
LITERATURA DIDACTICÃ BASARABEANÃ A
ANULUI 1917: PROIECTE ªI REALIZÃRI

MARIA DANILOV*

Ab s t r a ct . The first requirement of the Moldovans – following the events
that took place in the Russian Empire at the beginning of 1917 – was to
nationalize education in all primary schools. No organization, be it national,
professional, political or military, hesitated to solve this vital problem for
Bessarabian Romanians, who spent an entire century under a foreign
educational system.

The Bessarabian school needed textbooks through which the Bessarabians
could be reintegrated into the general Romanian educational process.
Besides the existing Gubernial Zemstvo, the Moldovan School Commission
was created, which was tasked with organizing and editing textbooks for
the national school system. In November 1917, in the printing house of the
Cultural Society, the first manuals were printed: The Alphabet Book, The
Reading Book and The Book of Religion.
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Cea dintâi cerinþã a moldovenilor – în urma evenimentelor petrecute în Imperiul
Rus la începutul anului 1917 – a fost naþionalizarea învãþãmântului în toate
ºcolile primare. „ªcoala moldoveneascã“ era expresia fundamentalã în acest
sens1. Nicio organizaþie cu caracter naþional, profesional, politic, militar, de orice
altã naturã, n-a ezitat sã se pronunþe pentru soluþionarea acestei probleme vitale
pentru românii basarabeni, aflaþi timp de un secol ºi mai bine sub sceptrul unei
ºcoli cu totul strãine de fiinþa lor naþionalã.

În mijlocul haosului ºi al rãzboiului mondial, procesul despãrþirii de Rusia a
trecut „aproape neobservat“, avea sã susþinã Petre Cazacu. Deºi, imediat, adãuga,
aceastã despãrþire „s-a fãcut prin lupte crâncene ºi tratate separat încheiate în
urmã“2. Cert este cã evenimentele petrecute în Basarabia anului 1917 au fost
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marcate, în mare mãsurã, de impactul celor din Imperiului Rus. Retoric, ne mai
întrebãm ºi astãzi: se putea, oare, în acele condiþii de rãzboi, de haos ºi sãrãcie –
dupã cei peste 100 de ani de înstrãinare – sã fie readusã în albia românismului
provincia dintre Prut ºi Nistru? Dincolo de aceste incertitudini ºi frãmântãri –
din perspectiva unui secol care s-a scurs de la evenimentele amintite – consta-
tãm cã multiple aspecte ale anului 1917, ale istoriei ºcolii basarabene, rãmân în
continuare insuficient cercetate, neavând o acoperire documentarã adecvatã.

Actul firesc de reîntoarcere a Basarabiei în albia românismului se putea rea-
liza atunci (ca ºi acum), doar prin intermediul ºcolii naþionale. În contextul re-
vendicãrilor politice înaintate de basarabeni – alãturi de celelalte popoare ale
Rusiei – precum „Dreptul de sine ocârmuire pentru slobozeniile naþionale ale
tuturor“ este revendicat ºi dreptul la ºcoalã naþionalã. Se cerea introducerea
„limbii moldoveneºti“ în administraþie ºi justiþie, în ºcoala de toate treptele, unde
limba rusã se va studia numai „ca obiect de învãþãmânt“. Aceste revendicãri se
regãsesc în programul Partidului Naþional Moldovenesc, publicat la începutul
lunii aprilie 19173, în rezoluþiile congreselor învãþãtorilor din aprilie ºi mai 19174,
ale Congresului Militarilor Moldoveni din 20-27 octombrie 19175. Însã ceea ce
este caracteristic ºi „aproape unic în revoluþia Moldovenilor din Basarabia, e, cã
ei pun problema culturii înaintea tuturor celorlalte ºi ca o condiþie esenþialã a
vieþii naþionale. Revoluþia lor nu se mãrgineºte la satisfacerea instinctelor, nici la
îndestularea nevoilor materiale. Înaintea acestora primeazã cerinþele culturale
[…]. Aceastã caracteristicã dã o înaltã valoare spiritualã miºcãrii naþionale mol-
doveneºti dintre Prut ºi Nistru“6.

În legãturã cu cele enunþate ar trebui sã punem în evidenþã faptul cã programul
Partidului Naþional Moldovenesc, prin concursul militanþilor moldoveni, a fost
unul de acþiune, promovat în toate manifestãrile naþionale ale anului 19177. În
prima paginã a ziarului Cuvânt Moldovenesc, din 9 aprilie 1917, cu genericul
Moldoveni, deºteptaþi-vã! (articol de fond) se sublinia, printre altele – „Dupã
cum zice moldovanul: Fie noaptea cât de întunecoasî, tot se face odatã zâuî“.

Vechea stãpânire se prãbuºise, iar în locul ei venise o nouã ocârmuire, în care
moldovenii îºi puneau mari speranþe, pentru cã „are dragoste pentru noroade ºi
care cinsteºte de o potrivã pe fiecare […]. Stãpânirea cea nouã a dat cetãþenilor
Rusiei toate slobozeniile omeneºti […]“8. Se mai fãcea apel la toate stãrile so-
ciale: „Noi dorim o preoþime care sã-ºi ia crucea sa ca Hristos ºi sã meargã în
fruntea norodului, iar nu ca Iuda sã se uite la averi ºi sã uite de cele sfinte. Dar
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noi nãdãjduim cã ºi boierii ºi preoþii vor înþelege glasul sângelui ºi glasul vremii
ºi se vor aduna cu toþii sub steagul naþional moldovenesc pentru a-l duce la
izbândã“9. Pe pagina a treia a ziarului s-a publicat integral Programul Partidului
Naþional Moldovenesc, în care se sublinia cã „În faþa stãrilor de nouã viaþã po-
liticã în Rusia, prin cãderea vechii stãpâniri […], Partidului Naþional Moldove-
nesc, alcãtuit acum, se simte dator a pãºi ºi el pe calea dobândirii drepturilor cetã-
þeneºti ºi naþionale pentru moldovenii din Basarabia ºi de dincolo de Nistru“10.

În vederea naþionalizãrii ºcolii se stipula (punctul 5): „În ºcolile de toate trep-
tele limba de predare sã fie limba naþionalã a poporului, iar rusa se va învãþa în
ºcoli ca obiect de învãþãmânt (ca învãþãturã deosebitã). În toate satele ºi oraºele
sã se facã ºcoli bune, cu mai mulþi ani de învãþãturã ºi toþi copiii sã fie împãrþiþi
a învãþa la acele ºcoli“11.

La fel de importante au fost ºi acþiunile întreprinse de Zemstva gubernialã în
sprijinul naþionalizãrii ºcolii basarabene12. Amintim, în context, cã problema limbii
române în ºcolile elementare din Basarabia a fost abordatã în ºedinþele Zemstvei
guberniale încã la sfârºitul secolului al XIX-lea. Unul dintre rapoartele consi-
liului Zemstvei guberniale, prezentat adunãrii de zemstvã din 1898, atenþiona
asupra faptului cã nivelul slab de însuºire a cunoºtinþelor în ºcoli se datora tocmai
necunoaºterii de cãtre copii a limbii ruse în care se predã. Problema a fost discu-
tatã ºi în ºedinþele Zemstvei guberniale din anii 1905, 1911, 191313 ºi 191714. În
1917, Zemstva basarabeanã ºi-a continuat eforturile în direcþia naþionalizãrii
ºcolii primare ºi a luat decizii concrete în vederea introducerii limbii române în
aceste ºcoli. În adunarea Zemstvei guberniale din 17 aprilie 1917, s-a decis crearea
Comisiei ªcolare Moldoveneºti ºi deschiderea unui credit în sumã de 20.000 rub.
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pentru editarea manualelor în limba românã. În sarcina comisiei nou-create intra
ºi coordonarea acþiunilor de naþionalizare a învãþãmântului în Basarabia. Preºe-
dinte al Comisiei a fost desemnat Paul Gore, membru al Comitetului executiv al
Zemstvei Guberniale, dar ºi reprezentant al Partidului Naþional Moldovenesc15.

Miºcarea culturalã a cuprins întreaga provincie. La 10-14 aprilie, la Chiºinãu
a avut loc primul congres al corpului didactic primar, care, fiind compus din strãini
ºi înstrãinaþi ºi susþinut de administraþia ºcolarã rusã, ia o atitudine ostilã faþã de
problema ºcolii naþionale. Unul dintre cei mai înrãiþi rusificatori (Sîromeatnikov),
afirma cã „moldoveni sunt de neam proºti ºi înapoiaþi, cã n-au niciun fel de
culturã, întrebuinþând numai vreo sutã de cuvinte în limba lor“16. Reprezentanþii
Partidului Naþional Moldovenesc, Pantelimon Halippa, Ion Buzdugan ºi Vladimir
Herþa au dat o ripostã hotãrâtã, cerând ºcoalã naþionalã ºi autonomie pentru
moldoveni. Unicul deziderat impus Congresului a fost cã predarea în ºcoala pri-
marã „ar trebui sã se facã în limba copiilor“17.

În acele condiþii complicate de rãzboi, sarcina de naþionalizare a ºcolii nu se
rezolva atât de uºor. La cel de-al doilea congres didactic, din 25-27 mai, prezenþa
moldovenilor a fost majoritarã (cca 250)18. În organizarea manifestãrii au con-
lucrat atât Comisia ºcolarã de pe lângã Zemstvã19, cât ºi Asociaþia învãþãtorilor
moldoveni (fondatã pe 13 aprilie 1917). Sunt memorabile cuvintele lui Paul Gore,
reprezentantul Zemstvei guberniale, adresate participanþilor la Congres: „Fraþi
români, viitori luminãtori ai neamului […]“. Este cunoscutã acea reacþie de rãs-
puns a delegaþilor din sala Congresului. Or, marea lor majoritate, se considerau doar
„moldoveni“.Atitudinea omului de culturã Paul Gore a fost una tranºantã. Rãspunsul
n-a întârziat: „Îmi pare foarte rãu, domnilor, dar eu cunosc istoria neamului nostru
ºi ºtiu cã el se numeºte neam românesc“. Paul Gore ºi-a finisat cuvântarea patrio-
ticã cu celebrele versuri ale poetului Ienãchiþã Vãcãrescu: „Urmaºilor mei
Vãcãreºti/ Las vouã moºtenire/ Creºterea limbii româneºti/ ªi-a patriei cinstire“20.

În disputa identitarã s-au implicat ºi multe alte personalitãþi marcante, pre-
zente la acel congres istoric. Poetul Alexei Mateevici avea sã susþinã „Da, suntem
moldoveni, fiii vechii Moldove, însã facem parte din marele popor român aºezat
prin România, Transilvania, Bucovina. Fraþii noºtri îºi zic români. Aºa trebuie sã
facem ºi noi […]“. Arhimandritul Gurie îl completeazã: „Eu demult am cerut ca
moldovenii sã fie luminaþi prin ºcoalã, am scris pentru ei ºi o Bucoavnã româ-
neascã, dar pe atunci eram singur cu cel mult zece tovarãºi de idei […]. Am fost
alungat din þarã ca separatist“21.
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Referatul asupra naþionalizãrii învãþãmântului a fost prezentat la Congres de
ªtefan Ciobanu, iar cel cu privire la trecerea la grafie latinã a fost prezentat de
Ion Buzdugan. Cele mai importante decizii ale congresului din 25-27 mai 1917
sunt în legãturã cu naþionalizarea treptatã a ºcolii de toate treptele ºi introducerea
grafiei latine. Va avea „aceastã adunare o mare însemnãtate“, susþine pr. Iulian
Friptu. Pentru prima oarã „în timp de o sutã de ani s-au strâns la Chiºinãu moldo-
venii ºi ºi-au dat mâna frãþeºte“22.

Dezbaterile de la congresul învãþãtorilor au avut ecou în presa din Chiºinãu.
Un articol edificator cu privire la alfabet, intitulat Câteva cuvinte despre
lim ba învãþãmântului, sublinia cã „fiecare norod trebuie sã aibã ºi ºcoala lui“.
Însã ceea ce este relevant ºi surprinzãtor þine de faptul cã autorul („S. M.“,
probabil Simion Murafa), stãruie sã lãmureascã cititorului însemnãtatea grafiei
latine pentru scrierea limbii, zicând: „Ar pãrea zãdarnicã întrebarea asta. Fiecare
limbã are ºi buchile, literele ei […]. Sã ºtiþi dragilor cititori, cã limba noastrã
moldoveneascã (româneascã), ca ºi cea latineascî, franþuzeascî ºi italieneascî are
buchile ei cele latine. Ele-s mai uºoare ºi-s mai puþine – numai 24, pe când azbuca
rusascî are 35 buchi“23.

Comisia ªcolarã Moldoveneascã de pe lângã Zemstvã a mai avut sarcina sã
organizeze cursuri pentru învãþãtori, în trei serii consecutive (iunie-octombrie),
la care au fost înscriºi peste o mie de învãþãtori din Basarabia. Petre Cazacu avea
sã consemneze „cu câtã greutate s-a votat 55 mii ruble“, banii necesari pentru
organizarea cursurilor24. Învãþãtorii au ascultat prelegeri susþinute de profesori
ardeleni, bucovineni ºi basarabeni25. Ei au însuºit elementele indispensabile ale
culturii româneºti: scrisul ºi cititul (caractere latine), literaturã, istorie, geografie
ºi cântare. Aceste cursuri au schimbat fundamental mentalitatea învãþãtorilor.
Ele au urmãrit nu numai un scop didactic, dar ºi unul naþional. Absolvenþii
cursurilor deveniserã „Apostoli ai redeºteptãrii naþionale“26.

Pe 12 iunie 1917, a avut loc a doua ºedinþã a Societãþii Culturale, þinutã în
casa lui Vladimir Herþa27. În acest context, amintim cã prima ºedinþa a Societãþii
a avut loc la 13 martie 1917, la redacþia ziarului Cuvânt Moldovenesc. Aceastã
datã era consideratã ºi ziua în care a fost reînviatã Societatea Culturalã Moldove-
neascã de la 1905. În legãturã cu acest eveniment, presa de la Chiºinãu, la rubrica
ªtiri locale, consemna cã „Obºtia noastrã culturalã era în fiinþã, dar nu putea sã
munceascã. Era ca o vatrã unde se gãseau sub cenuºã câþiva cãrbuni aprinºi. Ei
nu încãlzeau pe nimeni ºi vatra era aproape rece“. Se descrie cu lux de amãnunte
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cum a decurs acea ºedinþã de constituire: „Adunarea s-a deschis de domnul Pavel
Gore. La propunerea sa ºi a domnului Herþa, adunarea s-a sculat în picioare ca
sã cinsteascã amintirea tuturor celor morþi dintre întemeietori (la 1905 – n. n.) –
preºedintele cinsteºte numele lor […]. Se alege cu glãsuire tãinuitã urmãtorul
comitet, care avea sã poarte trebile obºtii: preºedintele domnul Pavel Gore, tovarãº
de preºedinte d. Vladimir Herþa ºi urmãtorii membri în consiliu: d. N. Alexandri;
I. Cioban, S. Ciubuc, preacuvioºia sa pãrintele arhimandrit Gurie, pãr. Murafa,
I. Pelivan, Arventiev, M. Glavce, S. Murafa, O. Leonard, d. Groapa (caznacei) ºi
d. Neaga (secretar). Adunarea a ales apoi într-un singur glas pe d. Vasile Stroescu
preºedinte de cinste al obºtii […]. D. Semigradov a dãruit obºtii 1.000 de ruble.
Pentru acest dar a fost ales într-un singur glas pãrtaº de cinste […]. Obºtea are
patru feluri de membri (cileni): membri de cinste care au dãruit mãcar 1.000 de
ruble, membri activi care plãtesc câte 5 ruble pe an, membri pe viaþã care plãtesc
câte 100 de ruble odatã pentru totdeauna ºi membri ajutãtori“28. Odatã reînviatã,
Societatea Culturalã avea sarcina de a organiza diverse manifestãri culturale, de
a se ocupa cu editarea literaturii de propagandã culturalã, inclusiv a literaturii didac-
tice îmbrãcate în haina scrisului latin. Însã pentru realizarea acestor sarcini, defel
uºoare, era nevoie de o tiparniþã româneascã cu caractere latine. Cine putea
procura o tiparniþã româneascã în 1917?

Tipografia româneascã (cu caractere latine) ºi literatura didacticã
pentru ºcoala Basarabiei. Pe toatã perioada stãpânirii ruseºti a Basarabiei, o
singurã tipografie fusese dotatã cu caractere latine – tipo-litografia privatã a
armeanului Akim Popov, deschisã la 4 mai 184329. Anume în aceastã tipografie a
reuºit sã-ºi tipãreascã cele douã cãrþi, în limba românã – Fabule, 1851, ºi Poezii,
1852 – poetul basarabean Ioan Sârbu (1830-1868), unicul scriitor „cu caracter
local“ în aprecierea lui Nicolae Iorga30. Tot la tipografia lui Akim Popov au fost
tipãrite Abecedarul ºi Cursul prim itiv de lim bã rumânã (1865), de Ioan
Doncev, scrise cu alfabet de tranziþie31. Sã reþinem cã activitatea editorialã a lui
Akim Popov s-a extins pe o perioadã de aproape patru decenii. În anul 1880,
tipografia a fost cumpãratã de consilierul A. Miºcenko (contractul de vânzare-
cumpãrare fiind încheiat la 10 martie 1880)32.

Primul act al „Obºtii Culturale a moldovenilor“, reactivatã în iunie 1917, a fost
deschiderea unei Tipografii cu litere latine în ziua de 8 septembrie 1917. Acest
fapt istoric este confirmat ºi de Petre Cazacu, care susþine cã „La 8 septembrie
s-a deschis tipografia româneascã a societãþii culturale adusã de S. Murafa de la
Iaºi. Se þin cuvântãri de pãrinþii Hobjilã ºi Partenie ºi de d-nii Halipa, Alexandri,
Harea“33. Altceva ne spune în memoriile sale Onisifor Ghibu: „La 1 septembrie
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s-a putut deschide apoi ºi prima tipografie româneascã în Basarabia, adusã de la
Huºi, tipografie, în care se tipãrirã în timp de câteva sãptãmâni 100.000 abece-
dare româneºti, care la sfârºitul lui octombrie se gãseau toate în cele vreo 800 de
ºcoli primare româneºti ale Basarabiei, deschise deodatã cu învãþãtori pregãtiþi
la cursurile din Chiºinãu, Bãlþi ºi Soroca. Ba, în toamna anului 1917 s-a introdus
limba româneascã ºi în ºcolile secundare ale Basarabiei, prin profesori ardeleni
ºi bucovineni ºi mai târziu ceva, ºi din Regat“34. Este adevãrat, nu avem mãrturii
certe de unde anume a fost adusã prima tipografie româneascã – de la Iaºi sau
de la Huºi. În schimb, se cunoaºte exact, pe bazã de surse autentice, cã a fost des-
chisã la 8 septembrie 1917: „În ziua de 8 septembrie s-a deschis la Chiºinãu
Tipografia Româneascã a Obºtii culturale moldoveneºti. Aici se vor tipãri cãrþile
de ºcoalã cu care se va începe învãþãmântul, aici se vor tipãri cãrþile noastre mol-
doveneºti îmbrãcate în cea mai potrivitã literã româneascã. Sã ºtiþi fraþilor cã o
zi mai mare ca asta n-a avut Basarabia […]. Litera româneascã e litera Neamului
nostru […]“. La inaugurare, a fost celebratã o slujbã religioasã, un „Molebnic sã-
vârºit de pãrintele protoiereu V. Gobjilã ºi pãrintele C. Partenie, în localul ei de
pe strada Alexandrovskaia, lângã iluzion. S-au þinut câteva cuvântãri de pr. V.
Gobjilã ºi C. Partenie, P. Halippa, N. Alexandri, V. Harea“. Pe urmã tipografia a
tipãrit „foiºoare de aducere aminte a acestei zile mari“35. Un alt detaliu con-
semnat în presa vremii aminteºte cã roata maºinii „au învârtit-o fruntaºii moldo-
veni cu câþiva fraþi-bejenari din toate pãrþile pe unde e aºezat neamul nostru, iar
hârtia o aºezã în maºinã o învãþãtoare care a mântuit cursurile moldoveneºti“36.

Bucoavne, abecedare ºi cãrþi de citire. Pentru crearea unei ºcoli naþionale
era nevoie de manuale noi. Literatura didacticã din Basarabia secolului al XIX-lea
a fost, în linii mari, o literaturã religioasã, destinatã preponderent ºcolii parohiale.
Însã nu trebuie sã excludem faptul cã bucoavnele tipãrite în Basarabia în prima
jumãtate a secolului al XIX-lea au fost ºi în uzul ºcolilor judeþene, unde limba
românã a fost inclusã în program ca obiect de studiu. Potrivit statutului din 1828,
ºcolile de judeþ aveau scopul unei orientãri practice ºi cuprindeau în programele
de studiu ºi unele elemente ale pregãtirii profesionale. Aceastã categorie de tipã-
rituri (bucoavnele) nu surprinde prin diversitate tematicã, marea majoritate fiind
manuale elementare pentru nevoile ºcolii elementare: bucoavne, gramatici, cãrþi
de citire37.

Dintre cãrþile didactice apãrute în Tipografia Duhovniceascã a Basarabiei
(1814-1863), cele mai rãspândite au fost bucoavnele. Acestea erau acceptate de
oficialitãþile ruseºti doar în mãsura în care contribuiau la însuºirea limbii stã-
pânitorului. Ucazul sinodal în vederea înfiinþãrii Tipografiei Exarhiceºti la Chiºinãu
(aprobat la 4 mai 1814), stipula, între altele: „gramaticile trebuincioase pentru
Seminar ºi alte cãrþi ºcolare se pot tipãri cu litere civile, însã nu din noile ediþii,
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apãrute în alte tipografii, ci numai din cea sinodalã din Moscova“ (art. IX)38.
Marea lor majoritate (cu excepþia Bucoavnei din 1861) au fost ediþii bilingve, cu
text paralel (pe douã coloane) în limbile rusã ºi românã. Textul românesc era o
variantã tradusã (adaptatã) din ruseºte, ceea ce indicã direct ºi sursa originalului:
bucoavnele ruseºti din prima jumãtate a secolului al XIX-lea, aprobate de cen-
zura sinodalã. Multe dintre bucoavnele basarabene sunt raritãþi bibliografice în
tot spaþiul românesc, altele sunt atestate doar în surse bibliografice, nefiind iden-
tificate de visu în colecþii de patrimoniu. Faptul ca atare este o dovadã a solicitã-
rilor sporite din epocã, dar ºi a folosirii lor îndelungate de mai multe generaþii,
motiv din care au ºi dispãrut, fiind uzate definitiv39.

Încã la anul 1923, ªtefan Ciobanu, semnalând stadiul de cercetare al literaturii
didactice basarabene, ajunge la concluzia cã, de fapt, „Basarabia a avut o întreagã
literaturã didacticã româneascã, care meritã sã ocupe un loc destul de respectabil
în istoria culturii româneºti“40. La fel, Dan Berindei, în 1991, susþinea cã „Dacã în
Bucovina nu au fost tipãrite abecedare destinate românilor pânã la mijlocul
secolului al XIX-lea, atunci în Basarabia, au apãrut în 1814, 1815, 1819, 1830, 1844,
1863, 1865 abecedare ruso-române“41. În plan istoriografic, se pare cã aprecierile
asupra literaturii didactice tipãrite în Basarabia în secolul al XIX-lea nu au întârziat,
însã cercetãrile asupra problemei sunt dispersate în diverse publicaþii – reviste de
specialitate, almanahuri, anuare – niciodatã adunate într-un studiu de referinþã.

Manualul reprezintã, neîndoielnic, în primul rând un instrument indispensabil
de lucru. ªcoala basarabeanã avea nevoie de manuale, prin intermediul cãrora
basarabenii puteau fi readuºi ºi reintegraþi într-un proces educaþional general, ro-
mânesc. Pe lângã Zemstva gubernialã a fost creatã ºi Secþia de propãºire cultu-
ralã a norodului, care, spre sfârºitul lunii iunie 1917, a fãcut public anunþul cu
privire la concursul de alcãtuire a manualelor pentru ºcoala naþionalã, a cãrþilor
de ºcoalã „moldoveneºti“: „1) Abecedar (Buchier) în limba moldoveneascã,
anul întâi de învãþãturã; 2) Carte de cetire în limba moldoveneascã, anul al
doilea de învãþãturã; 3) Legea Dumnezeiascî, cartea pentru anul 1 ºi 2 de
învãþãturã; 3) Carte de aritm eticî elem entarã pentru ºcolile populare
moldoveneºti“. ªi tot acolo: „Pentru a fi potrivite cãrþile moldoveneºti de
învãþãturî (Abecedar ºiCartea de cetire) cu cele mai nouã cerinþe ale pedagogiei
ºi ale metodicii, trebui: 1) Sã se dea în ele lucrurile vãzute, adicã cele scrise sã fie
întovãrãºite de chipuri din viaþã ºi din firea înconjurãtoare; Lãmurire. În Cartea de
cetire se pot pune ºi mai puþine chipuri; 2) Sã fie potrivite pentru moldoveni, adicã
cuprinsul cãrþilor sã fie aproape de viaþa ce îi înconjoarã pe moldoveni; 3) Sã fie
scrise într-o limbã înþeleasî de moldoveni ºi cu litere latine, în care sânt tipãrite
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ºi cãrþile româneºti; Mãsura cãrþilor. Celei dintâi 3-5; celei a doua 6-8; celei a
treia 3-5; ºi celei a patra 6-8, de coli tipãrite în 8“42.

Erau anunþate ºi condiþiile de participare la concurs, care prevedeau:
1) „Manuscrisele trebuie sã fie înfãþiºate sub oarecare devizã cu aducerea la

cunoºtinþã a familiei autorului (în convert închis). Abecedar ºi Legea Dumne-
zeiascã sã fie înfãþiºate nu mai târziu de 15 iulie, Cartea de cetire – 15 august
ºi aritmeticî – 1 noiembrie 1917.

2) Dupã ce cartea va fi primitã ca bunã, Zemstva va da autorului un premiu
de o mie ruble pentru fiecare carte.

3) Dreptul la cea dintâi tipãrire a cãrþilor în numãr nemãrginit, îl are Zemstva.
Dreptul la a doua ºi urmãtoarea tipãrire îl are autorul. Cãrþile trebuie sã se tipã-
reascã sub privigherea autorului“43.

Vom observa cã opera de alcãtuire ºi editare a unor manuale noi pentru ºcoala
basarabeanã, în condiþiile anului 1917, era una nespus de dificilã. În aceastã
muncã de redeºteptare naþionalã, conºtientizând acut lipsa de cãrþi româneºti în
Basarabia, comitetul ostãºesc de pe Frontul Român, pe 30 august 1917, face apel
cãtre românii din Regat: „Fraþi români, neamul românesc dintre Prut ºi
Nistru duce mare lipsã de cãrþi […]. Astãzi când ne-am trezit din somnul
adânc în care am zãcut atâta amar de vreme, vã rugãm fraþilor, sã ne daþi tot
sprijin, pentru ca trezirea noastrã sã fie deplinã ºi miºcarea odatã pornitã sã nu
mai înceteze, ci sã ne ducã cât mai degrabã la idealul mult dorit. Jertfiþi pentru
cauza sfântã a deºteptãrii ºi luminãrii fraþilor voºtri […]. Fiecare cãrticicã va
aduce rodul ei bun ºi sãnãtos, cãci sãmânþa aruncatã de ea, nu va cãdea în drum,
ci în adâncul sufletului curat al Românului basarabean, lipsit pânã acum de
fericirea de a putea învãþa carte în limba lui dulce“.44Apelul comitetului ostãºesc
de pe Frontul Român a avut un ecou benefic. Numeroase donaþii de carte au fost
trimise în provincie (prin ostaºii basarabeni).

Activitatea Comisiei ªcolare Moldoveneºti este reflectatã ºi în presa vremii.
De pildã, ziarul Cuvânt Moldovenesc publicã informaþii cu privire la decizia
zemstvei de a introduce studierea „limbii moldoveneºti“ în ºcolile secundare din
provincie: „Despãrþitura învãþãmântului ºcolar de pe lângã Uprava Zemstvei gu-
berniale, sprijinindu-se pe hotãrârile feluritelor adunãri ºi aºezãmânturi din þarã
de a se introduce din anul acesta învãþarea limbii moldoveneºti în ºcoalele mijlocii
din Basarabia s-au îndreptat cãtre ucenicii acestor ºcoli cu propunerea dacã ei or
binevoi sã înºtiinþeze pe directorii ºcolilor cã copii lor trebuie sã înveþe alãturi
de alte obiecte ºi limba moldoveneascã“45.

Primele tipãrituri destinate ºcolii au fost programele ºi planurile de lucru ela-
borate în baza hotãrârilor Congresului Învãþãtorilor Moldoveni din mai 1917,
acestea fiind „expediate ºcolilor cu îndatorirea de a o urma“: Instrucþiune
pentru ºcoalele începãtoare moldoveneºti din Basarabia ºi Instrucþie de
program de învãþãmânt de 2 clase (dvuhklasnîe ºkolî).
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Programele (instrucþiunile) au fost aprobate de comisia ºcolarã moldoveneascã
de pe lângã Zemstva gubernialã în ºedinþa din 14 noiembrie 1917. În aceste in-
strucþiuni, pe lângã indicaþiile cotidiene, se aratã esenþa ºi scopul ºcolii noi, mol-
doveneºti, care era sã-l înveþe pe copil „cu ajutorul limbii naþionale acele lucruri
ºi ºtiinþe care poate sã-l ridice la o viaþã nouã“. Ca obiectiv principal pentru anul
ºcolar 1917-1918, Comisia ªcolarã Moldoveneascã a stabilit învãþarea limbii:
„Potrivit principiului pedagogic cã învãþãmântul cel mai uºor, mai plãcut ºi mai
temeinic se poate face numai în limba mamei, aºa ºi în ºcolile cu douã clase
(dvuhklasnaia ºkola), învãþãmântul se va face de aici încolo tot în limba moldo-
veneascã pentru copii moldoveni. Începând cu acest an ºcolar, aºadar, limba de
predare în aceste ºcoli va fi limba moldoveneascã“46.

În toamna anului 1917, a apãrut ºi un dicþionar alcãtuit de Vasile Þanþu, pa-
sionat pedagog, militant pentru emanciparea naþionalã a moldovenilor, preºedin-
tele Biroului de organizare a Sfatului Þãrii (27 octombrie – 21 noiembrie 1917).
Înºtiinþarea arãta cã va ieºi „curând la luminã Dicþionarul m ic româno-mol-
dovenesc. Cu tãlm ãcirea cuvintelor neînþelese, alcãtuit de Vasile Þanþu.
Dicþionarul va cuprinde mai mult de 10 mii de cuvinte“, scria ziarul Cuvânt
Moldovenesc din 1 octombrie 191747. Pe aceeaºi paginã au fost publicate ºi
informaþii cu referire la Table cu buchi moldoveneºti, care „sunt de trebuinþã
fiecãrei ºcoli ºi fiecãrei familii“ ºi puteau fi procurate de la depozitul Zemstvei
guberniale (colþ cu Haruzina)48.

Înºtiinþare cu privire la Dicþionarul m ic româno-moldovenesc. Cu tãlm ãcirea
cuvintelor neînþelese, alcãtuit de Vasile Þanþu. Cuvânt Moldovenesc,

nr. 89 (289), 1 octombrie 1917, p. 1
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Bucoavna veche se îmbracã în haina veacului deºteptãrii. Pânã la 1917,
cele mai rãspândite cãrþi didactice basarabene erau Bucoavnele, ediþii bilingve,
tipãrite cu caractere chirilice49. Istoria literaturii didactice basarabene cunoaºte
ºi o excepþie în acest sens. Este vorba de ediþia Abecedarului50 alcãtuit de Ioan
Doncev, în 1865, tipãrit o datã cu celebrul Cursul prim itiv de limbã românã51.
În noiembrie 1917, apar din tipografia Societãþii Culturale primele manuale pentru
ºcoli „Abecedarul pãrintelui Gurie, Cartea de citire a lui Ciobanu ºi Cartea de
lege dumnezeiascã a pãrintelui Vlad52“, susþine Petre Cazacu53. Cea mai im-
portantã carte didacticã a anului 1917 este, fãrã îndoialã, Abecedarul arhiman-
dritului Gurie (Grosu).

Opera didacticã a Mitropolitului Gurie (1877-1943) a fost realizatã într-o epocã
plinã de frãmântãri ºi neîmpliniri spirituale, care i-a marcat întru totul destinul.
Preocupat de situaþia Bisericii ºi prins mereu într-o luptã de apãrare ºi de supra-
vieþuire, neobositul Gurie Grosu a fost nevoit sã se orienteze mai mult spre acti-
vitãþile misionare ºi cele de iluminarea a pãstoriþilor. ªi tocmai pentru cã graiul
sfintelor cazanii, al cãrþii liturgice a fost mereu ameninþat de înstrãinare ºi izgonit
din amvonul bisericii, preacucernicul Gurie a gãsit de cuviinþã sã-ºi ajute pãsto-
riþii cu cãrþi didactice în limba strãmoºeascã a neamului. A îngrijit mai multe vo-
lume: Cartea de învãþãturã despre legea lui Dumnezeu (1908), Bucoavna
moldoveneascã (1909) ºi Cartea de citire cu ºtiinþe din gramatica moldo-
veneascã (1909, 1910). Dupã 1917, Bucoavna arhimandritului Gurie, în urma
unor adaptãri ºi prelucrãri, s-a transformat în cel mai frumos Abecedar românesc
al ºcolii basarabene din perioada interbelicã. A suportat tocmai 8 ediþii, ultima
fiind cea din 192554.

Ediþia din 1917 a Abecedarului s-a tipãrit pe hârtie ieftinã, în condiþii de rãz-
boi. Cartea s-a bucurat de o solicitare nemaipomenitã, o cereau nu numai ºcolile,
ci ºi cei vârstnici ºi soldaþii de pe front. Astfel „Bucoavna veche se îmbracã în
haina veacului deºteptãrii. Ia litere latine, cea dintâi ºi mai trainicã legãturã cu
trunchiul mare al neamului, stau scrise cuvintele grãite de atâtea veacuri prin
satele rãzleþe. Abecedarul, cãrþulia pusã în mâna copilului, care aleargã cu bu-
curie sã-l cumpere – ediþia de 50.000 exemplare e aproape isprãvitã – nu este
numai o adunãturã de foi tipãrite, dupã care ºcolarul va învãþa a scrie ºi a citi. În
cuprinsul lui se gãseºte acel suflu înãlþãtor, care se întâlnea de demult în abece-
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Limba Românã, anul XXII, nr. 5-6, 2012, pp. 175-182; Idem , Mitropolitul Gurie (Grosu) în docum ente
inedite. 1902-1909 / 1917-1919, înMitropolitul Gurie al Basarabiei – m isiunea de credinþã ºi culturã,
ediþie îngrijitã de Silvia Grossu, Chiºinãu, Epigraf, 2007, pp. 78-95.

50 Abeceda rumânã pentru ºcoalele elem entare de Ioanu Doncevu, Chiºinãu, Tipografia lui Akim
Popov, 1865, III+165 p.

51 ªt. Ciobanu, op. cit., pp. 125-132.
52 Este vorba de preotul Nicolae Vlad de la biserica Sf. Treim e din Chiºinãu.
53 P. Cazacu, op. cit., p. 248.
54 Abecedarul Moldovenesc pentru anul întâiu de ºcoalã, alcãtuit de Arhiepiscopul Gurie, partea I,

ediþia a VIII-a, revãzutã ºi corectatã, Chiºinãu, Tipografia Eparhialã, 1925, 63 p.



darul lui Pleºoianu, inimosul dascãl muntean de la 1828 […]. El silabiseºte fraze:
«Libertatea e un lucru sfânt; Nu vom uita niciodatã cine suntem; Zici moldovan,
zici român, tot una e; Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea creºte»“55.

Douã ediþii ale Abecedarului Moldovenesc pentru anul întâiu de ºcoalã,
alcãtuit de arhimandritul Gurie (Pagina de titlu: ediþia a II-a ºi ediþia a III-a

revãzutã ºi corectatã), 1918

Potrivit descrierilor bibliografice, ediþia Abecedarul Moldovenesc din anul
1917 este alcãtuitã din douã pãrþi ºi are urmãtorul titlu: Abecedarul Moldovenesc
pentru anul întâiu de ºcoalã, alcãtuit de Arhimandritul Gurie (Grosu), în tovã-
rãºia mai multor iubitori de luminarea norodului56, Tipografia Societãþii Culturale
a Românilor din Basarabia, Chiºinãu, 1917, 63 p. cu ilustraþii (19.5x13.5), 1 rub.
Cea de a doua parte, tipãritã separat, are acelaºi titlu (identic cu partea întâi), însã
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55 I. Simonescu, Abecedarul Basarabiei, în Calendarul Regina Maria pe 1918 , Iaºi, Tipografia

Serviciului Geografic, 1918, p. 147 (articolul a fost reprodus integral în Mitropolitul Gurie – opera ziditã
în destinul Basarabiei, ediþie îngrijitã ºi coordonatã de Silvia Grossu, Chiºinãu, Epigraf, 2016, pp. 144-149
– fãrã, însã, a se indica expres sursa originalului). Calendarul Regina Maria pe 1918 a fost tipãrit în 45.000
de exemplare pe hârtie de tip de rãzboi; 1.500 pe hârtie velinã. 20.000 de exemplare au fost trimise de Regina
Maria, în calitate de „dar de Anul Nou“ trupelor de pe front; 10.000 au fost împãrþite de cãtre reginã în timpul
vizitelor din spitale ºi de pe front; 15.000 s-au pus în vânzare în beneficiul societãþilor de binefacere din timpul
rãzboiului de sub conducerea Reginei; 10 exemplare au fost tipãrite pe hârtie de lux.

56 Sintagma „alcãtuit de arhiereul Gurie, în tovãrãºia mai multor iubitori de luminarea norodului“, a fost
pãstratã pe pagina de titlu a cãrþii, doar la primele ediþii ale Abecedarului din anii 1917-1918 (vezi, de pildã,
ediþia a VIII-a, revãzutã ºi corectatã, din 1928).



diferã mãrimea paginii: (21x14) ºi cuprinde 1 filã+65+135 cu ilustraþii. Preþul
unui exemplar – 1 rub.57.

În legãturã cu ediþia Abecedarului din 1917, trebuie scos în evidenþã faptul
cã este una radical prelucratã, în spirit românesc, dupã ediþia Bucoavnei elaborate
de Gurie la 1909. Explicaþia autorului cã a muncit la realizarea cãrþii „în tovã-
rãºia mai multor iubitori de luminarea norodului“ îºi gãseºte o acoperire ºi în
mãrturiile ulterioare ale ardeleanului Onisifor Ghibu – însemnãri pe o ediþie a
unui Abecedar tipãrit la Iaºi (tot în 1917): „Am fãcut ºi eu odatã – la 1917 – un
abecedar oarecare, care l-a semnat ca autor Arhimandritul Gurie, la Chiºinãu. Ce
e drept originalul fusese fãcut de acesta, dar ce a rãmas din el dupã ce l-am vãzut
eu? Doar un schelet […]“58. Onisifor Ghibu a pãstrat doar partea iniþialã a Bu-
coavnei alcãtuite de Arhimandritul Gurie – desene, cuvinte-exemple la literã,
adãugând 23 de povestioare, ai cãror protagoniºti erau copiii, pentru a le cultiva
acestora anumite virtuþi, precum cinstea, bunãtatea, dragostea de carte, de ºcoalã,
de patrie. La fiecare literã se dãdeau poveþe, sfaturi, care urmau sã fie învãþate
pe de rost.

Partea a doua a Abecedarului, tipãritã separat, este o culegere pentru lecturã,
care cuprinde povestiri ºi poezii. Se cuvine sã precizãm cã manuscrisul original
al ediþiei Abecedarului din 1917, cu contribuþiile esenþiale ale colaboratorilor
acestuia, ascunºi sub cuvintele „în tovãrãºia mai multor iubitori de luminarea no-
rodului“ se pãstreazã în arhiva lui O. Ghibu59.

De altfel, ar mai trebui sã subliniem cã posibilitãþile tehnice ale teascului ti-
pografic al Tipografiei Societãþii Culturale a Românilor din Basarabia, deschisã
oficial la Chiºinãu pe 8 septembrie 1917, erau foarte limitate. Nu se putea tipãri
încontinuu. Din Abecedarul Moldovenesc al lui Gurie, dupã cum s-a constatat
mai sus, s-a imprimat un tiraj impunãtor pentru acele vremuri de rãzboi, tocmai
50.000. Cãtre finele lunii decembrie, stocul de cãrþi era epuizat. Abecedarul
Moldovenesc era utilizat nu numai în ºcolile elementare ale Basarabiei anului
1917, ci peste tot unde se dorea a învãþa într-o limbã curat româneascã. Potrivit
anunþului publicitar din 1 decembrie 1917, pe 2 decembrie „la ceasurile 5 seara,
se va deschide în sala Muzeului Zemstvei guberniale, cursurile fãrã platã, pentru
limba moldoveneascã, organizate de Obºtea Culturalã a moldovenilor din Basa-
rabia. Ascultãtorii sunt rugaþi sã vie cu Abecedarul Moldovenesc“60.
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57 Abecedarul Moldovenesc pentru anul întâiu de ºcoalã, alcãtuit de arhimandritul Gurie, în tovãrãºia mai

multor iubitori de luminarea norodului, partea a II-a, Chiºinãu, Tipografia Societãþii pentru Cultura Românilor
din Basarabia, 1917, 63 p. cu il., în Bibliografia Româneascã Modernã (1831-1918), Vol. II (D-K), Prefaþã
de Gabriel ªtrempel, Bucureºti, 1986, p. 553 (nr. 25426; 25427).

58 Apud E. Conþescu, Activitatea editorialã a lui Onisifor Ghibu la Chiºinãu între anii 1917-1918 ,
în O. Ghibu, Unitatea româneascã ºi chestiunea Basarabiei, Bucureºti, Editura Departamentul Informa-
þiilor Publice al Guvernului României, p. 129.

59 O. Ghibu, Din istoria literaturii didactice româneºti, ediþie îngrijitã de O. Pãun, Bucureºti, Editura
Didacticã ºi Pedagogicã, 1995, p. 257; S. Grossu, L. Anghel, Valenþele didactice ale activitãþii culturale a
Mitropolitului Gurie, în Mitropolitul Gurie – opera ziditã în destinul Basarabiei, Chiºinãu, Epigraf,
2016, pp. 144-145.

60 Cursurile erau prevãzute pentru 3 luni, câte trei ore pe sãptãmânã (Vezi Cuvânt Moldovenesc, nr. 108
(308), 1 decembrie 1917, p. 1).



În concluzie, constatãm cã, în toamna anului 1917, secþia ºcolarã de pe lângã
Zemstva gubernialã, condusã de ªtefan Ciobanu ºi susþinutã de organizaþiile po-
litice ºi profesionale, începe naþionalizarea învãþãmântului de toate nivelurile.Astfel
se pune temelia ºcolii româneºti în Basarabia. În plus, se realizaserã, fie ºi parþial,
proiectele de editare ale unor manuale noi pentru ºcolile elementare din Basarabia.
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