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THE GLOTIC POLICY OF THE TSARIST RE-

GIME IN BESSARABIA
In the occupied Bessarabia (1812), the Tsarist 

Russian Empire has strongly promoted a bitter po-
licy of non-nationalization and russifi cation of the 
Romanians. The Russian language was governing 
within schools, churches, administration etc. There 
were no schools (even primary) with Romanian-lan-
guage teaching. The native population illiteracy was 
hard to imagine: 10,5% of men and 1,7% of women 
were roughly familiar with the Russian culture.

The ethnical and cultural rebirth occurred after 
year 1918, when on March 27 of the same year, the 
unifi cation of Bessarabia with Romania took place. 
In the fi rst quarter of the 20th century, there have 
been founded 1239 primary schools teaching Roma-
nian language. In 1939, the Romanian language was 
within 2718 primary schools, 13 high schools for 
boys, 9 high schools for girls and 24 secondary scho-
ols. The language, literature, culture are evolving…

This national rise was broken on June 28, 1940, 
when the Red Army fraudulently invaded Bessara-
bia.

I. Preliminarii
La începutul sec. al XIX-lea limba română a 

fost „disecată’’: în Muntenia şi Moldova istorică 
ea continua să se dezvolte pe linie ascendentă (mai 
ales după Unirea Principatelor de la 1859, sub Ale-
xandru Ioan Cuza), pe când în Basarabia – partea 
de Est a Moldovei istorice, acaparate de Imperiul 
Ţarist Rus la 1812 (şi stăpânită de acesta 106 ani), 
limba română a suportat o decădere, degradare şi 
rusifi care totală.

Scopul principal al guvernului ţarist era să dez-
naţionalizeze populaţia românească din Basarabia, 
s-o rusifi ce, s-o ţină în întuneric şi opacitate cul-
turală. Lovitura de graţie i s-a dat, în primul rând, 
limbii române. Peste tot se vorbea numai limba ofi -
cială – rusă, iar cea română devenise limbă de co-
libă. Vom enumera doar câteva acţiuni ale politicii 
glotice a ţarismului în Basarabia:

Ocupanţii ţarişti îşi dădeau  foarte bine seama că 
„Soarta societăţii depinde de aceea ce facem şi cum 
facem în şcoală” (N. Iorga). Iată de ce în Basarabia 
nu se deschideau şcoli, măcar primare, cu limba de 
predare română.

În anii de ocupaţie ţaristă în Basarabia s-au în-
registrat circă 1 522 de şcoli primare ruse, având un 
contingent de aproximativ 101 375 de elevi, majo-
ritatea dintre ei fi ind de origine etnică români (vezi 
An. Grosu, Молдавский великоросс. – Chişinău, 
apud. Tudor Rusu „Un singur om împotriva unui 
Imperiu”. „Făclia”, 22 aprilie 2011, p. 12).

E de relatat că doar la Liceul Regional din Chi-
şinău, limba română se preda ca obiect opţional (fa-
cultativ). Liceul a funcţionat 33 de ani (1833–1866), 
avându-i ca elevi pe viitorii oameni de cultură, prin-
tre care: B. P. Hasdeu, Ioan Doncev, N. Alexandri, 
Z. Arbore, Toma Ciorbă, S. Lazo şi alţii.

Regimul ţarist sistematic, metodic expulza lim-
ba română din viaţa social-economică, politică şi 
culturală a Basarabiei. La 3 februarie 1871 ţarul 
Alexandr al II-lea (1855–1891) a emis un Ukaz 
„Despre suspendarea predării Limbii Moldoveneşti 
în şcolile ţinutale”, care glăsuia „Graiurile locale în 
Imperiu nu se predau”.

Cu alte cuvinte, se suspenda predarea limbii ro-
mâne chiar în şcolile ruse, ca disciplină opţională.

În această ordine de idei, trebuie să amintim că 
şi până la publicarea Ukazului amintit, limba româ-
nă era prigonită şi alungată din viaţa publică a Ba-
sarabiei. Iată unele fapte concrete: în 1828 limba ro-
mână a fost relegată din Codul civil; din 1842 limba 
română este neglijată, ocolită în Administraţia pu-
blică din oraşe şi sate; începând cu anul 1866 limba 
română este alungată, ca obiect de studiu, din Liceul 
Regional din Chişinău (fondat în 1833) – unica in-
stituţie de învăţământ unde mai palpita cât de cât 
inima românismului basarabean; din 1867 româna 
a fost eliminată şi din Seminarul Teologic din Chi-
şinău; în 1871 (anul apariţiei faimosului Ukaz al ţa-
rului Alexandr al II-lea) limba română a fost scoasă 
din programele de studii în şcolile ruse (unde româ-
na era pe lista obiectelor opţionale); în sfârşit, din 
anul 1872 româna dispare din sfera cultului religios 
(din biserici, adică din liturghii).

Memento. A se reţine că izgonirea limbii româ-
ne din bisericile basarabene s-a început imediat după 
moartea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni 
în 1821, afl at în acest post între anii 1813–1821. 
Au fost numite în scaunul sfânt persoane care urau 
limba basarabenilor, urmărind scopul de a-i rusifi ca 
pe băştinaşi. Astfel, arhiepiscopul Pavel Lebedev a 
ordonat preoţilor moldoveni ca toate actele (docu-
mentele) bisericilor să fi e întocmite numai în limba 
rusă. Mai mult decât atâta, a poruncit să fi e arse în 
curţile bisericilor toate cărţile sfi nte scrise în limba 
română (vezi „Timpul”, XI–2003, p. 19).

Pe vremea mitropolitului rus Kasarov, toate bi-



Akademos

32 - nr. 2(25), iunie 2012  

sericile, chiar şi cele din localităţile mici, au fost 
puse (obligate – A. C.) să ţină slujbele în limba rusă. 
„Acest reprezentant al „Sfi ntei Rusii” şi-a încălzit 
locuinţa timp de mai mulţi ani cu cărţi religioase 
scrise în limba română, confi scate din bisericile ba-
sarabene, unele din ele fi ind foarte rare” (Valeriu 
Dulgheru, 200 de ani de la Răstignirea Basarabiei 
(VI), – Literatura şi Arta, 3 mai 2012, p. 3).

Mai e de menţionat că în anul 1883 Sfântul 
Sinod al Bisericii Ruse, printr-o decizie din 14 de-
cembrie 1882, a închis Tipografi a bisericească din 
oraşul Chişinău.

Într-o şedinţă a Dumei de Stat din Petersburg 
din 10 noiembrie 1910 s-a vorbit că un preot mol-
dovean a fost expulzat din Basarabia de către arhie-
piscopul Serafi m Ciciagov (1908–1914), pentru că a 
îndrăznit a sluji parastasul după o rudă a sa în limba 
română (vezi: Andrei Grosu, „Cum l-am descoperit 
pe D. P. Gulkin”. – „Făclia”, 30-X-2010, p. 9). 

II.Terminologia utilizată în unele manuale 
bilingve

În Basarabia ocupată (1812–1918) au fost scri-
se şi editate câteva gramatici bilingve cu scopul de 
a-i învăţa pe elevii români-basarabeni limba rusă. În 
acest sens putem numi următoarele lucrări:

Scurtă rusască gramatică cu tălmăcire în 1. 
limba moldovenească pentru ucenicii Seminariei 
Chişinăului şi ale altor şcoli din Basarabia, 1819.

Gramatica rusască şi rumânească,2.  de Şte-
fan Margela, Sankt Petersburg, 1827.

În aceste gramatici, compuse după modelul re-
spectivelor lucrări ruseşti: 1) Milentie Smotriţkii, 
Грамматика славенскiя… 1619. 2) Mihail Lomo-
nosov, Российская грамматика, 1755, se utilizea-
ză şi o terminologie calchiată după limba rusă. Iată 
câteva mostre: 

1.Cazuri – căderi 
a) Nominativul – numitoare 
b) Genetivul – născătoare 
c) Dativul – dădătoare 
d) Acuzativul – învinovăţitoare 
e) Vocativul – chemătoare 
2. Numărul singular – singuratic
3. Numărul plural – multuratic
4. Prepoziţie – cu punerea înainte
5. Interjecţie – aruncare în mijloc
6. Gradele de comparaţie – treptele potrivirii, 

erau 3:
a) temealnic – pozitiv
b) semăluitoriu – comparativ
c) covârşitoriu – superlativ
7. Semnele de punctuaţie – semnele puncturii
a) punctul – picătură 

b) virgula – jumătate de picătură
c) două puncte – două picături
d) semnul întrebării – întrebarea
e) semnul exclamării – minunătoarea
f) cratima – împreunarea
g) parantezele – îngrădirea
h) ghilimelele – aducătoarea
i) ortografi e – dreptscrierea etc.
Mai cităm câteva curiozităţi terminologice: îna-

inte punere (= prepoziţie), graiu (= verb), spregraiul 
(= adverb), înjugare (= conjugare, rus. спряжение), 
pronume întorcătive (= refl exive, rus. возвратные 
местоимения), propoziţii deplinitive (= completi-
ve, rus. дополнительные предложения) etc. (Vezi 
excelenta monografi e a dr. Lidia Colesnic-Codrean-
ca Limba română în Basarabia 1812–1918. Chişi-
nău, 2003, p. 67-95).

Când vorbim de gramatici şi de autori basara-
beni din perioada ţaristă, nu putem trece cu vederea 
unele lucrări ai căror autori au încercat să utilize-
ze glotonimul „limba română”. Astfel, profesorul 
Iacob Hinculov1 publică în anul 1840 în or. Sankt 
Petersburg cartea Nacertanie pravil valaho-mol-
davskoi grammatiki, notând în „Prefaţă”: „Aceas-
ta este limba română şi denumirea român nu este 
întâmplătoare (subl. n. – A. C.): până la întemeie-
rea Voievodatului moldovenesc, locuitorii ambelor 
principate erau cunoscuţi cu numele comun român. 
Limba română poate servi drept numitor comun al 
dialectelor valah şi moldovenesc (subl. n. – A. C.)”. 
O mai rezonabilă judecată nici că se poate!

În 1865 profesorul de liceu Ioan Doncev 2 scrie 
şi editează (pe cont propriu) la Chişinău Cursulu 
primitivu de limba română, compusu pentru sholele 
elementare şi IV clase gimnaziale şi Abeceda româ-
nă. Ambele lucrări au apărut în grafi a latină, fapt 
deosebit de curajos şi îndrăzneţ al autorului.

Deşi avansate teoretic, şi în aceste 2 gramatici 
întâlnim mulţi termeni calchiaţi din ruseşte: apli-
care (= declinare, rus. склонение), înlocdenume 
(= pronume, rus. местоимение),  alăturătoriu, ală-
turalnic (= adjectiv, rus. прилагательное), faţa (= 
persoană, rus. лицо), numele înfi inţătoriu, starnic 
(= substantivul, rus. имя существительное) ş. a. 
Aceste cuvinte-termeni gramaticali apar la Iakob 
Hinculov în opera amintită supra. 

Mai puţine calcuri în terminologia gramaticală 
se întâlnesc la Ioan Doncev, care, în genere, operea-
ză cu termeni adecvaţi, de origine latină (gen, pro-
1 Iacob Hinculov (1800-1870), în 1824 devine Director al Şcolii 
lancasteriene din Chişinău, între anii 1839-1858 funcţionează 
ca Şef al Catedrei de limbă moldo-vlahă din Sankt Petersburg.
2 Ioan Doncev (1821-1886), profesor de limbă română în gim-
nazii şi în Liceul Regional din Chişinău.
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nume, verb, timp, mod, adverb, conjuncţie, subiect, 
predicat etc.).

Cu toate acestea, Ioan Doncev se afl a mereu sub 
presiunea „tradiţiei”, adică a termenilor deseori cal-
chiaţi din ruseşte, care apăreau în uzul şcolar şi aca-
demic. Câteva exemple: pronume arătătive (adică 
determinative – rus. указательные местоимения), 
conjuncţii împreunătoare (соединительные) etc.

III. Pe marginea unor dicţionare bilingve
Autorităţile ţariste erau foarte interesate să-i 

facă pe românii-basarabeni să însuşească rapid vor-
ba rusească, graiul impus cu forţa. Se ştie că orice 
limbă se învaţă pornind de la cuvânt, căci, după opi-
nia unor lingvişti „La langue est un sac de mots” sau 
„un sac à mots”.

În Evanghelia după Ioan 1.1 citim: „La început 
era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dum-
nezeu era Cuvântul”. În această ordine de idei, Vic-
tor Hugo scria „...le mot c’est le verbe, et le verbe 
c’est Dieu”. 

Aşa stând lucrurile, ţarismul făcea tot posibilul 
ca românii basarabeni să memorizeze şi să utilizeze 
cât mai rapid vocabulele ruse. Autorităţile din Chi-
şinău se conformau politicii lingvistice centrale şi 
stimulau, într-un fel, alcătuirea şi editarea, de către 
intelectualii chişinăuieni, a unor dicţionare (cuvân-
telnice) ruso-moldoveneşti.

Iată unele dintre aceste opere. În 1896 Alexan-
dru Beldescu publică primul dicţionar bilingv cu 
denumirea «Русско-молдавский словарь» (7 000 
de cuvinte). Mai trec 3 ani şi în 1899 un alt autor, 
Gh. Codreanu, alcătuieşte şi publică la Chişinău 
următoarea lucrare lexicografi că «Краткий русско-
молдавский разговорный словарь. Практическое 
пособие для грамотных молдаван, а также для 
русских, желающих посетить молдавские села 
Бессарабии». Acest Dicţionar a suportat trei ediţii 
– 1899, 1904, 1912 (vezi А. Т. Борщ. Молдавская 
лексикография. – Chişinău, 1949, possim).

În dicţionarele bilingve menţionate se „înghe-
suie” cuvinte „curat moldoveneşti”, după cum le 
califi că autorii acestor „opere” lexicografi ce. Iată 
câteva mostre:

rus. подарок – mold. dăruinţă (cadou)
rus. введение – mold. intrare (introducere)
rus. намерение – mold. socoteală (intenţie)
rus. обильный – mold. distulat (îmbelşugat, 

abundent)
rus. ступеньки – mold. prichişioru (treaptă)
rus. кучер – mold. mânătoriu (vizitiu)
rus. сирота – mold. sărman (orfan)
rus. счет – mold. numărătura (cont, socoteală)
rus. зоркий – mold. golbat (ager, perspicace)

 În anul 1907 pedagogul şi preotul protoiereu 
Mihail Ciachir (născut la Ceadâr-Lunga) a întocmit 
opera «Русско-молдавский словарь», lucrat după 
regulile lexicografi ce, conţinând 22 011 de cuvin-
te. Din „Prefaţa” dicţionarului afl ăm următoarele: 
„cuvintele ruseşti au fost traduse în limba populară 
curată moldovenească (subl. n. – A. C.), în care au 
vorbit şi vorbesc basarabenii moldoveni” (p. 4). Şi 
mai departe: „În cazuri foarte rare, când era difi cil a 
găsi cuvântul potrivit în limba locală moldoveneas-
că (subl. n. – A. C.), am fost nevoiţi să apelăm la 
rădăcini latineşti” (p. 4).

Vom depista acum câteva exemple de cuvinte 
traduse din limba rusă în cea română din Dicţiona-
rul lui Mihail Ciachir: 

монолитный – nelămurit (monolit)
определение – numirea (defi nire, determinare)
коньки – conioce (patine)
монолог – vorbă în scris (monolog)
мумия – matahală (mumie)
безграмотность – prostie (analfabetism)
вóрот – îndoitura straiului la gât (guler).
Dicţionarele bilingve ruso-moldoveneşti apăru-

te în Basarabia pe vremea regimului ţarist vorbesc 
despre faptul că autorii acestora nu aveau posibili-
tatea să ia cunoştinţă de activitatea lexicografi că din 
Principatele Româneşti şi mai târziu din Regat, de 
lucrările lingvistice, de opera literară a scriitorilor 
români din sec. al XIX-lea. Accesul liber la tezau-
rul, patrimoniul cultural de peste Prut le-ar fi  îmbo-
găţit propriul lor vocabular, le-ar fi  ajutat la găsirea 
echivalentelor adecvate ale unor cuvinte din limba 
rusă, ce urmau a fi  traduse.

În lipsa acestor contacte absolut naturale şi in-
dispensabile, lexicografi i basarabeni: a) pe de o par-
te, erau nevoiţi să se limiteze doar la graiul rural, 
popular, limitat prin defi niţie şi b) pe de altă parte, 
se „întreceau” la calchieri nesăbuite din limba rusă.

În ambele situaţii avea de suferit cauza, citito-
rul cult, destinatarul care nu putea decât să respingă 
o asemenea limbă, pretinsă literară, să nu o înve-
ţe şi să nu o propage. Consecinţa stă la suprafaţă: 
oamenii să se dezică de această caraghioasă „limbă 
moldovenească” şi să treacă la învăţarea şi utiliza-
rea limbii ruse. Astfel, ţarismul îşi atingea scopul 
propus din start: sărăcirea, rusifi carea şi apoi asi-
milarea glotică şi etnică a românilor din Basarabia 
(vezi: supra Cap. I).  

IV. Situaţia lingvistică în cele trei judeţe ba-
sarabene între 1856–1878

Pentru o mai ilustrativă demonstrare a politicii 
ţariste de asimilare şi rusifi care a basarabenilor, am 
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putea compara situaţia naţională, inclusiv glotică, 
din cele 3 judeţe: Cahul, Ismail şi Bolgrad, retro-
cedate Moldovei în 1856. Timp de 22 de ani aceste 
judeţe s-au afl at în componenţa României (1856–
1878). În acest răstimp viaţa socială, cultura naţio-
nală mergeau pe ascendenţă. Iată câteva date:

s-a revenit la scrierea cu alfabet latin;– 
s-a deschis Liceul Clasic complet în Bol-– 

grad, care funcţiona în limba română;
au fost create: a) o şcoală normală, b) un – 

gimnaziu cu seminar, c) două gimnazii de fete – toa-
te cu limba română de predare;

în plină activitate erau 7 şcoli primare ur-– 
bane şi 124 de şcoli primare rurale (vezi: Valeriu 
Dulgheru „200 de ani de la Răstignirea Basarabiei 
(VI), Răstignirea Basarabiei de Sud la 1878” – Lite-
ratura şi arta, 3 martie 2012, p. 3 (apud Ion Costin, 
Sub jug străin).

 V. Rezistenţa basarabenilor împotriva rusifi -
cării şi asimilării

Fireşte, tendinţei barbare de dezrădăcinare a 
românismului, a simţului naţional al autohtonilor 
basarabeni i se opunea o rezistenţă din partea boie-
rilor locali luminaţi, intelectualilor şi oamenilor de 
bună-credinţă.

Mulţi boieri moldoveni erau gata să fi nanţeze 
predarea limbii române în şcoli ţinutale, prin achita-
rea salariilor pentru profesorii respectivi. Alţii erau 
predispuşi să ajute material editarea unor manuale 
de limbă română.

Să ne referim la unele fapte şi acţiuni concrete, 
întreprinse de elita timpului.

Scriitorul, fabulistul şi dramaturgul Constantin 
Stamati (1786–1869) notează că „nobileţea din Ba-
sarabia în Adunarea sa din Chişinău, în anul 1863, 
a suplicat Guvernului (a rugat cu umilinţă – A. 
C.) de aici un clas de studii naţionale (C. Stamati, 
O. A. Chişinău, 1958, p. 391)”. Cererea a rămas fără 
răspuns!

Mai târziu, acelaşi Constantin Stamati nota ur-
mătoarele: „În Basarabia lipsesc cu totul şcoli româ-
neşti; avem un dialect ruso-român; în grabă nici nu 
va mai fi  limba românească în Basarabia, pentru că 
are să se mistuie cu cea rusească” (Ibidem, p. 501).

Feciorul fabulistului, Constantin Stamati-Ciu-
rea, prozator, dramaturg şi poet (1828–1898) nota 
cu tristeţe şi durere: „Ce se atinge de scrierile mele 
în limba română, îmi era imposibil a le scoate la 
lumină. În toată Rusia nu există nici o tipografi e 
română. Limba română rustică, aşa cum o vorbeş-
te poporul nostru din Basarabia, a fost singurul iz-
vor din care m-am adăpat. Nici o şcoală populară 

măcar! Am fost şi sunt o insulă solitară în imensul 
ocean al slavismului. Mai mult nu zic” (O. A. Chişi-
nău, 1957, p. 424).

Este bine cunoscută activitatea preotului Alexe 
Mateevici de apărător înfl ăcărat al cauzei naţionale, 
al luptei pentru identitatea etnică a românilor, a lim-
bii române, a istoriei neamului, a religiei ortodoxe, 
a obiceiurilor strămoşeşti. Iată unele acţiuni concre-
te ale patriotului Alexe Mateevici (1878–1917; satul 
Căinari, Zaim, judeţul Tighina):

Primo. Ca elev la Seminarul Teologic din Chi-
şinău, în anul 1906 întocmeşte un Memoriu din par-
tea seminariştilor, cerând „obligativitatea predării 
în limba română în clasele superioare, introducerea 
Istoriei Naţionale şi a Cântării bisericeşti moldove-
neşti” (vezi: I. Nuţă, Alexe Mateevici şi limba ro-
mână – rev. Limba română. Chişinău, 1991, nr. 4, 
p. 28).

Secundo.  Tot în anul 1906, în primul ziar de 
limbă română Basarabia, Alexe Mateevici scria: 
„Dacă moldovenii noştri până în vremea de astăzi 
au stat obijduiţi, în întuneric, apoi (asta s-a întâm-
plat) din pricina că ei au fost atât de chinuiţi, atât de 
lipsiţi de cele trebuincioase traiului, inimii şi minţii, 
că nici n-au ştiut că mai este ceva pe lume, afară de 
bordeiele lor, sărace şi pustiu.

Ei nici n-au auzit de bunurile învăţăturii în lim-
ba-mamă, nici nu şi-au putut închipui ce plăcere 
simţi, când citeşti o carte serioasă în limba pe care o 
auzi şi o vorbeşti din leagăn” (Alexe Mateevici. Po-
ezii. Carmena. Ediţie bilingvă româno-latină. Ver-
siunea latină Valentin Harega. Prefaţa lui H. Corbu. 
Chişinău: Ştiinţa, 1996, p. 7).

Terzo. Fiind student la Academia Teologică din 
Kiev (1910–1914), în numele Societăţii  Deştepta-
rea cere introducerea Limbii române în şcolile din 
Basarabia (I. Nuţă. Ibidem, p. 29).

Quarto. Pe 25-28 mai 1917 la Chişinău, în curs 
de eliberare de ţarism, s-a ţinut „Congresul guber-
nial al învăţătorilor moldoveni din Basarabia”. Să 
cităm fragmentar din ilustra alocuţiune a lui A. Ma-
teevici la acest Congres: „Lucrul drept poate înfl ori 
numai dacă se întemeiază pe idei drepte. Cu mâhnire 
am văzut astăzi că între dumneavoastră nu toţi sunt 
uniţi asupra unor idei drepte. Unii se socotesc mol-
doveni, alţii – cei mai puţini – români. Ei, bine, dacă 
aţi luat asupra dumneavoastră sarcina de a lumina 
poporul, apoi trebuie să daţi poporului idei adevăra-
te, căci altfel întreg învăţământul e fără rost...

Da, suntem moldoveni, fi i ai vechii Moldove, 
însă facem parte din marele trup al românismu-
lui, aşezat prin România, Bucovina şi Transilvania 
(aplauze). Fraţii noştri din Bucovina, Transilvania 
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şi Macedonia nu se numesc după locurile unde tră-
iesc, ci îşi zic români. Aşa trebuie să facem şi noi! 
(aplauze)...

Trebuie să ştim de unde ne tragem, căci altfel 
suntem nişte nenorociţi rătăciţi.

Trebuie să ştim că suntem români, strănepoţi 
de-ai romanilor, şi fraţi cu italienii, francezii, spa-
niolii şi portughezii. Aceasta trebuie s-o spunem şi 
copiilor şi tuturor celor neluminaţi, să-i luminăm pe 
toţi cu lumina dreaptă...

N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai 
una, aceeaşi cu cea de peste Prut. Aceasta să se ştie 
din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba. 
Noi trebuie să ajungem de la limba noastră proastă 
de astăzi numaidecât la limba literară românească 
(subl. n. – A. C.) (A. Mateevici. Opere, vol. I, 1993, 
p. 463-464).

Alexe Mateevici, autorul celebrei poezii Limba 
noastră, devenită astăzi Imnul Republicii Moldova, 
nu a fost nici politician, nici savant, ci preot, chemat 
să lumineze poporul, ca un păstor al inimilor, om de 
bună-credinţă, susţinător şi protagonist al adevăru-
lui, oricare ar fi  el!

Interesant este de menţionat, în această ordine 
de idei, că în Basarabia, pe vremea ţarismului, se 
găseau şi intelectuali ruşi care înţelegeau că aici lo-
cuiesc români-basarabeni şi că ei vorbesc limba ro-
mână. Astfel, eforul Circumscripţiei de Învăţământ 
Odesa A. Artimovici, într-o scrisoare din 11 februa-
rie 1863 către Ministerul Instrucţiunii Publice din 
Rusia, scria: „Sunt de părerea că va fi  greu să îm-
piedicăm populaţia românească a Basarabiei (subl. 
n. – A. C.) să folosească limba Principatelor  vecine, 
unde populaţia românească compactă o va dezvolta 
pe baza elementelor latineşti, neprielnice limbii sla-
ve; restricţiile guvernamentale, ce urmăresc în cazul 
dat scopul de a înrădăcina în Basarabia un dialect 
apropiat limbii slave, nu vor fi , se vede, de nici un 
folos: nu-i putem constrânge pe învăţători să predea 
o limbă care în curând va deveni moartă în Moldo-
va şi Valahia, adică printre masele principalelor ei 
purtători, şi nici părinţii nu vor dori ca ai lor copii 
să înveţe o limbă diferită de cea pe care o vorbesc 
ei în viaţa de toate zilele” (subl. n. – A. C.) [Arhi-
va Centrală Istorică de Stat din Sankt Petersburg. 
Fond 733, registru 78, dos. 1043, fi la 7-8. Citat apud 
Ion Iova. Ioan Doncev şi istoria apariţiei manuale-
lor lui / Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. 
A.Ş.M., 1993, nr. 1, p. 98. Vezi şi Lidia Colesnic. 
Funcţionarea limbii române în instituţiile de învă-
ţământ din Basarabia (1812–1918). Autoreferatul 
tezei de doctor în fi lologie. USM, Chişinău, 2001, 
p. 14. De aceeaşi autoare Limba română în Basa-

rabia (1812–1918). Chişinău, Ed. Museum, 2003, 
passim). Comentariile ne par de prisos!].

Nu este lipsit de interes să arătăm că a pledat 
cauza limbii române în şcolile basarabene deputatul 
Dionisii Petrovici Gulkin, de origine rusă.

Când Duma de Stat de Legislatura III, 1911 a 
discutat Proiectul de Lege cu privire la învăţământul 
primar, discuţii aprinse a stârnit chestiunea limbii de 
predare în şcolile minoritare. Puterea ofi cială şovi-
nă dorea rusifi carea grabnică a minoritarilor, inclu-
siv a basarabenilor. Deputatul de origine rusă Di-
onisii Gulkin, ales din partea ţăranilor basarabeni, 
spre deosebire de alţi deputaţi (unii chiar fi ind din 
Basarabia), a cerut şcoli primare cu limba română 
de predare (vezi: T. Rusu. Un singur om împotriva 
unui imperiu. Făclia, 22 apr. 2011, p. 12, apud Ф. К. 
Гросу. Молдавский великоросс. Chişinău, 2011).

În alocaţiunea sa ţinută la şedinţa Dumei de Stat 
din Petersburg, la 10 noiembrie 1911, deputatul din 
Basarabia D. P. Gulkin a menţionat despre „rusifi -
carea forţată care se produce... în Basarabia, ...pen-
tru care trebuie să-i fi e ruşine unui om rus onest”. 
Şi mai departe „Nici într-o biserică... nu se ofi ciază 
slujba bisericească (ofi ciul divin) în limba localni-
cilor, peste tot slujba e în limba rusă, aşa că nici un 
moldovean nu înţelege nimic”, „eu consider că se-
paratismul apare în rezultatul rusifi cării violente”.

Contra opiniei lui Gulkin s-au pronunţat Vladi-
mir Purişkevici, mare moşier şi ministru; Nicolae 
Ghepeţchi (preot), Nicolae Şoltuz – primar de Soro-
ca, Leonid Casso, ministru al Instrucţiunii Publice 
(1910–1914) ş. a.

Vl. Purişkevici, de pildă, a replicat: „Dacă se 
dau şcoli în limba maternă moldovenilor, apoi tre-
buie permise şcoli naţionale şi iakuţilor, ceremişilor, 
bureaţilor şi altor popoare slab dezvoltate” (vezi: 
Andrei Grosu. Cum l-am descoperit pe D. P. Gulkin. 
Făclia, 30.X.2010, p. 9; apud Petru Cazacu. Mol-
dova dintre Prut şi Nistru, 1912–1918. Chişinău, 
1992, p. 198).

Cu o deosebită indignare şi furie împotriva pro-
punerii lui Gulkin s-a pronunţat deputatul basara-
bean, preotul Nicolae Ghepeţchi. În alocuţiunea din 
12 octombrie 1911, Domnia Sa a exclamat cu indig-
nare: „ce drept... avea Gulkin, un venetic velicorus 
în Basarabia, să propună... o aşa şcoală, în care pre-
darea să fi e numai în limba moldovenească, iar lim-
ba rusă să fi e predată numai ca obiect de studiu”.

Şi mai departe „Eu trebuie să-l întreb pe Gu-
lkin, e rezultatul nechibzuinţei sau rezultatul trădării 
Basarabiei?.. – Gulkin a propus o modifi care ce va 
produce la noi un adevărat incendiu. Prin urmare, 
domnilor, le veţi da celor de stânga o armă ostilă 
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pentru a face o transformare în conştiinţa moldo-
venilor (subl. n. – A. C.) (vezi: Andrei Grosu. Cum 
l-am descoperit pe D. P. Gulkin. Făclia, 31.X.2010, 
p. 9).

Văzând furibunda opoziţie ce i se face, Dionisii 
Gulkin a explicat Parlamentului ţarist că „poporul 
rus nu doreşte rusifi carea forţată a minoritarilor, că 
aici e vorba de nişte ambiţii ale unei gloate de im-
postori, care nu fac altceva decât să semene vrajdă şi 
dezbinare între cetăţenii ruşi” (vezi: Mihai Bendas. 
D. P. Gulkin – un exponent al spiritualităţii basara-
bene. Făclia, 17 decembrie 2011, apud А. К. Гросу. 
Молдавский великоросс. Chişinău, 2011). 

Este semnifi cativă replica deputatului basara-
bean Dionisii Gulkin, adresată parlamentarilor ruşi: 
„Chiar dacă mă veţi exclude din Duma de Stat, to-
tuna nu pot tăcea, atunci când poporul meu vrea să 
vorbească” (Mihai Bendas, art. cit. supra). 

VI. Limba română în Bucovina, ocupată de 
Imperiul Austro-Ungar (1755), în comparaţie 
cu  situaţia glotică în Basarabia sub ţarismul rus 
(1812–1918)

Fiindcă între Basarabia şi Bucovina există afi -
nităţi de ordin istoric, etnic, lingvistic (glotic), so-
cial-politic, cultural etc. (ambele regiuni s-au unit 
cu Patria-mamă România în anul 1918 – Basarabia 
la 27 martie, Bucovina – la 28 noiembrie), ne vom 
ocupa de diversitatea politicilor lingvistice ale celor 
două Imperii (Austro-Ungar – în Bucovina şi Impe-
riul ţarist rus în Basarabia).

Se ştie că o parte importantă a Ţării de Sus a 
Moldovei în 1775 a fost răpită de Imperiul Austro-
Ungar şi denumită Bucovina (mai exact, nordul Bu-
covinei, ţinutul Herţa şi judeţul Hotin, actuala regi-
une Cernăuţi).

Basarabia – parte a Moldovei istorice situată în-
tre Prut, Nistru, Dunăre şi Marea Neagră, în 1812 
(după războiul ruso-turc şi Pacea de la Bucureşti) 
a fost anexată de către Rusia ţaristă, care a stăpâ-
nit-o 106 ani, până la 1917, când s-a creat Republica 
Democratică Moldovenească, iar la 27 martie 1918 
prin votul Sfatului Ţării se declară Unirea Basarabi-
ei cu România3.

Din capul locului menţionăm că în Bucovina 
românismul nu a fost blocat completamente ca în 
Basarabia, devenită gubernie rusească.

Confruntând grosso modo politica lingvistică a 
celor două imperii: Austro-Ungar în Bucovina şi rus 
în Basarabia (pe parcursul secolului XIX), faţă de 
3Grigore Bostan, Lora Bostan. Compendium şi antologie „Pag-
ini de literatură română. Bucovina. Regiunea Cernăuţi, 1775–
2000”. Cernăuţi, Ed. Alexandru cel Bun, 2000.

populaţia românească autohtonă din aceste teritorii, 
putem conchide că în Ţara Fagilor această politică 
a fost mai îngăduitoare, mai loială, pe când în Basa-
rabia ţarismul i-a ţinut pe români în plină beznă şi 
mărginire culturală.

Acad. Grigore Bostan4 relatează că, de acum la 
fi nele secolului al XVIII-lea în Bucovina au fost al-
cătuite (compilate sau copiate) unele cărţi populare 
ca Alexandria (1781), Codicele Constantin Popo-
vici, cu pasaje din povestea lui Sandipa fi lozoful şi 
legenda despre Războiul Troadei – redactate la Cer-
năuţi, 1796.

Se editează manuale, cărţi de legi, iar în 1811 
la Cernăuţi apare un calendar românesc numit Ca-
lendar de casă; în 1820 Teodor Racoci editează un 
Crestomatic Românesc ce conţinea traduceri „de 
istorii şi de alte făptorii, scoase din autori de pe ose-
bite limbi”. Se face remarca „s-au tălmăcit de că-
tre Teodor Racoci, tâlmaciu a gubernii de Galiţia. 
Cernăuţi”5.

O anume activitate culturală a desfăşurat şi Ghe-
orghe Asachi, refugiat în 1821 la Herţa, în locuriele 
copilăriei sale, „apoi în satul Colincăuţi, jud. Ho-
tin”, unde a cules mostre de creaţie populară orală.

Din 1814 la Cernăuţi începe să reapară Calen-
darul de casă cu suplimente beletristice (proză, is-
torisiri scurte, proverbe, zicători româneşti). Aici 
găsim versuri, sonete, fabule, semnate de preotul 
din Ceahor şi predicarul la Catedrala din Cernă-
uţi Morariu-Andreevici (1818–1895), ulterior (din 
1880) arhiepiscop şi Mitropolit al Bucovinei. Lui îi 
aparţine fabula „Cucoşul curcănit” (1846) cu urmă-
toarea morală:

Soiul tău păzeşte, nu te fă curcan,
Limba ta cinsteşte, de eşti moldovan,
Nu te urî însuţi, nu te depărta,
De obiceiul tău şi de limba ta,
Şi de laşi aice pe ai tăi strămoşi,
Te prefaci în altul, ca şi cel cucoş6. 
Tot în 1846 în „Calendar...” T. Vasilovici 

4 Aici ar trebui să facem o menţiune specială şi să arătăm că 
noua orânduire politico-socială din Basarabia (Regatul Român) 
nu a discriminat minorităţile naţionale, permiţându-le şcoli în 
limbile respective. Astfel, în a. 1921, în judeţele din Basarabia 
funcţionau şcoli cu diverse etnii minoritare, şi anume: ucrai-
neşti – 220; ruseşti – 120; bulgăreşti – 78; germane – 73; alte 
etnii – 43 de şcoli primare (vezi: Ioana Axentii. Dezvoltarea 
gândirii pedagogice în Basarabia anilor 1918–1940. Autorefe-
rat al tezei de doctor în pedagogie. Chişinău, Universitatea de 
Stat din Moldova, 2004, p. 10).
5 Grigore Bostan, Lora Bostan. Compendium şi antologie 
„Pagini de literatură română. Bucovina. Regiunea Cernăuţi, 
1775-2000”. Cernăuţi, Ed. Alexandru cel Bun, 2000, p. 5. 
6 Idem, ibidem, p.6.
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publică o poezie ce pune la stâlpul infamiei pe cei ce 
ocolesc („uită”) limba română, preferând una stră-
ină (germana). Poezia se numeşte „Limba noastră 
către noi”, din care desprindem versurile:

Maica fi ul iubeşte, eu cum v-am iubit,
Însă spre amare chinuri voi m-aţi osândit,
Pentru ce, vă rog să-mi spuneţi, voi mă părăsiţi?
Cum că cei mulţi de-al meu nume încă vă roşiţi? 
Pe la mijlocul sec. XIX, după eşuarea Revolu-

ţiei de la 1848, s-au refugiat la Cernăuţi V. Alec-
sandri, M. Kogălniceanu, Al. Russo, Aron Pumnul, 
George Bariţiu şi alţi paşoptişti, care erau găzduiţi 
de Doxachi Hurmuzachi. 

Aceşti titani ai românismului au contribuit mult 
la editarea ziarului Bucovina. Gazetă românească 
pentru politică, religie şi literatură (în limbile ro-
mână şi germană).

La 1 decembrie 1848 ziarul amintit publică Pe-
tiţia Ţării (Bucovinei) compusă din 12 puncte (ar-
ticole), adresate împăratului austriac. În articolul 2 
se cerea:

– ca păstrare a naţionalităţii, să se întemeieze 
şcoli pentru limba şi literatura româneasca

în dregătorii să se puie numai indivizi ce – 
cunosc limba ţării 

dregătoriile principale să fi e datoare a primi – 
cereri însoţite în limba românească şi această limbă 
să se rezolvească7.

 Alte acţiuni: 1) Graţie muncii entuziasmate a 
lui Alecsandri, Bucovina publică o serie de creaţii 
populare, ca Mioriţa, Toma Alimoş, Mihu Copilul, 
Bujor etc.; 2) În urma strădaniilor lui Aron Pumnul 
(1818–1866) în Gimnaziul german din Cernăuţi se 
introduce un Curs de Limbă, Literatură şi Istorie a 
Românilor. De la Aron Pumnul şi din crestomaţia 
lui Lepturariu românesc (în 4 volume, 6 cărţi, Viena 
1862–1865), elevii gimnaziului, printre care era şi 
M. Eminescu, „afl ă multe lucruri importante despre 
trecutul istoric şi cultural al poporului român”8.

Notă. În 1866 junele Eminescu dedică dascălu-
lui său iubit poezia La mormântul lui Aron Pumnul. 
Vom reproduce numai câteva versuri:

Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină; 
Cu cipru negru-încinge antică fruntea ta;
C-acuma din pleiada-ţi auroră şi senină 
Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină,
Se stinse-o dalbă stea!
Metalica, vibrânda a clopotelor jale 
Vuieşte în cadenţă şi sună întristat: 
Căci ah! Geniul mare al deşteptării tale

7 Idem, ibidem, p. 6-7.
8Idem, ibidem, p.8.

Păşi, se duse acuma pe-a nemuririi cale 
Şi-n urmă-i ne-a lăsat!
3) Fraţii Hurmuzachi (Gheorghe şi Alecu) reu-

şesc, ca în a II-a jumătate a sec. XIX, să deschidă la 
Institutul de Studii Filozofi ce (asta era Instituţie Ro-
mânească de învăţământ superior de până la inau-
gurarea în 1875 a Universităţii) o catedră de Limbă 
şi Literatură Română. Mai mult chiar, s-a decis ca 
limba şi literatura română să fi e disciplină de preda-
re la Institutul de Teologie din Cernăuţi, ceea ce s-a 
întâmplat încă în 1848.

4) Tot fraţii Hurmuzachi, în 1862, au fondat, prin 
concursul lui Ion al lui Gheorghe Zbiera, Societatea 
pentru Literatură şi Cultură Română în Bucovina – 
„Societate care timp de peste 80 de ani a grupat şi a 
călăuzit forţele intelectuale bucovinene”9.

5) Între anii 1865-1869 la Cernăuţi se editează 
Foaia Societăţii pentru Literatură şi Cultură Ro-
mână din Bucovina, în paginile căreia sunt inserate 
opere artistice ale autorilor din Bucovina şi de peste 
Prut, multe bucăţi de veritabilă creaţie populară din 
spaţiul bucovinean. 

6) La Cernăuţi, între 1881-1884 se publică re-
vista literară Aurora Română – organ beletristic al 
Societăţii pentru Literatură şi Cultură Română din 
Bucovina.

7) Între 1891-1897 se editează Gazeta Bucovi-
nei, unde îşi publică lucrări: Teodor Ştefanelli, Con-
stantin Morariu, foiletonistul Mihai Teliman ş. a.

8) Mai mult de un deceniu (1893–1904) apare 
ziarul Deşteptarea. Gazetă pentru popor, aici găsim 
poezii, creaţii poetice orale, foiletoane de M. Teli-
man ş. a.

9) Tot la Cernăuţi se editează între anii 1904-
1939, cu întreruperi în perioada Primului Război 
Mondial, revista Junimea literară, care, după opinia 
lui N. Iorga, „cultiva gustul pentru lucrări literare 
româneşti de valoare”. Şi în continuare: „e o publi-
caţie de importanţă epocală în dezvoltarea spiritu-
lui românesc în Ţara Fagilor”. [Redactor-fondator 
al revistei Junimea literară a fost cunoscutul istoric 
Ion Nistor.]

De relatat că aproape nimic din acţiunile de or-
din naţional românesc, realizate în Bucovina sub 
habsburgi, nu constatăm în Basarabia ocupată de 
ţarişti.

VII. Încheiere
Ţarismul rus îi ţinea pe românii basarabeni într-

un total întuneric, nedeschizându-le nici o şcoală, 
măcar primară, în limba română. Astfel se explică 

9 Idem, ibidem, p.8. 
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faptul că analfabetismul domina la populaţia aborige-
nă. Aproximativ 10,5 la sută dintre bărbaţi ştiau cât de 
cât carte rusească, iar printre femei numărul acestora 
atingea doar 1,7 la sută (vezi: Eлена Затича. Рыцарь 
молдавской школы. Новое время. Сhişinău, 8 apri-
lie 2011, p. 6). Limba română era izgonită din bise-
rică, seminarele teologice, judecătorii, administraţie 
etc. etc. (vezi: Cap. I al prezentului articol).

Ca să-i facă pe elevii români din şcolile ruse să 
înveţe mai profund limba de stat, autorităţile locale 
ţariste admiteau scrierea şi publicarea unor grama-
tici elementare bilingve şi unor dicţionare ruso-mol-
doveneşti. Aceste „opere” conţineau o mulţime de 
cuvinte, termeni, structuri sintactice calchiate din 
limba rusă. Prin aceasta se urmărea condamnabila 
idee de a justifi ca glotonimul „limba moldoveneas-
că”, deosebită de cea de peste Prut (vezi: Cap. II şi 
III din acest articol).

Intelectualii autohtoni, scriitori, oameni de bu-
nă-credinţă şi cu sufl et românesc încercau să opună 
rezistenţă tăvălugului rusifi cator, dar efectele erau 
nesemnifi cative. În acest sens e relevant şi următo-
rul caz. Într-o şedinţă din 10 noiembrie 1910 a Du-
mei de Stat din Rusia ţaristă deputatul basarabean 
de origine rusă Dionisii Gulkin a cerut insistent să 

se deschidă în Basarabia şcoli primare cu limba de 
predare moldovenească (adică română), însă el nu a 
găsit susţinere (amănunţit vezi: Cap. V al prezentu-
lui articol).

Într-o situaţie glotică mai favorabilă şi adecva-
tă se afl au românii basarabeni din cele trei judeţe 
(Cahul, Ismail şi Bolgrad) retrocedate României de 
către ţarişti între anii 1856-1878. Reveniţi la sânul 
Patriei-mame, timp de 22 de ani românii basara-
beni din aceste judeţe se bucurau de toate drepturile 
Statului Român, se adăpau constant la patrimoniul 
cultural general al Ţării şi al Limbii Române (vezi: 
Cap. IV din acest articol).

E cazul să reţinem că şi în nordul Bucovinei, în 
ţinutul Herţa şi în judeţul Hotin (actualmente regiu-
nea Cernăuţi), sub regimul habsburgic (1775-1918), 
limba română şi cultura naţională nu erau comple-
tamente blocate ca în Basarabia sub ţarii ruşi (vezi: 
Cap. VI din prezentul articol).

În încheiere subliniem, în mod expres, că atât 
pentru românii basarabeni, cât şi pentru cei bucovi-
neni puternica Renaştere Naţională a avut loc abia 
după Unirea cu Patria-mamă România (1918-1940, 
1941-1944).

Îmi permit să mai citez o dată pe autorii minu-
natului volum Pagini de literatură. Bucovina. Regi-
unea Cernăuţi, 1755–2000:

Ora stelară a literaturii române din Bucovina o 
constituie cele două decenii interbelice (1918–1940, 
1941–1944)10. Dar această epocă de mare eferves-
cenţă cultural-literară a fost mult prea scurtă, pen-
tru ca forţele creatoare... să se poată realiza plenar 
în spaţiul bucovinean.

Acelaşi lucru se poate spune şi referitor la româ-
nismul din Basarabia în perioadele numite mai sus. 
E semnifi cativ că după Unire, în 1921, în Basarabia 
s-au deschis 1 233 de şcoli primare româneşti. Învă-
ţământul naţional mergea pe ascendentă. În 1939, de 
pildă, funcţionau 2 718 şcoli cu un contingent de 334 
747 de elevi şi 7 591 de profesori de toate gradele; 13 
licee de băieţi şi 9 licee de fete; 24 de gimnazii (vezi 
revista Flux, 25 septembrie, 1989, p. 7).

Politica lingvistică în Basarabia în cei 200 de ani 
a mers pe linie zigzagată, cunoscând urcuşuri, dar şi, 
mai ales, coborâşuri, fapt care a avut repercusiuni 
directe negative asupra limbii şi conştiinţei noastre 
naţionale. În prezent, dacă dorim să supravieţuim, 
trebuie „să ne ţinem de limbă, de istoria noastră, cum 
se ţine un om, în primejdia de a se îneca, de prăjina ce 
i se aruncă spre scăpare” (Mihail Kogălniceanu).

Bătălia sfântă continuă şi vom ieşi victorioşi, 
numai dacă vom fi  uniţi în spirit şi simţiri.

10 Idem, ibidem, p.18 
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