
Din nou despre Pro Basarabia şi Bucovina filiala Huşi 
-activităţi ce trebuie mediatizate 
 
          Dintre monografiile, în manuscris sau editate,  publicate sub patronajul Societăţii 
Culturale Bucureşti-Chişinău, în Noi Dacii (Vezi nr. 17),  reamintim acum pe cea 
semnată de Ştefan Plugaru, Privire în oglindă. Pogăneştii din dreapta şi din stânga 
Prutului-file de istorie. De ce? Pentru că a apărut sub egida Asociaţiei Culturale „Pro 
Basarabia şi Bucovina” filiala „Mihail Kogălniceanu” Huşi, iar autorul este  
preşedintele asociaţiei şi în continuare va fi vorba chiar despre activităţilie asociaţiei. La 
Huşi, duhul neamului este în lucrare pentru aspiraţiile fireşti ale românilor. Există 
intelectuali care oficiază la menţinerea solidarităţii dintre românii de pe ambele maluri 
ale Prutului, pe drumul iminent al reunificării ţării. Alina-Mihaela Pricop, din Huşi, prin 
cartea  Contribuţii la istoricul Episcopiei Huşilor, din care am propus spre publicare- 
apare în acest număr din Noi Dacii,- extrasul Episcopia Huşilor şi dreptul istoric de 
fiinţare a Mitropoliei Basarabiei în stânga Prutului, participă şi dumneaei la această 
oficiere. Iar activităţile comune cu românii dintr-o parte şi alta a Prutului, contribuie la 
consolidarea unităţii de neam. Dintre aceste activităţi, despre care ne-a informat Ştefan 
Plugaru, reţinem cele ce urmează, activităţi în parteneriat cu instituţii din municipiu Huşi 
şi cu fundaţia din Stănileşti, tuturor cuvenindu-li-se  un cuvânt  de preţuire. 
 În zilele de 18 – 19 iulie 2008, Filiala Huşi, „Mihail Kogălniceanu”, a Asociaţiei 
Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina”, a organizat, în parteneriat cu alte instituţii din 
municipiu Huşi, respectiv Biblioteca Municipală “Mihail Ralea”, Casa de Cultură 
“Alexandru Giugaru”, Cercul Militar, şi Fundaţia Culturală “Dimitrie Cantemir” 
Stănileşti, o sesiune de comunicării ştiinţifice, intitulată “Dimitrie Cantemir şi familia 
sa. Permanenţele românismului”, la care au participat istorici şi oameni de cultură de 
pe ambele maluri ale Prutului, precum: 

 Prof. dr. Theodor Codreanu, preşedintele de onoare al ACPBB Huşi  
 Prof. Ioan Mancaş, directorul Muzeului Judeţean Vaslui  
 Baciu Marius - Petronel, profesor istorie Negreşti  
 Prof. Costin Clit, preşedintele filialei Huşi a ACPBB 
 Gheorghe Gherghe – profesor istorie Bârlad 
 Prof. Ştefan Plugaru, secretarul filialei ACPBB 
 Dinu Poştarencu, cercetător în cadrul Institutului de Istorie Chişinău 
 doctorand Oleg Bercu, Chişinău 
 Armănuţă Neculai, profesor istorie Şcoala Stănileşti 
 Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie, oenolog, fost profesor la Colegiul „Dimitrie 
Cantemir” Huşi 

 Vasilăţeanu Marian, medic la Stănileşti. 
Ideea organizării acestei sesiuni ştiinţifice a avut la bază trei cauze diferite: în 

primul rând, după 1990, la Stănileşti a existat o tradiţie în organizarea unei manifestări 
dedicate lui Dimitrie Cantemir; în al doilea rând, faptul că domnul cărturar s-a născut pe 
aceste meleaguri, la Silişteni, în ţinutul Fălciu, unde a copilărit, o vreme, alături de 
familia sa. În al treilea rând, şi nu mai puţin important, faptul că, din dorinţa de a 



confisca Istoria Românilor şi marile sale personalităţi în folos propriu, guvernarea 
comunistă din Republica Moldova s-a grăbit, încă de la finele anului trecut, să declare 
anul 2008 drept an de omagiere a “dinastiei” Cantemir, uitând că şi anul 2003 a fost 
proclamat „an Cantemir”. Această acţiune a fost iniţiată pentru a demonstra 
nedemonstrabilul, anume că domnul cărturar, prin apropierea sa faţă de Rusia ţaristă, 
reprezintă un pilon al consolidării statalităţii moldoveneşti, uitând să spună că autorul 
Hronicului vechimii a româno-moldo-vlahilor a fost unul din cei mai mari cărturari 
români, membru al Academiei din Berlin. Drept dovadă a “relaţiilor moldo-ruse” în 
plină ascensiune, la Moscova se doreşte a fi instalat un monument al domnitorului 
Dimitrie Cantemir, apropiat al ţarului rus Petru cel Mare. O statuie similară va fi 
edificată şi la Chişinău, în cadrul „Programului naţional de sărbătorire în anul 2008 a 
dinastiei Cantemireştilor”, aprobat recent de Guvernul de la Chişinău. Totodată, în 2008 
va fi lansat un program de stat pentru valorificarea moştenirii ştiinţifice şi culturale a lui 
Dimitrie şi Antioh Cantemir. Guvernul va institui granturi în vederea proiectelor de 
promovare a imaginii Basarabiei peste hotare şi a dialogului intercultural. Academia de 
Ştiinte a Moldovei va edita volumul V, „Academica”, cu genericul „Dinastia Cantemir”, 
şi va elabora o pagină web despre viaţa şi activitatea lui Dimitrie şi Antioh Cantemir, 
ultimul considerat primul poet rus. La rândul său, Institutul de Filologie al A.S.M. va 
elabora bibliografia Cantemireştilor şi va crea o bibliotecă virtuală dedicată dinastiei, iar 
„Moldova Film” urmează să producă un CD şi un film documentar despre domnitor. De 
asemenea, vor fi emise timbre comemorative şi puse în circulaţie monede jubiliare 
„Antioh Cantemir” şi „Dimitrie Cantemir”. 

În prima zi, programul manifestării a cuprins, pe lângă sesiunea ştiinţifică, şi 
organizarea unei expoziţii de carte, la  Biblioteca Municipală Huşi, dedicată marelui 
cărturar Dimitrie Cantemir, lansarea ultimului număr al revistei asociaţiei, „Prutul”, o 
excursie la Silişteni,  locul în care odinioară a existat satul în care s-a născut domnul 
cărturar, o vizită la Mănăstirea cu hramul “Dimitrie Cantemir” din Grumezoaia. 

A doua zi, sesiunea de comunicări ştiinţifice s-a continuat la Stănileşti, pe Valea 
Prutului, locul de desfăşurare a bătăliei dintre Imperiul Ţarist şi cel Otoman, la care 
Dimitrie Cantemir a luat parte. 

Principalele concluzii ale sesiunii de comunicări, împărtăşite atât de către 
istoricii din judeţul Vaslui, cât şi din stânga Prutului, au fost: 

- Dimitrie Cantemir s-a apropiat, din punct de vedere politic, de ţarul rus Patru cel 
Mare într-un moment în care conjunctura internaţională îi era nefavorabilă şi era singura 
cale de a contracara presiunile Imperiului Otoman, Austriei şi rivalităţii cu Constantin 
Brâncoveanu, iar nu pentru că ar fi avut afinităţi cu civilizaţia slavă, aşa cum se încearcă 
a se interpreta de către autorităţile de la Chişinău; 

- faptul că ruşii au fost înfrânţi la Stănileşti în 1711 trebuie considerat un lucru 
pozitiv, întrucât, având în vedere modul în care s-au purtat de-a lungul timpului cu 
popoarele asuprite, a împiedicat intrarea armatei ruse în Basarabia cu 100 de ani, până la 
1812, moment după care s-a declanşat deznaţionalizarea populaţiei româneşti din stânga 
Prutului; 



- în lupta de la Stănileşti nu putem vorbi de o participare a armatei moldoveneşti 
la conflict, ci de efective reduse, care alcătuiau garda personală a Domnului şi cetele 
boierilor ce i se alăturaseră. În conflict au fost prezente masiv trupele ruseşti şi cele 
turco-tătare; 

- domnul cărturar a fost o personalitate românească enciclopedică, care a susţinut 
în opera sa, unitatea de tradiţii, obiceiuri, cultură a moldo – vlahilor; 

- domnul de la Iaşi a dorit să fie şi domn al Ţării Româneşti, la Bucureşti, în locul 
lui Constantin Brâncoveanu, gândindu-se îndreptăţit, poate pornind de la convingerea că 
ambele state extracarpatice erau locuite de acelaşi popor; 

- la rândul său, Dinu Poştarencu, a susţinut un material referitor la împrejurările în 
care a avut loc bătălia de la 1711 de la Stănileşti, în care Dimitrie Cantemir nu a avut 
foarte multe efective, iar tratatul de la 3 aprilie 1711 între Dimitrie Cantemir şi Petru cel 
Mare nu poate fi considerat un tratat în adevăratul înţeles al cuvântului, ci, mai degrabă, 
o diplomă acordată domnului român prin care recunoştea domnia ereditară în familia 
Cantemir şi hotarele de la acel moment ale Moldovei, adică până la Nistru. Fapt ce ar 
contrazice istoriografia filorusă de la Chişinău, care vede în acel tratat una dintre pietrele 
de temelie ale apropierii moldo-ruseşti. 

                În conformitate, Daciana Maria Mihăilescu şi Vlad Mihăilescu 
 
 


