică 
a Iaşului, evreii au avut un rol important în diverse 
domenii, precum industrie, comerţ, finanţe, servicii, 
meşteşuguri etc., fapt demonstrat de panourile cu 
copii ale unor acte de la Registrul Comerţului, unde 
sunt prezentate societăţi comerciale cu acţionariat 
evreiesc. În fotografiile expuse, întâlnim o serie de 
meserii în care evreii au activat încă de la instalarea 
lor în oraşul Iaşi.  

Pe un alt panou din incinta muzeului, avem 
mărturii despre Teatrul Evreiesc de Stat, care a 
funcţionat în Iaşi după cel de-al Doilea Război 
Mondial, fiind reînfiinţat în anul 1949, şi care a func-
ţionat până în 1963. În fotografii, întâlnim persona-
lul artistic şi cel administrativ care a activat la Tea-
trul Evreiesc de Stat, existând un afiş de spectacol şi 
mai multe poze ale unor actori cunoscuţi ai teatru-
lui.  

De-a lungul timpului, Iaşul a fost vizitat de 
mari personalităţi evreieşti din lumea întreagă. Pe 
un panou sunt prezentaţi oaspeţi de seamă ai co-
munităţii ieşene, printre care îi amintim pe Haim 
Azriel Weizmann, care a vizitat Iaşul în anul 1926. 
Mai târziu, el a devenit primul preşedinte al statului 
Israel. Un alt oaspete de seamă al Iaşului şi al co-
munităţii evreieşti de aici a fost biochimistul Efraim 
Kacialski-Katzir, care şi el a devenit ulterior preşe-
dinte al Statului Israel  

Într-o altă vitrină, sunt expuse brevete şi me-
dalii jubiliare care au fost decernate ostaşilor evrei, 
luptători în războiul de reîntregire a neamului. De 



75 

asemenea, sunt expuse şi acte de încetăţenire; trebu-
ie să menţionăm că evreii au luptat pe fronturile 
României fără a avea cetăţenia română, nu din obli-
gaţie, ci din dragoste pentru acest pământ şi acest 
popor. Dreptul la încetăţenire le-a fost acordat mult 
mai târziu, prin Constituţia din anul 1923, România 
fiind ultima ţară din Europa, care a acordat dreptul 
de încetăţenire a evreilor. 

― Dincolo de ceea ce aţi prezentat până acum, în-
tâlnim, în centrul muzeului, ceva impozant. Despre ce 
este vorba? 

― Aici este un baldachin de nuntă sub care se 
oficiază cununia religioasă în tradiţia iudaică. Sub 
acest baldachin, numit Hupa, păşesc mirele şi mi-
reasa, oficianţii de cult, naşii şi părinţii mirilor, care 
se învârt în jurul mirilor. Faptul că această comuni-
tate are continuitate o dovedeşte prezenţa celor doi 
nou-născuţi din urma căsătoriei religioase a unui 
cuplu evreiesc, fapt petrecut în urmă cu cinci ani, şi 
care oglindeşte veridicitatea dictonului „Am Yisrael 
chai” (poporul lui Israel trăieşte – n. n.). 

― V-aţi născut în vremuri tulburi... după Holo-
caust. Ce poveşti vii cunoaşteţi din sânul familiei... de la 
bunici, de la părinţi, despre această tragedie a istoriei? 

― M-am născut în anul 1947, după terminarea 
războiului. Ţin să vă spun că supravieţuitorii din 
familie doreau să vorbească foarte puţin, în acele 
momente, pentru că era o perioadă extrem de dure-
roasă din existenţa lor, pe care, poate, nici nu voiau 
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să o readucă în prim-planul existenţei lor, se vorbea 
foarte puţin şi din cauza fricii. Eram în plin regim 
comunist, atunci când ochii şi urechile securităţii 
aveau întinse antene peste tot, şi lumea se ferea să 
vorbească. În al doilea rând, în casă, se discuta foar-
te puţin în prezenţa copiilor, pentru că exista teama 
ca aceştia să povestească la rândul lor în şcoală, în-
tre prieteni, şi să fie un lanţ al slăbiciunilor care se 
întinde, şi povestea să fie reinterpretată în fel şi chip 
de reprezentanţii regimului comunist şi de securitate. 

Am crescut împreună cu bunicul matern, pe 
care-l auzeam, în discuţiile cu părinţii, pronunţând 
cuvântul pogrom, un cuvânt care avea rezonanţă 
stranie din felul cum era pronunţat, doar şoptit, 
încât puteai să te gândeşti că nu ai voie să-l spui. 
Acestui termen nu-i înţelegeam nuanţa şi nu-i pă-
trundeam sensul la aceea vârstă, de cinci, şase, şapte 
ani; mai târziu, am aflat că era vorba despre come-
morarea pogromului. Când am crescut, bunicul, 
depănându-şi amintirile, mi-a povestit despre cele 
întâmplate la Iaşi, incluzând şi tragedia din familie.  

La evrei, este obiceiul ca un copil nou-născut 
să poarte prenumele unui strămoş mai apropiat sau 
mai îndepărtat. Eu port numele unchiului meu, fra-
tele cel mic al mamei, care a murit în curtea Chestu-
rii de la Iaşi în timpul pogromului. El se numea Mar-
cu, iar eu mă numesc Martha, în amintirea lui. Ştiu 
că acest unchi a fost ucis la vârsta de 27 de ani. Era 
tânăr, în floarea vârstei, avea o băcănie şi locuia pe 
Strada Sărăriei. În ziua premergătoare pogromului, 
mai exact în sâmbăta dinainte, a fost în vizită la bu-
nicii mei materni, care locuiau în cartierul Frumoa-
sa. A fost atenţionat de bunicul că ar fi mai bine să 
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rămână la ei, deoarece se pune ceva la cale împotri-
va evreilor; bunicul presimţea pericolul. Un familist 
convins, unchiul refuză, neputându-şi lăsa soţia 
singură, sprijinindu-se în acelaşi timp pe prietenul 
său, căpitanul, care locuia în aceeaşi curte, 
simţindu-se protejat de acesta. A plecat de la bunici 
şi „dus a fost”, pentru că a doua zi a venit căpitanul, 
vecinul şi „prietenul”, cu câţiva jandarmi din sub-
ordine cărora le-a spus: „Aici locuieşte un jidan, 
luaţi-l!” Astfel, a fost luat la Chestura de Poliţie, de 
pe strada Alecsandri, unde era toiul pogromului, 
acolo a fost omorât. Deci, în acele zile de maximă 
nebunie şi neomenie, nu au mai contat pentru unii 
nici prietenia, apropierea, vecinătatea, ci locul aces-
tora a fost luat de furie, iar evreii trebuiau ucişi pen-
tru simplu fapt că s-au născut evrei.  

În cadrul acesta sângeros, au existat şi oameni 
de mare omenie, care au ştiut să salveze evrei, unii 
chiar cu preţul vieţii lor, cum au fost preotul Grigo-
re Răsmeriţă şi inginerul Petru Naum. Aici, am pu-
tea da ca exemple pe farmacistul Dumitru Beceanu, 
pe inginerul Grigore Profir, pe Viorica Agarici şi pe 
alţi oameni de omenie, care au fost declaraţi de sta-
tul Israel „drepţi între popoare”. Aceştia au în gră-
dina Institutului Yad Vashem din Ierusalim plantaţi 
copaci cu numele lor, numele salvatorilor poporului 
evreu.  

Sunt multe alte nume în România, care au aju-
tat la salvarea evreilor, dar regimul comunist nu a 
avut niciun interes să-i promoveze, încercând să nu-i 
evidenţieze, pentru a minimaliza astfel proporţia cri-
melor împotriva evreilor. De aceea, România figu-
rează cu circa 60 de drepţi între popoare, mult mai 
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puţin decât în alte ţări din Europa de Est, deşi salva-
tori au fost mai mulţi. 

 
− Care era rolul femeii în timpul Holocaustului? 

Cum comentaţi titlul Dâre de lumină. Femeile în tim-
pul Holocaustului? 

 
− Acest titlu a fost dat expoziţiei organizate la 

Institutul Francez la 26 ianuarie 2018, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Memoriei Victimelor Holocaustu-
lui. Femeile în timpul Holocaustului au suferit, pen-
tru că au avut cea mai grea sarcină, de a-şi menţine 
familia unită, de a-i face pe copii să trăiască într-un 
cadru în care grijile să nu-i copleşească, din cauza 
vremurilor tulburi şi ororilor acelor timpuri. 

Există multe mărturii şi exemple de femei care 
au trăit cumplitele zile ale lagărelor de exterminare 
de la Auschwitz, Dachau, Birkenau. Acestea au avut 
un rol esenţial în educarea copiilor, încercând să-i 
ocrotească cât mai mult. Se ştie despre imaginea 
unor femei profesor care au întreprins activităţi de 
pictură pentru copiii evrei, pentru a le crea o altă 
viziune, plină de culoare a vieţii, ocrotindu-i în acest 
fel, făcându-i să treacă peste cumplitele zile din la-
găre.  

 
― Cum arată copilăria Domniei Voastre? Care 

sunt jocurile tradiţionale care v-au marcat şi v-au rămas 
în memorie, în conştiinţă? 

 
― Copilăria a fost frumoasă, deşi vremurile 

erau foarte grele; anii de după război fiind marcaţi 
de foamete și lipsuri. În familie, părinţii şi bunicul 
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m-au îndrumat spre învăţătură, spre frumos, fiind 
ocrotită şi educată, formată pentru viaţă. Am avut 
foarte mulţi colegi cu care am rămas prietenă o viaţă.  

Îmi amintesc de cea mai minunată învăţătoare 
de la Şcoala Primară „Alexandru Lambrior” de pe 
Sărărie, doamna Estera Herşcovici, care ne-a învăţat 
că ceea ce ne uneşte este prietenia. Nu a ştiut să facă 
diferenţă între copii, apreciindu-i laolaltă pe toţi: e-
vrei, români, ţigani.  

În spiritul acesta am fost crescută şi în familie. 
Am fost dur certată de tata atunci când, într-un 
anume context, am folosit cuvântul ţigan, locuind şi 
copilărind alături cu toţii, copii evrei, români, ţigani, 
el spunându-mi: „Toţi sunteţi copii, nu unul e evreu, 
unul e..., să nu mai spui niciodată ţigan, pentru că nici 
ţie nu ţi-ar place să ţi se spună jidan.” Lecţia primită de 
la tata mi-a prins foarte bine, din ea am învăţat că 
toţi suntem egali, că nu contează culoarea pielii, 
banii, credinţa, ci, mai presus de toate este omenia.  

 
― În calitatea dumneavoastră de reprezentant al 

Comunităţii Evreieşti, aţi cunoscut familii care şi-au 
pierdut rudele în timpul Holocaustului? Ne puteţi face 
un „remember” cu întâmplări, cazuri care pot completa 
arborele memoriei? 

 
― Un remember se poate face oricând. În ca-

drul comunităţii comemorăm în fiecare an pogro-
mul din iunie, şi atunci, în memoria celor masacraţi 
mişeleşte, punem o floare şi aprindem o lumânare 
pe mormintele ştiute sau neştiute ale victimelor din 
familie şi din oraşul nostru.  
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Am cunoscut oameni cu diverse poveşti de-
spre viaţa lor. A trăit în comunitate un domn care se 
numea Leizer Finchelstein, fie-i memoria binecu-
vântată, care a fost în trenul morţii Iaşi–Podu Iloaiei. 
M-au impresionat povestirile lui, în momentele 
când comemoram zilele Holocaustului. Acesta avea 
17-18 ani, când se afla în trenul morţii. Amintirile 
sunt de coşmar, nici măcar nu pot fi imaginate de 
un om cu mintea sănătoasă. Cadavrele erau stivuite 
şi transformate în bănci de odihnă, fiind transporta-
te de la Iaşi la Podu Iloaie, ca apoi, acestea, să fie 
îngropate în cimitirul evreiesc.  

Am ascultat istorisirile inginerului Iancu Ţu-
cărman, actualmente stabilit în Bucureşti, unul din-
tre supravieţuitorii trenului Iaşi–Podu Iloaiei. Rela-
tarea acestuia prezintă imaginile groazei, trăite la 
propriu în timpul Holocaustului. Erau transportate 
câte 130 de persoane într-un vagon, fiind supuşi la 
chinuri groaznice, nereușind să scape cu viaţă mulţi 
dintre aceştia. În drumul de la Chestură înspre gară, 
fiind păziţi de un sergent, acesta îi observă ceasul la 
mână şi i-l cere, avertizându-l că „nu-i va mai fi de 
folos, pentru că de acolo unde merge, nu va mai scăpa cu 
viaţă”.  

Aceste momente sunt veşnic imprimate în 
conştiinţa oamenilor, păstrată ani de-a rândul, cu 
chin şi adânci frământări. 

Iancu Ţucărman, ieşean de origine, s-a mutat 
la Bucureşti din anii 1950. Domnia Sa retrăieşte ace-
le vremuri, cu toate că a avut tăria, puterea de carac-
ter să treacă peste aceste amintiri. Şi-a povestit sufe-
rinţele tocmai pentru a rămâne vii în memoria uno-
ra, cu scopul de a nu mai fi repetate. 
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Acum, e greu de spus dacă poveştile acestea 
au sau nu au vreo influenţă asupra tinerei generaţii. 
Am văzut la multe comemorări participanţi tineri, 
elevi din liceele Iaşului, mulţi vizitatori ai acestui 
muzeu, care au rămas impresionaţi de povestirile 
supravieţuitorilor, nedorindu-şi ca aceste fapte să se 
mai repete, pentru că toţi trăim sub acelaşi soare şi 
avem acelaşi Dumnezeu, indiferent de religie, etnie, 
naţionalitate. 

Din păcate, se spune că istoria este ciclică, în-
cât, şi astăzi, asistăm la manifestări antisemite, des-
tul de pregnante în diverse colţuri ale lumii. Este un 
altfel de antisemitism, aşa cum spunea regretatul 
academician Nicolae Cajal, preşedinte al Comunită-
ţii Evreilor din România, în urmă cu mai mulţi ani, 
că acum este vorba despre antiisraelism, mai mult o 
formă de ură sau de renegare a statului Israel, statul 
evreilor de pretutindeni.  

 
― Cum este astăzi privită Comunitatea Evreiască 

în lume şi care este influenţa socială a acesteia? 
 
― Comunitatea evreiască există în multe ţări. 

Evreii sunt răspândiţi în diaspora, sunt organizaţi în 
diverse comunităţi, iar prin rezultatele pe care le au 
în domeniul economic, ştiinţific, cultural, pot fi un 
exemplu de urmat pentru întreaga omenire. Reali-
zările statului Israel sunt deosebite, dar formele de 
antisemitism şi de antiisraelism cresc în multe locuri 
de pe pământ.  

În România, există o perfectă colaborare a e-
vreilor cu toate celelalte etnii. 
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Pe teritoriul ţării noastre, există o foarte bună 
colaborare, drepturile membrilor Comunităţii Evre-
ieşti fiind respectate. Bineînţeles că prin activitatea 
pe care o desfăşoară, evreii au fost întotdeauna loa-
iali ţării în care s-au născut şi în care trăiesc.  

 
― Toţi avem un loc sub soare. De ce răutatea ome-

nirii a condus spre astfel de tragedii legate de etnii? 
 
― Există multe exemple de suferinţe ale naţio-

nalităţilor, există holocaustul romilor, despre care se 
ştie că a fost în paralel cu holocaustul evreiesc.  

Se ştie despre tragedia romilor în Transnistria, 
când au fost deportaţi în lagărele de concentrare 
naziste, unde au fost supuşi exterminării şi alte 
grupuri minoritare, printre care amintim homose-
xualii, piticii etc. Sigur că răutatea omenească nu a 
avut limite, existând dintotdeauna. La începutul se-
colului trecut, a existat genocidul armenilor. 

Cu toată experienţa acumulată în urma învă-
ţăturii şi lecturilor, din păcate, nu am putut să gă-
sesc o explicaţie pentru aceste fenomene groaznice, 
aceste tragedii ale istoriei, care să sperăm că nu se 
vor mai repeta. 

 
― Această pată neagră a istoriei este comemorată 

după cum se spune în tradiţionala rugăciune evreiască 
Să ne amintim! Vă rugăm să treceţi în revistă câteva 
momente, evenimente importante care susţin evitarea 
unor astfel de orori... 

 
― Cred că evenimentele create şi organizate în 

comunitate sunt pentru rememorare şi pledează 



83 

pentru evitarea unor astfel de orori, conducând spre 
învăţare şi cunoaştere, îndemnând tânăra generaţie 
spre echilibru, raţiune, pace, prietenie, dragoste 
fraternă.  

― Care este tabloul ce zugrăveşte Comunitatea 
Evreiască din Judeţul Iaşi? 

― În zona Moldovei, au existat târguri şi târ-
guşoare chiar cu specific evreiesc, au existat comu-
nităţi în Hârlău, Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Vaslui, 
Botoşani, Frumuşica, Ştefăneşti.  

Evreii s-au stabilit pe teritoriul Moldovei la 
îndemnul unor domnitori care le-au acordat o serie 
de avantaje economice, pentru a-i îndemna să dez-
volte comerţul şi meşteşugurile în satele şi în comu-
nele din această regiune.  

Stabilindu-se pe teritoriul Moldovei, evreii au 
creat târguri; fiind majoritari ca populaţie, au căutat, 
împreună cu românii, să colaboreze şi să ridice ora-
şele şi comunele respective.  

O comună evreiască cu tradiţie a fost Ştefă-
neşti din judeţul Botoşani, unde a trăit un rabin 
foarte cunoscut nu doar de evrei, ci şi de oamenii 
din alte culte, care veneau pentru a-i încredinţa pro-
blemele lor şi a-i cere sfatul, crezând în el ca într-un 
sfânt. Aceasta a devenit o tradiţie a locului, încât, şi 
astăzi, la mormântul rabinului, pot fi găsite bileţele 
şi cereri de soluţionare a problemelor, fiind conside-
rat un izvor de tămăduire şi rezolvare a nevoilor. 

Aceeaşi poveste poate fi întâlnită şi într-o altă 
localitate – Moineşti, judeţul Bacău – unde oamenii 
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vin să se roage şi aprind lumânări la mormântul 
unui alt rabin considerat sfânt. 

 
― Sunteţi coordonatorul Revistei „Prietenia”. Vor-

biţi-ne mai multe despre acest frumos proiect editorial. 
 
― Revista „Prietenia” este, dacă vreţi, pentru 

mine, „un pariu câştigat”. Am dorit să fac această 
revistă în urmă cu ceva ani, când văzusem nişte 
reviste ale comunităţilor evreieşti din Focşani şi 
Arad, prima având continuitate, cealaltă încetându-
şi apariţia după ceva timp.  

Revista are o vechime de peste opt ani şi este 
proiectul de suflet al meu, astfel încât este o mân-
drie pentru mine şi pentru C. E. Iaşi. O trimit prie-
tenilor din România, dar şi din afara ţării, în Israel, 
Canada, Botswana etc. Există regretul că încă nu am 
găsit un investitor care să ne ajute să tipărim această 
revistă, ea existând doar în mediul online; sperăm 
ca până la urmă revista să vadă lumina tiparului, 
pentru că unii dintre cititori, din generaţia a treia, 
nu ştiu să utilizeze internetul. Încerc să o multiplic 
la xerox şi să o distribui membrilor comunităţii, care 
nu au alte mijloace de a intra în contact cu textul. 

 
― Care sunt tradiţiile şi obiceiurile care se păstrea-

ză şi se moştenesc în comunitate, din tată-n fiu, din ge-
neraţie în generaţie? 

 
― Sunt o serie de tradiţii care se moştenesc din 

generaţie în generaţie, legate de principalele sărbă-
tori din calendarul iudaic. Cu toţii am moştenit din 
familie tradiţia aprinderii unei lumânări la sărbătoa-
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rea de Hanuka, sărbătoarea luminii; cu toţii respec-
tăm Pesach-ul, paştele evreiesc, atunci când consu-
măm aluat nedospit, respectiv azima sau maiaua; de 
asemenea, ne bucurăm de sărbătoarea de Purim, 
sărbătoarea primăverii, când ne mascăm şi cântăm 
cântece tradiţionale. Trebuie să spunem că în afara 
moştenirii tradiţiilor din familie din tată-n fiu, din 
generaţie în generaţie, şi în cadrul Comunităţii 
Evreieşti din Iaşi, căutăm să menţinem vii aceste 
tradiţii, atât pentru noi, cei care le-am trăit şi practi-
cat în familie, cât şi pentru cei mai tineri, care trebu-
ie să le cunoască, să le moştenească şi să le ducă mai 
departe... 

Avem o comunitate care are media de vârstă 
peste 70 de ani, dar trebuie să spunem că avem to-
tuşi şi câţiva copilaşi şi un număr de tineri cărora 
trebuie să le reamintim tradiţiile.  

Pe plan naţional, s-a instituit, prin intervenţia 
domnului Silviu Vexler, deputatul etniei evreieşti în 
Parlamentul României, ziua de 31 mai ca zi a limbii 
idiş. 

În cadrul comunităţii, există o formaţie de 
muzică tradiţională evreiască, formaţia Nigun, care 
interpretează muzică klezmer, muzică populară 
evreiască, atât în idiş, cât şi în limba ebraică. 

― Elevii evrei învaţă în şcolile de stat. Cum sunt 
integraţi şi acceptaţi de majoritate? Sunt poveşti negative 
despre aceşti copii? 

― La ora actuală, eu nu am auzit poveşti nega-
tive despre copiii care învaţă în şcolile româneşti. 
Probabil că, mai mult ca sigur, proverbul „nu există 
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pădure fără uscături” se adevereşte, adică, poate, 
mai sunt şi unii copii care în mentalul lor au influ-
enţe de la părinţi, bunici, care au unele manifestări 
nedorite faţă de copiii evrei, romi sau ruşi lipoveni. 
În general, nu am auzit despre astfel de manifestări 
în şcoli.  

Copiii învaţă la şcoli de stat, urmează apoi 
universităţi, sunt integraţi şi nu au probleme de a-
cest fel.  

 
― Vorbiţi astăzi în limba maternă?  
 
― Personal, înţeleg foarte bine limba idiş, o 

vorbesc foarte prost însă, pentru că nu am cu cine 
dialoga... Nici în perioada când eram mică nu vor-
beam idiş, refuzând după terminarea orelor să mai 
vorbesc limba maternă, pentru a nu mă diferenţia 
de ceilalţi copii. Bunicul vorbea în idiş, iar eu răs-
pundeam în româneşte. Dacă atunci aş fi răspuns în 
idiş, probabil că altfel aş fi ştiut acum limba. De în-
ţeles o înţeleg foarte bine, dar îmi este mai greu cu 
exprimarea. E adevărat că eu am învăţat la un liceu 
care avea limbă de predare o limbă străină, limba 
germană, şi aveam o dificultate: întotdeauna mă 
gândeam ca nu cumva să pronunţ în idiş în loc de 
germană, pentru că sunt foarte apropiate, având 
teama că o să râdă profesoara sau colegii de mine.  

 
― Din punct de vedere cultural, sunteţi în spatele 

mai multor cărţi pe care le-aţi prezentat. Ce ne puteţi 
spune despre acestea? 
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― În afară de revista pe care o coordonez, am 
o rubrică săptămânală în care scriu în ziarul de lim-
bă română din Israel „Jurnalul săptămânii”. 

În urmă cu mai mulţi ani, am iniţiat o colabo-
rare atât cu scriitorii israelieni de limbă română, cât 
şi cu Editura 24:Ore din Iaşi. Domnul director Adi 
Cristi are un proiect, pe care l-a iniţiat în urmă cu 
mai mulţi ani, de publicare în România a cărţilor 
scriitorilor de limbă română din Israel. În cadrul 
acestui proiect, am iniţiat o colaborare: domnul di-
rector tipăreşte cărţile la editura pe care o coordo-
nează, iar noi le lansăm în cadrul unor întruniri cul-
turale pe care le organizăm în comunitatea noastră.  

Este o colaborare de mai mulţi ani cu rezultate 
frumoase. Am căutat astfel să popularizăm cărţile 
scriitorilor de limbă română din Israel în România la 
diverse manifestări, târguri de carte şi la alte întâl-
niri din ţară, bucurăndu-ne de o frumoasă colabora-
re şi prietenie cu scriitori din Israel.  

De asemenea, colaborarea noastră este legată 
de alte publicaţii din Israel, precum „Viaţa noastră”, 
„Revista mea”, dar şi la o publicaţie în limba româ-
nă a Comunităţii Evreieşti din Canada, care se nu-
meşte „Semnalul”, unde, de asemenea, am publicat 
o serie de articole despre activitatea Comunităţii
Evreilor din Iaşi. 

Cu toate că sunt inginer chimist şi nu jurnalist, 
m-am apucat de scris, pentru că nu e posibil ca în 
sânul comunităţii să nu existe cineva care să se ocu-
pe de publicaţii şi care să prezinte activitatea cultu-
rală.  
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Începutul a fost nesigur, ca atunci când trimiţi 
o sticlă cu un mesaj pe ocean...; am trimis un articol 
la ziarul de atunci „Viaţa noastră” din Israel, în care 
am scris despre Comunitatea Evreilor din Iaşi. Arti-
colul a ajuns, s-a publicat, a avut succes şi cred că 
aceasta a constituit baza începutului meu jurnalistic. 

 
― Cum priviţi imaginea de ansamblu a Centenaru-

lui Unirii? Ce activităţi, ce proiecte s-au desfăşurat în 
sânul comunităţii în acest scop? Mai mult, nu de mult, 
s-a petrecut un eveniment important în Sinagoga Mare... 

 
― La 3 decembrie 2018, de Hanuka, Sinagoga 

Mare a fost reinaugurată.  
Acest eveniment a avut ecou pe plan local, na-

ţional şi internaţional. Trebuie să spunem că Sina-
goga Mare s-a reinaugurat printr-o colaborare fru-
moasă între Primăria Municipiului Iaşi şi Comunita-
tea Evreilor, dar şi pe plan naţional, între Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România, Cultul Mozaic 
şi autorităţile locale. La eveniment, au participat 
reprezentanţi ai unor comunităţi evreieşti din ţară, 
oficialităţi de seamă ale Preşedinţiei, Guvernului şi 
o serie de reprezentanţi ai tuturor comunităţilor din 
Iaşi, care au apreciat evenimentul. În cadrul acestu-
ia, au existat momente spirituale, culturale, sperând 
la realizarea în viitor şi a altor evenimente intercul-
turale în această sinagogă, cea mai veche din ţară.  

În anul Centenarului, noi am participat la o 
serie întreagă de manifestări legate de acest moment 
istoric în existenţa României moderne.  

Anul trecut, am fost într-o excursie cu mem-
brii comunităţii la Mărăşeşti, unde am vizitat Mau-
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soleul şi am participat, alături de Societatea Femei-
lor Ortodoxe din România, la un tedeum în memo-
ria eroilor căzuţi pentru edificarea României Mari.  

Trebuie să menţionăm că alături de poporul 
român şi evreii au luptat pe fronturile de la Mără-
şeşti, Mărăşti şi Oituz. Au fost atunci înrolaţi în ar-
mata română circa 23 de mii de evrei, ceea ce repre-
zenta cam zece la sută din populaţia evreiască. Din 
cifrele pe care le avem, 825 de soldaţi şi ofiţeri evrei 
au fost decoraţi de Regele Ferdinand după termina-
rea războiului, alţi 870 de soldaţi evrei şi ofiţeri au 
murit pe câmpurile de luptă, iar un număr însemnat 
a dispărut. 

Există o contribuţie evreiască la înfăptuirea 
României Mari, care este marcată şi la Mărăşeşti şi 
în cimitirele evreieşti din România, existând parcele 
cu eroii care au luptat atunci.  

Am fost emoţionată la Mărăşeşti, în faţa Mau-
soleului, unde am adus un omagiu tuturor eroilor 
de acolo, dar m-am gândit, în mod special, la buni-
cul meu matern, unul dintre cei 825 de eroi decoraţi 
în luptele de atunci, amintindu-mi de primele lecţii 
de patriotism învăţate de la bunicul, în care mi-a 
povestit despre lupta şi înfrăţirea din tranşee. Toate 
acestea constituie o pildă care trebuie păstrată în 
memorie şi transmisă celor de astăzi.  

― Ce mesaj transmiteţi Comunităţii Evreieşti cu 
prilejul Centenarului? 

― Mesajul de a-şi continua activitatea, chiar 
dacă suntem din ce în ce mai puţini, firesc, din cau-
za evoluţiei biologice. Îi îndemn să continuăm acti-
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vitatea culturală şi socială, atât de necesară membri-
lor comunităţii, majoritatea bătrâni, în suferinţă, 
căutând să menţinem bunele relaţii pe care le avem 
cu vecinii, prietenii şi semenii noştri.  



ÎN DIALOG CU PSIHOLOGUL 
MARGARETA HERŢANU, 

DESPRE TRECUTUL ŞI PREZENTUL 
ETNICILOR ROMI 
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Margareta Herţanu (n. 22 august 1971, Oradea, jude-
ţul Bihor) - psiholog, preşedinte al Asociaţiei Pro Ro-
ma din Iaşi. Este fiica Aureliei şi a lui Vasile Hochin. 
A absolvit Facultatea de Psihologie şi Asistenţă So-
cială a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, în anul 
1997, cu tema de licenţă „Comorbiditatea în cadrul 
psihic – depresie şi anxietate”. Lucrează la o teză de 
doctorat despre „Valorile şi educaţia în comunitatea 
romă”, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Edu-
caţiei din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, 
sub coordonarea prof. univ., dr. în psihologie, Came-
lia Soponaru. 
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entru că peste tot, astăzi, se vorbeşte despre 
segregare, fiind un termen la modă, şi pen-
tru că peste tot auzim de rasism, xenofobie, 

discriminare, doamna psiholog Margareta Herţanu, 
de etnie romă, ne va prezenta în paginile următoare 
cum s-a luptat cu mentalitatea oamenilor, schim-
bând-o prin locurile prin care s-a perindat, atât aca-
să, la serviciu, cât şi în societate. 

 În calitate de psiholog, fiind direct implicată 
în relaţia cu oamenii, caută să sudeze, să refacă şi să 
zidească omul cu toate valenţele lui. 

 Aparţinând unei minorităţi, a încercat să de-
păşească marginalizarea de care se izbea la orice 
pas, arătând cu forţă că toţi suntem oameni, trăim 
sub acelaşi cer şi credem în acelaşi Dumnezeu. 

 Este apropiată de tradiţii, obiceiuri, datini 
care încheagă poporul rom, încercând din răsputeri 
să fie o continuatoare şi o transmiţătoare a acestora, 
tinerilor etnici. 

În paginile de mai jos, veţi descoperi omul, psi-
hologul Margareta Herţanu. 

― Înainte de toate, vă rugăm frumos să vă prezentaţi. 

― Mă numesc Margareta Herţanu, sunt de et-
nie romă, din casta romilor Ursari a Comunităţii de 
Romi din oraşul Târgu Frumos, comunitate în care 
am ajuns la vârsta de 12 ani. Părinţii mei sunt romi 

P 
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şi o spun cu mândrie; de meserie, sunt psiholog, 
sunt soţie, mamă a trei copii şi reprezint Asociaţia 
Pro Roma, organizaţie care a fost înfiinţată în anul 
2008. 

 
― Pentru că aţi amintit de faptul că sunteţi psiho-

log, care au fost paşii până a îmbrăţişa această meserie, 
deloc uşoară? 

 
― A fost un drum foarte lung. Părinţii mei şi-au 

dat toţi copiii la şcoală şi în ciuda faptului că s-a 
creat ideea că romii nu învaţă, susţin că aproape toţi 
romii din Târgu Frumos ştiu carte, referindu-mă la 
cei de vârsta părinţilor mei, dar şi la copiii acestora. 
Cei din generaţia mea, din câte-mi amintesc, toţi 
erau la şcoală. Nu era copil să nu meargă la şcoală. 
Aceeaşi situaţie a fost şi în timpul părinţilor mei. În 
anii ‘50 ai secolului trecut, după cel de-al Doilea 
Război Mondial, toţi copiii mergeau la şcoală, în 
ciuda situaţiei grele de după conflagraţie. Părinţii 
ne-au încurajat şi susţinut în ceea ce priveşte învăţa-
tul. Ce înseamnă să înveţi? Înseamnă să ştii să inter-
pretezi conţinutul unei scrieri. De exemplu, primeşti 
o citaţie acasă, trebuie să ştii a o interpreta, a-i şti 
semnificaţia. Pe de altă parte, trebuie să ştii să faci o 
cerere, să ştii să te duci în audienţă pentru a-ţi cere 
drepturile, să ştii să vorbeşti, să ştii a scrie, să fii un 
om cu un vocabular bogat şi să nu fii un ignorant.  

 
― Ţinând cont că vă trageţi rădăcinile dintr-o fa-

milie tradiţională de romi, în momentul când aţi decis să 
mergeţi către facultate... nu v-aţi confruntat cu oprelişti 
din partea membrilor familiei? 
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― Într-adevăr, în momentul în care am inten-

ţionat să urmez o facultate, cu familia mea am avut 
o mare problemă. Dintr-o familie cu patru copii, eu 
am fost cea mai mică şi am terminat liceul după 
fraţii mei. Aşadar, fiecare avea viaţa lui, se căsători-
seră, erau la casele lor. Am terminat liceul şi mi-am 
exprimat intenţia de a merge la facultate. Răspunsul 
părinţilor, în acele clipe, a fost unul destul de înţe-
lept: „Ai să te pierzi printre români!” Astăzi, aş spu-
ne că riscul unui tânăr rom de a merge la facultate 
este acela de a-şi pierde identitatea. Este trist, ca 
etnic rom, să-ţi pierzi identitatea, să nu mai ţii la 
valorile morale de acasă, să nu mai ţii la valorile 
sănătoase. Venit la studii, a ajuns să conteze cel mai 
mult faptul că ai o diplomă sau că ai un serviciu. Ei 
bine, romii nu se tem să aibă un serviciu, pentru că, 
la vremea aceea, aveau meseriile lor tradiţionale şi 
erau foarte importante, îşi câştigau existenţa prin 
intermediul meseriilor tradiţionale, pe care le moş-
tenise de la înaintaşi. În rest, cu banii câştigaţi, 
aveau grijă de familie şi se veseleau. Astăzi, în me-
seria pe care, de exemplu, o practic, constat că de-
presia este un flagel.  

 
― Oamenii nu se mai bucură? Mai sunt ei fericiţi? 

Cum au fost anii de facultate? V-aţi pierdut printre ro-
mâni? 

 
― Nu se mai veselesc, nu mai îndrăznesc să 

zâmbească, nu se mai adună. Familia este acest su-
port, pentru că indiferent de probleme, mulţumesc 
lui Dumnezeu că m-am născut într-o familie de 
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romi şi am trăit într-o comunitate de romi, pentru 
că, în viaţa de zi cu zi, am văzut foarte multe. Dom-
nule, indiferent ce probleme aveam, veneam acasă, 
ne adunam toţi, beam un ceai sau un suc, stăteam, 
ne spuneam problemele, era mare bogăţie să ne 
avem unul pe celălalt pentru că aşa veneau şi soluţi-
ile. Rezolvarea nu venea prin bani, cum e moda 
acum, ci prin comunicare, prin faptul că spuneai 
problemele celor dragi, părinţilor, fraţilor, verişori-
lor. Să nu înţelegeţi greşit, familia, la romi, reprezin-
tă familia extinsă: unchi, mătuşi, verişori, toţi sunt 
fraţii noştri, pentru că unul altuia îşi spun frate.  

Revenind la întrebarea dumneavoastră... A 
fost o mare luptă să-mi continui studiile, pentru că 
în vremea aceea se făceau cinci ani de facultate. Le-
am continuat, în ciuda tuturor furtunilor care era în 
familie, iar mai târziu, când am început să profesez, 
am dat dreptate părinţilor mei. În facultate, mi se 
spunea foarte frecvent să nu mai spun că sunt „ţi-
gancă”. Era un mod de a-ţi spăla creierul fără ca 
majoritarii să-şi dea seama de acest lucru, nici chiar 
eu nu-mi dădeam seama. Tot timpul auzeam că 
„ţiganii nu sunt ca tine”, „ţiganii sunt răi”, „ţiganii 
fură”, începând, astfel, un şir lung de caracterizări 
cărora eu le-am făcut faţă cinci ani.  

― Până a ajunge la facultate, aţi trăit în copilărie 
anumite situaţii discriminatorii?  

― Am mers pentru prima dată la şcoală în cla-
sa întâi, la vârsta de şase ani. Din primele momente 
am stat în ultima bancă, încât nu înţelegeam de ce 
eram singură, deşi îmi erau tare dragi copiii, pentru 
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ca, apoi, să observ că toţi mă evită. Era îngrozitor 
momentul când treceam pe lângă băncile colegilor şi 
aceştia îmi spuneau să nu le ating, pentru că le in-
fectez.  

O altă situaţie pe care am trăit-o, a fost prin 
clasa a IV-a, la ziua de naştere a unui coleg. Acesta, 
serbându-şi ziua, a venit în clasă cu bomboane pen-
tru toţi copiii. A servit pe fiecare în parte, iar când a 
venit rândul meu, evident că am luat şi eu o bom-
boană, ca, apoi, să constat că următorul coleg nu a 
mai luat, pentru că am băgat înaintea lui mâna în 
pungă. Sunt aspecte minore şi nu vreau să insist a 
mi le mai aminti. Toate acestea m-au determinat, 
mai târziu, să lupt pentru romi.  

― Vorbiţi-ne despre studiile dumneavoastră, dar şi 
despre experienţa pe care o aveţi ca psiholog.  

― Am absolvit Facultatea de Psihologie şi 
Asistenţă Socială în perioada 1992-1997, din cadrul 
Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Am început să 
profesez din 2000 la Centrul de Plasament „Tri-
nitas”, ulterior schimbându-şi denumirea în Centrul 
de Plasament „Sfântul Spiridon”. Deşi am avut do-
uă colege de cabinet extraordinare, cu care colabo-
rez şi în prezent, psihologi adevăraţi, din păcate, nu 
cunoşteau istoria, tradiţiile rome şi doreau să scape 
de prejudecăţile şi stereotipurile faţă de romi. După 
un an, una dintre colege, mi-a zis: „Să ştii că dacă nu 
te cunoşteam, nu-mi puneam aceste întrebări pe 
care mi le pun acum şi, poate, spuneam şi eu lucruri 
neplăcute despre romi!” Am avut parte de suportul 
acestor colegi, dar şi de un director foarte bun, care 
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nu făcea discriminare. La acest prim serviciu pe care 
l-am avut, am observat cum lucrează şi cum se înţe-
leg între ei majoritarii şi mi-au lăsat un gust amar. 
Vreau să spun că ei în loc să se ajute, să comunice 
între ei, pentru ca instituţia să meargă înainte, au 
ajuns să se urmărească şi să se „toarne” unul pe al-
tul.  

După câţiva ani, atunci când am decis să-mi 
schimb serviciul, am constatat că între psihologii 
instituţiei şi educatorii specializaţi, care nu erau pu-
ţini la număr, s-a înfiripat o relaţie armonioasă. 

― Cât de greu v-a fost să luptaţi cu mentalitatea 
oamenilor? 

― Încă din primele momente de când am mers 
la şcoală, am fost într-o continuă apărare a identită-
ţii mele, apărare a personalităţii mele, încât, astăzi, 
după ani, susţin că cel mai greu este să lucrezi cu 
mentalitatea oamenilor. Cunosc tineri, adulţi care 
au plecat în alte state, încât, după câţiva ani petre-
cuţi acolo, aceştia se consideră spanioli, italieni. În 
acest context, pot spune că „cel mai mare pericol 
pentru psihicul tău şi pentru sufletul tău este faptul 
că susţii că eşti ceea ce nu eşti”. 

Ceea ce m-a ajutat în viaţă şi în acelaşi timp să 
îmbunătăţesc imaginea mea în faţa celorlalţi a fost 
că mi-am păstrat identitatea şi am exprimat-o me-
reu. Mi-am exprimat identitatea, am exprimat tradi-
ţiile, cultura şi frumuseţea de unde provin şi cred că 
orice om are această datorie: să exprime ceea ce este. 

Dacă tu cauţi să fii altceva, nu eşti decât un 
pervertit. Nu mai departe de acest lucru, eu, în pre-
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zent, ca reprezentant al Asociaţiei Pro Roma, ţin 
foarte mult la cultură şi tradiţie, implementând pro-
grame care promovează tradiţia.  

În septembrie (n.n., 2019) am implementat un 
proiect Erasmus cu tineri din România, Spania şi 
din Bulgaria, în comunitatea din satul Oglinzi, co-
muna Răuceşti, judeţul Neamţ.  

Pe durata proiectului, tinerii participanţi au 
rămas uimiţi de tradiţiile şi de frumuseţea Români-
ei. Au putut vedea cum ţes femeile, cum cos ii, cum 
muncesc gospodarii cu căruţa, cărând fân, porumb, 
dar şi cum îşi muncesc pământul, ajungând să recol-
teze roadele amintite. De asemenea, am vorbit şi 
despre tradiţiile rome, despre cultura şi familia ro-
mă, dar şi ce înseamnă familia romă. Toţi partici-
panţii au rămas uimiţi. Concluzia a fost una unani-
mă. Ca să păstrezi tradiţiile în secolul al XXI-lea, 
trebuie să ai curaj. Asta au spus spaniolii, bulgarii, 
românii implicaţi, cu inima şi sufletul, în acest pro-
iect al asociaţiei noastre. 

― Cum e omul Margareta Herţanu? Cum se simte 
ea în această horă a tradiţiilor împletite între majoritari şi 
etnicii romi? 

― Aţi spus un cuvânt foarte important – „îm-
pletite”, pentru că lucrul cu echipe mixte de romi şi 
majoritari înseamnă o îmbinare culturală extraordi-
nară.  

Noi realizăm un produs, să zic, şi când spun 
produs, poate fi un spectacol sau o altfel de activita-
te în comunitate, în oraş, oriunde, unde toţi partici-
pă, vin cu ceva creativ, încât totul devine foarte 
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frumos. Când îmbini culturile, iese ceva extraordi-
nar. Din acest motiv, n-ar trebui să existe rasism şi 
n-ar trebui să existe discriminare etnică, pentru că 
noi estompăm frumuseţea, creativitatea, exprimarea 
acestora. Cultura noastră este extraordinară, încât 
dacă-i pătrunzi şi înţelegi tainele, rămâi surprins. 

În proiectul Erasmus, desfăşurat, nu demult, 
şi despre care v-am amintit, am cerut tinerilor din 
Spania şi Bulgaria să-şi exprime cultura, identitatea. 

Participanţii din Spania au vorbit foarte mult 
despre democraţie şi despre educaţie, iar cei din 
Bulgaria au vorbit despre credinţa lor, despre tradi-
ţia mărţişorului, dar şi despre tradiţiile religioase. 

Românii şi-au prezentat tradiţiile religioase, 
pentru că suntem un popor creştin şi tradiţia creşti-
nismului, pe aceste meleaguri, este foarte puternică. 
Am rămas plăcut surprinsă de modul cum au fost 
prezentate tradiţiile neamului nostru, începând de 
la colindele pe care le ascultăm de Crăciun, continu-
ând cu alaiurile de Anul Nou, apoi, cu tradiţiile de 
Bobotează şi Sfântul Ioan. Toate acestea sunt extra-
ordinare, iar împletirea lor cu educaţia oferă unicita-
te acestui areal.  

 
― Ce ar trebui să ştie oamenii şi nu ştiu despre 

Margareta Herţanu? 
 
― Foarte mulţi oameni cu care intru în contact 

mă asociază cu o persoană care nu este de etnie ro-
mă, eu fiind etnică şi, cu mândrie, exprim aceasta 
mereu. Mă întreb: oare din ce motiv mă asociază cu 
cineva care ar fi nerom? Pentru că sunt psiholog, 
pentru că am făcut o şcoală şi atunci ei nu-şi închi-
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puie că romii ar fi şi educaţi. Iată că sunt foarte 
mulţi romi educaţi, însă majoritarii nu văd acest 
lucru sau refuză, din păcate, să-l vadă. Părinţii mei 
aveau patru clase, dar erau oameni informaţi. Îmi 
pare rău că trebuie să rostesc faptul că în ziua de 
astăzi este o scindare între învăţare şi şcoală.  

― Constatăm că, zi de zi, munciţi foarte mult pen-
tru etnicii romi. Pe lângă proiectele prezentate, ne mai 
puteţi contura alte iniţiative care vizează această comuni-
tate?  

― Obiectivul proiectelor asociaţiei este de a 
exprima şi promova cât mai mult cultura noastră. 
Până nu de mult, m-am ocupat de incluziunea so-
cială a romilor şi m-am săturat să tot rostesc: „să 
urmeze romii o şcoală”; „să-i integrăm”; „să le cău-
tăm de muncă” ş.a.m.d. Făcând toate acestea, nu mi-
am dat seama că, fără să vreau, lucrez la pierderea 
identităţii romilor, iar aceştia vor fi asimilaţi. Dacă 
îşi pierd identitatea, ce am rezolvat? Romii au nevo-
ie să făurească acel produs cu care au fost şi sunt 
obişnuiţi. Aşadar, să fie meşteşugari, să realizeze 
ceva cu mâna lor, să cânte, să-i bucure pe ceilalţi etc. 
Unii dintre aceştia sunt instrumentişti deosebiţi. 

De exemplu, comunitatea din comuna Lun-
gani, Iaşi, era vestită pentru faptul că aici convieţu-
iau cei mai mulţi romi lăutari, foarte buni instru-
mentişti, lucru recunoscut în întreaga ţară.  

Anul 1989 a fost de mare impact în comunita-
te, pentru că romii lăutari s-au dispersat, plecând să 
muncească în alte ţări, şi-atunci nu şi-au mai putut 
exprima abilitatea de a cânta şi de a veseli oamenii. 



104 

Prin proiectul „Cunoaşte tradiţia”, dar şi prin 
multe altele implementate de asociaţia pe care o 
coordonez, căutăm să exprimăm bogăţia pe care o 
avem în comunităţile de romi.  

Toate acestea le realizăm alături de majoritari, 
pentru că am foarte mare grijă ca echipele de lucru 
să fie mixte, păstrând, astfel, identitatea fiecăruia.  

Fiecare s-a îmbrăcat în costumul lui tradiţio-
nal, atât romii, cât şi românii, exprimând, astfel, bo-
găţia spirituală a oamenilor de pe aceste meleaguri. 
Prin acest proiect, am ţinut foarte mult ca oamenii 
să-şi păstreze identitatea, s-o exprime, să o arate şi 
celorlalţi, şi prin astfel de acţiuni poţi schimba din 
opiniile celorlalţi faţă de ceea ce eşti.  

Prin acest proiect Erasmus, am căutat să aju-
tăm fiecare tânăr în a-şi arăta bogăţia şi frumuseţea 
locului de origine. Mai mult, prin această diversitate 
pe care am arătat-o în cadrul activităţilor din proiec-
tul nostru, am eliminat prejudecăţile şi stereotipuri-
le... fie faţă de romi, fie faţă de români. Diversitatea 
este minunată şi creează legături strânse şi durabile 
între oameni. 

Alte proiecte pe care le-am implementat în or-
ganizaţia noastră reflectă aspectul religios.  

De exemplu, nu demult, asociaţia noastră a 
pus în scenă la Mănăstirea Hadâmbu, cu susţinerea 
reprezentanţilor mănăstirii, sceneta Dreptatea com-
pletă. Aceasta reflectă secvenţa din Biblie, în care 
desfrânata a fost adusă în faţa Mântuitorului pentru 
a fi ucisă. La acest spectacol, au participat foarte 
mulţi asistenţi sociali din zona Moldovei, pentru că 
premiera s-a desfăşurat cu prilejul şcolii de vară a 
asistenţilor sociali. Colegiul Naţional al Asistenţilor 
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Sociali din România ne-a susţinut, încât am reuşit să 
conturăm acest proiect. Impactul a fost covârşitor, 
pentru că au fost foarte mulţi spectatori şi au rezo-
nat cu subiectul scenetei. 

După această piesă, împreună cu tinerii din 
asociaţie, am reuşit să ilustrăm încă două scenete. 
Este vorba despre Cel în primejdie şi cel ferit şi Darul 
neaşteptat, piese care surprind alte două episoade 
din Biblie.  

În punerea în scenă a acestor episoade biblice, 
cel mai important lucru este acela că atât tineri romi, 
cât şi majoritari sunt implicaţi în a evidenţia aceste 
subiecte sensibile, care conturează credinţa strămo-
şească. 

 
― Sunteţi un om implicat, un activist care a fost pe 

teren în foarte multe comunităţi de romi din judeţul Iaşi 
şi nu numai. Care sunt neajunsurile cu care se confruntă 
oamenii pe care dumneavoastră îi întâlniţi? 

 
― Cele mai mari neajunsuri, pot să spun că nu 

sunt drumurile sau electricitatea; infrastructura nu 
este o problemă în comunităţile de romi, ci faptul că 
romii nu-şi mai pot practica meseriile tradiţionale. 
Aceştia nu mai pot desfăşura activităţile din care 
cândva îşi câştigau traiul. Produsele pe care le fă-
ceau romii altădată erau foarte multe şi de calitate, 
iar majoritarii le cumpărau şi se arătau foarte mul-
ţumiţi. Aceste obiecte făurite de mâinile romilor, 
astăzi, din păcate, nu-şi mai au locul pe piaţă, pen-
tru că au fost absorbite de importuri. M-am bucurat 
atunci când am văzut în comunitatea din Oglinzi, 
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Neamţ, persoane tinere care coseau ii, femei în vâr-
stă care ţeseau.  

Foarte mulţi etnici romi, din păcate, refuză să 
meargă la şcoală, pentru că sunt promovate noile 
curente (LGBT) care oferă prea multă libertate oa-
menilor, şi în acest sens, de la unii părinţi, am măr-
turii cutremurătoare. Raportat la aceste curente, mă 
întreb: Cum poţi explica unui copil a cărui persona-
litate încă nu este cristalizată... ce reprezintă LGBT? 
Aflând, la şcoală, răspuns la această întrebare, copiii 
vin acasă şi spun părinţilor că sunt „înapoiaţi”. În 
acest context, se cuvine a afla răspuns la alte două 
întrebări: Cu ce ne ajutăm comunitatea? Cu ce-i aju-
tăm pe copiii noştri? 

 
― O zi fericită rămasă mărturie în comunitate es-

te...? 
 
― Într-adevăr, o zi fericită pentru mine este 

atunci când merg în comunitate şi pot să vorbesc 
limba romani cu toţi membrii acesteia. Aici, la se-
diul Asociaţiei Pro Roma, îşi desfăşoară activitatea 
şi sunt implicaţi în proiectele noastre doi tineri care 
ştiu limba romani şi este o plăcere să pot dialoga în 
limba maternă. Îmi place să vorbesc limba română, 
pentru că sunt cetăţean român şi iubesc România, 
dar când sunt în comunitate şi vorbesc limba stră-
moşilor, mă simt ca „peştele în apă”.  

 
― Cum îl vede pe Dumnezeu Margareta Herţanu?  
 
― Este o întrebare destul de dificilă pentru că, 

vedeţi dumneavoastră, eu am fost împotriva unor 
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întrebări pe care le auzeam când eram studentă şi-mi 
spuneau unii: Dacă ar fi să te-ntâlneşti cu Dumne-
zeu, ce întrebare i-ai adresa? Lui Dumnezeu nu-i 
poţi atribui caracteristici umane. Dumnezeu e Dum-
nezeu şi nu-l poţi vedea.  

Pentru că m-aţi provocat, am să vă spun o is-
torie scurtă din Vechiul Testament. Dumnezeu i-a 
zis lui Moise ca bărbaţii Israelului să vină la Munte-
le Sinai pentru a le da legea. Moise a făcut întocmai. 
A spus bărbaţilor: Ţineţi trei zile de post, nu vă 
apropiaţi de femei ca să fiţi curaţi când mergem la 
munte, pentru a-L vedem pe Dumnezeu. Israeliţii 
au făcut ce le-a spus Moise şi după trei zile, în drum 
spre munte, cu cât se apropiau de acesta... bărbaţii 
au început să moară unul câte unul, până când bă-
trânii şi-au dat seama şi-au zis: Moise, stai, dacă noi 
ne apropiem de munte vom pieri cu toţii, pentru că 
nu suntem curaţi cu inima, nu avem putere să-L 
vedem pe Dumnezeu. Du-te tu să-l vezi pe Dumne-
zeu, ia legea, şi adune-o. 

― Cum arată familia tradiţională din comunitatea 
romă? 

― Familia tradiţională din comunitatea romă 
este alcătuită din părinţi, copii, verişori, mătuşi, 
unchi, o familie extinsă. Evidentă a fost, este şi va fi 
ascultarea copiilor faţă de părinţi. Este foarte impor-
tant, fie că îţi sunt rude, fie că nu-ţi sunt rude, ca 
tânăr, nu trebuie să contrazici. Dacă ai altă părere, 
trebuie să cauţi cele mai subtile metode de a trans-
mite mesajul, dar pe cei în vârstă nu-i contrazici. Nu 
contrazici fraţii mai mari, ci îi respecţi.  
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― Din punct de vedere spiritual, care sunt confesi-

unile de bază din comunitate? 
 
― Confesiunea de bază în rândul comunităţii 

este cea creştin-ortodoxă. Găsim, într-adevăr, şi co-
munităţi unde cultul neo-protestant şi-a făcut apari-
ţia şi este dominant. Numai că, din păcate, acest cult 
protestant s-a bazat pe un mod clientelar de a atrage 
anumite persoane. Cum adică... clientelar? Vino – la 
noi – în comunitatea de neo-protestanţi că o să-ţi fie 
mai bine, că o să-ţi dăm bani, că o să-ţi faci casă etc. 
Şi atunci, bazându-se pe aspectul acesta material-
financiar, multe persoane, aflându-se într-o situaţie 
materială precară, au acceptat să meargă la acest 
cult. Foarte mulţi dintre aceştia nu-şi mai găsesc 
locul, pentru că nu sunt nici neo-protestanţi, nici 
ortodocşi, deoarece s-au ghidat după astfel de crite-
rii.  

Pe de altă parte, unii dintre ei au urmat cultul 
neo-protestant şi au exprimat – destul de vehement 
– ideea că „ortodocşii nu ne ajută cu nimic”, înţele-
gând astfel greşit ce înseamnă ortodoxia. Ortodoxia 
înseamnă să oferi, ortodoxia înseamnă să nu te gân-
deşti la acest aspect, ci să iei din ceea ce ai şi să dai 
celorlalţi. În acest context, se cuvine a aminti sec-
venţa biblică cu privire la „banul văduvei”.  

 
― Mai există astăzi etnici romi nomazi? Cum ara-

tă o zi din viaţa acestora? Ştim că aceştia merg cu cortu-
rile, aşezându-se într-o anumită localitate timp de trei 
săptămâni, o lună. Îmi aduc aminte că, în urmă cu câţiva 
ani, romii de la Hârlău s-au aşezat – peste două, trei dea-
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luri – pe un câmp în zona comunelor Prăjeni, Plugari. 
Au venit, ce-i drept, cu corturile şi totodată cu meseriile 
pe care le practică. Cunoaşteţi această situaţie? 

― Mă bucur să aud că mai există romi nomazi. 
Aş putea spune că sunt semi-nomazi, pentru că ei 
migrează, călătoresc doar în perioada de vară. Pe 
aceşti romi îi mai găsim, sporadic, în zona de sud a 
României, fiind cei care mai practică meserii tradiţi-
onale sau care colectează tot felul de produse. În 
perioada comunistă, romii erau cei mai buni colec-
tori. Aceştia colectau şi aduceau la cooperativele de 
producţie, de exemplu, pene. Romii colectau piei, 
sticle, astăzi îi vedem prin mai toate târgurile ţării că 
strâng pet-uri.  

Pentru că aţi amintit de romii din Hârlău, pot 
spune că ceea ce-i caracterizează cel mai mult este 
libertatea. Mi-am dat seama de această situaţie în 
momentul în care am lucrat într-o instituţie publică. 
Aici, trebuia să-mi apăr identitatea, personalitatea, 
nerenunţând la principiile mele. Ei bine, din acest 
motiv, romii nu rezistă în instituţii, romii au nevoie 
de un job care să presupună deplasări cât mai mul-
te. Dat fiind caracterul lor nomad, memoria lor co-
lectivă se exprimă prin nevoia de a călători, prin a 
avea muncă de teren. Romii nomazi încă există şi-i 
încurajez să practice meseriile tradiţionale, pentru 
că eu am credinţa că ne vom întoarce la acestea.  

― Ce meserii se mai practică astăzi în comunitate? 

― Meseria cea mai întâlnită este cea de lăutar. 
Din fericire, etnicii noştri nu au abandonat-o, în 
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ciuda faptului că tehnologia a venit peste noi şi la 
petreceri foarte multă lume apelează la un „D.J.”, 
nicidecum la o trupă care să vină şi să cânte live. 

Avem în comunitate foarte mulţi romi care 
sunt buni instrumentişti, solişti vocali, mulţi dintre 
ei având şi şcoli înalte absolvite în domeniu.  

O altă meserie tradiţională ar fi aceea de lin-
gurar. Mulţi romi mai făuresc acele produse din 
lemn de care este nevoie. În acest moment, produse-
le lor sunt considerate de artizanat, dar oamenii le 
cumpără şi îmi doresc din tot sufletul ca acest meş-
teşug să nu se piardă.  

Romii încă mai împletesc, dar e o meserie pe 
cale de dispariţie. 

― Despre meseria de cazangiu ce ne puteţi spune? 

― Într-adevăr, cazangii sunt acei romi care fac 
tot felul de obiecte din tablă. De exemplu, în comu-
nităţile din Moţca, Hârlău, Ciurea, Grajduri, întâl-
nim meşteri care făuresc acele cazane de ţuică şi nu 
numai. În comunităţile din judeţul Neamţ, dar şi din 
Galaţi, îi găsim pe cei care fac tigăi, ibrice, cazane, 
toate aceste obiecte fiind trainice, pentru că sunt 
realizate cu mâinile lor dibace.  

― Astăzi, se vorbeşte peste tot despre lupta împo-
triva rasismului. Care sunt cele mai grave neplăceri lega-
te de această temă? 

― Cred că neplăceri sunt la tot pasul. Fie că 
eşti adult, fie că eşti copil înscris la şcoală, ai parte 
de tot felul de expresii rasiste la adresa romilor. Pot 
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să spun că în România, nu ştiu dacă am putea zice 
că este discriminare, ci este o mentalitate determina-
tă de valul de influenţe occidentale, care înseamnă... 
să ai haine de firmă, să ai bani, să ai o maşină, să 
mergi în excursii etc. Şi atunci, acest val care vine 
peste copii induce idea că: „Ţiganii nu au asta! 
Aceştia nu ştiu ce înseamnă o excursie!” Când eram 
toţi săraci, nu era aşa. Era ceva mult mai simplu. 
Toţi eram la fel, că te mai făcea cineva „ţigan”, une-
ori te făcea în glumă, încât depăşeai astfel de mo-
mente, pentru că imediat deveneai prieten cu cel 
care te apostrofa.  

― De câţi ani sunteţi activist rom? 

― „A urlat” această idee în sufletul meu din-
totdeauna. Sunt născută în comunism, iar când a 
fost revoluţia, aveam 18 ani şi nu ştiam ce înseamnă 
un ONG. Concret, am început să lupt mai mult pen-
tru comunitatea mea imediat după ce am terminat 
facultatea, în anul 1997. Lucram pentru romi, cău-
tam să-i ajut, însă totul se petrecea într-un mod izo-
lat. 

În 2001, am primit o invitaţie de la Centrul de 
Resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj-
Napoca, centru care avea un program de formare 
pentru tinerii romi. Mi-am luat misiunea în serios, 
răspunzând afirmativ invitaţiei. Centrul despre care 
vorbim, în perioada respectivă, căuta intelectuali 
romi. Aşadar, în august 2001, am fost la Cluj şi 
atunci am avut o revelaţie, chiar am plâns foarte 
mult, pentru că am văzut mulţi intelectuali romi 
veniţi din toate colţurile ţării, cu scopul de a ajuta 
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comunitatea. Din acele clipe, am început, cu multă 
muncă şi răbdare, să lucrez pentru etnicii mei.  

― În urma celor precizate de dumneavoastră, vă 
rugăm să ne oferiţi câteva exemple de tineri romi care s-au 
format alături de dumneavoastră, în ONG-urile în care 
aţi lucrat şi pe care le-aţi înfiinţat şi prin intermediul 
cărora aţi accesat proiecte şi aţi avut iniţiative inedite.  

― Tineri care au reuşit în carieră, pot să spun 
că sunt foarte mulţi. Aceştia au învăţat, astăzi au 
familie, au responsabilităţi şi îşi educă vlăstarele în 
spiritul credinţei ortodoxe şi al valorilor morale. În 
acest context, consider că este cea mai mare reuşită.  

Atunci când eram consilier al prefectului pen-
tru problemele romilor, a venit la mine o tânără care 
avea vârsta de 32 de ani, spunându-mi că a terminat 
liceul la seral, are un copil şi nu a lucrat niciodată cu 
carte de muncă. Este un exemplu pe care mi-l amin-
tesc şi care e destul de evident, pentru că tânăra 
respectivă a fost ambiţioasă, încât mi-a ascultat sfa-
turile de a urma Facultatea de Asistenţă Socială. A 
intrat la facultate, chiar a avut şi o bursă pentru 
romi, însă se confrunta cu neajunsurile, pentru că 
avea o familie de întreţinut. În acele momente, am 
îndrumat-o către un concurs de mediator sanitar în 
comunitatea de romi din localitatea Ciurea. Chiar 
dacă era o comunitatea diferită (n.n., căldărari) de 
cea din care-şi trăgea originile (n.n., ursari), datorită 
talentului pe care-l avea, fiind o bună interpretă de 
folclor lăutăresc, până la urmă romii din Ciurea au 
îndrăgit-o şi au acceptat-o. Uitaţi, astfel, după ani, a 
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devenit un mediator sanitar extraordinar, încât, as-
tăzi, lucrează la Primăria Municipiului Iaşi.  

― Fondurile europene accesate în ultimi ani de că-
tre România de la Uniunea Europeană au schimbat ima-
ginea etniei rome?  

― Aceasta este o întrebare foarte dificilă! Din 
punctul meu de vedere, fondurile europene au făcut 
mai mult rău, din păcate. Dacă ani de zile au fost 
fonduri structurale pentru formări profesionale, 
încât s-au făcut foarte multe cursuri, unde trebuia să 
le dăm celor înscrişi... bani ca să vină la şcoală, să le 
plătim naveta, să le dăm de mâncare etc. Fondurile 
pentru astfel de cursuri, din păcate, veneau în tran-
şe de finanţare: o dată la trei luni, la patru luni, iar 
organizaţiile, de cele mai multe ori, intrau în dificul-
tate, pentru că trebuiau să plătească furnizori, fac-
turi, cheltuielile aferente.  

Schimbarea pe care o dorim şi evoluţia de care 
avem nevoie nu se produc prin fonduri europene, ci 
se produc lucrând unul pentru celălalt, din dragos-
te.  

Cred că trebuie să ne axăm mai mult pe pro-
ducţie, şi atunci pe oamenii care ştiu să facă ceva ar 
trebui să-i orientăm spre meserii liberale şi, astfel, 
vom fi câştigaţi cu toţii.  





GRAIUL UCRAINEAN CU RĂSUNET 
PE TERITORIUL IAŞULUI 
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Victor Hrihorciuc (n. 1 septembrie 1950, oraşul Si-
ret, judeţul Suceava) – pensionar al Ministerului Afaceri-
lor Interne, preşedinte al Filialei Iaşi a Uniunii Ucraineni-
lor din România. Este fiul Anei şi al lui Dimitrie Hri-
horciuc. A absolvit Facultatea de Limbi Slave, Specializa-
rea rusă-română, a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi. 

• A întocmit mai multe lucrări de specialitate
având ca subiect de studiu legislaţia internă şi internaţio-
nală în domeniul frontierelor de stat şi în legătură cu 
acestea: traficul de persoane şi bunuri peste frontieră, 
contravenţii şi infracţiuni în domeniu; 

• Începând cu 2010, este membru corespondent al
ziarelor şi revistelor editate de Uniunea Ucrainenilor din 
România: „Curierul Ucrainean”, „Ukrainskii Visnek” 
(„Curierul ucrainean” în limba ucraineană), „Vilne slo-
vo” („Cuvântul liber”), „Naş Holos” („Cuvântul nos-
tru”); 

• A fost decorat de către preşedintele României cu
Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de „Cavaler” cu 
însemn pentru militari la data de 22 aprilie 2009. 
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u degeaba se spune că viaţa bate filmul; 
deşi şi-a dorit cu ardoare să fie actor, dom-
nul Victor Hrihorciuc a făcut un transfer 

de pe mica scenă pe marea scenă a vieţii publice, 
fiind un cunoscut translator, colaborator al Ministe-
rului Apărării Naţionale şi al Ministerului Afaceri-
lor Externe. Această activitate i-a deschis un orizont 
larg al cunoaşterii, cochetând cu slova tradusă din 
ucraineană şi rusă în română, dar şi invers. 

Astăzi, datorită meritelor deosebite pe care le-a 
acumulat de-a lungul timpului, este preşedintele 
Uniunii Ucrainenilor din Iaşi, care ne conturează 
trecutul şi prezentul, anticipând viitorul de succes al 
etnicilor ucraineni. 

În paginile care curg ca un izvor nesecat, veţi 
descoperi omul şi Comunitatea Ucrainenilor din 
târgul Iaşilor şi nu numai. 

― Domnule preşedinte al Filialei Iaşi al UUR, Vic-
tor Hrihorciuc, înainte de toate, ce ne puteţi spune despre 
dumneavoastră?  

― În primul rând, doresc să subliniez că sunt 
etnic ucrainean, născut la Siret, judeţul Suceava. 
Şcoala primară am urmat-o în localitatea natală Ne-
gostina. Încă de la începutul dialogului nostru, tre-
buie să menţionez că până în clasa a IV-a am învăţat 

N 
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în limba ucraineană, iar începând cu clasa a V-a, s-a 
trecut la studiul în limba română, limba şi literatura 
ucraineană fiind obiect de studiu alături de alte 
limbi străine, în cazul nostru, rusa şi franceza. Lice-
ul l-am făcut la Rădăuţi şi Siret, absolvindu-l în anul 
1969. Dorinţa mea, în baza rezultatelor obţinute de-a 
lungul anilor, prin participare la diferite concursuri, 
festivaluri şi acţiuni culturale, a fost de a deveni 
actor, obiectiv care nu s-a realizat, optând pentru 
filologie. În anul 1973, am absolvit Facultatea de 
limbi slave, specializarea limba şi literatura română 
şi rusă. În acea perioadă, studenţii aveau asigurate 
locurile de muncă la terminarea studiilor, iar eu am 
ales să lucrez la trupele de grăniceri, ca translator. 
Deşi paleta de alegere era destul de largă şi tentantă 
– asistent universitar, redactor la Agerpress, specia-
list la Arhivele Statului de la Piteşti pe linie externă 
–, se pare că balanţa a fost înclinată de apropierea 
de casă şi posibilitatea de a călători atât în ţară, cât 
şi în afara graniţelor.  

Pe timpul activităţii pe care am desfăşurat-o la 
Brigada de grăniceri din Iaşi, am participat la confe-
rinţe, consfătuiri, şedinţe de lucru, vizite de studii şi 
documentare în ţările din fostul spaţiu sovietic.  

De-a lungul anilor, am lucrat ca translator au-
torizat la Ministerul Apărării Naţionale şi Ministe-
rul Afacerilor Externe. Din luna mai (n.n., 2019), m-
am pensionat şi-mi desfăşor activitatea ca traducă-
tor autorizat pentru limba rusă şi ucraineană, cola-
borând cu birouri de traduceri, notariate, tribunale, 
organizaţii, companii din ţară, dar şi din Ucraina.  

 



121 

― Domnule preşedinte ce ne puteţi spune despre 
Ucraina şi ucraineni? Ce înseamnă etnonimul „ucra-
inţi”?  

― Numele „Ucraina” provine din termenul 
ukraina din slava veche răsăriteană, termen ce în-
seamnă „teritoriu de graniţă” sau „în teren”, „în 
ţară”. Este derivat din u („lângă”) şi substantivul 
slav krai („regat”, „ţinut”). Teritoriul şi-a primit 
acest nume fiindcă în momentul invaziei tătare din 
secolul al XIII-lea se afla în zona de frontieră a Rusi-
ei medievale. A fost cunoscută (mai ales în perioada 
ţaristă) şi sub numele de „Rusia Mică”, prin contrast 
cu „Rusia Mare”, când principatul său medieval s-a 
separat de restul Rusiei, în urma invaziei tătare. În 
limba ucraineană, kraina înseamnă „ţară”. 

Una dintre primele denumiri folosită pentru 
ucraineni a fost „Ruse” (pl.) şi „rusen” (sg.), fiind 
menţionată în anii 911-912 în acordurile cneazului 
Oleg cu Bizanţul. Una dintre variantele posibile de 
provenienţă ar fi de la toponimul „Rusi”. Această 
denumire pentru poporul ucrainean se utilizează 
începând din secolul al XIII-lea şi până la începutul 
secolului al XX-lea, iar din secolul al XVIII-lea până 
în secolul al XX-lea se utilizează concomitent cu 
denumirea de „ucrainţi”. 

Etnonimul „ucrainţi” se consfinţeşte spre sfâr-
şitul secolului al XVI-lea în documentele dedicate 
rebeliunii lui Grigorii Loboda şi Severin Nalivaiko, 
precum şi în cele referitoare la luptele cu tătarii. 
Etnonimul „ucrainţi” provine de la toponimul ţinu-
tului „Ucraina”, care la rândul său are mai multe 
ipoteze referitoare la apariţia sa. De exemplu, ucrai-

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_invazie_mongol%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_invazie_mongol%C4%83
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nenii (yкраїнці, ukrainţi, etnonimele istorice ruteni, 
rusinii, cazaci) sunt un popor european de ramură 
slavă, care în majoritatea lui trăieşte în Ucraina. 
Ucraineni mai pot fi întâlniţi şi în Polonia (sud-estul 
ţării), Belarus (extremul sud), Republica Moldova 
(în nord, inclusiv în Transnistria), România, în 12 
judeţe, Rusia (întreg sudul Rusiei, precum şi în Si-
beria), Kazahstan (în nord), Canada (Manitoba), 
Statele Unite ale Americii, Argentina, Brazilia, Aus-
tralia etc. 

 
― Ce ne puteţi spune despre limba ucraineană? 
 
― Limba ucraineană face parte, împreună cu 

belorusa şi rusa, din grupul limbilor slave de răsărit. 
Vorbitorul de ucraineană se înţelege foarte bine, de 
exemplu, cu vorbitorii de poloneză, slovacă, în gene-
ral cu vorbitorii de limbi slave. Totuşi, limba ucrai-
neană este o limbă distinctă de celelalte limbi slave, 
fiind singura limbă oficială a Ucrainei. În limba ucrai-
neană scrisă, se foloseşte alfabetul ucrainean, care are 
la bază alfabetul chirilic. Limba ucraineană îşi are 
originea din limba slavă veche, limbă vorbită în Ru-
sia Kieveană. Ea mai este cunoscută ca limba rutea-
nă. Ucraineana, împreună cu alte limbi slavone de 
est, descinde direct din limbajul colocvial folosit în 
Rusia Kieveană (secolele X-XIII).  

 
― În câteva fraze, conturaţi-ne o imagine a trecu-

tului şi prezentului ucrainenilor din România... 
 
― Pe teritoriul actual al României, ucrainenii 

trăiesc de-a lungul frontierei cu Ucraina, în Bucovi-

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Belarus
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Kazahstan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Canada
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Brazilia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Australia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Australia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83_oficial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucrainei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_ucrainean
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_slav%C4%83_veche
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia_Kievean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia_Kievean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rutean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rutean%C4%83


123 
 

na şi Maramureş, dar şi în Banat, Dobrogea (ca emi-
granţi). Din punct de vedere istoric, populaţia de 
naţionalitate ucraineană din România se împarte în 
următoarele categorii.   

Aşadar, cea mai veche şi cea mai numeroasă 
dintre aceste categorii sunt ucrainenii autohtoni din 
judeţele Maramureş şi Suceava, care trăiesc pe aces-
te teritorii din secolul al XII-lea. Mărturii arheologi-
ce şi lingvistice arată că o populaţie slavă de răsărit 
s-a aşezat pe meleagurile Maramureşului şi Bucovi-
nei încă din secolul al VI-lea. Cele mai multe sate 
locuite, astăzi, de către ucraineni sunt menţionate în 
vechile acte istorice (slavone în Moldova şi latino-
maghiare în Maramureş) din secolele al XIV-lea şi al 
XV-lea; satele Cândeşti şi Rogojeşti existau deja în 
secolul al XIV-lea. În anul 1998, satul Ruşcova din 
Maramureş a sărbătorit 625 de ani de la prima ates-
tare documentară. 

A altă categorie de ucraineni din România o 
reprezintă huţulii, numiţi huţani de către români, 
aceştia locuind în zona muntoasă a Bucovinei, pe vă-
ile superioare ale râurilor Suceava, Moldova, Moldo-
viţa şi Bistriţa Aurie. Ei au găsit condiţii favorabile 
pentru practicarea ocupaţiilor lor tradiţionale: păsto-
ritul, creşterea animalelor, munci forestiere, plutărit 
şi, de-a lungul timpului, au întemeiat un număr în-
semnat de sate şi cătune, locuite şi astăzi. Huţulii 
sunt renumiţi crescători de cai şi totodată maeştri în 
confecţionarea obiectelor din lemn, piele, os, dar au 
meşteşugit, şi, pe alocuri, practică, şi astăzi –, ţesu-
tul, broderia. 

Baza următoarei categorii de ucraineni din 
România o constituie cazacii zaporojeni. Primul val 
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migrator al acestora a avut loc după înfrângerea 
regelui suedez Carol al XII-lea în lupta de la Pol-
tava. Armata căzăcească a rămas la Bender, iar după 
moartea hatmanului Ivan Mazepa, Filip Orlic a or-
ganizat o cancelarie militară pentru căzăcimea 
ucraineană. Cazacii s-au răspândit, probabil, prin 
ţinuturile sudice ale Moldovei şi prin Dobrogea. 
Prezenţa lor în Galaţi şi Mahmudia este certă. Al 
doilea val de migraţiuni ale cazacilor ucraineni a 
avut loc în anul 1775, după distrugerea Sicei Zapo-
rojene şi lichidarea armatei căzăceşti de către Ţarina 
Ecaterina a II-a. O parte a cazacilor a căzut în iobă-
gie, alţii au migrat în afara Imperiului Rus, ajun-
gând până în Delta Dunării şi, mai târziu, în Voie-
vodina. 

O altă categorie a populaţiei de etnie ucrai-
neană este compusă din locuitorii a opt-zece sate 
din Banatul de Sud. Aceştia sunt locuitorii din zona 
Carpaţilor, care au migrat aici în a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea, în căutare de teritorii libere şi 
de locuri de muncă. 

Încă un grup de ucraineni a ajuns în România, 
ca urmare a mişcărilor de eliberare naţională dintre 
anii 1917 şi 1920 din Ucraina. Spre sfârşitul anului 
1920, România a devenit unul dintre centrele emi-
graţiei politice ucrainene din zona Niprului. 

După 1970, numeroşi etnici ucraineni din sate-
le maramureşene şi bucovinene au cumpărat gos-
podăriile şvabilor emigraţi, populând, astfel, locali-
tăţile care apoi devin majoritar ucrainene (Pogă-
neşti, Dragomireşti, Ştiuca, Remetea Mică, Bârsana).  
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În ultimii 15-20 de ani, a avut loc o deplasare 
în masă a ucrainenilor maramureşeni spre Banat, 
unde îi găsim lucrând în agricultură. 

― Câţi ucraineni trăiesc în România ? 

― Răspunsul la această întrebare este deosebit 
de greu de dat şi el depinde de situaţia politică din 
ţară la momentul respectiv. Se cunoaşte că pe tim-
pul migraţiei dintre cele două războaie mondiale, 
după unii autori, în România ar fi ajuns aproape un 
milion de ucraineni. În anul 1948, se considerau 
ucraineni un număr de 800.000 de cetăţeni ai Româ-
niei, iar la recensământul din anul 2002, au fost în-
registraţi 64.000 de ucraineni. Descreşterea poate fi 
justificată, în primul rând prin asimilare naturală, 
apoi şi prin faptul că unii dintre cetăţenii români de 
etnie ucraineană au început să „se teamă” de a fi 
„veşnicul străin” în ţară, adică de a nu fi român. O 
influenţă însemnată asupra scăderii numărului de 
ucraineni l-a avut şi migraţia actuală a forţei de 
muncă în străinătate, pentru o viaţă mai bună. De 
exemplu, din Maramureş aproape 5000 de ucraineni 
sunt plecaţi, la muncă, în Spania, Portugalia, Grecia, 
Italia. Cu banii câştigaţi s-au întors acasă, investind 
în localităţile de origine, aranjându-şi gospodăriile.  

În realitate, astăzi, în România, după unele 
surse, trăiesc cel puţin 300.000 de ucraineni, deşi 
mare parte dintre aceştia se declară români. În acest 
sens, Volodemer Buter, expert în domeniu, conside-
ră că în ţară trăiesc cam 130-140 de mii de ucraineni. 
Ca număr, ucrainenii, după ultimul recensământ, se 
află pe locul trei ca pondere în populaţia României. 
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― Vorbiţi-ne despre obiceiurile şi tradiţiile ucrai-

nenilor, în general, şi ale celor din România, în mod spe-
cial. 

 
― Ucrainenii din România ţin aceleaşi tradiţii 

şi obiceiuri ca şi ucrainenii din ţara de origine. Aşa-
dar, ucrainenii sărbătoresc Crăciunul de rit vechi la 
6 ianuarie, Anul Nou şi Sfântul Vasile la 14 ianuarie. 
Obiceiurile tradiţionale sunt legate, ca şi la majori-
tari, de diferite etape ale vieţii omului: naşterea, 
nunta, înmormântarea. Ca şi românii, ucrainenii res-
pectă, cu stricteţe, obiceiurile legate de diferite ano-
timpuri. 

 
― Domnule preşedinte, pe scurt, amintiţi-ne prin-

cipalele evenimente la care participaţi de-a lungul unui 
an calendaristic. Ucrainenii au o zi căreia îi acordă o 
atenţie deosebită? 

 
― Da, ziua de 9 martie are ecou aparte în su-

fletul fiecărui ucrainean, pentru că este ziua de naş-
tere a poetului naţional Taras Şevcenko. Această zi 
este sărbătorită cu mândrie de către cetăţenii români 
de origine ucraineană, dar asta nu înseamnă că nu-i 
sărbătorim şi pe ceilalţi titani ai culturii ucrainene. 

Pe de altă parte, organizăm mai multe festiva-
luri naţionale şi internaţionale printre care amintim: 
Festivalul colindelor ucrainene; Festivalul cântecu-
lui şi jocului ucrainean; Festivalul ouălor încondeia-
te; Festivalul concurs de interpretare a poeziei ucrai-
nene; Festivalul „Întâlniri bucovinene”; Festivalul 
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„Frunza de ulm”; Festivalul interetnic „Convieţu-
iri”, la care participă şi celelalte minorităţi din ţară. 

De asemenea, participăm la festivaluri şi ma-
nifestări culturale organizate în străinătate, printre 
care amintim: Festivalul „Întâlniri bucovinene”, 
Polonia, Ucraina; Festivalul de la Lujane, Ucraina; 
Festivalul „Dolia” pentru copii şi tineret din Ucrai-
na; Festivalul de muzică şi dans din Bulgaria; Expo-
ziţie de pictură din Cernăuţi, Ucraina, intitulată 
„Bucovina, trecut, prezent şi viitor”. 

― Ce ne puteţi spune despre structura organizato-
rică a Uniunii Ucrainenilor din România? 

― Uniunea Ucrainenilor din România îşi des-
făşoară activitatea aproape pe întreg teritoriul Ro-
mâniei, fiind constituită în anul 1946. În satele şi 
oraşele unde trăiesc ucrainenii, există organizaţii 
locale, iar la nivelul judeţelor - filiale judeţene. Or-
ganizaţia locală este cea mai mică unitate compo-
nentă a UUR dintr-o localitate şi poate fi înfiinţată 
din cel puţin 5 membri. Activitatea ei este condusă 
de un birou, care se alege o dată la 4 ani. UUR are 
următoarele filiale: Arad, Botoşani, Bucureşti, Caraş 
Severin, Cluj, Galaţi, Iaşi, Maramureş, Satu Mare, 
Suceava, Timiş şi Tulcea. 

― Uniunea Ucrainenilor din România este repre-
zentată în viaţa publică şi internaţională? 

― UUR este membră a Congresului Mondial 
al Ucrainenilor; a Congresului European al Ucrai-
nenilor; a Consiliului Mondial Ucrainean de Coor-
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donare; a Asociaţiei pentru legăturile cu ucrainenii 
de peste hotarele Ucrainei. Uniunea face parte din 
Consiliul pentru Minorităţile Naţionale din Româ-
nia. Prin publicaţiile sale, face parte din Asociaţia 
Presei Minorităţilor Naţionale. 

 În acest context, se cuvinte a trece în revistă 
principalele publicaţii pe care le edităm lunar la 
nivelul uniunii: „Curierul Ucrainean” (în limba ro-
mână); „Ukrainkyi Visnyk” (în limba ucraineană); 
„Vilne Slovo” (Cuvântul liber); „Nas Holos” (Glasul 
nostru), „Dzvinochok” (Clopoţel), revistă în limba 
ucraineană pentru copii.  

 Uniunea Ucrainenilor din România este re-
prezentată în Parlament de către deputatul Nicolae 
Petreţchi.  

― Ne puteţi aminti câteva personalităţi ale minori-
tăţii ucrainene din România? 

― La această întrebare nu aş putea răspunde 
complet, întrucât nu dispun de date şi informaţii 
referitoare la personalităţile din toate domeniile, dar 
vă pot prezenta, succint, o listă cu personalităţi din 
Bucovina de sud, având în vedere judeţele Suceava 
şi Botoşani, amintind, în special, scriitorii şi pictorii: 
Olga Kobeleanska, scriitoare, născută la Gura Hu-
morului; Silvestri Iaricevschi, scriitor ucrainean din 
Siret; Ioan Chideşciuc, eseist, critic literar, culegător 
de folclor ucrainean, Negostina, com. Bălcăuţi; 
Reguş Seserman Aspazia, doctor în filologie; Ion 
Cozmei, poet, scriitor, traducător din creaţia lui 
Taras Şevcenko; Ştefan Tcaciuc, scriitor, Dănila, 
com. Dărmăneşti; Ioan Reboşapcă, profesor univer-



129 

sitar, scriitor, Dărmăneşti; Ion Robciuc, profesor 
universitar, scriitor, Dărmăneşti; Iuri Lucan, scriitor; 
Corneliu Reguş, scriitor, Ipoteşti; Gheorghe Cega, 
scriitor şi culegător de folclor din Ulma; Mihai Vo-
loşciuc, poet şi pictor din Negostina, comuna Bălcă-
uţi; Eusebie Fraseniuc, scriitor, ziarist, de asemenea 
din Negostina; Ioan Bodnar, pictor din Rădăuţi ş.a. 

― Ce ne-aţi putea spune despre interferenţele ro-
mâno-ucrainene în spaţiul carpato-nistrean? 

― Este o temă interesantă pentru studiu şi de 
urmărit aceste interferenţe şi confluenţe în mai mul-
te domenii, cum ar fi: arheologie, istorie, artă şi cul-
tură, arhitectură, religie şi diplomaţie, însă, succint, 
mă voi referi la interferenţele istorice. Interesul pen-
tru o susţinere constantă şi de îmbunătăţire a dialo-
gului româno-ucrainean izvorăşte din trecutul în-
depărtat al culturii neolitice Tripoli-Cucuteni, care – 
timp de secole – a fost însoţită de legături culturale 
şi spirituale inepuizabile, a căror continuitate natu-
rală este inerentă pentru ambele naţiuni vecine. 
Considerăm că această latură a originilor noastre 
comune prin cultura neolitică Tripoli-Cucuteni nu a 
fost îndeajuns studiată şi merită o atenţie sporită 
din partea specialiştilor. 

Istoria de secole de coexistenţă româno-ucra-
ineană este plină de exemple de îmbogăţire recipro-
că, fructuoasă a valorilor culturale şi spirituale reci-
proce ale celor două popoare, prin legături de căsă-
torie dinastică. 

De exemplu, Eudochia, prinţesa de Kiev, a 
fost soţia domnitorului Ştefan cel Mare, iar prinţul 
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Mihai Visneţchii a fost însurat cu fiica domnitorului 
moldovean Ieremia Movilă.  

Pe pământul românesc, au fost înmormântaţi 
luptători înflăcăraţi pentru independenţa Ucrainei, 
Ivan Mazepa şi Filip Orlik. 

Iaşul are o relaţie specială cu Cernăuţiul, am-
bele oraşe fiind atestate documentar în acelaşi act, şi 
anume în Privilegiul din 1408 acordat negustorilor 
din Lemberg (azi Lvov) de Alexandru cel Bun, 
domn al Moldovei.  

În noiembrie 1577, atamanul cazacilor, Ivan 
Pidkova, a ocupat Iaşul şi s-a proclamat domnitor al 
Moldovei. 

În anul 1594, Iaşul a fost ocupat de liderii că-
zăcimii S. Nalyvayko şi G. Loboda. 

În apropierea Iaşilor, la Ţuţora, în 1620, a fost 
o bătălie între armata turcă şi polonă (din cea din
urmă făcea parte şi un regiment de cazaci aflat sub 
conducerea hatmanului Stanislav Jolkevskii) în care 
a fost ucis Mihailo Hmelnitsky, tatăl lui Bogdan 
Hmelniţkii, iar el a fost luat prizonier şi dus în Tur-
cia, unde a rămas timp de doi ani, reuşind să evade-
ze (după unele versiuni, a circulat zvonul că a fost 
răscumpărat de mama sa). 

Pe timpul domnitorului Vasile Lupu (1634-
1653), Iaşul a menţinut legături strânse cu Ucraina, 
iar în 1641, Mitropolitul Petro Mohyla a trimis la 
Iaşi o tiparniţă complet echipată, care acum se află 
expusă în incinta Muzeului „Dosoftei”. 

În scopul realizării izolării militare şi politice a 
Poloniei, Bogdan Hmelniţkii, la începutul anilor 
1650, a încercat să realizeze o relaţie cu ţările dună-
rene – Muntenia, Transilvania şi, în principal, cu 
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Moldova. În vara anului 1648, hatmanul a recurs la 
încercări de a convinge pe domnitorul Vasile Lupu 
din Moldova să stabilească relaţii de bună vecinăta-
te cu hatmanatul. Cu toate acestea, Vasile Lupu con-
tinua să sprijine guvernul polonez, care urmărea să 
folosească Moldova în lupta împotriva rebelilor. 
Pentru a preveni acest lucru, Bogdan Hmelniţki, sub 
presiunea hanului din Crimeea, Islam Giray al III-
lea, a început să pregătească o campanie militară 
împotriva domnitorului moldovean. În a doua ju-
mătate a lunii august a anului 1650, armata ucrai-
neană, numărând 60.000 de ostaşi, condusă de 
Hmelniţki, având sprijinul mai multor unităţi de 
tătari din Crimeea, care numărau 30.000 de ostaşi, 
au trecut Nistrul şi au intrat pe teritoriul principatu-
lui Moldovei. La începutul lunii septembrie 1650, 
cazacii au ocupat capitala principatului, Iaşi. Vasile 
Lupu a fost de acord cu pacea, a cărei principală 
condiţie a fost renunţarea Moldovei la uniunea cu 
Polonia. Astfel, între Ucraina şi Moldova s-au stabi-
lit relaţii de alianţă. Pentru a consolida legăturile 
politice cu hatmanatele, domnitorul moldovean s-a 
obligat să-şi dea fiica, Roksanda, să-i fie soţie fiului 
lui Bogdan Hmelniţki-Timosha. Căsătoria lui Timo-
sha cu Roksanda era necesară pentru hatman, în 
vederea consolidării influenţei faţă de Moldova şi 
totodată de a întări poziţia statului ucrainean.  

Pin intermediul Tratatului de Pace de la Iaşi 
din anul 1792, dintre Imperiul Rus şi Imperiul Oto-
man, turcii redau ruşilor ţinutul ucrainean dintre 
Bug şi Nistru, la nord de Marea Neagră. Tot prin 
intermediul acestui act, s-a recunoscut şi anexarea 
Hanatului Crimeii de către Rusia. 
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La sfârşitul Primului Război Mondial, la Iaşi, 
se aflau ambasadorii ţărilor membre ale Antantei. 
Acolo, în timpul negocierii lor, din luna noiembrie 
1918, a sosit şi o delegaţie a statului ucrainean, con-
dusă de Ivan Korostovetz. 

La Iaşi, misiunea Antantei a pregătit cu alba-
gardiştii ruşi intervenţia în partea de sud a Ucrainei. 

În anul 1917, pe fondul instabilităţii din Impe-
riul Rus, în interiorul trupelor ruseşti staţionate în 
România, a început o separare a soldaţilor ucrai-
neni. În acest context, la Iaşi, a fost creat Comisaria-
tul Armatei Ucrainene de pe frontul românesc, în 
frunte cu Corneliu Chebotarenko.  

Mai târziu, după recunoaşterea de facto a aces-
tuia, în anul 1918, comisariatul ucrainean primeşte 
denumirea de Comisariatul General al Ucrainei în 
România, iar Corneliu Chebotarenko devine comi-
sar general. Această structură a constituit baza pen-
tru crearea misiunii diplomatice oficiale a Ucrainei 
în România. 

 
― Vă rog să menţionaţi câteva personalităţi istori-

ce din Ucraina, care au legătură cu spaţiul de care ne 
ocupăm?  

 
― P. Orlik, Ioan Potcoavă sau Nicoară Potcoa-

vă, Ivan Mazepa, Nalivaiko Severin, Bogdan Zinovi 
Mihailovici Hmelniţki ş. a.  

 
― Să vorbim şi despre Filiala din Iaşi a Uniunii 

Ucrainenilor din România, filială pe care o coordonaţi. 
Când a luat fiinţă? Câţi membrii a avut la constituire? 
Câţi membri are în prezent?  
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― Organizaţia municipală Iaşi a luat fiinţă la 9 
decembrie 2007. În momentul constituirii, organiza-
ţia număra 16 membri, iar, în prezent, am ajuns la 
160 de membri şi simpatizanţi. Începând cu 2010, 
organizaţia din Iaşi a UUR a căpătat statutul de fi-
lială, şi cu sprijinul UUR a fost achiziţionat un sediu 
nou, până la acea dată funcţionând într-un spaţiu 
închiriat de la Primăria Municipiului Iaşi.  

― Vă rugăm să enumeraţi câteva dintre acţiunile 
pe care le organizează şi le desfăşoară Comunitatea 
Ucrainenilor din Iaşi. 

― Trebuie de la bun început să precizez că pe 
lângă acţiunile pe care le organizăm şi le desfăşu-
răm la Iaşi şi nu numai, mai participăm la acţiunile 
altor filiale, dar şi în străinătate, cu precădere în 
Ucraina, mai exact în cele trei regiuni limitrofe Ro-
mâniei, şi anume Vinniţa, Cernăuţi, Ivano Frankivsk, 
dar şi în Republica Moldova, respectiv Bulgaria.  

Invitaţii am avut şi din Italia, Anglia, Polonia, 
Federaţia Rusă, dar nu le-am putut onora, din cauza 
costurilor ridicate. În al doilea rând, trebuie să ştiţi 
că acţiunile pe care le desfăşurăm pe parcursul unui 
an, şi nu sunt puţine (între 20-25 de acţiuni), se des-
făşoară în baza planului de acţiuni cultural-sportive 
anual, care se elaborează de fiecare filială în parte, la 
sfârşitul anului, şi se aprobă de către Consiliul UUR 
în limita sumelor repartizate pentru fiecare filială, 
din bugetul primit pentru anul respectiv.  

În principiu, filiala noastră organizează şi des-
făşoară următoarele acţiuni: Sărbătorirea Crăciunu-
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lui pe rit vechi, 7 ianuarie; Marcarea Zilei limbii 
materne, 21 februarie; Sărbătorirea poetului Mihai 
Eminescu şi a scriitorului de etnie ucraineană Ştefan 
Tcaciuc, fost preşedinte al UUR şi deputat în Parla-
mentul României; Ziua internaţională a dreptului 
femeilor şi a păcii; Zilele poetului naţional ucrai-
nean „Taras Şevcenko”, 10 martie; Zilele monumen-
tului şi a locurilor istorice; Zilele cărţii şi ale dreptu-
lui de autor; Tradiţii şi inovaţii în domeniul culinar 
specific ucrainean; Participarea la acţiunile organi-
zate de diferite asociaţii la Festivalul de Muzică şi 
Film în aer liber; Marcarea Zilei Naţionale a Ucrai-
nei, 24 august; Participare la acţiunile din cadrul 
„Zilelor Iaşului”; Festivalul minorităţilor „Conflu-
enţe”; Evocări literare ale poeţilor de etnie ucrai-
neană; Ziua limbii ucrainene în România; Şezători 
populare interetnice; Expoziţii de artă culinară spe-
cifică minorităţilor; Audiţii muzicale din folclorul 
minorităţilor ieşene; Marcarea Zilei minorităţilor, 18 
decembrie; Participarea la festivalul datinilor şi a 
colindelor ucrainene ş.a. 

 
― Observăm că – pe parcursul unui an calendaris-

tic – organizaţi foarte multe manifestări culturale. Aveţi 
anumite parteneriate încheiate între dumneavoastră şi 
anumite unităţi şcolare din Iaşi? La aceste evenimente, 
Uniunea Ucrainenilor din Iaşi cu ce se prezintă? 

 
― Ca orice filială care se respectă, încă de la 

constituire, ne-am pus problema înfiinţării unor 
formaţii cu care să putem organiza acţiuni proprii 
sau să ne prezentăm la acţiunile organizate de alte 
filiale, de organele, organizaţiile din Iaşi, din alte 
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oraşe, dar şi din Ucraina. În consecinţă, în anul 2010, 
am încheiat un acord de colaborare cu Colegiul Na-
ţional de Arte „Octav Băncilă” din Iaşi. În baza aces-
tui acord, am format un nucleu de elevi care au fă-
cut un stagiu de pregătire în domeniul artei dansu-
lui popular ucrainean la Şcoala de Artă din 
Kolomeia, regiunea Ivano Frankivsk, sub coordona-
rea doamnei profesoare Rodica Fălişteanu.  

La scurt timp, s-a constituit Ansamblul „Ve-
selka” (în traducere, Curcubeul) care, datorită mă-
iestriei interpretative, se menţine la cel mai înalt 
nivel. 

Nu ne-am oprit aici, încât, apoi, cu sprijinul 
prof. Ilie Gorovei (în prezent, director-adjunct al 
Colegiului Naţional de Arte „Octav Băncilă”), am 
alcătuit grupul vocal instrumental „Bukovenka”, 
alcătuit din studenţi din Ucraina, dar şi din studenţi 
de etnie ucraineană, tineri care studiază în instituţii-
le de învăţământ superior din Iaşi. 

Acum trei ani (n.n., 2016), am mai constituit 
un grup de dansatori, format din copii de grădiniţă, 
grup care se numeşte „Sadoc”, în traducere „Grădi-
niţa”. 

Pentru realizarea unor acţiuni şi evenimente 
colaborăm şi cu alţi membrii simpatizanţi ai organi-
zaţiei noastre, cum ar fi solişti vocali şi instrumen-
tişti de la Colegiul „Octav Băncilă”, dar şi studenţi 
sau profesori din Ucraina. 

Cu finanţarea asigurată de către Uniunea 
Ucrainenilor din România, dar şi cu sprijin primit 
din Ucraina, în unele situaţii, precum confecţionarea 
costumelor de scenă pentru ansamblul „Veselka”, 
acestea fiind realizate în Ucraina, am apelat la o 
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fabrică renumită, corporaţie care confecţionează 
costume pentru marile ansambluri din Ucraina, 
Canada, SUA etc. 

― În urma celor precizate de dumneavoastră, con-
statăm că aveţi o bună comunicare cu autorităţile locale 
şi nu numai. În câteva fraze, ne puteţi contura această 
colaborare?  

― Încă de la constituire, ne-am propus ca o-
biectiv realizarea unor relaţii de colaborare cu insti-
tuţiile locale şi aici avem în vedere Instituţia Prefec-
tului, Consiliul Judeţean, Primăria. În acest sens, am 
folosit relaţiile pe care le-am avut prin prezenţa 
noastră la diverse manifestări, încât, atunci când am 
avut ocazia, am venit cu propuneri pentru realiza-
rea unor acţiuni comune.  

În acelaşi mod, am realizat o colaborare deo-
sebit de fructuoasă cu organizaţiile studenţeşti, rea-
lizând câteva acţiuni de anvergură, în aer liber, mai 
mulţi ani la rând, evenimente pe care, cu părere de 
rău, în ultimii ani, nu le-am mai repetat. 

Ca urmare a colaborării noastre cu Primăria, 
Municipiul Iași s-a înfrăţit cu oraşul Cernăuţi din 
Ucraina. Prezente în Ucraina, la începutul lunii oc-
tombrie 2012, autorităţile locale ieşene au semnat cu 
omologii lor un acord de înfrăţire. Actul de înfrăţire a 
Iaşului cu Cernăuţiul a fost pe deplin conturat la 15 
octombrie 2012, când, la Palatul Roznovanu, s-a 
semnat ultima parte a acordului de colaborare între 
cele două oraşe. Actul semnat prevede o colaborare 
mai strânsă în domeniile social, economic şi cultu-
ral.  
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― Ce ne puteţi spune despre olimpiada de limbă şi 
literatura ucraineană, care s-a desfăşurat – nu de mult – 
la Iaşi?  

― Anual, Ministerul Educaţiei Naţionale din 
România în parteneriat cu Uniunea Ucrainenilor din 
România organizează Olimpiada de limbă şi literatură 
ucraineană maternă, pentru elevii din clasele V-XII. 
De regulă, acest concurs se desfăşoară în centre uni-
versitare. Aşadar, în anul 2019, Olimpiada Naţiona-
lă de Limbă şi literatură ucraineană maternă s-a 
desfăşurat la Iaşi, în perioada 22-25 aprilie, iar gaz-
da concursului a fost Universitatea Naţională de Ar-
te „George Enescu”. 

Pentru a sprijini tinerii participanţi şi a le ura 
succes la olimpiadă, concurs care este inclus în ca-
lendarul olimpiadelor naţionale şcolare, la deschi-
derea evenimentului a participat Ambasadorul 
Ucrainei în România, Excelenţa Sa Oleksandr Ban-
kov, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din Româ-
nia, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei.   

La cea de a XXVII-a ediţie a Olimpiadei Naţi-
onale de Limbă şi literatură ucraineană din Româ-
nia au participat 80 de elevi din judeţele Caraş-
Severin, Timiş, Suceava şi Botoşani. 

― Domnule preşedinte, sunt mulţi studenţi din 
Ucraina care studiază în instituţiile de învăţământ supe-
rior din Iaşi?  

― În anii anteriori, numărul acestora era des-
tul de mare, ajungând până la 100 de studenţi pe an. 
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În ultimii ani, numărul acestora a scăzut. În prezent, 
din câte cunosc, în instituţiile de învăţământ superi-
or, învaţă circa 60 de studenţi. Aceştia studiază la 
medicină, filologie, politehnică. Nu trebuie uitat că, 
anual, vin la Iaşi, pentru perfecţionare, în diferite 
programe, circa 5-10 profesori, care-şi pregătesc 
lucrările de doctorat sau participă la diferite acţiuni, 
evenimente culturale, conferinţe. 

― Ce ne puteţi spune despre personalităţile care au 
făcut sau fac parte din organizaţia pe care o reprezentaţi? 

― Printre actualii sau foştii membri şi membrii 
simpatizanţi ai filialei noastre, aş putea aminti cer-
cetători în domeniul lingvistic: regretatul prof. 
univ., dr. în filologie, Ioan Lobiuc; profesorii şi asis-
tenţii universitari, specialişti în filologie, Macovei 
Timofte, Leonte Ivanov, Nataşa Manole, Ludmila 
Bejenaru, Marina Vraciu; profesori emeriţi de la 
licee din Iaşi, dar şi alţi specialişti din diferite do-
menii de activitate. 



CĂUTĂRILE INTERIOARE ŞI 
DRAGOSTEA PENTRU CULTURĂ 

CONTURATE CU PENIŢA 
SUFLETULUI PRIN SCRIS 
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Leonte Ivanov (n. 24 iunie 1961, Manolea, Sucea-
va) – profesor universitar. Este fiul Ecaterinei (născută 
Andrian) şi al lui Andrei. A absolvit Facultatea de Filolo-
gie, specializarea română-rusă a Universităţii „Al.I. Cu-
za” din Iaşi. Doctor în ştiinţe umaniste al Universităţii 
„Al.I. Cuza” din anul 2003, cu teza Ipostaze ale străinului 
în literatura română (1840-1948). Imaginea rusului şi a Rusi-
ei.  

Lucrări esenţiale 
Cărţi de autor: 
− Marele Inchizitor. Dostoievski – lecturi teologice, Polirom, 

Iaşi, 1997;  
− Imaginea rusului şi a Rusiei în literatura română. 1840-

1948, Cartier, Chişinău, 2004;  
− Studii tolstoievskiene. Retrospecţii literare, Timpul, Iaşi, 

2007; 
− Prezenţe culturale româneşti în spaţiul rus: Antioh Cante-

mir şi Nicolae Milescu Spătarul. Corespondenţă 
particulară şi diplomatică, Editura Muzeului Na-
ţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013; 

− Ruşii lipoveni în studii şi documente (I), Editura C.R.L.R, 
Bucureşti, 2015; 

− Ruşii lipoveni în studii şi documente (II), Editura C.R.L.R, 
Bucureşti, 2019. 

Ediţii îngrijite: 
− Prinţesa Cantemir. Portret de epocă şi corespondența inedită, 

Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2005; 
− F. M. Dostoievski, Jurnal de scriitor, Polirom, Iaşi, 2008; 
− Prinţii Antioh şi Maria Cantemir în documente de epocă, 

Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2011; 
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− Lev Tolstoi, Cazacii. Poveste caucaziană din 1852, Trei 
pustnici în volumul Lev Tolstoi, Sonata Kreu-
tzer şi alte povestiri, Polirom, Iaşi, 2012, pp. 81-
244, pp. 315-322;  

− Ivan Aksakov, Scrisori din Basarabia, Editura Universită-
ţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2014; 

− F.E. Melnikov, Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe de Rit 
Vechi. Partea I, Editura Comunităţii Ruşilor Li-
poveni din România, Bucureşti, 2014; 

− M.I. Lermontov, Un erou al timpului nostru, Polirom, 
Iaşi, 2015; 

− Dostoievski, Scrisori (I), Polirom, Iaşi, 2018; 
− Ghiorghi Vladimov, Ruslan cel credincios. Povestea unui 

câine de pază, Polirom, Iaşi, 2018. 
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n paginile care deschid interviul realizat cu 
profesor universitar, doctor în filologie, Leon-
te Ivanov, vom descoperi viaţa şi activitatea 

Domniei Sale, de la începuturi şi până la prezentul 
maturităţii universitare.  

În urma discuţiilor avute cu domnul profesor, 
descoperim trecutul familial sănătos în care se dez-
voltă şi creşte copilul Leonte, educaţia primită în 
familie fiind baza viitorului strălucit al slavistului, 
traducătorului, scriitorului. 

Copilăria este marcată de oaza de linişte des-
coperită în preajma pădurilor şi izvoarelor, trăind în 
lumea cărţilor şi a filmului datorită meseriei pe care 
o avea tatăl, piloni care-l vor susţine şi-l vor forma
în cariera de autodidact. 

Povestea este una simplă: mediul sănătos, fa-
milia unită, lectura, interesul pentru cultură vor sta 
la baza formării intelectualului Leonte Ivanov care 
va creiona în cărţile sale poveşti reale ale unor oa-
meni care au influenţat şi au fost nume mari în lite-
ratura rusă, devenind un cercetător în filologie şi un 
mânuitor al condeiului, imprimând în litere aurite şi 
pline de realitate istoria neamului, preluată de la 
înaintaşi. 

I 
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Suferinţa este cu atât mai mare, cu cât ruşii li-
poveni sunt disipaţi, ducând la o ramificare a aces-
tora în toată lumea.  

Preocupat fiind de istoria neamului starover, 
domnul profesor este printre puţinii intelectuali 
care transpune în pagini de un realism profund via-
ţa obijduitoare a înaintaşilor care au fost asupriţi şi 
dezrădăcinaţi din ţara mamă. Pentru a-l cunoaşte pe 
domnul profesor, dar mai ales pentru a-i descoperi 
opera şi activitatea, vă invităm să daţi curs lecturării 
acestui interviu. 

― Înainte de a încerca să aflăm câte ceva despre 
apropierea dumneavoastră de carte, avem câteva curiozi-
tăţi legate de copilul Leonte. Cum arăta familia în care aţi 
crescut şi v-aţi format? 

― O familie normală, într-o perioadă nu toc-
mai normală din istoria acestei ţări. Anii colectiviză-
rii, ai deschiaburirii, cu bunicul dinspre mamă în 
închisoare, pentru că s-a opus să-i fie rechiziţionate 
(fără plată) bunurile din gospodărie, cu unul dintre 
părinţi exmatriculat din liceu pentru că nu avea 
„origini sociale sănătoase”. Cu toate acestea, o copi-
lărie fericită, muncită, petrecută într-un sat înconju-
rat de păduri, fără conflicte etnice majore, cu părinţi 
care-şi găseau timp să se ocupe şi de copii, pe care-i 
iubeau şi încercau să-i ţină, pe cât era posibil, depar-
te de noianul de griji ce le aveau în acei ani. 

― Cum era satul tradiţional, cel care a fost ales de 
strămoşi pentru a-şi duce traiul?  
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― La descălecatul lor în Principatele dunărene, 
ruşii lipoveni au căutat să găsească un colţ din pa-
tria pierdută, colţ ce se reducea la trei elemente 
esenţiale: o pădure, un curs de apă, un loc ferit de 
ochii neprietenilor. Faptul că majoritatea aşezărilor 
cu ruşi lipoveni se află în Moldova, principat vecin 
atunci cu Imperiul rus, nu este întâmplător: în cazul 
în care situaţia din patria părăsită s-ar fi schimbat şi 
s-ar fi pus capăt prigoanei declanşate la adresa lor, 
cei de veche credinţă puteau reveni cu uşurinţă în 
imperiu. Însă, până în 1905, acest lucru nu s-a petre-
cut, iar cei care s-au întors în Rusia, înainte sau du-
pă acest an, au regretat pasul făcut. 

Manolea copia în multe privinţe satul tradiţi-
onal rusesc, cu un specific arhitectural al caselor, cu 
un anume mod de organizare a gospodăriei, cu iaz, 
baie de abur, livadă. Locuitorii ei se distingeau prin 
vestimentaţia aparte, prin obiceiurile şi tradiţiile bi-
ne conservate, prin limba vorbită, un idiom oprit în 
dezvoltarea lui odată cu emigrarea din patria istori-
că, la începutul veacului al XVIII-lea. 

― Care este imaginea sfintei Biserici din universul 
satului şi imaginea creştinilor adunaţi în zi de sărbătoa-
re? 

― Biserica Ortodoxă de Rit Vechi îşi are meri-
tul de a-i fi strâns în jurul ei pe ruşii lipoveni, de a le 
fi inoculat principiile creştine, de a le fi insuflat sen-
timentele de dragoste, întrajutorare şi respect reci-
proc. Mănăstirile starovere au fost nu doar locuri de 
rugăciune şi reculegere, dar şi centre de propagare a 
culturii, pentru că aici copiii învăţau carte biseri-
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cească, tinerii deprindeau cântatul psaltic, bătrânii 
şi cei lipsiţi de mijloace materiale găseau în locaşul 
monahal hrană şi adăpost. La Mănăstirea cu hramul 
„Sfântul Nicolae” din Manolea, a funcţionat o tipo-
grafie, s-au tipărit cărţi, şi nu doar pentru uzul li-
turgic, aici s-au retras pentru o vreme sau pentru 
totdeauna mari personalităţi din sfera Teologiei din 
Rusia. 

Şi astăzi, în zile de sărbătoare, la încheierea 
slujbei, strada se umple de lume, există o vestimen-
taţie doar pentru biserică a enoriaşilor, cea a femei-
lor este viu colorată, îţi încântă ochii, cea a bărbaţi-
lor e mai sobră, de culori închise. 

― Povestiţi-ne despre paşii premergători carierei 
universitare? 

― Ce-aş putea spune: „cetitul cărţilor, bucuria 
nebunilor”, dacă e să parafrazăm spusele cronicaru-
lui. Mi-a plăcut să citesc de mic, să am propria-mi 
bibliotecă. Şi să văd filme. În această ultimă privin-
ţă, fusesem un privilegiat: tatăl meu era operator 
cinema la Căminul cultural din Manolea; am petre-
cut o bună parte din copilărie şi adolescenţă în sala 
de proiecţie, dar şi prin satele învecinate, când se 
pleca în marşut1 cu caravana cinematografică. Ca-
ravana era de fapt o căruţă sau o sanie, după ano-
timp, cu două mârţoage împrumutate de la C.A.P., 
în care se încărcau aparatul de proiecţie, rolele fil-
mului, difuzorul, generatorul care producea curent 
electric şi transformatorul, ce mai, un întreg arsenal. 

1 Desigur, de la germ. Marsch-rute. 
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Era unda de poezie din acei ani, cu vizitarea satelor 
învecinate, cu drumuri prin pădure, într-o vreme 
când mai existau prin zonă lupi, cu filme în concurs, 
cu multe producţii ruseşti, cu destule experimente 
tehnice: filme pe ecran panoramic, filme în relief.  

Lectura, filmele şi, desigur, educaţia din fami-
lie m-au format. La şcoala la care studiasem, profe-
sorii calificaţi puteau fi număraţi pe degete; cu no-
roc, prindeai doi sau trei într-un an şcolar. 

― Când se îndreaptă paşii dumneavoastră spre 
centrul universitar ieşean? Care sunt primele amintiri 
legate de marele oraş? 

― Iaşii sunt un oraş de care te îndrăgosteşti 
uşor, la prima vedere. Am păşit pe străzile lui prima 
oară în 1980, urbea mai păstra câte ceva din aerul 
patriarhal, boem. N-a fost neapărat alegerea mea, 
primisem repartiţie în această localitate, imediat 
după absolvirea liceului din Suceava. Am lucrat o 
vreme în domeniul medical, în Iaşi, Bivolari şi Paş-
cani, după care am dat admitere la Facultatea de 
Filologie. Abia atunci, în anii de studenţie, am cu-
noscut mai îndeaproape viaţa culturală ieşeană, pe 
câţiva dintre scriitorii născuţi ori stabiliţi aici, am 
mai dat şi pe la bibliotecă. Un eveniment deosebit 
din acea perioadă l-a reprezentat revolta studen-
ţească din 1987, unul din puţinele proteste din acest 
oraş în anii dictaturii ceauşiste. 

După care, o nouă repartiţie, la terminarea 
studiilor, de data aceasta la Gheorghieni, la cel mai 
bun liceu de acolo, „Salamon Ernő”. Era toamna lui 
1989, plutea ceva în aer, în mai toate ţările comunis-
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te se schimbase regimul; România, ca întotdeauna, 
mai la urmă, dacă nu chiar ultima. La Gheorghieni, 
am rămas trei ani, iar când au început să se scoată 
posturi la concurs în Iaşi, mi-am luat rămas-bun de 
la cochetul oraş harghitean şi am revenit pe malul 
Bahluiului.  

 
― Ce ne puteţi spune despre protopopul Avvakum; 

ce a însemnat el pentru Ortodoxia de Rit Vechi? 
 
― Protopopul Avvakum Petrov e unul dintre 

stâlpii Ortodoxiei de rit vechi, un biruitor în lupta 
cu mai marii lumii de atunci pentru păstrarea intac-
tă a valorilor Bisericii ruse. De curând, principala sa 
operă, Viaţa protopopului Avvakum scrisă de el însuşi, 
a cunoscut, datorită Marinei Vraciu, o excelentă 
transpunere în limba română şi, în felul acesta, una 
dintre cele mai captivante cărţi ale literaturii medie-
vale ruseşti a pătruns şi în spaţiul nostru cultural. 
Cartea a fost redactată în ultimul loc de detenţie al 
protopopului, la Pustozersk, dincolo de Cercul Po-
lar, şi a reprezentat un pas hotărâtor în naşterea 
literaturii ruse ca disciplină autonomă. Un text no-
vator, ce sfida canoanele hagiografice – în sensul că 
Avvakum îşi descria propria existenţă, ceea ce re-
prezenta „un nemaivăzut act de trufie”, căci el nu 
era nici sfânt, nici mare comandant de oşti ori cine 
ştie ce om de vază –, în fond, o „biografie a sufletu-
lui”, relatarea unor fapte de viaţă care puteau sluji 
celorlalţi drept pilde, asociate cu descrierea momen-
telor de cumpănă şi de mare nevoinţă, precum cele 
ale multpătimitului Iov.  
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Viaţa lui Avvakum a fost o continuă prigoană: 
din cei 62 de ani cât i-a fost dat să trăiască, 25 şi i-a 
petrecut în surghiun, prin Siberia ori în nord, dinco-
lo de Cercul Polar, „printre oameni buni” sau, cel 
mai adesea, „printre lupi”. A fost, fără voia lui, unul 
dintre descoperitorii de noi ţinuturi, fiind trimis, 
sub escorta oamenilor din suita voievodului Afa-
nasie Paşkov, în expediţia din Dauria, un ţinut în 
care a ajuns la un moment dat şi cărturarul moldav 
Nicolae Milescu Spătarul. De altminteri, cei doi au 
fost contemporani, protopopul îşi scria povestea 
vieţii în momentul în care Milescu Spătarul pornea 
spre îndepărtata Chină din porunca ţarului Aleksei 
Mihailovici. 

Avvakum va sfârşi pe rug în 1682, la Pusto-
zersk, odată cu alţi trei mucenici întru credinţă: pre-
otul Lazar, diaconul Fiodor şi călugărul Epifanie. 
Biserica Ortodoxă de Rit Vechi l-a trecut pe Avva-
kum în rândul sfinţilor, în vreme ce opera acestuia e 
un mare câştig al literaturii lumii. 

 
― Cum arată Comunitatea Ruşilor Lipoveni din 

România după anii 90?  
 
― Înfiinţarea Comunităţii Ruşilor Lipoveni în 

primele luni ale anului 1990 a fost o idee extrem de 
inspirată: existenţa ei i-a ajutat pe reprezentanţii a-
cestui mic grup etnic să se redescopere ca etos, să se 
adune şi să se cunoască între ei, să-şi limpezească 
datele despre trecut, să-şi cultive valorile. S-au con-
stituit comunităţi locale în principalele localităţi în 
care trăiau compact sau disipat reprezentanţii aces-
tui grup minoritar, s-au construit Case de cultură, 
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au început să se desfăşoare activităţi care să-i atragă 
pe ruşii lipoveni, să le promoveze tradiţiile, cântece-
le, într-un cuvânt, valorile spirituale. O mare atenţie 
s-a acordat studierii limbii ruse de către tineri şi 
perfecţionării rusei vorbite de adulţi, stabilirii de 
relaţii cu personalităţi şi instituţii din patria istorică 
a ruşilor lipoveni, valorificării potenţialului artistic 
şi creator al membrilor Comunităţii. Din păcate, 
Comunitatea nu a beneficiat tot timpul de cea mai 
bună conducere, n-a dat dovadă de spirit vizionar, 
iar deschiderea ei pentru cultura scrisă, pentru sal-
varea arhivelor şi valorificarea moştenirii spirituale 
starovere s-a făcut destul de târziu.  

Comunitatea arată din ce în ce mai bine, e pă-
cat că fenomenul îmbătrânirii şi al declinului demo-
grafic i-a afectat şi pe ruşii lipoveni, satele acestora 
devin din ce în ce mai pustii, se constituie comuni-
tăţi starovere în Italia, Spania, Germania; or, această 
fragmentare a grupurilor compacte, această disipare 
a tinerilor în întreaga lume nu pot decât să ne îngri-
joreze.  

― Despre poveştile trăite şi despre grupul etnic al 
staroverilor s-au scris, după anii 90, mii şi mii de pagini. 
O parte dintre acestea se regăsesc în revista „Kitej-grad”. 
Oferiţi-ne o incursiune în lumea revistei şi punctaţi-ne 
principalele documente traduse şi prezentate în paginile 
acesteia. 

― Din capul locului, revista „Kitej-grad” s-a 
dorit să fie altceva decât „Zorile”, ba chiar altceva 
decât publicaţiile culturale de la noi. În primul rând, 
şi-a propus recuperarea trecutului micului grup 
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etnic al ruşilor lipoveni, prin publicarea documente-
lor care atestau prezenţa şi activitatea lor pe parcur-
sul celor trei secole de la descălecarea lor în Princi-
pate. Apoi, voia să ofere cititorilor români mai mul-
te date despre ceea ce îi este propriu acestei minori-
tăţi, despre zestrea lor culturală, despre obiceiuri, 
tradiţii, ocupaţii, despre specificul credinţei. A în-
cercat să schiţeze un portret etnic al rusului lipo-
vean şi să-l proiecteze în afară, înspre cititorul din 
rândul populaţiei majoritare. Multe pagini ale revis-
tei au fost consacrate promovării valorilor spirituale 
ale lipovenilor în rândul românilor şi ale românilor 
în rândul ruşilor lipoveni, pentru o mai bună cu-
noaştere reciprocă. S-au tradus creaţii în versuri şi 
proză ale scriitorilor ruşi în română, dar şi nume-
roase texte ale autorilor români în rusă. Mulţi dintre 
autorii ruşi din emigraţie ori rămaşi în ţară, însă 
ostracizaţi şi condamnaţi să scrie literatură de sertar 
au cunoscut o primă versiune a creaţiei lor în limba 
lui Eminescu, în paginile acestei reviste (Boris Zai-
ţev, Varlam Şalamov, Mihail Osorghin, Konstantin 
Leontiev, Gaito Gazdanov, Nikolai Kliuev, Irina 
Grekova, Oleg Volkov ş. a.).  

 
― Domnule profesor, nu de mult, în satul Mano-

lea, comuna Forăşti, a avut loc un eveniment care va 
dăinui în istorie şi va contura activitatea Comunităţii 
Ruşilor Lipoveni din România. Nu dezvăluim mai multe, 
ci vă invităm pe dumneavoastră să ne spuneţi despre ce 
este vorba? 

 
― Da, într-adevăr, la Manolea, s-a inaugurat 

sediul Comunităţii Ruşilor Lipoveni, iar apoi s-a 
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dezvelit un bust al lui Fiodor Evfimievici Melnikov, 
unul dintre liderii spirituali ai ortodoxiei de rit 
vechi, refugiat din Rusia şi trăitor, în ultima parte a 
vieţii, la mânăstirea cu hramul „Sf. Nicolae” din 
această localitate. Continui să cred că este cea mai 
importantă personalitate a emigraţiei ruse poposită 
în spaţiul românesc, autorul unor cărţi de referinţă 
din domeniul Teologiei; una dintre ele, Scurtă istorie 
a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, începută la Fântâna 
Albă şi isprăvită la Manolea, a rămas în manuscris 
vreme de o jumătate de secol şi a fost tipărită la 
Barnaul, în 1999. De curând, s-a publicat şi versiu-
nea în română a primei părţi din această lucrare, 
într-o ediţie critică, cu importante anexe documen-
tare, ce întregesc cunoştinţele noastre despre peri-
oada petrecută de Melnikov în spaţiul românesc. 

În după-amiaza aceleiaşi zile, în sala de confe-
rinţe a Casei de cultură din Manolea, a avut loc şi o 
masă rotundă consacrată Sfinţilor Chiril şi Metodiu, 
precum şi culturii scrise în general, un eveniment ce 
merită de asemenea menţionat.  

 
― Amintind de această personalitate a ortodoxiei 

de rit vechi, prezentaţi-ne un portret care să-i contureze 
viaţa şi opera. 

 
― M-a preocupat personalitatea lui Fiodor 

Evfimievici Melnikov şi pentru că a trăit, aproape 
un deceniu şi jumătate, în satul în care m-am născut 
şi cunoşteam destul de multe despre el din povesti-
rile celor care l-au prins în viaţă, în primul rând ale 
tatălui meu. În plus, am găsit la Biblioteca Centrală 
Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi câteva din-
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tre broşurile pe care le-a publicat la Chişinău sau la 
Bălţi şi, în felul acesta, mi-am putut forma încă de 
pe atunci o imagine despre cine a fost şi despre rea-
lizările sale. Însă Melnikov este cunoscut printre 
adepţii vechii credinţe în primul rând prin Scurta 
Istorie a Bisericii Ortodoxe de rit vechi, o lucrare a cărei 
primă parte este gata de tipar în dublă versiune, 
română şi rusă, într-o ediţie revizuită şi adăugită, şi 
care e foarte importantă tocmai pentru că a fost scri-
să din interiorul fenomenului starover, de un condei 
experimentat, cu har.  

Feodor Evfimievici Melnikov şi-a găsit adă-
post în România în anul 1931, fugind de persecuţiile 
bolşevice, şi a trăit până în 1960. Din anul 1947 până 
în anul morţii, a vieţuit la Manolea, la Mânăstirea cu 
hramul „Sf. Nicolae”, unde a şi scris. Din păcate, nu 
ştim nimic despre soarta manuscriselor redactate 
acolo. Este autorul unor lucrări de istorie a bisericii, 
unor lucrări apologetice, polemice şi de combatere a 
ateismului, dar şi a unor lucrări de dogmatică, lu-
crări foarte bine primite şi, aş spune, înscrise în se-
colul de aur al literaturii ortodoxe de rit vechi, o 
perioadă restrânsă ca timp (1905-1917). 

― F.E. Melnikov a avut de pătimit pentru că s-a 
implicat în păstrarea în cadrul Bisericii Ortodoxe de Rit 
vechi a calendarului iulian. Vorbiţi-ne despre viaţa tu-
multuoasă pe care a dus-o acest lider spiritual al sta-
roverilor. 

― Din păcate, din 1948, regimul de care a fugit 
Melnikov din Rusia s-a instaurat şi aici, iar persecu-
ţiile au continuat; Fiodor Evfimievici n-a avut nici la 
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noi o viaţă fericită, liniştită. A trebuit să stea ascuns, 
să aibă domiciliul forţat, a stat în lagărul deţinuţilor 
politic de la Târgu Jiu (pentru propagandă în favoa-
rea păstrării calendarului iulian), şi, în general, s-a 
aflat tot timpul într-o continuă mişcare. Am găsit la 
arhivele CNSAS dosarul său de urmărit, din care 
reiese grija autorităţilor faţă de această personalitate 
şi faptul că mereu „a dat de furcă organelor”, a avut 
o activitate care nu era deloc pe placul Siguranţei 
devenită Securitate. Acolo, în acest dosar de urmă-
rit, există documente care dovedesc prigoana la care 
a fost supus în România, documente care reflectă 
activitatea lui de misionar şi, mai ales, pe cea de 
combatere a ateismului în Transnistria, activitate pe 
care a desfăşurat-o acolo în perioada 1943-1944. 

 
− Să revenim la acea perioadă pe care a trăit-o în 

Manolea. Vă gândiţi că documentele nu au dispărut în 
totalitate, ci „pot fi puse la păstrare” prin vreo arhivă?  

 
― Cu siguranţă, ele n-au dispărut, n-au ars, 

există pe undeva, fie prin vreun dosar la CNSAS, fie 
prin arhiva vreunui minister, fie prin vreo arhivă ori 
colecţie personală. Aş spune, mai curând, că sunt 
indicii că asemenea documente există, s-au găsit 
scrisori de-ale lui, precum şi mai multe lucrări, pu-
blicate ori în manuscris. Partea interesantă este că 
atunci când am efectuat prima cercetare la Manolea, 
mi s-a spus că una dintre rudele sale a strâns, după 
moartea teologului, tot ceea ce i-a aparţinut, iar acea 
persoană a ridicat de la mănăstire obiectele persona-
le, manuscrisele, maşina de scris. Cine era însă acea 
persoană, n-am putut afla. E posibil ca texte ori scri-
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sori de-ale lui Melnikov să mai iasă la iveală; repet, 
sunt semnale că ar exista pe undeva, că s-au păstrat, 
iar acest lucru va fi doar în folosul autorului. Prin 
ele, vom avea o imagine mult mai completă cu pri-
vire la activitatea pe care a desfăşurat-o aici. Cu 
siguranţă, el nu s-a oprit doar la Scurta Istorie a Bise-
ricii Ortodoxe de Rit Vechi, lucrare care a fost termi-
nată în anii celui de-al Doilea Război Mondial, ştim 
că a scris şi altceva, că a purtat o largă coresponden-
ţă, iar această corespondenţă ne interesează în pri-
mul rând. 

 
― Care este drumul cărţii lui F.E. Melnikov? 
 
― Este o carte cu un destin ciudat, un destin 

poate nedrept, în sensul că au trecut atâţia ani de la 
scrierea ei, un manuscris asupra căruia autorul a 
revenit în mai multe rânduri, corectându-l şi dez-
voltându-l, dar pe care nu l-a putut publica în tim-
pul vieţii. Lucrarea a cunoscut o primă versiune în 
limba română, comandată chiar de autor, imediat 
după război, dar ce s-a întâmplat cu versiunea în 
cauză nu se ştie. Ştim doar că o copie a singurului 
manuscris păstrat până în zilele noastre a ajuns în 
Siberia, la Barnaul, o localitate de referinţă pentru 
Ortodoxia de rit vechi; acolo a stat Fiodor Evfimi-
evici Melnikov în perioada refugiului său în Siberia, 
iar în 1999, tot acolo a debutat ediţia de opere ale lui 
Feodor Evfimievici Melnikov, chiar cu Scurta istorie, 
ediţie ce s-a oprit la volumul al nouălea. Urmează să 
apară articolele de mai mici dimensiuni şi, cred, 
corespondenţa. Cu acestea, s-ar încheia editarea 
operei acestui scriitor. La noi, pe parcursul vieţii lui 
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Melnikov, au apărut doar două broşuri traduse în 
română, una la Bârlad, a doua la Bălţi, toate celelalte 
lucrări au fost publicate în limba rusă, în cea mai 
mare parte la Chişinău. 

― Cât de iubită este limba rusă astăzi? Tânăra ge-
neraţie are înclinaţii spre studierea acestei limbi? 

― A existat o perioadă de recul în interesul fa-
ţă de limba rusă, resimţită imediat după evenimen-
tele politice din 1989. Dacă, până atunci, rusa se 
studia în cele mai multe dintre unităţile şcolare din 
întreaga ţară, precum şi în universităţi, s-a ajuns să 
nu se mai studieze aproape nicăieri, a fost o trecere 
de la o extremă la alta. Statutul ei de disciplină obli-
gatorie, decenii în şir, precum şi amintirile nu toc-
mai plăcute, generate de prezenţa trupelor ruseşti 
ori sovietice în ţară, vorbitoare ale acestui idiom, au 
dus la un fenomen de respingere faţă de respectiva 
limbă, la o asociere a ei cu evenimentele politice din 
trecut. Rusa rămâne însă o limbă melodică, e drept, 
dificilă, dar frumoasă, limba unei uriaşe culturi şi a 
unui popor întins pe două continente. N-ai cum s-o 
ignori. 

Astăzi, interesul noilor generaţii faţă de ea a 
crescut; acest interes nu izvorăşte dintr-o tendinţă 
de moment, să studiezi rusa nu e la modă printre 
tineri, dimpotrivă, interesul pentru ea e o reflexie a 
spiritului pragmatic al reprezentanţilor acestei cate-
gorii de vârstă, e mai curând util să cunoşti rusa, îţi 
oferă oportunităţi nebănuite în găsirea unui loc de 
muncă, în cunoaşterea unei lumi aparte, cu o istorie 
zbuciumată, cu un popor a cărui mentalitate nu e 
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tocmai uşor de pătruns. Aşadar, tinerii au început s-o 
studieze din necesitate, din dorinţa de a avea infor-
maţii despre această ţară în mod direct, şi nu trecute 
prin filtrul Europei occidentale. 

 
― Piotr Agheev, mai târziu ieromonahul Partenie, es-

te un model pentru opera lui F.M. Dostoievski şi a altor 
scriitori. Ce-l inspiră pe Dostoievski din portretul acestuia? 

 
― Ieromonahul Partenie se născuse în Iaşi, în 

cartierul de ruşi staroveri de pe malul Bahluiului, şi 
este primul scriitor pe care grupul minoritar al or-
todocşilor de rit vechi l-a dat culturii acestei ţări. Un 
tip autodidact, s-a format studiind opera Sfinţilor 
Părinţi, Cartea Sfântă, precum şi textele dogmatice şi 
de istorie a Bisericii, care circulau printre ruşii lipo-
veni. Călătoriile pe care le întreprinde la schiturile şi 
mănăstirile de rit vechi din Imperiul rus şi din Mol-
dova îl vor fi modelat de asemenea. Îndrăgise din 
copilărie viaţa monahală, avusese mai multe tenta-
tive de a pleca de acasă şi de a trăi printre călugări, 
însă abia după anii majoratului va putea urma acest 
drum. Este tuns călugăr sub numele Paisie, la Mă-
năstirea de la Fântâna Albă, după care va vieţui în 
schiturile de lângă Piatra Neamţ şi din Manolea. 
Ulterior, va trece în sânul Bisericii oficiale ruse 
(1839), va fi tuns a doua oară în monahism, sub 
numele Pamva, la Mănăstirea Pantelimon de pe 
Muntele Sfânt, după care va primi schima şi un nou 
nume, Partenie (1841). Este autorul câtorva lucrări 
din sfera Teologiei, multe dintre ele cu caracter po-
lemic, îndreptate împotriva Bisericii pe care o pără-
sise, al unei Autobiografii şi, mai presus de acestea, al 
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unui celebru itinerar spiritual în patru părţi, publi-
cat sub titlul Сказание о странствии и путешествии 
по России, Молдавии, Турции и Святой Земле 
постриженика Святой Горы Афонской инока 
Парфения/ Poveste despre peregrinarea şi călătoria prin 
Rusia, Moldova, Turcia şi Pământul Sfânt a călugărului 
Partenie, cel tuns în monahism la Sfântul Munte Athos 
(Moscova, 1856-1857). Dostoievski a citit această 
carte fie în ultimii doi ani petrecuţi în Siberia, fie 
imediat după revenirea sa în partea europeană a 
Rusiei şi a fost impresionat de destinul aparte al 
autorului şi de stilul cu totul original al acestei scri-
eri, simplu, firesc, uşor arhaic, era fermecat de fru-
museţea limbii, de naivitatea expunerii, de ciudata 
concepţie despre lume a celui aflat în spatele poveş-
tii. Cartea lui Partenie va fi una dintre lecturile pre-
ferate ale lui Dostoievski, se va afla pe noptiera din 
camera de lucru a romancierului în ultimele sale 
clipe. În amplul proiect dostoievskian Viaţa Marelui 
Păcătos, proiect nedus la capăt în forma în care fuse-
se trasat, Partenie urma să servească drept prototip 
pentru unul dintre personaje, alături de Pavel Pru-
sul ori Tihon din Zadonsk. Însă, urme ale stilului 
cărţii ieromonahului Partenie se regăsesc în discur-
sul stareţului Zosima din Fraţii Karamazov, după 
cum regăsim expresii, pilde şi motive în cuvintele 
pe care acest stareţ le adresează fraţilor călugări ori 
mulţimii adunate la mănăstire. Cartea acestuia s-a 
bucurat, în momentul apariţiei, de aprecierea unor 
vestiţi scriitori ruşi, precum Saltîkov-Şcedrin, Tur-
gheniev, Pogodin, Cernîşevski, Apollon Grigoriev 
ş.a. 
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― Comunitatea Ruşilor Lipoveni din Iaşi este una 
cu tradiţie. Povestiţi-ne despre cele mai importante eve-
nimente, întruniri, olimpiade, festivaluri care rămân mar-
cante în istoria Iaşului. 

― Ani în şir, Iaşii au fost ocoliţi, din varii mo-
tive, de cei aflaţi la conducerea Comunităţii; de ace-
ea, nici n-au existat prea multe evenimente organi-
zate aici. Olimpiada de limba rusă maternă, în două 
rânduri, un festival al cântecului şi portului popu-
lar, un festival al poeziei ruse, câteva şedinţe... şi 
cam atât. Este supărător faptul că acest oraş moldav, 
vechi centru universitar, nu dispune nici în prezent 
de o Casă de Cultură a Comunităţii, de un spaţiu în 
care să se desfăşoare astfel de evenimente, în care să 
se adune studenţii, în care să se ţină conferinţe, sim-
pozioane, să aibă loc lansări de carte ori proiecţii de 
film. De curând doar, s-a reuşit, de către actuala 
conducere centrală şi locală, din fericire cu o altă 
viziune şi cu deschidere faţă de valorile spirituale, 
achiziţionarea unui teren pentru mult jinduita de 
către staroverii ieşeni casă de cultură. Astfel încât, 
abia după finalizarea şi inaugurarea construcţiei, 
vom putea vorbi de proiecte şi de manifestări cu 
caracter regulat, desfăşurate în Iaşi. 

― 2019 este Anul cărţii. Care sunt planurile dv. 
editoriale pentru acest an?  

― Sunt mai curând continuări ale unor proiec-
te începute cu câţiva ani în urmă. M-aş referi la car-
tea lui F.E. Melnikov, Scurtă istorie a Bisericii Ortodo-
xe de Rit Vechi, din care, în 2014, a apărut doar Partea 
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I. Schisma în Biserica Rusă, iar anul acesta urmează să 
iasă de sub tipar o ediţie revăzută şi adăugită a ace-
leiaşi prime părţi, însă cu două capitole noi şi cu un 
mănunchi de documente inedite, cu privire la autor 
şi la activitatea acestuia în spaţiul românesc. Ar ur-
ma volumul II din seria Ruşii lipoveni în studii şi do-
cumente, volum consacrat Moldovei şi Bucovinei, 
conţinând gramote, rapoarte şi scrisori oficiale de-
spre întâiul descălecat al micului grup etnic în cele 
două provincii româneşti. Textele sunt traduse din 
germană şi rusă şi beneficiază de aparatul critic co-
respunzător. Până la sfârşitul anului în curs, ar ur-
ma să apară şi un volum consacrat lui Osip Semio-
novici Goncearov, liderul spiritual al cazacilor 
nekrasovişti din Dobrogea, volum în care am inserat 
câteva scrisori ale acestuia şi am contribuit la apara-
tul critic al cărţii. 

― Care este scriitorul dumneavoastră de suflet? Ne 
puteţi argumenta? 

― Dostoievski, fireşte. L-am descoperit ca scri-
itor cu multe decenii în urmă, la vârsta adolescenţei, 
şi de atunci, n-a încetat să mă fascineze, să mă ui-
mească. Am încercat să traduc şi să comentez, sin-
gur sau în colaborare, secvenţe mai puţin cunoscute 
din creaţia sa, cum ar fi Jurnalul de scriitor ori Scriso-
rile, dar şi să fac cunoscute publicului de la noi câte-
va din interpretările ruseşti ale creaţiei acestuia (Le-
genda Marelui Inchizitor. Dostoievski – lecturi teologice).  



161 

― Cum v-aţi ales cărţile pe care le-aţi tradus? Aţi 
ţinut cont de cerinţele vremii sau a fost „dragoste la pri-
ma vedere”? 

― Nu e neapărat „dragoste la prima vedere”; 
există cărţi şi cărţi, multe dintre titluri nu merită 
traduse, poate că nu meritau nici să apară. Altele, în 
schimb, îţi pot schimba viaţa, întâlnirea cu ele e o 
adevărată sărbătoare, ar trebui citite în frac. În ce 
mă priveşte, am încercat mereu să vin cu ceva nou 
în faţa cititorilor, nu mi-a plăcut să merg pe căi bă-
tute. Chiar şi atunci când a fost vorba despre clasici, 
am optat pentru secvenţe ale operei acestora necu-
noscute publicului de la noi. Dintre Cantemireşti, 
spre exemplu, m-au interesat doi dintre urmaşii 
prinţului Dimitrie, Antioh şi Maria, despre care, în 
România, se ştiau puţine lucruri. Interesante mi s-au 
părut, de asemenea, opiniile celorlalţi despre ro-
mâni şi realităţile de aici; aşa s-au născut Scrisorile 
din Basarabia ale lui Ivan Aksakov, fragmentele pri-
vitoare la Dobrogea şi Principatele dunărene din 
scrierile lui Konstantin Leontiev, ale lui Vasili 
Kelsiev, Nikolai Nadejdin. Vremurile pot cere anu-
miţi autori şi un anume gen de literatură, însă există 
opere care au supravieţuit oricăror tendinţe, se ci-
tesc mereu şi pretutindeni, ele ar trebui să stea în 
primul rând în atenţia traducătorilor. Pentru că, 
dacă e bine să te orientezi, în calitate de cititor, doar 
spre marile opere (din pricina scurtimii vieţii), tot 
aşa ar fi bine să se procedeze şi când e vorba despre 
traduceri: nu ne va ajunge timpul să transpunem 
nici măcar marile cărţi, când să ne mai dedicăm şi 
celor mai puţin importante? 
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― Cât de greu a fost să intraţi în lumea arhivelor 
pentru cercetarea legată de trecutul Comunităţii Ruşilor 
Lipoveni? 

― Accesul la fondurile arhivelor de stat de la 
noi nu ridică probleme. Trebuie doar să te înarmezi 
cu răbdare, să ai discernământ şi, adesea, destulă 
şansă pentru a găsi ceva interesant şi inedit. E nevo-
ie să te şi îndrume cineva din interior, pentru a te 
descurca în noianul de fonduri şi colecţii, în zecile 
de metri liniari de dosare. Pe zi ce trece, sunt tot mai 
puţini specialişti cunoscători ai limbii în care au fost 
redactate documentele care interesează istoria Prin-
cipatelor Dunărene ori, în cazul de faţă, istoria ruşi-
lor lipoveni (slavonă, turca de până la 1928, latină, 
greacă şi chiar rusă), dar şi cercetători dispuşi să 
petreacă sute de ore în sălile de lectură ale arhivelor 
şi bibliotecilor. 

Există şi destule colecţii particulare ori arhive 
ale unor biserici şi mănăstiri, de care ştie puţină 
lume şi la care accesul e mai dificil, poate chiar res-
tricţionat. Din nefericire, multe dintre arhive au 
avut de suferit din pricina condiţiilor improprii de 
păstrare, a războaielor, jafurilor, incendiilor, ori au 
fost distruse intenţionat: valorile de care dispuneau 
sunt pierdute pentru totdeauna.  



COMUNITATEA MACEDONEANĂ, 
UNITĂ PRIN SPIRITUALITATE, 

TRADIŢII ŞI OBICEIURI AUTENTICE 



Mariana Venera Popescu 

Cristina Codreanu 
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Mariana Venera Popescu (n. 16 august 1974) – 
deputat român, ales în 2016. 

* 
* * 

Cristina Codreanu (n. 16 ianuarie 1955, Iaşi) – eco-
nomist. Este fiica Olgăi (născută Hadjieff) şi a lui Sava 
Kitanovski (născut la 5 mai 1922, în Macedonia, stins la 2 
ianuarie 1992, la Iaşi).  

A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din ca-
drul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, specializarea Econo-
mia industriilor, construcţiilor şi transporturilor. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/16_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1974
https://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Deputa%C8%9Bilor_din_Rom%C3%A2nia
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ăscuţi sub zodia „soarelui răsare”, mace-
donenii, în număr mic, îşi duc traiul pe 
teritoriul românesc, încercând să-şi păstre-

ze tradiţiile, obiceiurile, portul, gastronomia. 
Un grup etnic sociabil, cu rădăcini adânci, de 

rit vechi, îmbogăţeşte cultura şi tradiţia prin portul 
specific arătat cu mândrie la sărbători şi nu numai, 
nelipsind Zeul Soare, marca identitară a acestui 
neam. 

Razele soarelui ne sunt călăuză pe calea ce 
duce la două personalităţi (Mariana Venera Popescu, 
deputat în Parlamentul României din partea Uniu-
nii Macedonenilor din România şi Cristina Codreanu, 
economist, Iaşi) din etnia macedoneană, care-şi des-
chid sufletele spre a face cunoscută, neştiutorilor, 
istoria unui neam. 

* 
*  * 

― Vorbiţi-ne despre prezenţa macedonenilor în 
spaţiul românesc. Când şi în ce context au apărut pe 
aceste meleaguri? 

N 
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― Macedonenii s-au aşezat pe teritoriul Ro-
mâniei în valuri succesive, primele atestări docu-
mentare fiind în jurul anului 1300. Aşezarea Mace-
donia (judeţul Timiş) este una dintre primele locali-
tăţi întemeiate de către macedoneni pe teritoriul 
României, atestată documentar de către evidenţele 
papale, de dijma din anul 1332-1337, sub denumirea 
de Machadonia. 

Un alt moment important de întrepătrundere 
a celor două popoare este şi venirea pe teritoriul 
Ţării Româneşti a lui Nicodim de la Tismana (1340-
1406), născut la Prilep, în Macedonia, întemeietorul 
monahismului în Ţara Românească şi ctitorul mă-
năstirilor Tismana, Vodiţa, Prislop, Vişina ş.a. 

Pentru macedonenii a căror ţară era sub do-
minaţie otomană (paşalâc turcesc), Ţările Române 
au reprezentat idealul de libertate religioasă şi so-
cială, în permanenţă existând valuri de populaţie 
macedoneană care s-au aşezat pe teritoriul Români-
ei, pentru o viaţă mai bună şi liberă de constrângeri 
religioase. 

Lupta poporului român împotriva dominaţiei 
străine a devenit pentru macedoneni propria lor 
luptă, implicându-se în mod direct, atât în lupta lui 
Mihai Viteazu împotriva turcilor, în Răscoala lui 
Tudor Vladimirescu, cât şi în toate celelalte bătălii 
duse de poporul român, pentru păstrarea libertăţii 
şi a religiei ortodoxe, aducând tributul lor de sânge, 
mai târziu, în Războiul pentru Independenţă, dar şi 
în cele două conflagraţii mondiale.  

În România, minorităţile se bucură de susţine-
rea statului român, în promovarea tradiţiilor şi cul-
turii proprii, spre beneficiul întregii societăţi româ-
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neşti.  
 
― Ştim că din anul 2000 a fost înfiinţată Asociaţia 

Macedonenilor din România. Ce ne puteţi spune despre 
acest proiect? 

 
― Aşa este, în urmă cu 20 de ani a luat fiinţă 

Asociaţia Macedonenilor din România. Din anul 
2001, asociaţia noastră este membră, alături de or-
ganizaţiile tuturor celorlalte etnii din România, în 
Consiliul Minorităţilor Naţionale, organ consultativ 
de specialitate al Guvernului României. Încă din 
anul înfiinţării sale, Asociaţia Macedonenilor din 
țara noastră a reuşit să obţină sprijinul etniei mace-
donene şi implicit voturile necesare pentru a avea 
reprezentare parlamentară.  

Mai mult decât atât, Asociaţia Macedonenilor 
din România se bucură de susţinere internă şi inter-
naţională, promovând activ interesele macedoneni-
lor din România, contribuind direct la cunoaşterea 
obiceiurilor şi tradiţiilor etnicilor macedoneni din 
ţara noastră, în plan naţional şi internaţional. Asoci-
aţia desfăşoară activităţi pentru păstrarea rădăcini-
lor din ţara de origine, fiind o punte de legătură 
între cele două entități prietene şi partenere, Repu-
blica Macedonia de Nord şi România. 

 
― Vorbiţi-ne despre această iniţiativă. Care au fost 

principalele obiective ale asociaţiei încă de la înfiinţare? 
 
― Principalele obiective ale asociaţiei sunt 

promovarea intereselor specifice membrilor săi, pro-
tejarea şi stimularea prin toate măsurile sociale, cul-
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turale, economice care servesc la conservarea şi 
dezvoltarea identităţii etno-culturale; promovarea 
limbii materne; reprezentarea minorităţii macedo-
nene din România în raport cu instituţiile statului, 
organizaţii din ţară şi străinătate; reprezentarea par-
lamentară a minorităţii macedonene din România şi 
promovarea proiectelor ce vizează îmbunătăţirea 
cadrului legislativ al minorităţilor din România. 
Prin intermediul asociaţiei, au fost şi sunt promova-
te relaţiile de colaborare cu organizaţiile naţionale şi 
internaţionale, având drept scop cunoaşterea reali-
zărilor istorice şi culturale ale minorităţii macedo-
nene. Un alt obiectiv important este acela al apro-
fundării culturii, limbii şi istoriei macedonenilor, 
elemente de bază în evidenţierea unicităţii etnicilor 
macedoneni din România. Am urmărit permanent 
întărirea raporturilor de colaborare româno-mace-
donene, dezvoltarea legăturilor etno-culturale ale 
macedonenilor din România cu ţara de origine.  

 
― Ziua de 2 august 1903 ocupă un loc aparte, un 

loc sacru în istoria şi sufletul macedonenilor. Ne puteţi 
detalia? 

 
― Ilindenul (Ziua Sfântului Ilie) din data de 2 

august 1903 ocupă un loc sacru în istoria macedo-
neană şi în sufletul macedonenilor de pretutindeni. 
Este cea mai importantă sărbătoare a noastră. În 
ziua de Sf. Ilie pe rit vechi, macedonenii din cadrul 
Asociaţiei Macedonenilor din România evocă mo-
mentele importante ale luptei de eliberare naţională, 
pentru a cinsti memoria înaintaşilor care au luptat 
pentru libertate, sacrificându-şi viaţa. 
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Organizaţia Revoluţionară Internă Macedo-
neană (Vnatrešna Makedonska Revolucionerna 
Organizacija sau VMRO) s-a ocupat de organizarea, 
în anul 1903, a revoltei de Ilinden, al cărei obiectiv 
principal viza eliberarea de sub dominaţia otomană, 
autonomia sau crearea unui stat macedonean inde-
pendent – Slobodna Makedonija. 

Ilindenul a devenit sinonim cu lupta naţională 
macedoneană pentru autodeterminare şi păstrarea 
identităţii naţionale. 

Ca o incursiune în istorie, revolta macedone-
nilor a izbucnit în seara zilei din 2 august, de Ilin-
den, în vilaietul Bitola (Monastir), care a rămas pun-
ctul central al insurgenţilor. Aceştia au atacat pro-
prietăţile şi moşiile deţinute de beii musulmani, au 
distrus liniile telefonice şi de telegraf, au dinamitat 
poduri şi alte puncte importante, clădiri strategice 
şi, în unele locuri, au atacat garnizoanele. Un prim 
succes al revoluţionarilor a fost cucerirea, la 3 au-
gust 1903, a oraşului Kruşevo, un oraş pitoresc din 
zona muntoasă, aflat la 1.250 de metri altitudine, cu 
o populaţie în mare parte formată din macedoneni
şi vlahi. Acolo, sub conducerea lui Nikola Karev, 
rebelii au stabilit guvernul provizoriu şi s-a emis un 
manifest în care s-au reiterat obiectivele revoluţiei, 
declarând Republica Kruševo, care a rezistat până la 
12 august 1903, atunci când a fost cucerită de forţele 
otomane. 

Istoricii apreciază că revolta de Ilinden a fost 
primul efort organizat al poporului macedonean, 
care s-a desfăşurat pe întreg teritoriul locuit de aceş-
tia şi care a avut ca obiectiv crearea unui stat li-
ber. Această revoltă a contribuit la redefinirea relaţi-
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ilor dintre macedoneni şi vecinii acestora, din punct 
de vedere al identificării, prin limbă şi etnie. 

Marele revoluţionar macedonean participant 
la Ilinden, Jane Sandanski, spunea: „Să trăieşti în-
seamnă să te lupţi: înrobitul luptă pentru libertate, 
iar cel ce e liber luptă pentru perfecţiune. Noi trebu-
ie să luptăm pentru trezirea conştiinţei naţionale!” 

 
― Despre macedonenii din Iaşi, ce ne puteţi spu-

ne? Când îi aflăm pentru prima dată aici? Cum au 
ajuns? 

 
― Revin cu mare bucurie de fiecare dată la 

Iaşi, oraşul vechilor zidiri, o creaţie organică a ve-
chii Moldave, cum îl numea Nicolae Iorga. Avem 
etnici macedoneni răspândiţi peste tot în ţară. La 
Iaşi, păstrăm legătura cu doamna Cristina Codrea-
nu. Tatăl domniei sale a ajuns în România, din Ma-
cedonia, în anul 1937. S-a stabilit, iniţial, împreună 
cu bunicul său la Comarnic, unde mai erau şi alţi 
macedoneni la muncă. A stat aproximativ un an, 
apoi s-au stabilit la Paşcani. În acea perioadă, din 
câte ni s-a povestit, erau aproximativ 14 familii sta-
bilite în Iaşi. Membrii acestora erau toţi născuţi în 
Macedonia. Erau oameni extrem de muncitori, iar 
tatăl doamnei Codreanu era brutar faimos, alături 
de alţi macedoneni cofetari renumiţi. Comunitatea 
era unită, iar de sărbători, familiile macedonene se 
adunau şi petreceau împreună.  

 
― În ultimii ani, macedonenii au pus accentul pe 

sărbătorirea comunităţii prin diferite activităţi culturale. 
Enumeraţi-ne principalele activităţi, evenimente care au 
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rămas în sufletul etnicilor macedoneni. 

― Prezenţă statornică şi activă în peisajul cul-
tural interetnic, Asociaţia Macedonenilor se eviden-
ţiază printr-o serie de proiecte specifice, menite să 
îmbogăţească peisajul diversităţii etnice din Româ-
nia. 

În memoria lui Alexandru Macedonski, înce-
pând din 2014, Asociaţia Macedonenilor din Româ-
nia organizează, anual, Festivalul-Concurs Naţional 
de Literatură „Alexandru Macedonski”, adresat atât 
scriitorilor care nu au debutat în volum, cât şi celor 
cu unul sau mai multe volume editate, membri sau 
nu ai Uniunii Scriitorilor din România, dar şi scriito-
rilor de etnie macedoneană, membri sau simpati-
zanţi ai Asociaţiei noastre, precum şi, în egală mă-
sură, tuturor scriitorilor aparţinând minorităţilor et-
nice din România. 

Gândit de către Asociaţia Macedonenilor din 
România ca un eveniment special în peisajul mani-
festărilor interetnice, spre a face cunoscute valorile 
tradiţionale ale comunităţii macedonene, dar şi ale 
celorlalte comunităţi etnice din România, promo-
vând interculturalismul în România, Festivalul In-
teretnic „Noi, toţi, suntem România!” se bucură de 
un real succes, venind să îmbogăţească zestrea cul-
turală pe care o avem în comun. 

Începând cu anul 2018, ziua de 8 decembrie a 
căpătat o importanţă aparte pentru întreaga comu-
nitate macedoneană din România, odată cu adopta-
rea şi promulgarea legii prin care Ziua Limbii Ma-
cedonene este sărbătorită în România.  

Continuitatea şi transmiterea valorilor cultu-
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rale sunt ţelul cel mai important al Asociaţiei Mace-
donenilor din România, organizând, astfel, cursuri 
de limba macedoneană în cadrul asociaţiei, pentru 
că limba, obiceiurile şi tradiţiile sunt cele care ne di-
ferenţiază, ne oferă unicitate.  

În cadrul activităţilor cultural-educaţionale ale 
Asociaţiei Macedonenilor din România, se înscriu 
atelierele de creaţie şi Tabăra de creaţie de la 
Galičnik – Macedonia, în cadrul căreia tinerii au 
posibilitatea de a vizita obiective istorice, zone cu o 
mare încărcătură culturală, de a-şi dezvolta talentul 
artistic şi de a-şi îmbogăţi cunoştinţele artistice şi 
lingvistice.  

Editarea de publicaţii de interes pentru mem-
brii etniei şi editarea creaţiilor literare ale autorilor 
de origine macedoneană reprezintă o componentă 
importantă în cadrul activităţilor culturale de pro-
movare. 

Participăm constant la Festivalul Intercultural 
PROETNICA de la Sighişoara, Tabăra Interetnică de 
Artă Contemporană de la Aiud, dar şi alte tabere 
culturale la care suntem invitaţi. 

În cadrul Asociaţiei Macedonenilor din Ro-
mânia, îşi desfăşoară activitatea cu succes Ansam-
blul „Sonţe” şi Ansamblul „Perlele Ohridului”, a-
cestea promovând tradiţiile, cântecele şi dansurile 
tradiţionale macedonene, în cadrul activităţilor pro-
prii, dar şi în cadrul manifestărilor culturale interet-
nice la care participă. 

 
― Despre bucătăria macedoneană, ce ne puteţi spu-

ne? Care sunt mâncărurile specifice? 
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― Bucătăria macedoneană este una aparte, ar-
haică. Reţetele sunt păstrate cu sfinţenie aşa cum au 
fost ele lăsate de bunici. Avem multe reţete mace-
donene cu praz sau fasole. Fasole bătută macedo-
neană, salată de ceapă verde, praz la cuptor, pas-
tramalii ca la ştip, ardei umpluţi cu brânză, tavce 
gravce etc.  

Vreau neapărat să încercaţi, de exemplu, reţe-
ta de fasole bătută macedoneană! Pentru aceasta 
aveţi nevoie de doar câteva ingrediente: 300 de 
grame fasole, 3-4 ardei iuţi uscaţi, 4-5 căţei de ustu-
roi, 200 de ml ulei, sare. Se spală bine şi se pune la 
fiert fasolea cu ardeii. Se scurg de apă. Ardeii se 
curăţă de coajă şi de seminţe şi se mărunţesc. Din 
fasole şi ardei se face un fel de piure, ceva mai gros. 
Se adaugă usturoiul mărunţit şi uleiul. Se sărează 
după gust. Recomandăm această reţetă cu pâine 
caldă!  

Macedonenii sunt gurmanzi, încât se spune 
despre Macedonia că este ţara gustului, iar mâncarea 
este un fel de ritual. 

― Despre muzica tradiţională ce ne puteţi spune? 
Constatăm că aveţi un port aparte.  

― Muzica macedoneană, ca şi portul tradiţio-
nal macedonean sunt extrem de asemănătoare cu 
muzica şi costumul popular românesc. Simbolul 
Macedoniei fiind soarele, atât muzica, dansul, cât şi 
costumul fac trimitere la acest simbol. Specific cos-
tumului tradiţional sunt faldurile pe care le face 
vesta şi care se numesc sarte sonte, tradus, razele 
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soarelui. Specific costumului macedonean sunt figu-
rile geometrice.  

Cultura are tendinţe atât tradiţionaliste, cât şi 
moderniste, patrimoniul cultural macedonean este 
puternic accentuat în tradiţii, în elementele costu-
melor tradiţionale, decoraţiile şi ornamentele aflate 
în locuinţe, în mănăstiri sau biserici, iconostase.  

 
― Care este religia de bază a macedonenilor? 
  
― Religia predominantǎ este creştinismul or-

todox de rit vechi.  
 
― Despre scriitorii care s-au remarcat în cultura 

macedoneană ce ne puteţi spune? 
 
― Scriitorul reprezentativ al Macedoniei este 

Alexandru Macedonski (poet şi prozator, drama-
turg, şef de cenaclu literar, publicist). Tatăl sau, co-
lonelul (devenit apoi general) Al. Dimitrie Mace-
donski, a avut un rol important în alegerea lui Ale-
xandru Ioan Cuza drept domnitor al celor două 
provincii româneşti unite. A devenit ministru de 
război al domnitorului Cuza. Mama sa, Maria, era 
fiica pitarului Dimitrie Părăianu din mica boierime 
oltenească. 

 
― Făcând parte din rândul minorităţilor... cum 

sunteţi văzuţi de către majoritari?  
 
― Drepturile minorităţilor şi, mai ales, multi-

culturalitatea sunt o realitate în România – care im-
plică recunoaşterea pluralismului şi a varietăţii cul-
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turale, a identităţii culturale a oricăror minorităţi. 
Toate etniile completează practic tradiţiile şi cultura 
românească, fiecare minoritate oferă o privire de 
ansamblu asupra răspândirii diferitelor minorităţi 
pe teritoriul României şi asupra modului în care 
tradiţiile minorităţilor şi ale majorităţii s-au influen-
ţat reciproc, de-a lungul istoriei. Minorităţi naţiona-
le alături de majoritari formăm România democrată.  
 

* 
*      * 

 
― Înainte de toate, dorim să aflăm mai multe deta-

lii despre biografia dumneavoastră. 
 
― Mă numesc Cristina Codreanu, sunt din Iaşi 

şi m-am născut la 16 ianuarie 1955. Sunt absolventă 
a Liceului „Vasile Alecsandri”, iar după, am urmat 
cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul 
Universităţii „Al.I. Cuza”. În anul trei de facultate 
m-am căsătorit, iar după ce am absolvit-o, până în 
anul 1995, am lucrat la fostul Tehnoton. Din anul 
1995 până la pensionare, am lucrat la Serviciul de 
Ambulanţă din Iaşi, în cadrul Biroului Personal. Am 
un băiat de 39 de ani, iar soţul meu, din păcate, anul 
trecut (n.n., 2019) m-a părăsit.  

 
― În timpul anilor de liceu și facultate, se ştia că 

sunteţi macedoneancă? Ne puteţi povesti câteva situaţii 
inedite. Mai mult, în Iaşi, de-a lungul zecilor de ani, a 
fost o adevărată horă a minorităţilor. V-aţi interesat de 
originea dumneavoastră? Aţi încercat să mergeţi să-i 
cunoaşteţi pe cei apropiaţi? 
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― Când am început şcoala primară, în clasă, 
eram jumătate români şi jumătate evrei. Ţinând cont 
că învăţam la Liceul „Vasile Alecsandri”, aşadar, în 
zona centrală a oraşului, situat pe strada Costache 
Negri, întreaga zonă era plină de evrei, copiii aces-
tora fiind înscrişi la cea mai apropiată şcoală. În zo-
na respectivă, majoritari erau evreii. Fiind copii, nu 
ne dădeam seama că cineva e grec, armean, mace-
donean, importante erau prietenia și colegialitatea 
dintre noi.  

Mai târziu, în facultate, când am devenit mai 
matură în gândire, am început să mă întreb despre 
rădăcinile familiei mele.  

Cum în acea perioadă nu prea aveai voie să 
vorbeşti, restricţionaţi fiind de regimul comunist, tot 
timpul spuneam că suntem români. De exemplu, 
pentru prima dată când am plecat în fosta Iugosla-
vie, în anul 1987, vreau să vă spun că până am pri-
mit paşaportul au fost efectuate, timp de două luni, 
controale, verificări, filări atât la serviciu, cât şi aca-
să. În una dintre zilele premergătoare obţinerii a-
probării de plecare, în cutia poştală am găsit o scri-
soare anonimă, prin intermediul căreia, reprezen-
tanţii securităţii, ştiind că plecăm, îmi propuneau să 
duc un mesaj către un anume „personaj” fugit din 
ţară. Mi-am dat seama imediat de intenţiile pe care 
le aveau cadrele securităţii cu mine şi, în următoa-
rea zi, m-am adresat securistului unităţii în care îmi 
desfăşuram activitatea, spunându-i: „Uite, domnu-
le! Eu vreau să merg să văd locurile înaintaşilor mei, 
pentru că am rude pe acele meleaguri şi îmi doresc 
din tot sufletul să le cunosc. Sunt verişorii mei, fraţii 
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părinţilor mei şi vreau să-i întâlnesc şi să-i cunosc. 
Nu vreau să ştiu nimic altceva!” În urma acestui 
demers, după câteva zile, am avut aprobarea de a 
primi paşaportul şi de a-mi putea vizita rudele.  

 
― Întâlnindu-vă cu rudele dumneavoastră, dar şi 

din discuţiile pe care le aveaţi cu părinţii, aţi reuşit să 
aflaţi mai multe amănunte despre originea înaintaşilor? 

 
― Numele meu de domnişoară este Kitanovici 

(n.n., stâlcit, mai târziu, în Kitanovski, de către auto-
rităţi), tatăl meu fiind născut și crescut în Macedo-
nia. La vârsta de 16 ani, a venit împreună cu bunicul 
în România, în căutare de muncă, pentru că zona 
unde locuiau, în Macedonia, era foarte săracă, iar 
pământul arid, încât era foarte greu pentru a-ţi duce 
traiul de pe o zi pe alta. Primul popas a fost făcut în 
Comarnic, localitate unde erau alţi macedoneni ve-
niţi cu mult înaintea lor, deci cu experienţa acestor 
meleaguri. Tatăl meu, fiind copil, a fost lăsat, o pe-
rioadă, la o familie de macedoneni de aici. De la 
această familie, tata a învăţat meseria de brutar, iar, 
după câţiva ani, împreună cu bunicul s-au dus la 
Paşcani, în căutare de locuri de muncă mai bune, 
mai pe placul lor. La Paşcani, au muncit doi ani, 
pentru ca, apoi, să se mute în târgul Iaşilor. Aici, 
tata lucra într-o brutărie situată pe strada Iancu Ba-
calu. Pe acea stradă, întâmplarea a făcut să stea 
mama cu bunicii mei, care erau bulgari, ajunşi în 
România tot în căutare de muncă.  

 
― În ce perioadă se întâmplau toate aceasta?  
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― Toate cele pe care vi le relatez se petreceau 
prin anii 1937-1938, în perioada interbelică, înainte 
de-al Doilea Război Mondial. Bunicul, fiind persoa-
nă majoră, avea documente, iar tatăl meu, copil fi-
ind, nu avea acte. Toată perioada cât a învăţat mese-
rie, dar şi pe timpul războiului, tata nu a avut acte. 
În timpul conflagraţiei, graniţele s-au închis şi nu a 
mai putut pleca, rămânând în Iaşi.  

După cum vă spuneam, brutăria unde lucra 
tata era pe strada unde locuiau şi viitorii mei bunici, 
de origine bulgară. Ştiut fiind faptul că limba bulga-
ră cu macedoneană sunt asemănătoare, tata a cu-
noscut-o pe mama, s-au căsătorit şi am apărut noi, 
eu şi am mai avut o soră care, din păcate, s-a stins 
mult prea devreme.  

În vremea respectivă, în Iaşi, erau cam 20 de 
familii de macedoneni. Tatăl meu era cel mai tânăr 
dintre toţi, născut fiind în anul 1922. A fost o etnie 
foarte unită, era ca o familie, încât nu existau sărbă-
tori religioase, zile onomastice, zile de naştere în ca-
re să nu se întâlnească.  

Bunicii mei din partea mamei, din păcate, s-au 
stins când eram foarte mică, iar bunicii tatălui meu 
erau în Macedonia. Am fost în Macedonia când a-
veam trei ani, dar nu-mi mai amintesc nimic despre 
această călătorie. 

 
― În ce zonă a Macedoniei? 
 
― Tetovo, la 30 kilometri de Scopije, într-o zo-

nă de munte, aridă, munţii fiind încărcaţi cu jepi, 
încât nu-i putem spune pădure, asemănători cu 
Munţii Dobrogei. 
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― Acest relief i-a determinat pe macedonenii din 

această regiune să plece pe meleaguri străine... 
 
― Să migreze în alte locuri, pentru a-şi putea 

întemeia o situaţie mai bună, pentru a duce un trai 
decent.  

 
― Pe bunicul l-aţi cunoscut? 
 
― Da, pe bunicul din partea tatălui. Acesta s-a 

stins când eram în clasa a şaptea, deja eram mare şi 
venea, o dată la doi ani, în România, pentru a-şi 
vedea fiul, rudele. Era un bătrânel simplu, modest, 
care ştia puţin româneşte şi puteam conversa cu el. 
În momentul când l-am cunoscut, era bătrân, încă-
runţit, încât vedeai pe faţa lui drumurile lungi din-
tre Macedonia şi România.  

Casa bătrânească din Macedonia există şi as-
tăzi, iar în urmă cu câţiva ani, am vizitat-o. Vardarul 
este un râu care trece prin curtea lor, chiar prin spa-
tele casei. 

Pe bunica n-o ţin minte, pentru că eram mică, 
aveam trei ani, atunci când am văzut-o şi nu poţi să-ţi 
aminteşti prea multe. Aici, în Iaşi, nu am pe nimeni 
ca rude directe de sânge. Toate rudele mele sunt în 
Macedonia. Tatăl meu a mai avut doi fraţi şi o soră, 
aceasta din urmă fiind singura în viaţă. Spre bucuria 
mea, datorită reprezentanţilor Asociaţiei Macedo-
nenilor din România, cărora – pe această cale – le 
mulţumesc încă o dată pentru ce fac pentru membrii 
săi, am avut ocazia să o văd pe sora tatălui meu. 
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― În ce perioadă aţi vizitat-o pe mătuşa dumnea-
voastră? 

― Anul acesta (n.n., 2019), în luna septembrie. 

― Aveţi amintiri proaspete din urma acestei vizite 
prin locurile de origine ale familiei dumneavoastră?  

― Da, am fost de zece ori. În „timpurile trecu-
te”, am fost de două ori, pentru că nu ne dădeau 
voie, iar după revoluţie, am fost mai des. Eu am o 
legătură foarte strânsă cu sora tatălui meu. Pe lângă 
faptul că-i port numele, pentru mine este mai ceva 
ca o mamă. Vorbesc mereu la telefon cu ea, pentru 
că şi ea a rămas singură; la rândul ei, are copii, iar 
toţi verişorii mei sunt acolo. Suntem o familie nu-
meroasă, pentru că toţi fraţii tatălui meu au avut 
câte patru copii. În Macedonia, am 12 verişori. Anul 
acesta (n.n., 2019), când am fost, ne-am întâlnit cu 
toţii, iar pentru mine, a fost o mare bucurie. Astăzi, 
în Iaşi, sunt singură, iar toate rudele mele, din păca-
te, sunt departe; pot spune că, pentru mine, sunt 
întregul meu univers. 

― De unde apropierea tatălui dumneavoastră de 
acest meşteşug, modelatul aluatului, constatând, astfel, 
că a fost un om cu iniţiativă. 

― După cum am precizat mai sus, gospodarul 
unde a fost dus pentru prima dată tatăl meu de că-
tre bunicul era brutar şi nu a avut altceva de învăţat 
decât această meserie. Odată cu trecerea anilor, tatăl 
meu s-a lăsat de brutărit, reprofilându-se, devenind 
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mecanic. După ani, a învăţat şi meseria de meşteşu-
gitor de obiecte bisericeşti: clopote, policandre, sfeş-
nice, ocupaţie care i-a adus şi pensionarea. 

 
― Despre atelierul de lucru al tatălui dumneavoas-

tră ce ne puteţi spune? Unde era situat acesta, lucra sin-
gur? Mai avea şi alţi meşteri în jurul lui? 

 
― Prima casă în care am locuit în Iaşi a fost pe 

strada Ştefan cel Mare, vizavi de Mitropolie, iar ate-
lierul de lucru era chiar în curte. Din anul 1975, ne-
am mutat pe strada Elena Doamna. Atelierul era în 
curtea casei, iar tata muncea împreună cu cumnatul 
lui, soţul unei surori de-a mamei, care lucra în ace-
laşi domeniu, la fosta Nicolina. Au învăţat meserie 
unul de la altul. Au practicat această meserie până 
s-au stins. Pentru ei, a fost o ocupaţie foarte frumoa-
să, iar astăzi, când intru în bisericile noastre şi văd 
obiectele făurite de mâinile lor, mă cuprinde o emo-
ţie aparte.  

Tatăl meu era un meşter iscusit, încât i s-a dus 
vorba în întreaga Moldovă şi, astfel, avea comenzi 
din foarte multe sate. A făurit clopote a căror greu-
tate era de 700, 800, 1000 de kilograme. Acest meşte-
şug pe care l-a prestat a fost toxic, destul de pericu-
los, iar ca să poţi realiza un clopot, trebuiau parcur-
se foarte multe etape, numai de el ştiute, pentru ca 
obiectul respectiv să sune bine şi să poată fi cumpă-
rat de către cei interesaţi.  

 
― Aveţi amintiri din momentele când Domnia Sa 

făurea toate acestea? Erau anumite cutume interne în 
atelierul de pe strada Elena Doamna? 
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― Îmi amintesc de cuptorul rotativ pe care îl 

amenajase în curte. Lucra la temperaturi de mii de 
grade, pentru că topea, în cuptorul respectiv, bron-
zul, iar, apoi, trebuiau realizate anumite aliaje. Era 
muncă foarte grea, pe care, alături de cumnatul său, 
o presta cu pricepere şi răbdare, iar, uneori, i se ală-
tura şi mama. Uneori, alături de ei, mai veneau la 
muncă, plătiţi fiind cu ziua, şi unii colegi de la Nico-
lina, ştiut fiind faptul că nu era uşor să poţi făuri, de 
exemplu, un clopot de o tonă, operaţiunea fiind 
destul de complicată şi îndelungată. 

 
― Ne aminteaţi la începutul dialogului nostru că 

prin venele dumneavoastră curge şi sânge bulgăresc. Ne 
puteţi detalia? 

 
― Da, bunicii mei din partea mamei au venit 

în România cu mulţi ani în urmă, prin anii 1900. Au 
plecat din Bulgaria cu căruţa. Au ajuns în România 
pentru a practica legumicultura, ştiut fiind faptul că 
bulgarii, prin definiţie, sunt buni „zarzavagii”. Din 
Bulgaria, s-au pornit cu doi copii, dar, fiind iarnă, 
aceştia, din păcate, au murit pe drum. N-aş putea să 
vă spun cum au ajuns în Iaşi. Aici, au mai făcut încă 
şapte copii: pe mama şi încă şase fraţi. Pot să vă 
spun că am fost în Bulgaria şi i-am vizitat și cunos-
cut pe toţi verişorii mamei. Prin anul 1968, tata 
achiziţionase o maşină şi am hotărât să mergem să-i 
căutăm. I-am întâlnit; eram ca într-o familie, încât 
atunci când a venit momentul plecării, aceştia nu ne 
mai lăsau. După ani, graniţele s-au deschis şi am 
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reluat legăturile, unele dintre rude venind şi ele în 
România.  

― Făcând arc peste timp, cum simţiţi Macedonia şi 
România, din perspectiva trăirilor pe care le-a avut şi le 
are familia dumneavoastră? Despre întâlnirile dintre ma-
cedonenii din Iaşi, ce ne puteţi spune?  

― Tata şi-a revăzut mama după 20 de ani, mai 
exact în anul 1958, atunci când am fost pentru prima 
dată plecaţi, cu familia, pe meleagurile de baştină. 

În Iaşi, prietenia dintre etnicii macedoneni a 
fost foarte strânsă, încât, până au început să pără-
sească „lumea cu dor”, aceştia au rămas o adevărată 
familie. Întâlnirile dintre macedoneni îi făceau feri-
ciţi, ei putând vorbi în limba maternă, depănând, 
astfel, amintiri din copilăria lor... despre strămoşi, 
despre locurile natale. 

Tatei, cu toate că este înmormântat aici, fraţii 
lui i-au făcut un mormânt în satul natal; cimitirul 
fiind pe munte, de acolo se arată o panoramă fru-
moasă, unică în lume, ştiind astfel că şi el, de „din-
colo”, admiră locurile înaintaşilor noştri. 

De câte ori am fost în Macedonia, de fiecare 
dată m-am întâlnit şi cu rudele macedonenilor din 
Iaşi, povestindu-le despre viaţa de aici, despre ocu-
paţiile noastre, despre traiul nostru... care, astăzi, e 
mai puţin animat, comparativ cu altădată, pentru că 
suntem, din păcate, din ce în ce mai puţini. 





GRECIA, 
OAZĂ DE CULTURĂ ŞI ISTORIE 

PE TERITORIUL ROMÂNESC 
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Leonidas Rados (n. 28 iunie 1971, Iaşi) – cercetător 
ştiinţific I la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi. Este 
fiul Nataliei Rados (născută Hohan) şi a lui Andreas Ra-
dos. A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I. 
Cuza” din Iaşi. Doctor în istorie al universităţii ieşene din 
anul 2004, cu teza Preocupări de bizantinistică în Româ-
nia până la 1918. Între 2009 şi 2019, a fost şeful Departa-
mentului de Istoria Culturii de la Institutul de Istorie 
„A.D. Xenopol”. 

Lucrări esenţiale:  
Monografii, volume coordonate, culegeri de documente 

- Sub semnul acvilei. Preocupări de bizantinistică în România 
până la 1918, Bucureşti, Editura Omonia, 2005; 

- Cătălina Mihalache, Leonidas Rados (coord.), Educaţia 
publică şi condiţionările sale (secolele XIX-XX), 
Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2015; 

- Florea Ioncioaia şi Leonidas Rados (coord.), Fragmente 
de pe un câmp de luptă: studii în istoria universită-
ţii, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2018; 

- Leonidas Rados (ed.), Şcolile greceşti din România (1857-
1905). Restituţii documentare. Studiu introductiv, 
notă asupra ediţiei, note şi indice ale editorului, 
Bucureşti, Editura Omonia, 2006; 

- Leonidas Rados (ed.), Primele studente ale Universităţii 
din Iaşi. Vol. I, Facultatea de Litere şi Filosofie, Iaşi, 
Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2010; 

În lucru: Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu 
(1838-1913). 
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Leonidas Rados, intelectual cu rezonanţe gre-
ceşti, marchează mediul cultural ieşean, afirmându-
se cu preocupările care devin studii de cercetare 
legate de bizantinism, dar şi despre rolul discursu-
lui antifanariot, construirea identităţii româneşti 
moderne, cercetări adunate în teza de doctorat şi în 
lucrări postdoctorale. 

Cu o pregătire riguroasă din sânul familiei, 
unde modelul este conturat de imaginea tatălui, un 
adevărat om de cultură care şi-a petrecut viaţa prin-
tre cărţi şi studii, de tenacitatea şi puterea de muncă 
ale tatălui i-au fost mereu imaginile care i-au ţinut 
vie conştiinţa, trasându-i drumul spre succes. 

Despre origini, viaţă, activitate, familie, studii 
de interes ştiinţific veţi descoperi în paginile realiza-
te cu omul de cultură Leonidas Rados. 

― Domnule profesor, care este drumul pe care l-aţi 
parcurs până a ajunge aici şi care au fost cele mai impor-
tante opriri pe parcursul vieţii care v-au propulsat în 
activitatea dumneavoastră? 

― M-am născut la Iaşi, în 1971, am urmat Li-
ceul Naţional până în clasa a X-a, şi apoi Liceul 
„Mihail Eminescu”. Am dat treapta a doua la filolo-
gie-istorie, cum se numea în ultimii ani ai regimului 
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comunist, singura clasă de profil uman din oraş 
fiind la „Mihail Eminescu”. Rememorând momen-
tul, tind să cred că nu a fost o decizie tocmai inspira-
tă; profesorii erau plictisiţi şi plictisitori, nu ştiau 
cum să îi atragă spre şcoală pe tinerii aflaţi la puber-
tate sau nici măcar nu doreau acest lucru. Cele mai 
proaste experienţe le-am avut tocmai la istorie şi la 
română, materii pe care ar fi trebuit să ne concen-
trăm în cei doi ani dinaintea bacalaureatului. Profe-
soara de istorie nu stăpânea materia, în schimb avea 
recomandările potrivite de la partid, iar profesorul 
de română era extrem de blazat şi de ironic, fără pic 
de metodă. Din păcate, etapa aceea a însemnat o e-
videntă stagnare intelectuală pentru mine. 

Am absolvit Facultatea de Istorie în 1995, cu o 
teză de licenţă pe istoria Bizanţului, tratând despre 
ideea imperială la autorii bizantini târzii. Abia în 
timpul facultăţii, m-am maturizat intelectual, având 
dascăli de la care am avut cu adevărat ce să învăţ. 
Au fost şi excepţii, desigur. Îmi aduc aminte cu jenă 
de un profesor care, în scurgerea anilor de la înce-
putul carierei sale şi până în momentul studenţiei 
mele, îşi pierduse în aburii alcoolului şi ai naţiona-
lismului extremist aproape toată gândirea critică, 
indispensabilă oricărui istoric. De la el, am învăţat 
însă ce înseamnă arbitrariul. Era celebru pentru fe-
lul în care punea notele, în funcţie de rezonanţa 
numelor, într-un colocviu în care discuţiile nu aveau 
de-a face cu materia care ar fi trebuit dar n-a fost 
niciodată predată, şi nu se urma niciun tipic. Deşi 
am copilărit în Iaşi şi mi-am petrecut vacanţele la 
bunicii dinspre mamă, într-un mediu autentic ro-
mânesc, în zona Ruginoasei, numele meu grecesc 
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mi-a asigurat un binemeritat şase, prima notă primi-
tă în calitate de student la istorie, considerată pro-
babil de reputatul profesor prea mare pentru un 
prezumptiv duşman al neamului.  

Aceasta a fost la începutul facultăţii. Îl „ierta-
sem” între timp pe dascălul colorat în verde, mai 
ales că alţi colegi ai săi îi lăudau ştiinţa de carte pe 
care noi, studenţii, nu i-am putut-o zări niciodată şi 
pe care nu i-a reţinut-o nici propria lui viaţă profe-
sională.  

Cercul s-a închis la licenţă, când a trebuit să 
prezint lucrarea pregătită sub îndrumarea profeso-
rului Ion Toderaşcu, titularul cursului de Istoria 
Bizanţului, tocmai în faţa dascălului de poveste din 
anul I. Cel din urmă nu voia să priceapă cu niciun 
chip subtilităţile ideologiei imperiale bizantine, deşi 
lucrurile erau elementare. Refuza mai cu seamă să 
accepte faptul că basileii îşi puteau aroga titlul de 
stăpâni ai întregii lumi locuite (oikoumene), chiar 
dacă pe atunci Bizanţul se reducea la Constantino-
pol şi alte câteva mici teritorii. Şocat de reacţia cole-
gului său care se dovedise incapabil să discearnă 
între realitate şi construct ideologic, profesorul 
Toderaşcu a reuşit să tempereze până la un punct 
discuţia, făcând apel la termeni mai puţin pretenţi-
oşi, deşi îl luase şi pe el prin surprindere această 
demonstraţie de ignoranţă şi lipsă de tact profesio-
nal. 

În toamna aceluiaşi an (1995), am fost angajat 
la Institutul „A.D. Xenopol” din Iaşi, unde, în cadrul 
Departamentului de Istoria Culturii, urma să mă 
ocup de interferenţele greco-române şi în special de 
secolul fanariot, domeniu pentru care aveam avan-
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tajul posedării limbii. Între timp, am urmat şi anul 
de studii post-universitare, abia introdus la Iaşi 
(1995-1996), dar fără niciun câştig real, câtă vreme s-au 
repetat câteva cursuri din cei cinci ani de facultate, 
ba chiar cu aceiaşi profesori. Probabil că pentru unii 
colegi a fost o ocazie pentru a mai „studenţi” puţin, 
înainte de a da piept cu responsabilităţile vieţii de 
angajat. 

Doctoratul l-am trecut abia în 2004, sub coor-
donarea profesorului Alexandru Zub, pe atunci 
directorul Institutului, cu o temă de istoriografie. 
Gândisem împreună că, în absenţa unei ucenicii pe 
lângă vreun specialist în istoria elenismului, e cel 
mai bine să mă iniţiez în domeniu şi să încep să-l 
stăpânesc, cercetând literatura domeniului. Deru-
lând această investigaţie, m-am familiarizat şi cu 
metodele folosite de cercetătorii din deceniile ante-
rioare, dar şi cu temele şi principalele direcţii istori-
ografice.  

Teza se intitula Preocupări de bizantinistică în 
România până la 1918 şi urmăream felul în care a 
apărut domeniul bizantinisticii ca disciplină ştiinţi-
fică în ţara noastră, la cumpăna secolelor XIX-XX, 
pornind însă de la primele preocupări care erau cu 
mult mai vechi. Accepţiunea imediată a termenului 
trimitea la interesul pentru Bizanţ şi istoria sa, dar, 
în România, lucrurile se complicau, în sensul acelui 
Byzance apres Byzance, concepţie introdusă cu multă 
forţă de Nicolae Iorga. Cu alte cuvinte, mai ales în 
Ţările Române, Bizanţul a fost cunoscut mai degra-
bă după cucerirea turcă şi dispariţia statului (căde-
rea Constantinopolului, 1453), prin multiplele faţete 
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ale moştenirii sale, de la ideologia politică, la aspec-
te teologice şi ecleziastice, culturale ş.a.m.d.  

În plus, chiar în epoca genezei bizantinisticii 
ca disciplină universitară, factorii de decizie acade-
mică susţineau necesitatea finanţării unei asemenea 
catedre tocmai pentru că în secolele XVII-XIX cultu-
ra română a fost vizibil influenţată de cea greacă, 
postbizantină şi neoelenă, iar o mare parte dintre 
producţiile culturale apăruseră în limba greacă, ceea 
ce făcea necesară formarea de cercetători cu aceste 
deprinderi şi abilităţi, care să cunoască foarte bine 
nu doar limba, ci şi istoria bizantină şi postbizanti-
nă.  

Urmărind formaţia intelectuală a celui pe care 
îl consideram încă din anii mei de ucenicie drept 
primul cercetător român al epocii fanariote şi, în 
general, al elenismului românesc, Constantin Erbi-
ceanu, am descoperit o nouă arie de interes, istoria 
educaţiei, călătoriile de studii şi istoria universităţi-
lor. Domeniile acestea m-au fascinat şi, la câţiva ani 
după ce trecusem doctoratul, am derulat cercetări în 
ţară şi în străinătate, îndepărtându-mă treptat, nu 
însă total, de istoria elenismului. 

Îmi publicasem teza în 2005 şi în anul următor 
vedea tiparul o culegere de documente dedicată 
şcolilor greceşti din România, iar în 2008, am editat 
studiile răspândite prin zeci de reviste sau volume 
colective ale Ariadnei Camariano-Cioran, autoarea 
acelei monumentale cercetări asupra Academiilor 
domneşti de la Bucureşti şi Iaşi. Toate cele trei cărţi 
au apărut la editura Omonia din Bucureşti, după o 
colaborare excelentă cu elenista Elena Lazăr, direc-
toarea editurii specializate pe cărţi de istorie a ele-
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nismului şi a culturii greceşti. Aveam în plan să 
strâng laolaltă şi studiile lui Nestor Camariano, fra-
tele Ariadnei, dar editura nu a reuşit să asigure fi-
nanţarea tipăririi. 

După 2008, schimbarea direcţiei de cercetare 
s-a văzut şi în publicaţii, fie că vorbim de volumul 
de documente referitor la primele studente ale Uni-
versităţii din Iaşi, fie că ne referim la alte două cărţi 
în colaborare pe teme de istorie a universităţilor sau 
a educaţiei ori chiar la memoriile istoricului V.A. 
Urechia, primul profesor de literatură şi istorie ro-
mânească la Universitatea din Iaşi, apoi la cea din 
Bucureşti. 

Din 2009, am devenit şeful Departamentului 
de Istoria Culturii, funcţie la care am renunţat, după 
două mandate, în toamna anului 2018, considerând 
că nu e deloc normal ca unii să monopolizeze pe 
viaţă anumite poziţii, după un model mult prea 
răspândit la noi şi care îmi displăcea profund. În 
plus, aveam nevoie de mai mult timp pentru a fina-
liza proiectele începute în trecut şi care păreau că se 
eternizează în atelier deschis. Nu îmi pare rău, a fost 
o decizie corectă din punct de vedere moral, care, în 
plus, m-a ajutat să înaintez cu temele restante. Aşa 
că o carte la care lucram de mai bine de un deceniu 
va vedea lumina tiparului în toamna aceasta (n.n., 
2019).  

 
― Dacă ar fi să întoarceţi timpul, ce aţi schimba, 

atât profesional, cât şi personal? 
 
― Sunt mulţumit de domeniile pe care mi le-am 

ales în sfertul de veac petrecut în cercetare, anume 
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istoria elenismului, istoria culturii şi, în ultimul de-
ceniu, istoria educaţiei; nu cred că aici ar fi ceva de 
schimbat. Totuşi, primii ani de cercetare au fost 
foarte dificili, mai ales pentru mine. Problemelor 
grave pe care le-a avut de înfruntat România dece-
niului X al secolului trecut (pauperitatea, lipsa unei 
direcţii clare, absenţa orizontului şi a speranţei) se 
adăugau cele specifice cercetării, mai ales subfinan-
ţarea dramatică şi contactele aproape nesemnificati-
ve cu centre universitare puternice din străinătate. 
În plus, eu însumi mi-am găsit greu drumul. Iaşul 
nu a avut o tradiţie în studiile dedicate istoriei ele-
nismului, fie că vorbim de Bizanţ sau de elenismul 
modern, aşa că a trebuit să mă formez de unul sin-
gur, pornind aproape de la zero.  

Efectul a fost acela că aproape cinci ani am 
consumat încercând să înţeleg domeniul, încercând 
să răspund propriilor întrebări, căzând adesea în 
capcanele unor subiecte care nu duceau nicăieri sau 
pe care nu aveam pe atunci experienţa abordării lor, 
şi abia apoi să încep să public rezultatele cercetărilor 
mele. 

Au existat tentative de colaborare cu două re-
putate eleniste de la Bucureşti, regretatele Cornelia 
Papacostea-Danielopolu şi Olga Cicanci, dar tehno-
logia nu permitea pe atunci colaborarea de la dis-
tanţă, ca astăzi, iar deplasările în capitală erau pro-
hibitive. În doar 2-3 zile de stagiu, consumam sala-
riul pe două luni, aşa încât această colaborare a fost 
mai degrabă sporadică. În plus, Cornelia Papacos-
tea-Danielopolu, alături de care iniţiasem un plan 
de „asistenţă”, de formare şi colaborare pe câteva 
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subiecte legate de cultura greacă în Principate, s-a 
stins fulgerător, în 1998.  

 Aşa că mi-aş fi dorit un maestru de la care să 
învăţ tainele meseriei. Aş fi economisit câţiva ani, 
iar rezultatele investigaţiilor ar fi apărut cu certitu-
dine mai repede. 

 
― La a câta generaţie de greci vă aflaţi pe teritoriul 

Iaşului? 
 
― La a doua. Tatăl meu a venit în România la 

vârsta de 9 ani, în timpul Războiului Civil Grec, 
împreună cu alte sute de copii de vârste diferite, 
izolaţi de părinţii lor, şi asta după un periplu prin 
câteva ţări comuniste. Aşa că se poate spune că şi 
tatăl meu s-a format intelectual în România, de ace-
ea este şi atât de legat de spaţiul acesta. 

 
― Ce ne puteţi povesti despre comunităţile greceşti 

aşezate pe teritoriul ieşean şi moldav? 
 
― E vorba despre o stabilire de cele mai multe 

ori în valuri. Primii veniseră încă înainte de secolul 
al XVIII-lea, dar fireşte că în epoca fanariotă numă-
rul grecilor a urcat foarte mult. E drept că după 1821 
o parte a plecat din Principate, întorcându-se în 
Grecia pe cale de a se elibera de stăpânirea otoma-
nă. Dar noi şi noi valuri au continuat să ajungă în 
Principate, din deceniul patru al secolului al XIX-
lea, până în perioada interbelică, alegând de regulă 
zone aflate în preajma căilor de comunicaţie, mai 
ales la Dunăre, sau cu vad comercial, precum capi-
tala.  
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Mult mai puţini au ales Moldova şi nu atât Ia-
şul, care avea să decadă într-un ritm galopant după 
1862 (mutarea capitalei la Bucureşti), cât mai degra-
bă Galaţiul, cu a sa viaţă comercială înfloritoare de 
după 1836, datorată statutului de porto-franco.  

Un aspect trebuie reţinut atunci când încer-
căm să înţelegem viaţa comunităţilor greceşti: înce-
pând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ele-
mentul grec din Principate a fost supus unui proces 
de asimilare în masa majoritarilor. Mai ales tinerii 
proveniţi din familii mixte, foarte numeroase, erau 
tot mai atraşi de cauza moldovenismului/românis-
mului, alegând identitatea românească în detrimen-
tul celei greceşti. Fireşte, nu fără ezitări extrem de 
interesante de cercetat, într-un proces în oglindă cu 
cel consumat în epoca fanariotă. Mai mult, chiar o 
bună parte dintre nou-veniţi solicita naturalizarea, 
adaptându-se în ritmuri diferite mediului de aici. 

Aşa se face că, treptat, Iaşul dispare în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea de pe harta demogra-
fică a elenismului, chiar dacă reperele influenţei 
greceşti premoderne sunt vizibile la tot pasul. De 
altfel, Iaşul nici nu a avut o comunitate greacă în 
sensul deplin al termenului, precum celelalte oraşe 
importante pentru migraţia greacă. Comunităţile 
greceşti au apărut oficial la 1860, după recunoaşte-
rea formală din partea domnitorului Cuza, şi doar 
după 1900 ele au căpătat personalitate juridică, într-
un climat politic balcanic destul de complicat, în 
care chestiunea macedoneană înfierbânta spiritele şi 
la Bucureşti, şi la Atena. 

Pentru comunităţile greceşti din Moldova (cea 
mai puternică fiind cea de la Galaţi), dar lucrul este 
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valabil şi pentru cele din Valahia, lucrul cel mai 
important era păstrarea credinţei. De aceea, vedem 
că biserica primează şcolii, de aceea, primele se con-
struiesc mai rapid decât cele din urmă, iar contribu-
ţiile membrilor merg cu prioritate către biserică. 
Ceea ce nu înseamnă că şcoala era neglijată, dar e 
bine să facem această precizare: biserica, apoi şcoa-
la. 

― Limba greacă este de o muzicalitate şi o sonorita-
te aparte. Vorbiţi în familie limba greacă? Tinerii comu-
nităţii de astăzi mai vorbesc limba greacă? 

― Într-adevăr, neogreaca are o muzicalitate 
care o deosebeşte de aproape toate limbile europe-
ne. Am avut surpriza să ascult acum câteva luni un 
post radiofonic grecesc la o terasă din Piaţa Mare a 
Sibiului, ospătarii argumentând că atât limba pre-
zentatoarei, cât şi melodiile respective erau pe pla-
cul clienţilor. Fără a avea studii de lingvistică la ba-
ză, mă miră şi astăzi de ce pronunţia erasmică este 
preferată de specialişti pentru textele vechi, câtă 
vreme aduce cu sine o lipsă de autenticitate, trans-
formând greaca veche într-o limbă artificială şi, mai 
mult decât atât, foarte abrazivă.  

La mine în familie, nu prea s-a vorbit limba 
greacă, dacă facem excepţie de încercările tatălui 
meu de a dialoga cu ai săi copii în limba lui mater-
nă. Atât eu, cât şi sora mea îi răspundeam, invaria-
bil, în limba română, nu mai spun de mama mea, 
din neam de „chiaburi”, în afara cazurilor în care 
aveam musafiri greci. Ceva tot s-a lipit de mine în 
copilăria timpurie, de la pronunţie, la lexic şi accent, 
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aşa încât mi-a venit uşor să studiez limba de unul 
singur, refuzând în general lecţiile verbale ale pro-
fesorului, adică ale tatălui meu, cu care am avut o 
chimie complicată până pe la 20 de ani. 

Cred că astăzi situaţia este infinit mai bună 
decât cea din anii 1990, când foarte puţini greci din 
Iaşi vorbeau o limbă inteligibilă. De câţiva ani în-
coace, se predau însă ore de greacă pentru copii, ba 
chiar Iaşul şi elevii ieşeni au obţinut şi rezultate 
foarte bune la olimpiadele de limbă greacă, naţiona-
le şi internaţionale. Cred că totul a evoluat aşa cum 
trebuia, după un prim deceniu de incertitudini şi 
dificultăţi de tot felul. 

 
― Ce vă leagă de Grecia, dincolo de viţa neamului 

elen? Care sunt scriitorii greci, poeţii, artiştii care „inun-
dă” în ecouri eterne formarea dumneavoastră intelectua-
lă? 

 
― Am să trec peste istoricii antici, Herodot şi 

Tucidide, care au contribuit la maturizarea mea ca 
istoric, pentru a mă referi la autorii greci din mo-
dernitate, faţă de care probabil cei mai mulţi dintre 
noi au o oarecare sensibilitate: Solomos, Palamas, 
Kazantzakis, Seferis, Elytis şi alţii. Cum se ştie, Gre-
cia modernă a oferit lumii mai cu seamă poeţi de 
geniu, care au marcat puternic domeniul literaturii 
universale. 

 
− Despre educaţia elenă în spaţiul românesc, ce ne 

puteţi spune? 
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― Despre o educaţie greacă, în accepţiunea 
deplină a termenului, putem vorbi în epoca fanario-
tă. Fireşte că mulţi dintre boierii cu stare aveau obi-
ceiul de a-şi educa în familie odraslele cu dascăli 
greci (dar şi francezi sau germani). În vârful siste-
mului de instrucţie, se situau cele două Academii 
domneşti, de la Iaşi şi de la Bucureşti. Accentul se 
punea pe limba şi literatura greacă veche, probabil 
mai mult decât ar fi trebuit, de unde o anumită reac-
ţie de respingere a unor elevi faţă de ceva ce era 
prea mult. Se predau însă şi ştiinţele, după cei mai 
buni autori apuseni, traduşi şi, foarte important, 
adaptaţi în limba greacă, în lucrări în care traducă-
torul introducea şi opiniile sau explicaţiile sale.  

În rest, lucrurile sunt inegale. După 1821, 
avem pensioane greceşti, nu foarte numeroase, un-
de învăţau nu doar copiii grecilor, ci şi ai elitei ro-
mâneşti. Treptat însă, odată cu organizarea sistemu-
lui de învăţământ public, numărul lor devine tot 
mai restrâns şi se concentrează în zonele cu migraţie 
greacă constantă (porturile dunărene şi Bucureş-
tiul). Fireşte, şi curricula din învăţământul public 
conţinea limba şi literatura elenă, ba chiar, după 
introducerea bacalaureatului, în anii 60 ai secolului 
al XIX-lea, studiul autorilor greci devine materie de 
examen, iniţial atât la scris, cât şi la oral, apoi, nu-
mai la scris. De aceea, intelectualitatea românească 
din secolul al XIX-lea şi de la începutul secolului al 
XX-lea avea măcar rudimente de limbă greacă, ală-
turi de o cultură clasică, astăzi de invidiat. 
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― În studiile dumneavoastră, v-aţi axat pe istoria 
educaţiei universităţilor şi a studenţimii. Conturaţi-ne, 
în linii mari, aceste minunate teme. 

 
― Sunt considerate teme de nişă, tocmai pen-

tru că presupun un interes special pentru spaţiul a-
cademic, dar şi cunoştinţe şi metode specifice. Pen-
tru istoria intelectualităţii româneşti, pentru istoria 
culturii, sunt însă domenii care aduc un plus de 
cunoaştere, fără de care lucrurile ar fi dacă nu prost 
înţelese, cel puţin incomplete. 

Personal consider o mare problemă a istorio-
grafiei româneşti labilitatea biografiilor unor perso-
nalităţi, mai cu seamă a celor culturale, care rezervă 
perioadei formării respectivelor personaje un spaţiu 
extrem de restrâns, de la câteva rânduri, la câteva 
pagini. Mai mult, formulările sunt de ordin general 
şi cu totul aproximative, aşa încât de multe ori lecto-
rul interesat nici nu pricepe unde a învăţat eroul 
cărţii, ce studii superioare are, unde şi cât a urmat.  

Ocupându-mă de aceste teme, am aflat o mul-
ţime de greşeli strecurate în biografiile membrilor 
elitei culturale româneşti. Încerc, pe termen lung, să 
repar în parte aceste erori, acolo unde le găsesc, şi să 
aduc completările necesare. 

În general, la nivelul istoriei învăţământului, 
lucrurile au rămas aproape la nivelul anilor 50-60 ai 
secolului trecut. Ne lipsesc investigaţii serioase asu-
pra tuturor categoriilor de studii, de la cele primare, 
la cele universitare, asupra profesorilor primari, 
secundari sau universitari, asupra examenelor, a 
instituţiilor de control ş.a.m.d.  
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Abia am încheiat o cercetare asupra începutu-
rilor bacalaureatului românesc şi am constatat că 
istoriografia de până acum este extrem de subţire şi 
superficială. 

M-am ocupat şi de studenţimea modernă, în-
deosebi de cea ieşeană, dar şi de călătoriile de studii 
ale bursierilor români din epocă, fie că era vorba de 
direcţia sudică (spre Grecia), fie de cea apuseană 
(mai cu seamă de ţările neolatine). E cu adevărat un 
subiect extraordinar, dar şi foarte dificil de cercetat, 
căci presupune investigaţii costisitoare, la faţa locu-
lui, pe lângă stagiile din arhivele şi bibliotecile ro-
mâneşti.  

 
― Tatăl dumneavoastră a înfiinţat, la Iaşi, în anii 

1973-1974, Seminarul de Neogreacă al Facultăţii de Filo-
logie de la Universitatea „Al.I. Cuza”, rămânând în isto-
ria universităţii. Descrieţi-ne portretul tatălui, dar şi al 
omului de cultură Andreas Rados. 

 
― Nu mi-e foarte uşor. În momentul în care 

purtăm această discuţie, el se află imobilizat la pat, 
la fel ca şi acum jumătate de an, luptându-se cu 
numeroasele sale afecţiuni şi rezistând mai degrabă 
prin grija familiei, decât prin voinţa proprie. Vede-
rea a avut-o oricum foarte proastă încă din tinereţe, 
petrecându-şi viaţa printre cărţi şi reviste de cultu-
ră. Acum însă nu mai percepe decât lumini şi um-
bre, şi nici nu mai aude, aşa încât comunicarea cu el, 
chiar în clipele de luciditate, e foarte dificilă.  

Pot să vă spun că în timpul activităţii sale era 
de o tenacitate şi de o insistenţă care m-au impresi-
onat mereu. Uneori, depăşea limitele prin insistenţe-
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le sale către autorităţi, fie ele din cultură sau din 
educaţie, dar, spre mirarea mea, chiar şi cu fireştile 
reacţii de adversitate trezite în terţi din pricina felu-
lui său de a fi, reuşea să mişte lucrurile. Altfel nici 
nu-mi explic cum a reuşit să înfiinţeze din nimic 
Seminarul, fără suportul vreunui grup din Universi-
tate şi fără sprijin politic. 

A deschis linii de colaborare cu Grecia pe do-
meniile culturii şi educaţiei şi a încropit o bibliotecă 
care s-a îmbogăţit an după an, solicitând cărţi diver-
selor edituri greceşti, direct sau prin intermediul 
Ambasadei Elene. Tot în urma unor insistenţe teribi-
le, a obţinut pentru studenţii săi şi ai Seminarului, 
an după an, o bursă de o lună în Grecia. Astăzi, pare 
cu totul neglijabil, dar în anii 80, pe care mi-i aduc 
aminte mai bine, era ceva extraordinar pentru un 
student să poată vedea, după cenuşiul de acasă, un 
pic de culoare şi de soare european, să poată păşi în 
locuri atât de celebre despre care citise în literatura 
clasică şi universală. Era o poartă către un pic de 
normalitate. De asemenea, îmi aduc aminte că era 
foarte riguros în stabilirea câştigătorului bursei, 
refuzând „sugestiile”, atât înainte, cât şi după 1989, 
deşi lucrul i-a atras câteva adversităţi inclusiv în 
conducerea Universităţii.  

A intrat în legătură cu întreaga elită literară a 
Greciei, menţinând relaţiile cu o îndârjire de care eu 
unul nu aş fi fost în stare. Avea obsesia colportajului 
literar în scopul cunoaşterii, al apropierii dintre ro-
mâni şi greci, pe care nu-i putea vedea decât mereu 
împreună. Aşa că a tradus enorm din poeţii greci în 
limba română, dar şi în sens invers, a publicat în 
reviste de cultură greceşti capodopere ale poeţilor 
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români. Într-atât a fost de absorbit de această „misi-
une” a sa, pe care a luat-o mult prea în serios, încât 
şi-a neglijat propriul doctorat şi posibilitatea de 
promovare pe post. Nu l-au interesat deloc.  

Când mă apropiam de finalul studiilor mele, 
prin 1994 sau 1995, i-am găsit într-un sertar al bibli-
otecii teza de doctorat, pusă la păstrare de ani buni, 
refuzând să renunţe fie şi pentru câteva luni la 
această intensă activitate a lui de traducător şi pu-
blicist, pentru a face completările şi corecturile de 
rigoare şi pentru a duce lucrurile în finalitatea lor. 
Conştient că vederea îl părăsea, i-am propus să îl 
ajut eu atât cât pot, cu partea de lectură, pentru a 
termina acest demers început cu cel puţin un dece-
niu în urmă. M-a refuzat în doi peri, spunând că 
doctoratul e o întreprindere individuală.  

Cred că, dincolo de vederea tulburată, nu mai 
avea nici răbdarea să reia o muncă părăsită de atâţia 
ani, mai ales că micile sale intervenţii în presa cultu-
rală îi aduceau notorietate şi satisfacţiile dorite. Aşa 
că a rămas până la pensionare lector universitar. 

La finalul carierei, a resimţit două grele lovi-
turi. S-a operat la Bucureşti de miopia sa galopantă 
la unul din ochi, dar operaţia a avut efectul advers, 
i-a distrus aproape total ochiul cu care vedea ceva 
mai bine să citească. Momentul a fost foarte dificil 
nu doar pentru un intelectual care făcea din lectură 
singura lui ocupaţie, ci şi pentru noi, cei din familie. 
În plus, i s-au luat în aceeaşi perioadă tocmai orele 
de neogreacă la Seminarul, devenit între timp Lec-
torat, pe care îl înfiinţase, plătind astfel pentru nai-
vităţile lui şi pentru insistenţa cu care luptase pen-



207 
 

tru a înfrăţi Universitatea din Iaşi cu Universitatea 
„Aristotel” din Salonic.  

Această dovadă de lipsă de colegialitate şi de 
meschinărie l-a afectat teribil, mai ales că lupta deja 
cu efectele reducerii drastice a vederii, aşa că, în scurt 
timp, a cerut pensionarea anticipată. Cred că este sin-
gurul caz de universitar/cercetător care a solicitat 
să iasă la pensie mai devreme. Imensa majoritate a 
lor se gândesc la prelungiri, fără a le păsa că astfel 
blochează posibilitatea promovării celor tineri. Fi-
reşte, la el nu a fost vorba neapărat de caracter, ci de 
conjuncturi. A continuat să traducă şi să publice şi 
după aceea, dar ritmurile au fost cu totul altele. 

 
― Gândul dumneavoastră se îndreaptă şi spre alte 

personalităţi filo-elene? Povestiţi-ne despre unul dintre 
marii cercetători ai culturii eleniste care v-a atras atenţia 
în scrierile dumneavoastră. Este vorba despre Constantin 
Erbiceanu. Copilăria unui savant este cea a copilului 
universal... îşi petrece zilele la scăldat, vacanţele la stână, 
interpreta rolul dascălului la ceremoniile religioase. De la 
copilăria amintită, care este drumul până la succes? 

 
― Este vorba despre epoca Unirii, la mijlocul 

secolului al XIX-lea, atunci când, foarte timid, sis-
temul meritocratic dorit de unii factori de decizie, 
foşti „bonjurişti”, îşi arăta roadele. Ieşean cu studii 
la Seminarul de la Socola, Constantin Erbiceanu s-a 
aflat în prima generaţie de studenţi ai nou fondatei 
Universităţi din Iaşi (1860-1864). Cu o bursă oferită 
de guvern, şi-a continuat studiile la Atena, de unde 
s-a întors cu o licenţă în teologie, a predat apoi la 
Iaşi, unde s-a făcut cunoscut prin tentativele sale de 
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recuperare a vechilor manuscrise provenite de la 
academiile domneşti de la Iaşi şi de la Bucureşti, 
cele mai înalte şcoli ale Europei de Sud-Est în epoca 
luminilor.  

A fost remarcat de ministrul Cultelor şi In-
strucţiunii Publice, D.A. Sturdza, cu ocazia unei con-
ferinţe din 1885 asupra învăţământului, unde profe-
sorul de Seminar a impresionat toată asistenţa prin 
noutatea subiectului prezentat (învăţământul din 
epoca fanariotă), dar şi prin temeritatea opiniilor 
sale. Drept urmare, Erbiceanu a fost chemat la Bu-
cureşti, unde a ocupat simultan patru slujbe impor-
tante, care au presupus o muncă titanică: profesor la 
Seminarul Central, profesor suplinitor la Facultatea 
de Teologie, director al Tipografiei Cărţilor Biseri-
ceşti, redactor al revistei Sfântului Sinod, „Biserica 
Ortodoxă Română”. 

La Bucureşti, şi-a continuat activitatea de cer-
cetare a interferenţelor greco-române, a vestigiilor 
culturii greceşti în Principate şi cu deosebire a epocii 
fanariote, despre care Lazăr Şăineanu nota, pe la 
1890, că Erbiceanu şi-ar fi apropiat-o ca niciunul 
dintre contemporani, făcând-o domeniul său predi-
lect de cercetare. Într-adevăr, publicaţiile lui Con-
stantin Erbiceanu, de la Cronicarii greci care au scris 
despre români ..., până la Istoria Mitropoliei Moldovei, 
apoi Priviri istorice şi literare asupra epocei fanariote 
etc. aduceau în faţa intelighenţiei un cercetător de-
plin format, cu opinii curajos formulate şi solid ar-
gumentate, ale cărui muncă şi rezultate au şi fost 
recompensate prin cooptarea în Academia Română 
(1899, apoi vicepreşedinte), dar şi în alte societăţi 
savante ale timpului, din ţară sau din străinătate.  
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Constantin Erbiceanu este cel care a deschis 
(el, şi nu A.D. Xenopol, cum reţine vulgata istorio-
grafică) cercetările profesioniste asupra epocii fana-
riote, văzută până atunci drept un hiatus în istoria 
românilor, o epocă neagră care nici măcar nu trebu-
ie amintită în manuale. Dimpotrivă, Erbiceanu sus-
ţine lipsa de maturitate a unei asemenea atitudini 
definitive şi, până la urmă, reuşeşte să introducă 
epoca fanariotă în ansamblul istoriei românilor, ve-
nind cu o perspectivă nuanţată, obiectivă asupra 
acestui trecut controversat şi problematic. Dincolo 
de aspectele negative pe care le recunoaşte, Erbicea-
nu pune în valoare în special cultura superioară şi 
mai cu seamă învăţământul grecesc din acea peri-
oadă, arătând foloasele directe pe care românii le-au 
avut de pe urma dascălilor greci. 

Cercetările lui C. Erbiceanu vizează, în egală 
măsură, istoria culturii şi istoria Bisericii, la fel cum 
personajul poate fi considerat, în ciuda dimensiunii 
sale laice, un intelectual apropiat Bisericii. Profesor 
şi decan al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, 
Erbiceanu s-a implicat în efortul de retipărire al căr-
ţilor de cult cu caractere latine, ducând la bun sfârşit 
proiectul, cu sprijinul direct al regelui Carol I. 

Făcând apel la rezultatele obţinute de Erbi-
ceanu, alţi istorici de mai largă respiraţie, precum 
A.D. Xenopol sau Nicolae Iorga, i-au dus parţial 
mai departe viziunea asupra epocii fanariote, pregă-
tind publicul cult pentru o receptare mai potolită a 
secolului al XVIII-lea, care, cu bune şi cu rele, trebu-
ia considerat unul românesc, în ciuda culturii domi-
nante şi a limbii greceşti folosite de elita timpului. 
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Într-o viaţă de muncă rodnică, pornind de jos, 
dintr-o familie de preoţi care aspirau cel mult la 
studii seminariale, elenistul a reuşit să promoveze 
social, exclusiv prin meritele sale, până la poziţia de 
universitar şi chiar decan al Facultăţii de Teologie a 
Universităţii din Bucureşti, culminând cu alegerea 
sa ca membru al Academiei Române (1899), al cărei 
vicepreşedinte a și fost. Este unul dintre modelele 
de succes intelectual şi social ale României moder-
ne, într-o epocă în care era loc pentru toţi oamenii 
valoroşi şi harnici. 

 
― Este Iaşul o Grecie în miniatură? Cum arată 

Grecia astăzi; cu toate că este liberă, în ultimii ani a fost 
martora unor frământări religioase, economice, sociale. 
Ce mai regăsiţi din Vechea Grecie? 

 
― Nu, dar nici nu ştiu cum ar putea fi. Dife-

renţele de cultură, de mentalitate, de obiceiuri, de 
atitudini sunt prea mari. Elementul comun ar fi or-
todoxia, dar până şi aici există diferenţe notabile. 
Apoi, depinde şi la care Grecie vă referiţi. Aveţi în 
minte Grecia pe care am cunoscut-o eu în copilărie, 
sau la cea istorică? Cea dinainte de criză era într-
adevăr fascinantă, dar trăda semnele unei slăbiciuni 
structurale. Lucrurile încep să se reaşeze pe o fun-
daţie dacă nu mai potrivită, cel puţin mai realistă. 
Grecia a mai cunoscut situaţii dificile, precum în 
anii 50 ai secolului al XX-lea, când zeci de mii de 
greci au luat calea Europei, căutând printre străini 
ceea ce nu mai puteau regăsi acasă: un loc de mun-
că. Şi în ultimii ani, fenomenul s-a acutizat, dar nu 
se compară în niciun chip cu puseul imigraţionist 
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fără precedent de care suferă, din ce în ce mai grav, 
România. 

Sincer, amănuntele frământărilor de azi, fie ele 
economice, sociale (şi mai puţin religioase), îmi sca-
pă. Nu urmăresc cu atenţie evoluţia spaţiului public 
grecesc, aşa cum o fac aici, acasă, cu spaţiul româ-
nesc. Oricum, mi se pare la fel de plin, ca şi spaţiul 
de aici, de teme false. O asemănare există însă, între 
cele două state, ambele fiind incapabile să promo-
veze politicieni de anvergură, care să susţină temele 
mari şi să renunţe la populism.  

A explodat însă în ultimul deceniu, ca nicio-
dată înainte, tentaţia teoriilor conspiraţioniste, pro-
movate pe canale media şi social-media într-o ma-
nieră agresivă, ducând la atrofierea gândirii critice, 
a raţiunii, a bunului-simţ. E o evoluţie pe care o cred 
periculoasă, totodată jignitoare pentru esenţa fiinţei 
umane, care ar trebui să fie raţiunea. Fireşte, feno-
menul e întâlnit în întreaga lume, de la SUA la Eu-
ropa şi, evident, la România, unde câteva televiziuni 
se ocupă sistematic cu această ştergere a urmelor de 
gândire critică, autonomă. 

 
− Pentru lectorul neiniţiat, unde funcţionează 

Comunitatea Elenă din Iaşi? Câţi membri are? Oferiţi-ne 
un scurt istoric al acesteia. Care sunt principalele ocupa-
ţii întâlnite în cadrul comunităţii? 

 
− Sediul e pe strada Lăpuşneanu, în centrul 

Iaşului. Din câte cunosc, Comunitatea Elenă are 
câteva sute de membri şi aproape două sute de sim-
patizanţi. Recensământul din 2011 reţine pentru Iaşi 
178 de greci declaraţi, care se identificau ca atare. 
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Numărul celor proveniţi din familii mixte, precum a 
mea, care au optat pentru identitatea românească 
fără a renunţa la rădăcinile elene, este, în mod evi-
dent, mai mare. 

În afară de Comunitatea Elenă, mai există o 
asociaţie care reprezintă interesele minorităţi gre-
ceşti, Asociaţia „Dyonisos”, şi care are drept scop 
declarat păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor greceşti 
în spaţiul românesc.  

Îmi aduc aminte de începuturile Uniunii Ele-
ne. În zilele următoare căderii cuplului Ceauşescu, 
tatăl meu a primit un telefon de la câţiva colegi greci 
din Bucureşti, care se organizaseră şi formaseră U-
niunea Elenă din România. Sub cupola ei, ar fi tre-
buit să intre comunităţile locale, din oraşele unde se 
aflau greci, fie dintre cei „vechi”, prezenţi acolo de 
multe generaţii, fie dintre cei „noi”, sosiţi în Româ-
nia în timpul Războiului Civil din 1946-1949. Ultima 
categorie, consideraţi emigraţi politici greci, din care 
făcea parte şi părintele meu, se subţiase an după an, 
căci mulţi se repatriaseră între timp, mânaţi nu doar 
de dorul de casă, ci şi de cenuşiul comunismului 
românesc.  

Să menţionez că a existat mereu o diferenţiere 
între noii şi vechii greci peste tot în ţară. Nou-veniţii 
cunoşteau foarte bine limba greacă (chiar şi copiii 
de şcoală), pe care o foloseau în familie, mai ales în 
cazul căsătoriilor în interiorul etniei, în vreme ce 
majoritatea celor „vechi” nu mai posedau decât ru-
dimente de greacă, fiind la a nu ştiu câta generaţie 
de căsătorii mixte. Spre deosebire de grecii stabiliţi 
demult, ultimii veniţi erau mai interesaţi de situaţia 
din Grecia, căci intenţionau, la un moment dat, să se 
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întoarcă acasă, drum presărat cu multiple obstacole, 
aşezate atât de Grecia, cât şi de România. Şi mai 
exista o diferenţă, chiar în anii comunismului, care 
admitea o singură ideologie: grecii noi erau ceva 
mai de stânga, dacă se poate spune aşa, căci erau 
constant îndoctrinaţi de personaje misterioase veni-
te probabil de la Moscova. Coloniile de copii greci, 
sosiţi în ţară ca urmare a acestui conflict, de cele mai 
multe ori separaţi de părinţi, reprezentau mediul 
ideal pentru experimentele sociale şi ideologice de-
rulate de autorităţi, fie ele româneşti, fie ale Partidu-
lui Comunist Grec de inspiraţie moscovită (KKE), 
care îşi împărţeau controlul. 

Cei mai activi greci la Iaşi au fost cei din fami-
lia Vlahidis, apoi Nikos Terzudis şi Andreas Rados, 
cel din urmă devenind şi primul preşedinte la Co-
munităţii din Iaşi, în 1990. I-a urmat, în 1992, pentru 
aproape două decenii şi câteva mandate succesive, 
Marika Pieptu. 

Nu există o ocupaţie predilectă a grecilor din 
Iaşi în ziua de azi. Nu mai avem realităţile sociale 
din secolele anterioare, când grecii erau fie arendaşi, 
fie proprietari de teren, de vii, fie comercianţi, bucă-
tari, plăcintari, cofetari etc. Toate profesiile sunt re-
prezentate, dar pot aproxima, în absenţa unor date 
statistice, că foarte mulţi dintre membri se află deja 
la pensie. 

 
― Când putem vorbi despre numele unor profesori 

de origine greacă în universităţi, care au marcat diferite 
domenii de activitate? Ce ne puteţi spune despre Oreste 
Tafrali sau Demosthene Russo? 
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― Cu toată aversiunea publică faţă de greci, 
văzuţi drept urmaşi ai fanarioţilor, universităţile 
româneşti au făcut loc fie unor cărturari cu rădăcini 
elene, fie unor profesori născuţi şi educaţi în spaţiul 
grecesc, care doreau să se stabilească la nord de 
Dunăre, în căutarea unui viitor mai bun. 

În prima generaţie de profesori ai Universităţii 
din Iaşi, îl găsim, bunăoară, pe profesorul de mate-
matică de la Facultatea de Ştiinţe, Miltiade Tzony, 
cu studii la Paris, foarte activ civic, fiul unui grec 
din Moldova.  

Nu ştiu unde îl putem încadra pe junimistul 
Ioan Caragiani, clasicist şi maestru al ironiilor, aro-
mân cu studii filologice la Universitatea din Atena, 
titularul catedrei de Limba şi literatura elenă de la 
Universitatea ieşeană. Nu era grec, însă s-a format 
de mic în mediul cultural grecesc, rămânând apro-
piat valorilor elene toată viaţa.  

Omologul lui Caragiani la Universitatea din 
Bucureşti era Epaminonda Francudis, un grec cipri-
ot care, chiar dacă a produs puţin, era foarte bine 
situat în elita academică a capitalei celei de-a doua 
jumătăţi de secol XIX. Bunăoară, el este cel care a 
intervenit, la 1865, în favoarea bursierilor români 
trimişi de „guvernul dac” la Atena. A slujit Univer-
sitatea din Bucureşti mai bine de trei decenii, ajun-
gând decan al Facultăţii de Litere. 

Puţin înainte de declanşarea Primului Război 
Mondial, la Universitatea din Iaşi, a ajuns arheolo-
gul şi istoricul artei Oreste Tafrali, la rândul său de 
etnie greacă, care şi-a ales însă identitatea româ-
nească şi care se simţea iritat de piedicile pe care i le 
punea în perioada interbelică Nicolae Iorga, pe mo-
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tiv că era grec, aducându-i aminte celui din urmă că 
şi bunica acestuia era grecoaică. A studiat la Uni-
versitatea din Bucureşti cu Grigore Tocilescu, ple-
când apoi la Paris, trăind la limita sărăciei multă 
vreme, până ce a reuşit să-şi termine cercetările 
asupra Thessalonicului bizantin şi să treacă docto-
ratul de stat, forma mai elitistă a doctoratului de 
universitate, rezervată în general studioşilor fran-
cezi.  

Puţin după numirea lui Tafrali la Iaşi, la Uni-
versitatea din Bucureşti, a apărut un nume sonor: 
Demosthene Russo, numit profesor la catedra de 
bizantinistică, în ciuda opoziţiei aceluiaşi Nicolae 
Iorga. Şcolit la Atena, Berlin şi Leipzig, de unde s-a 
întors cu un doctorat la graniţa dintre filosofie şi 
filologie, Russo devenise de o acribie legendară în 
epocă, corectându-i mereu pe marii istorici, atunci 
când se impunea.  

Posesor al unei biblioteci monumentale, el 
era văzut de elita intelectuală românească drept un 
„maestru vrăjitor” şi singurul savant care poate 
descifra necunoscutele istoriei românilor cercetând 
textele şi produsele culturale greceşti, atât de abun-
dente în secolul al XVIII-lea. Importanţa lui De-
mosthene Russo este cu atât mai mare pentru me-
diul academic românesc, întrucât el este personajul 
principal care a inspirat Noua Şcoală de la Bucu-
reşti, alcătuită din tineri universitari de calibru, 
precum Constantin C. Giurescu, care se opunea, la 
nivel istoriografic, şcolii lui Iorga, ceva mai îngă-
duitoare cu exagerările naţionaliste. 

Corespondenţa lui Demosthene Russo, pe care 
o am în lucru tot de aproape un deceniu, are la rân-
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dul ei o importanţă covârşitoare, întrucât develo-
pează fidel relaţiile din lumea savantă a Românei 
interbelice.  
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