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Abstract. What makes a problem a security issue? And what about
the international relations? We can answer these questions by using
the traditional m ilitary -political concept of security (here w e are
talking about the state, the governm ent, the national territory and
the society). However, how can an analyst draw the red line between
politics and security? If w e consider that security reffers to
perceiving a threat to existence, this threat w ill vary significantly
across sectors and levels of analysis.

The topic of this study w ill not necessarily refer to the analysis
of the nationalism of the tw o groups or units (in term s of the
Copenhagen School) – the Gagauzians and the Romanians in
Bessarabia, because that is not w hat w e are interested in. Here I
w ill focus on the evolution of the national identity of the tw o ethnic
groups, both in mutual interdependence and in relation to other
groups. I w ill also try to highlight the objective factors involved in
the crystallization of the two national identities (Gagauz or Romanians
in Bugeac and Bessarabia).
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În lucrarea „Securitatea: un nou cadru de analizã“ semnatã de Barry Buzan,
Ole Wæver ºi Jaap de Wilde, vom deosebi cinci nivele de analizã a securitãþii:

1. Sisteme internaþionale (cuprinde întreaga planetã ºi nu are niciun sistem
superior);

2. Subsisteme internaþionale (grupuri de unitãþi regionale, diferite de sistemul in-
ternaþional – OCEMN, ASEAN, Organizaþia pentru Cooperare de la Shanghai etc.);

3. Unitãþi (actori compuºi din subgrupuri diferite – state, naþiuni, minoritãþi, etc.);
4. Subunitãþi (grupuri organizate care pot influenþa unitãþile – birocraþii, gru-

purile de lobby, etc.);
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5. Indivizi (este elementul de bazã al analizelor din ºtiinþele sociale).1

Totodatã, profesorul american de origine românã, Barry Buzan, deosebea, la
rândul sãu, cinci sectoare principale ale securitãþii (militar, politic, economic,
societal ºi de mediu):

„Vorbind în general, securitatea militarã priveºte interacþiunea dublã a capa-
citãþilor statului de ofensivã ºi defensivã armatã, ºi percepþia statelor, fiecare
despre intenþiile celuilalt. Securitatea politicã se referã la stabilitatea organiza-
þionalã a statelor, a sistemelor de guvernare ºi a ideologiilor care le legitimeazã.
Securitatea economicã priveºte accesul la resurse, finanþe ºi pieþe necesare
pentru a susþine un nivel acceptabil de bunãstare ºi de putere a statului. Securi-
tatea societalã se preocupã de capacitatea de susþinere, în lim itele unor
condiþii de evoluþie acceptabile, a elem entelor tradiþionale de lim bã, cul-
turã, identitate ºi obiceiuri culturale ºi religioase. Securitatea mediului se
referã la menþinerea biosferei locale ºi planetare, ca suport esenþial de care depind
toate acþiunile oamenilor“.2

La nivelul sectorului social, analistul va aborda sistemele în funcþie de carac-
teristicile identitãþii, precum ºi de dorinþa unitãþii de a-ºi prezerva independenþa cul-
turalã. Aici, identitãþile colective pot funcþiona independent de stat. De asemenea,
din cauza particularitãþii acestui sector, este greu de definit ce ameninþãri sunt
existenþiale, ºi care sunt cele mai puþin grave.

Aºadar, din cauza transformãrilor sale atât interne cât ºi externe, naþionalitãþile
pot reacþiona diferit faþã de acestea, pe un spectru de la respingere totalã ºi violentã
a „transformãrilor neortodoxe“ la acceptare fireascã a acestor transformãri ca
„evoluþii ale identitãþii“.

De cele mai multe ori, analiºtii sunt tentaþi sã descrie aceste „transformãri“,
mai ales exterioare, ca provocãri directe la adresa identitãþii deoarece „nu vom
mai fi noi înºine“, nu vom mai fi cum am fost sau cum ar trebui sã fim pentru a
ne pãstra „identitatea“. Iatã de ce este pe deplin acceptatã asumpþia cã naþiunile
supravieþuiesc în funcþie de abilitatea acestora de a m enþine sau reproduce
o lim bã, un set de obiceiuri sau caracterele unei identitãþi etnice.3

La nivelul sectorului societal (a nu se confunda cu securitatea socialã, aceasta
având o componentã mai mult economicã), unitatea analizei noastre este naþiunea
ºi/sau grupurile subnaþionale. Deºi este înruditã oarecum cu securitatea politicã,
securitatea societalã rãmâne una distinctã ºi se referã la identitate, m odalitate
de auto-percepþie a comunitãþilor nu numai faþã de ei înºiºi, ci ºi în raport cu
alte comunitãþi/grupuri etnice/naþionale.

Insecuritatea societalã intervine doar atunci când o comunitate defi-
neºte ºi percepe o evoluþie drept o am eninþare directã la adresa capaci-
tãþii de a supravieþui pe viitor ºi a prezerva acea identitate naþionalã. Cu
alte cuvinte, conceptul ar putea fi înþeles ºi ca „securitate a identitãþii“.
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În mediul de specialitate, însiºi termenii de naþiune ºi naþionalism sunt
învãluiþi, aºa cum spunea Clifford Geertz (1963), de „confuzie conceptualã“.4
De ce aceastã confuzie? În primul rând cã naþiunile existente, în prezent, acþio-
neazã diferit asupra vieþii sociale – „unii definesc naþiunea în termeni de oameni
care trãiesc într-un stat cãruia îi sunt loiali, alþii o definesc ca pe o comunitate
etnicã, organicã, de limbã, sânge ºi culturã“.5

Repere teoretice

Numeroasele teorii sau paradigme de abordare a fenomenului identitãþii na-
þionale sunt structurate în douã câmpuri principale, tot acolo plasându-se mai
mulþi teoreticieni. De exemplu, sociologul Dan Dungaciu deosebeºte „moder-
nismul“ cu toate variantele sale ºi „teorii alternative“ clasate, la rândul lor, în
teorii prim ordialiste ºi etno-sim bolice. De fapt, acestea par a fi mai degrabã
complementare.6

În cartea sa Naþionalism ºi Modernism . Un studiu critic al teoriilor
recente cu privire la naþiune ºi naþionalism , Anthony Smith sublinia cã cer-
cetãtorii sunt puºi deseori în faþa unei alegeri inevitabile între paradigme destul de
ireconciliabile, de unde apar ºi dificultãþile de a propune o unicã teorie a naþiunii
ºi naþionalismului. Trecând peste teoriile moderniste,7 propun o abordare a iden-
titãþii naþionale prin prisma teoriilor primordialiste ºi etnosimbolice.

Tot Smith reuºeºte sã identifice trei versiuni ale primordialismului. Primul se
referã la prim ordialism ul organic (naþionalist) unde naþiunea apare ca un
organism cu caracter fix, „imprimat membrilor sãi de la naºtere ºi de care ei nu
se pot desprinde niciodatã“.8 Viziunea aici este una mai degrabã organicistã,
unde naþiunea este supusã legilor naturii, cu o existenþã perpetuã. Chiar dacã
membrii naþiunilor îºi pot pierde conºtiinþa naþionalã (ºi asta se întâmplã de cele
mai multe ori), datoria naþionaliºtilor constã în „redeºteptarea“ conºtiinþei de
„noi“. Nu e de mirare cã aceastã teorie „organicã“ fusese dezvoltatã mai ales
printre romanticii germani ai sec. al XIX-lea.
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A doua versiune se inspirã din sociobiologie. Cel care lanseazã o astfel de
abordare este Pierre van den Berghe, acesta susþinând cã naþiunea ar fi „o extin-
dere a selecþiei înrudirii“. Altfel spus, naþiunea se constituie ca „prelungiri“ ale
rudeniei ºi selecþiei de înrudire la nivelul clanurilor ºi familiilor. De asemenea,
teoria sugereazã clar cã oamenii care împãrtãºesc aceleaºi caracteristici culturale
ar proveni dintr-un strãmoº comun ºi cã între „miturile descendenþei comune“ ºi
descendenþa biologicã ar exista o corelaþie directã.9

Al treilea tip este prim ordialism ul cultural explicat prin „datul cultural“.
Teoria fusese ilustratã de Edward Shils, Clifford Geertz ºi Steven Grosby. Pentru
Shils, de exemplu, legãturile primordiale de rudenie ºi religie rãmân esenþiale în
cadrul societãþilor moderne cu „solidaritate mecanicã“ (conform teoriei lui
Durkheim) ºi seculare – fapt demonstrat de continuitatea simbolurilor ºi a cere-
moniilor publice.

Tema este preluatã ulterior de Clifford Geertz printr-o perspectivã mai mult
antropologicã, care aplicã ideea statelor noi formate pe baza unor comunitãþi mai
vechi ºi care au douã scopuri principale – cãutarea unei identitãþi ºi dorinþa de a
face parte dintr-un stat modern ca cetãþean. Cetãþenii acestor state, la rândul lor,
aveau nu atât legãturi civile, ci ºi legãturi primordiale (prim ordial ties) apãrute
pe baza limbii, obiceiurilor, rasei, religiei ºi altor „daturi“ (gives) culturale –
toate acestea pot alimenta antagonismele ºi eroda „legãturile civile“ din statele
noi. Geertz continuã, subliniind cã apariþia unei conºtiinþe politice moderne sti-
muleazã în paralel ºi sentimentele primordiale în rândul masei populaþiei.10
Astfel, ne este relevat rolul central pe care-l joacã simbolismul în construirea iden-
titãþii naþionale ºi naþionalismului.

Ultima perspectivã este etnosim bolism ul – împãrtãºit de Anthony Smith,
John Hutchinson ºi John Armstrong. Curentul se bazeazã mai ales pe o oarecare
continuitate între formaþiunile medievale (uneori chiar antice), etnice sau ale re-
gatului ºi naþiunilor moderne. Autorii susþin ºi o oarecare continuitate între co-
munitãþile etnice preexistente (etnii) ºi naþiunile moderne. Aºa cum remarcã bine
Hutchinson, aceastã legãturã nu e neapãrat una cauzalã, ci mai degrabã acciden-
talã. Astfel, pentru John Armstrong, ca ºi pentru Frederik Barth, supravieþuirea
identitãþii etnice ºi a naþiunilor în totalitatea lor depinde în mare mãsurã de sim -
boluri (comunicarea, miturile fondatoare, portul etc.) – caracteristice comunitãþii
etnice percepute chiar ºi la nivel simbolic. Cu alte cuvinte, pentru ca o naþiune
sã se nascã ºi sã reziste de-a lungul istoriei, aceasta ar trebui sã se bazeze ºi pe
un nucleu etnic. Este ºi o încercare de a face o legãturã teoreticã între naþionalism
ºi etnocentrism, unde „naþiunea“ este prezentatã ca fiind derivatã din „vechea
formaþiune socialã a etniei“. În spiritul etnosimbolismului, „naþiunea“ fusese
definitã de A. D. Smith ca „grup de fiinþe umane, posedând elemente culturale
comune ºi distincte, un sistem economic unificat, drepturi de cetãþenie pentru
toþi membrii, un sentiment de solidaritate provenit din experienþe comune ºi
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ocupând un teritoriu comun“.11 Din aceastã perspectivã, naþiunea devine o creaþie
modernã cu un fundament premodern.

Ingineria identitarã în Basarabia

În prezent, termenul de Basarabia se referã, sub aspect politico-administrativ,
la actuala Republicã Moldova (chiar dacã aceasta reprezintã acum 66,8% din
teritoriul fostei Basarabii, lipsindu-i judeþele Cetatea Albã ºi Ismail, precum ºi
partea de nord a judeþului Hotin). Graniþele fuseserã trasate în 1940, iar teritoriile
sus-menþionate fiind încorporate în RSS Ucraineanã de atunci, aparþinând acum
Ucrainei. În trecut, pânã în 1812, Basarabia reprezenta doar zona de sud ce co-
respundea fostelor raiale turceºti stabilite din 1538 (acoperind fostele judeþe ro-
mâneºti Cetatea-Albã, Ismail, Cahul ºi parþial Tighina).12

Anexarea în 1812 a regiunii Moldovei dintre Prut ºi Nistru (Moldova de
rãsãrit – n.r.) de cãtre Imperiul Þarist a însemnat ºi implementarea unui proiect
identitar rusesc. Procesul a început chiar în timpul desfãºurãrii rãzboiului
ruso-turc (1806-1812) cu o intensitate, desigur, mai redusã, având-i drept coor-
donatori pe generalii ºi principii ruºi, continuând apoi dupã anexarea din 1812 a
Basarabiei. De exemplu, pe 15 aprilie 1810, principele Prozorovschi avea un
proiect de divizare a principatelor dunãrene (Moldova ºi Muntenia) în patru gu-
bernii: Basarabia, Moldova, Muntenia ºi Oltenia.13 Pentru a atrage de partea sa
popoarele din Imperiul Otoman, mai ales cele slave ºi ortodoxe, Imperiul Rus s-a
angrenat în campanii militare împotriva otomanilor, susþinând deschis miºcãrile
de eliberare a acestor popoare ºi formarea de noi state naþionale independente în
Balcani. În realitate, Sankt Petersburgul nu dorea altceva decât sã-ºi asigure ieºirea
la gurile Dunãrii ºi strâmtorile Bosfor ºi Dardanele, pentru a avea acces la Marea
Mediteranã ºi Oceanul Atlantic prin Marea Neagrã. Aºadar, apelul ruºilor a
declanºat un val de simpatie faþã de þar în rândul popoarelor balcanice, inclusiv
în principatele dunãrene. Odatã cu declanºarea operaþiunilor militare împotriva
cetãþilor turceºti de pe linia Dunãrii (1807), în armata rusã s-au înrolat ca volun-
tari mulþi români, alãturi de bulgari, sârbi ºi greci. Potrivit unor estimãri furni-
zate de istoricul ªtefan Purici14, în armata þaristã fuseserã înrolaþi circa 20 000 de
români, greci, sârbi ºi bulgari, printre care ºi pandurii lui Tudor Vladimirescu
care vor lupta alãturi de ruºi la Cladovo, Negotin ºi Plevna, precum ºi voluntarii
moldoveni conduºi de boierul Gheorghe Cantacuzino. Drept consecinþã, primele
forme ale rusificãrii au pãtruns în principatul Moldova (inclusiv Basarabia) prin
intermediul armatei (elem ent naþionalizator).
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Procesul rusificãrii ºi agenþii sãi

Rusificarea implementatã de autoritãþile þariste a avut douã etape distincte
(1812-1827 ºi 1828-1917), vizând trei componente esenþiale: 1) politico-adminis-
trativã; 2) demograficã ºi 3) educaþional-bisericeascã.

Rusificarea politico-adm inistrativã. Fãcând parte din componenþa Þãrii
Moldovei încã din 1387, pe vremea domniei lui Petru I Muºat, regiunea din sud
era indicatã în hãrþile geografilor ºi cãlãtorilor occidentali drept „Tartaria
Bielogrodensis“15 sau locul unde s-au stabilit „Tartari di Budziak“.16 Asta
deoarece, odatã cu ocuparea cetãþilor Chilia ºi Cetatea Albã în 1484 de cãtre turci,
Basarabia este încorporatã sub administraþia directã a Porþii. Regiunea nelocuitã
este transformatã de otomani într-o zonã de frontierã ºi lãsatã de cãtre sultanul
Selim al II-lea nogai-tãtarilor, aliaþi cu tãtarii din Crimeea ºi aflaþi sub suzerani-
tate turceascã. Prin Pacea de la Bucureºti din 16 mai 1812, Imperiul Otoman ce-
deazã Rusiei teritoriul dintre Nistru ºi Prut, separând-o astfel de Principatul
Moldovei care-ºi continuã existenþa pânã în 1859 (formarea Principatelor Unite
ale Moldovei ºi Valahiei).

Administraþia þaristã extinde denumirea de Basarabia pe întreg teritoriul anexat,
pentru a oferi provinciei o individualitate politico-administrativã distinctã de cea
a Moldovei de peste Prut ºi a demonstra Europei „cã nu a ºtirbit din integritatea
Moldovei“.17 Suprafaþa noii provincii anexate era de 45 630 km² cu 5 cetãþi, 17 oraºe,
685 sate ºi o populaþie de aproximativ 490 000 locuitori.

În ciuda protestelor boierilor de la Iaºi împotriva „rãºluirii Moldovei neno-
rocite“ ºi a memoriului adresat de principele Scarlat Calimachi, tratatul de pace
ruso-otoman nu fusese anulat.

Aici mai trebuie sã menþionãm cã administraþia otomanã nu era interesatã de
modificarea profilului politico-social al Moldovei, dregãtoriile fiind ocupate de
domnitori de origine localã, iar în justiþie ºi bisericã se folosea cu precãdere
limba românã.

Istoricul Leon Kasso menþiona în unul din materialele sale cã populaþia din
Basarabia „a început cãtre sfârºitul anului 1812 sã emigreze în Principatul
Moldovei“.18 ªi generalul rus Pavel Kiseleff menþiona cã locuitorii fugeau din
Basarabia „preferând jugul turcesc, greu pentru ei, administraþiei noastre“.19

Pentru început, Basarabia fusese organizatã conform unui regulament aprobat
de Alexandru I care instituise o relativã autonom ie. Conform documentului,
„locuitorilor Basarabiei le sunt lãsate legile proprii“, iar elita localã trebuia sã
administreze regiunea sub supravegherea guvernatorului general al Novorusiei
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ºi Basarabiei. Astfel, Curtea imperialã urmãrea sã calmeze spiritele populaþiei
din Basarabia, evitând ºi opoziþia deschisã din partea boierimii din oraºe.

Dupã ani de încercãri de limitare a libertãþilor populaþiei autohtone ºi abuzuri
din partea namestnicilor ºi guvernatorilor, abia în 1818 Basarabiei îi este oferitã
o autonomie restrânsã prin „Aºezãmântul obrazovaniei oblastii Basarabiei“. Boierii
basarabeni întâmpinã cu destulã reticenþã noul regulament, fiind conºtienþi cã
autoritãþile ruse nu vor înceta cu abuzurile ºi nici nu vor renunþa la propriile inte-
rese de rusificare a provinciei.

Prin reorganizarea administraþiei Basarabiei în 1828, cvasiautonomia provin-
ciei este suprimatã iar puterea este concentratã în mâinile guvernatorului. Securi-
tatea societalã a românilor din Basarabia este afectatã nu numai din cauza blocãrii
accesului la deciziile politico-administrative (ispravnicii erau aleºi doar din rândul
ruºilor loiali Imperiului), ci ºi a introducerii limbii ruse în toate sferele vieþii
publice. Doar cele trei judeþe din Bugeac, retrocedate în 1857 principatului Moldova
ca urmare a Rãzboiului Crimeei, s-au integrat timp de douã decenii în prima mo-
dernitate politico-administrativã a României, obþinând ºi o autonomie politicã.20

În concluzie, putem constata cã politica þaristã la nivelul administraþiei urmãrea
rusificarea instituþiilor provinciale prin înlãturarea reprezentanþilor autohtoni
nesiguri în ceea ce priveºte loialitatea. Logica era una simplistã: integrarea
totalã a Basarabiei în cadrul structurilor im periale se putea realiza
doar prin deznaþionalizarea ºi rusificarea locuitorilor regiunii.

Rusificarea demograficã. Politica demograficã a puterii imperiale ruse în
zonele cucerite sau anexate urmãrea urmãtoarele obiective: strãmutarea
populaþiilor titulare ale imperiului în vederea creãrii unor aºa-numite „creuzete
pan-slave“ în regiunile cucerite/anexate, loiale puterii politice; preluarea totalã a
economiei provinciei anexate; sporirea numãrului de contribuabili; intensificarea
exploatãrii agricole; diminuarea ponderii ºi rolului populaþiei autohtone în viaþa
politico-administrativã. Procesul este susþinut aproape fãrã intermitenþe, mai ales
cã în urma rãzboaielor ruso-turce multe sate s-au strãmutat în Moldova de vest,
Basarabia rãmânând „aproape totalmente pustie“. Unele date oficiale, deºi incom-
plete, estimau o populaþie de circa 327 199 persoane, din care doar 7-8% repre-
zentau populaþii alogene.21 Basarabia era privitã de cãtre autoritãþile þariste drept
o zonã de graniþã ce trebuia cât mai urgent repopulatã, inclusiv cu exilaþi ºi gru-
puri etnice din afarã, dar fidele Imperiului. Iatã de ce fusese încurajatã aºezarea
în provincie a coloniºtilor (cazacii ruºi dunãreni, bulgarii, gãgãuzii, germanii,
elveþienii etc.) ºi imigranþilor (þãranii ruºi/ucraineni ºi evreii).

Ca ºi consecinþã, s-a înregistrat un spor al populaþiei. Densitatea populaþiei
din Basarabia înregistratã în 1863 ajunsese sã o depãºeascã pe cea din Rusia
europeanã (în Basarabia erau 33 locuitori/km², iar în Rusia doar 14 locuitori/km²).
Istoricii recunosc cã aceastã creºtere a avut implicaþii pozitive asupra dezvoltãrii
economiei provinciei „atât prin creºterea numãrului de lucrãtori agricoli ºi in-
dustriali, a meseriaºilor, negustorilor, funcþionarilor, intelectualilor etc., cât ºi
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prin prisma numãrului total de contribuabili“.22 La nivel structural, înregistrãm
o scãdere semnificativã a populaþiei române în raport cu minoritãþile etnice strã-
mutate în provincie: dacã recensãmântul þarist organizat între anii 1816-1817
indica 76% români, în 1897 aceºtia scad la 56%. Totuºi, aceste date se pare cã
nu reflectau pe deplin realitatea, fapt subliniat ºi de alþi istorici ai vremii. În
lucrarea sa aniversarã O sutã de ani de la trecerea Basarabiei cãtre Rusia,
1812-1912, Nicolae Laºcov constata cã „Poporul cel mai vechi în Basarabia sunt
moldovenii, dupã datele oficiale 48 la sutã, în realitate moldovenii formeazã 70
la sutã din toatã populaþia“.23 ªi istoricul Alexandru V. Boldur considera cã pon-
derea moldovenilor în provincie era diminuat în mod intenþionat, deoarece ro-
mânii cunoscãtori ai limbii ruse fuseserã trecuþi ºi ei la rubrica „ruºi“.

Toate aceste evoluþii politico-sociale au dus la o ruralizare ºi defavorizarea
populaþiei majoritare, în raport cu minoritãþile repatriate în târgurile ºi oraºele
provinciei. În 1912, din totalul de 468 de familii nobiliare, doar 137 mai erau din
nobilimea veche româneascã. În 1897 populaþia urbanã din provincie avea urmã-
toarea compoziþie etnicã: 37,2% evrei, 24,4% ruºi, 15,8% ucraineni ºi doar 14,2%
români.24 Cu alte cuvinte, rolul românilor în viaþa politico-administrativã a pro-
vinciei era redus, prin oraºele Basarabiei de atunci se vorbea mai mult în limba
rusã, reprezentând modelul ingineriei etno-politice a administraþiei þariste. Tot în
1897, structura ocupaþionalã a populaþiei din gubernie arãta astfel:

Fig. 1. Structura populaþiei Basarabiei dupã mediul
de rezidenþã (urban/ rural) conform recensãmântului

din 1897 efectuat de autoritãþile þariste
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Iatã cum descria istoricul ªtefan Ciobanu oraºele: „Creaþii artificiale ale regi-
mului rus, marea majoritate a oraºelor din Basarabia sunt în completã contrazicere
cu viaþa satelor din jurul lor. […] Populaþia comercialã ºi industrialã a oraºelor
basarabene, compusã dintr-un conglomerat de naþionalitãþi, din evrei, armeni,
greci, bulgari, ruºi etc. nu are un aspect precis etnografic. Peste aceste naþionali-
tãþi a trecut adstratul culturii ruseºti, iar ele ºi-au pierdut identitatea lor naþionalã,
dar nici nu s-au putut ridica la nivelul adevãratei culturi ruseºti“.25

Toate aceste evoluþii rural/urban au dus la configurarea a douã identitãþi pro-
vinciale distincte ale Basarabiei, diferite din puncte de vedere al caracteristicilor:

Tab. 1. Câteva caracteristici ale celor douã „identitãþi“basarabene

Dacã satul a constituit dintotdeauna „sursa primarã“ a dezvoltãrii oraºului,
acesta din urmã a reprezentat mereu „leagãnul“ naþionalismului modern ºi al
naþionalitãþilor. Materia era preponderent „ruralã“, însã miºcãrile sociale (ca
revoluþiile, miºcãrile studenþeºti, loviturile de stat etc.) au fost duse de intelec-
tualii urbani, unii dintre aceºtia nãscuþi ºi crescuþi în medii rurale. Anume aici
cresc ºi creeazã „naþionaliºtii urbani“, parafrazându-l pe Smith.

Rusificarea educaþional-bisericeascã. La fel ca în celelalte componente,
procesul de rusificare la nivelul bisericii ortodoxe ºi învãþãmântului public avea
un parcurs sinuos, mai ales din cauza atât a opoziþiei manifestate de nobilii ºi
clericii autohtoni, cât ºi a poziþiei refractare adoptate de „grosul þãrãnimii“ din
Basarabia: „Moldovenii cu mare greutate îºi însuºeau alfabetul rusesc. ªcoala
rusã n-a avut succes în Basarabia“.26 O figurã remarcantã a acestei „rezistenþe“
a fost mitropolitul Gavriil Bãnulescu-Bodoni preocupat ca la nivelul arhidiecezei
sã se aplice „obiceiurile locale, fiindcã s-a îngãduit poporului Basarabiei pãstrarea
vechilor sale drepturi moldoveneºti“, conform unui pasaj din ucazul þarului
Alexandru I privind înfiinþarea „Arhiepiscopiei Chiºinãului ºi Hotinului“ (1813).27
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Caracteristici „identitare“ ale Basarabiei sub
administraþia þaristã

Urban Rural

eterogenã din punt de
vedere etnic

relativ omogenã din
punct de vedere etnic

activã ideologic ºi
politic

amorfã ideologic ºi
politic

cosmopolitã conservatoare

superioarã inferioarã



Printre realizãrile mitropolitului Bãnulescu-Bodoni se pot enumera: înfiinþarea
unui seminar teologic la Chiºinãu, deschiderea a douã „ºcoli duhovniceºti“ la
Ismail ºi Edineþ, înfiinþarea unei tipografii a mitropoliei Chiºinãului ºi Hotinului,
punerea fundaþiei viitorului sediu al mitropoliei Chiºinãului. Mitropolitul s-a nu-
mãrat printre aprigii apãrãtori ai „cauzei moldoveneºti“28 în Basarabia, pledând
pentru menþinerea autonomiei provinciei.

Aici trebuie sã amintesc cã în acea perioadã, preoþimea forma o clasã socialã
distinctã („duhovenstvo“) cu drepturi ºi privilegii diferite de cele ale nobililor,
þãrãnimii sau ale comercianþilor. Fapt ce i-a permis, în prima fazã de dupã anexare,
sã se implice alãturi de naþionaliºtii basarabeni în miºcarea pentru apãrarea
„cauzei moldoveneºti în Basarabia“, mai ales prin intermediul tipãririlor de cãrþi
în limba românã cu caractere chirilice. Potrivit datelor prezentate de Alexandru
David, din 1812 ºi pânã în 1880, în mediul rural au fost identificate cel puþin 116
de lucrãri în limba românã, ajungând ºi pânã la 230 de exemplare dacã luãm în
considerare domeniul folclorului ºi literaturii religioase.29 ªi istoricul Ion Nistor
subliniazã cã doar între anii 1815-1820 fuseserã editate circa 19 320 de exemplare
de carte bisericeascã în limba românã.30

Rusificarea prin intermediul bisericilor fusese facilitatã mai ales prin împãr-
tãºirea comunã a ortodoxiei estice, însã în primele ºase decenii de la anexare
procesul nu fusese intens deoarece în biserici slujbele se þineau în regim bilingv
(românã ºi rusã). Abia în 1871, odatã cu numirea lui Pavel Lebedev în calitate
de arhiepiscop al Chiºinãului ºi Hotinului, rusificarea capãtã accente mai mari
deoarece toate eforturile noii conduceri a bisericii se orientase spre eliminarea
factorului românesc din ceremoniile religioase.31 Pe lângã factorul religios,
autoritãþile þariste au mizat ºi pe exploatarea urii populaþiei autohtone din pro-
vincie faþã de Imperiul Otoman, însã acest argumentum ad verecundiam nu
putea fi folosit la nesfârºit de autoritãþi, aºa cã toate eforturile s-au concentrat pe
pan-ortodoxism. Religia ortodoxã servea ca pretext de apropiere a autohtonilor
de noua stãpânire þaristã.

În ciuda acestei politici, preoþii, chiar dacã ºtiau rusa, preferau de departe limba
românã. Într-o adresare redactatã de episcopul Iacov Piatniþki al Chiºinãului ºi
Hotinului, se precizeazã cã: „în cele mai multe din satele Basarabiei, populaþiunea
ortodoxã se compune în mare parte ºi adeseori chiar exclusiv din Moldoveni,
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românesc în provincia anexatã, ca o contra-reacþie la intensificarea procesului de rusificare a sferei publice de
activitate.

29Alexandru David, „Tipãrituri româneºti în Basarabia sub stãpânirea rusã (1812-1880)“, vol. I, Chiºinãu,
1935 apud Alexandru V. Boldur, op. cit., p. 161.

30 Ion Nistor, op. cit., p. 227.
31 Potrivit scriitorului rus, Durnovo, cãrþile bisericeºti tipãrite în timpul predecesorilor sãi „au fost depuse

la mitropolia din Chiºinãu, unde arhiepiscopul Pavel, în timp de 7 ani le-a ars, încãlzind cu ele palatul mitropo-
litan“. De asemenea, tot la ordinul lui Lebedev, a început persecutarea ºi exilarea clericilor care refuzau sã
renunþe la limba românã în cadrul procesiunilor religioase (vezi Ion Nistor, op. cit., pp. 231-232).



cãci cunosc numai limba moldoveneascã32 ºi cu desãvârºire nu înþeleg limba
slavã bisericeascã sau pe cea ruseascã, nici chiar în forma ei vorbitoare“.33

Izgonirea definitivã a limbii române din învãþãmântul public ºi bisericã avu-
sese loc abia dupã 1867, în contextul edificãrii Principatelor Române ºi servirii
acesteia ca pol de atracþie incontestabil pentru nobilii ºi moºierii basarabeni.

Un alt instrument eficient de difuzare a conºtiinþei naþionale fusese învãþã-
mântul public. Primele forme de învãþãmânt în Moldova fuseserã organizate,
bineînþeles, pe lângã mãnãstirile ºi bisericile din mediul urban ºi din cel rural.
Aici este vorba de ºcolile domneºti înfiinþate de domnitorul Grigore Ghica la
mijlocul secolului al XVIII-lea (Greceni, Lãpuºna, Chiºinãu, Orhei ºi Soroca). Limba
de predare în aceste ºcoli domneºti erau româna ºi greaca, ultima reprezentând
un soi de lingua franca în Europa de Sud-Est, reprezentând atât limbã de
afaceri, cât ºi limbã de comunicare internaþionalã ºi liturgicã.34 Începând cu anii
’20 autoritãþile þariste au creat ºcoli prim are orãºãneºti, cu precãdere lancaste-
riene, cunoscute la nivel european, ºi unde se preda în limba rusã.

În ciuda repetatelor solicitãri din partea boierilor ºi a propunerilor de a finanþa
din partea mareºalilor nobilimii, Iordache Dimitriu (1839) ºi Ioan Sturdza (1841
ºi 1842), autoritãþile admit predarea în limba românã doar în ºcolile regionale
din Hotin ºi Bãlþi pânã în 1871. De exemplu, în adresa lui I. Sturdza cãtre guver-
nator în 1841 descoperim cã limba românã continua sã fie neglijatã în ºcolile pu-
blice ºi cã aceste ºcoli þinutale sunt „lipsite de profesori de limbã moldoveneascã,
de cãrþi ºi de material didactic pentru acest obiect“.35 Temându-se ca elita politicã
sã nu stabileascã legãturi mai strânse cu cea din Principatul Moldovei, regimul
þarist rãmãsese intransigent la solicitãrile de a aduce materiale didactice pentru
ºcoli din Moldova sau Þara Româneascã. Însuºi titularul sovietnic, Pompei
Batiuºkov, recunoºtea cã „dacã voim ca Basarabia sã se contopeascã pe deplin
cu Rusia, atunci trebuie prin mijlocul ºcoalelor sã ne grãbim a face ca mãcar
jumãtate din þãranii moldoveni sã devie Ruºi“.36

Lipsitã de un reper instituþional, limba românã din Basarabia (în variaþia de
grai moldovenesc), fusese redusã la statutul unei limbi provinciale, nesemnifica-
tive ºi rurale, rãmânând în continuare un veritabil liant ºi asanatoare identitãþii
moldovenilor din Basarabia în raport cu populaþiile din alte gubernii ruse.

Consecinþele politicii ruse în învãþãmânt au fost dramatice pentru populaþia
autohtonã, ducând la creºterea ponderii de analfabetism în rândul populaþiei
rurale, deci ºi a celei române. La nivelul anului 1917, rata alfabetizãrii în rândul
populaþiei române din Basarabia era de doar 10%, comparativ cu cea a coloniº-
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politice, mai ales cã lingviºtii ruºi desemnau o varietate rusificatã a limbii române, vorbitã mai mult în mediul
rural. De altfel ºi regulamentul din 1818 apela la denumirea tradiþionalã a limbii vorbite în regiune. (vezi ºi
Silviu Berejan, „Varietatea moldoveneascã a vorbirii orale româneºti ºi limba literarã scrisã“, în revista Limba
românã, nr. 5-6, 1994, pp. 43-59).

33 Ion Nistor, op. cit., p. 233.
34 Matei Cazacu ºi Nicolas Trifon, Republica Moldova: un stat în cãutarea naþiunii, trad. Adrian

Ciubotaru, Chiºinãu, Cartier, 2017, p. 288.
35 Apud Ion Nistor, op. cit., p. 252.
36 Apud Ion Nistor, op. cit., p. 254.



tilor germani – 63%, evreilor – 50%, ruºilor – 40% ºi bulgarilor – 31%. Nemul-
þumirile faþã de rusificarea religiei au dus la propagarea sectarismului (cum ar fi
inochentism ul sau studismul) în rândul populaþiei care se depãrtase din ce în
ce mai mult de biserica oficialã. Asta explicã ºi numãrul redus al intelectualitãþii
basarabene angrenate începând cu secolul XX în miºcãrile ideologice ruse ºi
româneºti.

În cartea sa dedicatã Basarabiei, fostul colaborator al lui Bakunin, Zamfir
Ralli-Arbore, descrie în tuºe destul de sumbre reacþia þãranilor basarabeni faþã de
tentativele de rusificare: „Ei (þãranii – n.r.) nu învãþau rusa, chiar ºi atunci când
mergeau la ºcoalã ori o uitau de îndatã ce plecau de la ºcoalã. ªi, deoarece ignorau
limba, nu puteau lua parte sub nicio formã la viaþa publicã a þinutului ºi con-
tinuau sã vegeteze într-o stare de ignoranþã desãvârºitã; aceºti þãrani pãstreazã ºi
azi rudimente ale culturii româneºti, pe care o posedau înaintea ocupaþiei ruse,
anumite forme provinciale vechi de circa o sutã de ani ale limbii române, neolo-
gisme ruseºti, alãturi de elemente slave arhaice ºi de elemente esenþiale ale limbii
latine pe care limba românã le-a conservat pe durata a optsprezece secole de
suferinþã“.37

Drept urmare, apariþia ziarelor de limbã românã cu caractere chirilice, „Basarabia“
(1907), „Luminãtorul“ (1908) sau gazeta naþionalã „Glasul Basarabiei“ (1913),
precum ºi reluarea slujbelor religioase din bisericile Basarabiei în limba românã
(1913) au reprezentat mai degrabã contrareacþii din partea autoritãþilor faþã de
rãspândirea sectarismului ºi a românismului basarabean. Mai ales cã o parte din
elitele din Basarabia ºi Principate frecventaserã cursuri universitare în Franþa sau
Germania, de unde se inspiraserã din filosofia liberalã ºi ideile naþionalismului
modern. Anume studenþii moldo-munteni din acea epocã avea sã furnizeze grosul
„cadrelor de conducere“ ale revoluþiei ce se afla pe lungime de undã cu cea din
Paris – „Primãvara popoarelor“ însemnând ºi prima sincronizare a fenomenului
românesc ºi a celui european.

Cum se poate explica totuºi ca într-o provincie lipsitã practic de învãþãmânt în
limba românã, mica pãturã de intelectuali basarabeni reuºesc între anii 1917-1922
sã înfiinþeze ºcoli naþionale ºi naþionalizatoare deja în componenþa României.
În timp ce comunitatea etnicã gãgãuzã rãmâne lipsitã de potenþialul „etno-naþional“,
neavând capacitatea sã-ºi depãºeascã mentalitatea de „coloniºti ai Imperiului
Þarist“, devenind astãzi una dintrem inoritãþile (etno)im periale din Republica
Moldova.38

Coloniºtii gãgãuzi

Teritoriul din sudul Basarabiei – Bugeac („unghi“, „colþ“) (Figura 2) fusese
pãrãsit de majoritatea populaþiei tãtare, loiale Imperiului Otoman, pe tot
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parcursul rãzboaielor ruso-turce. De aceea, autoritãþile þariste s-au grãbit sã treacã
în poseasia statului aceste teritorii „libere“ pentru a continua politica de coloni-
zare ºi realocare a populaþiilor.

Fig. 2. Harta Bugeacului realizatã de Aleksandr Veltm an
în 1827. Valurile lui Traian au fost m arcate prin linii

„Aºezãmântul“ Basarabiei din 1818 prevedea urmãtoarele drepturi pentru
viitorii coloniºti: „bejãnarii strãini, sub numirea de coloniºti se vor primi spre a
se statornici cu locuinþa în oblastia Basarabiei pe temeiul prãvililor ce se pãzesc
în Rusia ºi se vor folosi cu o politiceascã ºi personaliceascã slobozenie supt apã-
rarea ocârmuirii ºi haznaua va dãrui lor slobozenie de plata dãrilor ce sunt drepte
ale ei, aºiºderea ºi a havalelor (sarcinilor) pãmânteºti, în curgere de patru ani din
vremea ce se vor aºeza“39, mai ales cã aceste teritorii libere date spre folosinþã
coloniºtilor din Bugeac serveau camonedã de schimb pentru supunerea ºi loiali-
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tatea faþã de þarul Rusiei. Toate aceste facilitãþi, scutiri de taxe ºi servicii erau
destul de tentante pentru diverse comunitãþi etnice, cum ar fi românii, ruºii,
ucrainenii, cazacii, bulgarii, germanii ºi gãgãuzii. Tot acest mic „cazan etnic“ ºi
localitãþi disparate de coloniºti putea fi uºor de condus, depinzând doar de
bunãvoinþa autoritãþilor care le dãruise toate aceste proprietãþi.

Politica rusã de colonizare în regiunea Mãrii Negre la începutul secolului
al XIX-lea avea drept obiectiv popularea ºi valorificarea economicã a provinciilor
recent cucerite, precum ºi securizarea graniþelor de sud-vest cu populaþii loiale
Rusiei.

Despre primii coloniºti bulgari în Basarabia se aminteºte prima datã în
timpul celui de-al cincilea rãzboi turcesc (1768-1774). Ne vom referi la bulgari
deoarece comunitãþile de gãgãuzi se aflau deja în Peninsula Balcanicã, în special
în nordul Macedoniei, Bulgaria ºi Dobrogea de Nord, unde mai erau cunoscuþi
sub numele de Keykavus Gagauz. Convertirea la creºtinism a acestor populaþii,
spun istoricii, s-ar fi produs începând cu secolul al XII-lea, iar începând cu
secolul al XV-lea gãgãuzii devin supuºi ai otomanilor dupã ocuparea Bulgariei
(1397) ºi a Dobrogei (1417) de cãtre Mehmed I. Sub conducerea otomanã, co-
munitãþile de gãgãuzi îºi duceau existenþa în aºa-numitele m illeturi, diferite de
conceptul modern de „naþiune“. Acestea reprezentau mai degrabã comunitãþi con-
fesionale din Imperiul Otoman, conduse dupã o „lege personalã“ sub care fiecare
comunitate avea permisiunea sã se autoguverneze.40

Existã mai multe versiuni despre originea gãgãuzilor, însã majoritatea istori-
cilor ºi etnografilor tind sã accepte ideea originii uzo-cumane a gãgãuzilor, cu
unele influenþe selgiukide.

Colonizarea lor în Basarabia a început simultan cu cea a bulgarilor ºi se pare
cã ºtiau sã vorbeascã bine atât în limba bulgarã, cât ºi românã. De cele mai multe
ori, autoritãþile apelau la gãgãuzi pentru a le facilita comunicarea cu alte comuni-
tãþi din zonã. Iatã de ce ºi în recensãmintele þariste pânã în 1897, gãgãuzii fuseserã
incluºi la categoria de bulgari (Tabelul 2).

Tab. 2. Structura etnicã a Basarabiei (bulgarii ºi gãgãuzii) în anii 1817-1897

Desigur cã procesul colonizãrii a durat pe parcursul întregului secol al XIX-lea,
mai ales în timpul rãzboaielor ruso-turce (1806-1812) ºi (1828-1834), când
populaþiile ortodoxe, îndemnate de apelul þarilor ruºi de „eliberare“ de sub jugul
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Etn ia
1817 1856 1897

Mii % Mii % Mii %

Bulgari
25,2 5,11 48,2 4,86

103,5 5,35

Gãgãuzi 57 2,95



otoman, fraternizau cu armata rusã, iar dupã retragerea acesteia, mulþi dintre ei,
de frica persecuþiilor otomane, urmau calea pribegiei alãturi de trupele ruseºti în
retragere. O parte dintre aceºtia rãmâneau în Principate, iar alþii se stabileau în
Basarabia sau pãtrundeau chiar pe teritoriul rusesc, al stepelor din regiunea Volgãi.
Pe tot parcursul secolului al XVIII-lea, procesul de relocare a populaþiilor gã-
gãuze ºi bulgare la nord de Dunãre era unul spontan, necoordonat de autoritãþile
þariste. Primii care le înlesnesc aceastã stabilire fuseserã boierii din Moldova (de
origine greceascã, fanarioþi), care aveau nevoie de forþã de muncã pentru prelu-
crarea terenurilor agricole. Potrivit relatãrii proteiereului de origine gãgãuzã ºi
primul exponent al elitei gãgãuze, Mihai Ciachir, în perioada iniþialã gãgãuzii se
aºezau mai ales pe pãmânturile boierilor autohtoni, cum ar fi pãmântul lui (Balº)
Baluº în 1769. Acesta „a trecut peste Dunãre 2 tabere mari de gãgãuzi ºi a înte-
meiat între Chiºinãu ºi Lãpuºna 2 colonii gãgãuze: Ceadâr ºi Orac, ca sã fie ba-
rierã între moldoveni ºi tãtarii din Bujeac“.41 Cunoscãtori de limbã românã
(variaþia româno-chirilicã) ºi tãtarã, gãgãuzii erau buni mediatori între autohtoni
ºi tãtari. Murzacii tãtari din sud îi considerau pe gãgãuzi ca buni agricultori ºi
crescãtori de vite, mai ales cã hanul tãtarilor le permitea sã-ºi pãstreze credinþa.
Ultimul val de colonizare a gãgãuzilor ºi bulgarilor în sudul Basarabiei fusese
atestat în timpul rãzboiului ruso-turc din 1853-1856 (circa 4500 de persoane,
conform statisticii þariste), deºi o parte dintre aceºtia s-au reîntors ulterior în
Bulgaria, ajutaþi de misiunea diplomaticã englezã din Bucureºti.42

Un alt factor important de atragere a coloniºtilor l-a constituit „nakazul“ þarinei
Ecaterina din 1767 privind egalitatea tuturor în faþa legii, abolirea pedepsei ca-
pitale ºi a torturii, reprezentând un cod de legi inspirat de „Spiritul legilor“ al lui
Montesquieu.43

Datele din recensãminte arãtau cã în 1817 în Bugeac se stabiliserã circa 1205
de gãgãuzi (0,25% din populaþia Basarabiei), 108 318 în 1930 ºi 115 683 în 1941.

Populaþia gãgãuzã era dezavantajatã din mai multe aspecte. Conform statisticilor
oficiale rata analfabetismului în rândurile gãgãuzilor ajungea la 88% printre
bãrbaþi ºi aproape 98% printre femei, cu mult peste cea a moldovenilor ºi a
ruºilor.44 Fiind o populaþie preponderent ruralã (în 1897 90% din gãgãuzi trãiau
din agriculturã), gãgãuzii n-au avut iniþial un centru al lor, decât dupã 1830, când
localitatea Comrat este transformatã într-un târg regional al comunitãþilor de
gãgãuzi, bulgari, români, ruºi etc. Subdezvoltarea acestor comunitãþi, aflatã în
continuare la periferia Imperiului, nu a permis atât apariþia unei mici elite inte-
lectuale, ºi nici dezvoltarea limbii gãgãuze, aceasta rãmânând o limbã turcicã, al
cãrei lexic împrumutat din mai multe limbi slave (bulgarã, ucraineanã ºi rusã),
tãtarã, arabã, românã ºi greacã. Dacã în timpul administraþiei otomane, alfabetul
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folosit de gãgãuzi era grecesc, fapt demonstrat de preoþii care foloseau litere gre-
ceºti pentru a scrie în gãgãuzã, sub Imperiul Þarist, clericii gãgãuzi foloseau deja
litere valahe, fapt confirmat de P. Koeppan care cãlãtorise în regiune în 1853.45
De fapt, e vorba de alfabetul de tranziþie folosit în Valahia în perioada 1830-1860
sub forma unui amestec de litere chirilice ºi latine. Asta le permitea sã-ºi însu-
ºeascã mai bine rusa ºi sã comunice cu autoritãþile þariste.

Dupã înfrângerea Rusiei în rãzboiul cu Imperiul Otoman (1853-1856), cele
trei districte din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad ºi Ismail) precum ºi Delta
Dunãrii, revin Principatului Moldova ºi, ulterior, României. Noile frontiere trasate
de o comisie specialã taie coloniile bulgaro-gãgãuze în douã, Moldovei revenindu-i
40 de colonii, unde gãgãuzii reprezentau o majoritate în doar 7. Sub ambele
administraþii, comunitãþile de gãgãuzi trec prin ample reforme administrative,
trecând de la statutul de þãrani ai statului la proprietari de pãmânt, desigur cã
terenul trebuie rãscumpãrat într-un anumit termen.

Totuºi, viaþa socialã a gãgãuzilor se desfãºura departe de centrele administra-
tive ale Principatului ºi, respectiv, Imperiului. Pentru aceºtia, funcþionarii publici
ºi reprezentanþii imperiali erau un soi de „intruºi“ în viaþa comunitãþii ºi de aceea
contactele trebuiau sã fie reduse maximal. De altfel, nu existã niciun indiciu al
existenþei în acea perioadã a unei conºtiinþe naþionale comune, identitatea gãgãu-
zilor fiind mai degrabã una „localist-confesionalã“, decât etnicã.

Un episod emblematic îl reprezintã „protestul“ public al coloniºtilor gãgãuzi
în faza ucazului de introducere a serviciului militar obligatoriu, încãlcând astfel
„cuvântul dat“ de þarul Alexandru I, aceºtia ameninþând cã dacã nu vor fi respec-
tate, vor fi nevoiþi sã emigreze peste hotare.

Reveniþi sub jurisdicþia administraþiei ruse în 1878, gãgãuzii se confruntã în
continuare cu o lipsã acutã de terenuri arabile, mai ales din cauza sporului natural
ºi a dezvoltãrii precare a industriei în regiune, capabilã sã absoarbã din surplusul
braþelor de muncã provenite din mediul rural. Disperaþi, gãgãuzii solicitau gu-
vernatorului permisiunea de a pleca în Siberia, însã autoritãþile invocau diverse
motive pentru a bloca aceste strãmutãri. Solicitãrile gãgãuzilor de a pleca în regi-
unile de peste Urali au continuat ºi în 1906, când fusese adoptatã Legea cu privire
la colonizare ºi reformã obºteascã. Procesul ia amploare între anii 1909-1913,
când 1893 de familii de bulgari ºi gãgãuzi din judeþele Bender ºi Akkerman emi-
greazã în partea asiaticã a Rusiei.46

Gãgãuzii ºi românii în preajma Marii Uniri

Studiile etnografice ale oficialilor ruºi subliniau existenþa unor legãturi per-
manente între populaþiile celor douã maluri ale Prutului. Identitatea româneascã
a populaþiei din Basarabia era confirmatã chiar ºi de cãtre slavofilii locali, cum
ar fi Skalikovski, care scria într-un jurnal al Ministerului de Interne cã „locuitorii
Basarabiei de Sus sunt în esenþã români, adicã un amestec de slavi ºi romani, ºi
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fii ai Bisericii Ortodoxe“.47 Aºadar, în termenii lui John Armstrong ºi Frederik
Barth, românii din Basarabia constituiau în cadrul Imperiului Þarist un nucleu
etnic, nu atât de bine închegat, dar care avea un set de sim boluri ºi m ituri fon-
datoare comune. Baza era lumea ruralã, unde se concentra populaþia româ-
neascã, aºa cã primele curente politice naþionale pro-româneºti din Basarabia
aveau ca public predilect þãranii români ºi intelectualii autohtoni. Mediul rural a
reuºit sã „depoziteze“ tot fundamentul românesc (moldovenesc) al viitoarei na-
þiuni române, mai ales datoritã caracterului tradiþionalist ºi a rezistenþei faþã de
politicile de rusificare. De exemplu, Pavel Cruºevan, reacþionar basarabean anti-
semit, menþiona cã „Da, Doina este cântecul fatal al basarabeanului. În doinã se
aude plânsul acelui pãstor, care, în fiecare societate, este spiritul omenesc. ªi
acest pãstor deplânge soarta turmei sale pierdute de oi sau, mai exact, a turmei
sale pierdute de basarabeni“.48 Aºadar, existau toate ingredientele pentru a pune
bazele miºcãrii naþionaliste ºi în aceastã îndepãrtatã gubernie þaristã, numitã de
contemporani „Italia ruseascã“.

Începând cu secolul al XX-lea, în provincia moldoveneascã dintre Prut ºi
Nistru s-au dezvoltat câteva curente politice antagoniste, concentrate în jurul
unor publicaþii care fuseserã rapid suprimate de autoritãþile þariste. Unii tinerii
intelectuali basarabeni, plecaþi la studii la Universitatea din Dorpat (Tartu), în
Estonia, au fost influenþaþi de radicalismul intelectualilor din marile capitale im-
periale, încercând astfel sã rãspândeascã ideile reformei agrare, ale votului uni-
versal ºi ale dreptãþii sociale în Basarabia. Alþi tineri intelectuali erau susþinuþi
de cercurile culturale din Principate – Iaºi ºi Bucureºti – mizau pe ideea naþiona-
lismului românesc ca principal instrument de transformare a vieþii politice ºi
culturale a regiunii. În acelaºi timp, vechile familii de boieri moldoveni din gu-
bernie încercau sã se foloseascã de revendicãrile acestora pentru a obþine câteva
concesii din partea autoritãþilor þariste ºi sã-i liniºteascã astfel pe radicali. În
schimb, marii proprietari nonromâni rusificaþi sau reacþionari, dar loiali Imperiului
ºi þarului, trebuiau sã gãseascã un echilibru între radicalismul socialist ºi naþiona-
lismul pro-românesc, insistând din partea autoritãþilor pentru o mai mare vigilenþã.

Gândirea social-politicã rusã din primii ani ai secolului al XX-lea a dus la
nuanþarea revoluþionarismului basarabean.Astfel, primele forme ale naþionalismului
pro-românesc „se nãscuse“ încã în 1898, în cercul studenþilor basarabeni plecaþi
la studii în Estonia. Aceºtia devin ulterior figuri importante ale miºcãrii de elibe-
rare naþionalã din 1917-1918. Pun bazele unei organizaþii studenþeºti secrete –
Pãmântenia Basarabeanã. Grupul menþinea legãturi permanente cu intelec-
tualitatea româneascã din Iaºi ºi organiza seri literare festive, „unde vorbeau ro-
mâneºte ºi mâncau mãmãligã cu brânzã“.49 Printre personalitãþile marcante ale
miºcãrii fuseserã Ion Pelivan ºi Pantelimon Halippa. Aceºtia pun bazele Socie-
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tãþii pentru Cultura Naþionalã Moldoveneascã. Cu ajutorul Societãþii, sunt puse
bazele primului ziar „naþional-democratic“ în limba românã (tipãrit în alfabet
chirilic) – Basarabia pentru „a rãspândi mesajul de redeºteptare naþionalã
printre þãranii din regiune“, care ºtiau sã citeascã doar cu alfabet chirilic. Autorii
articolelor (Halippa, Pelivan, avocatul Emanuil Gavriliþã ºi profesorul Constantin
Stere) susþineau „necesitatea reformei agrare, a autonomiei ºi autoguvernãrii Basa-
rabiei, precum ºi introducerea limbii moldoveneºti în ºcoli ºi în organizaþii admi-
nistrative“. Ziarul este închis de autoritãþi dupã ce sunt rãspândite zvonuri cã ar
fi finanþat de un grup de iredentiºti din Iaºi ºi publicarea poemului Deºteaptã-te,
române!, în numãrul din 1 martie 1907.

Naþionaliºtilor pro-români li s-au opus atât reprezentanþii vechii boierimi
moldoveneºti, cu viziuni conservatoare ºi anti-reformatoare, precum ºi blocul
radical creat în jurul membrilor locali ai uniunii octombriste – facþiunea de
dreapta separatã de democraþii constituþionali ruºi în 1906. Grupul conþinea
reprezentanþi ai dreptei extreme basarabene, cum ar fi Liga Ruºilor Adevãraþi
ºi Uniunea Poporului Rus, ai cãror membri erau responsabili de instigarea
pogromului din Chiºinãu din 1903. Printre aceºtia se numãrau publicistul antisemit
Pavel Cruºevan, V. M. Puriºkevici, conducãtorul complotului pentru asasinarea
lui Rasputin, precum ºi alþi membri moderaþi ai elitei basarabene, care au reuºit
sã obþinã locuri în toate cele patru stãri ale Dumei.50

Influenþa politicã pro-româneascã din Basarabia fusese totuºi eclipsatã dupã
închiderea graniþelor pe Prut, în contextul ascensiunii miºcãrii radicale de dreapta.
Însã naþionaliºtii nu se dau bãtuþi, aºa cã reuºesc sã lanseze o nouã publicaþie în
1913 – Cuvântul m oldovenesc. Starea de crizã creatã dupã declanºarea confla-
graþiei mondiale în 1914 a permis elitei locale sã trateze temele cu tentã politicã
într-un mod mai deschis, aºa cã Societatea pentru Culturã Naþionalã Moldoveneascã
se transformase într-un partid politic – Partidul Naþional Moldovenesc.

Evenimentele din Basarabia îi încurajase pe intelectualii români sã se implice
în politica de promovare a ideii de conºtiinþã româneascã ºi unitate politico-cul-
turalã a naþiunii române, mai ales la sfârºitul anului 1917, când România suferise
pierderi teritoriale în faþa trupelor austro-germane. Iatã de ce, intelectualitatea
româneascã din Transilvania, Banat ºi alte regiuni au privit Basarabia drept
obiectiv major de promovare a luptei naþionale. Profesorii Stroescu ºi Stere au
contribuit masiv în a susþine cultural ºi financiar scriitorii basarabeni refugiaþi
din Basarabia. Alþi români s-au implicat în înfiinþarea de ºcoli ºi biblioteci,
formarea profesorilor ºi trezirea identitãþii româneºti în întreaga Basarabie. Unul
dintre ei era Onisifor Ghibu care îºi amintea cã în 1918: „Românii din Basarabia
au pierdut orice sentiment naþional ca urmare a idioþeniei sistematice a rusificãrii.
Chiar ºi astãzi oamenii se numesc „moldoveni“ dar se considerã mai degrabã
fraþi cu ruºii... decât cu românii, pe care politica de deznaþionalizare îi înfãþi-
ºeazã ca pe o naþiune inferioarã chiar ºi þiganilor“.51
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Mica elitã politicã ºi intelectualã a românilor a perceput procesele de rusi-
ficare, precum ºi miºcãrile reacþionare la adresa curentului pro-românesc, drept
o „insecuritate societalã“ la adresa comunitãþii românilor din Basarabia, de aceea
au reacþionat cu toate mijloacele aflate la dispoziþie pentru a contracara aceste
ameninþãri. Acþiunile lor fusese facilitate ºi de existenþa unei „patrii din afarã“,
sau a legãturile primordiale cu o formaþiune statalã de origine medievalã – Moldova,
aflatã atunci în componenþa României. Aceastã transpunere a Patriei
(„patria-mumã“) a servit ca un catalizator al promovãrii conºtiinþei naþionale în
rândul populaþiei, oricât de subdezvoltatã era aceasta. Altfel spus, modernitatea
s-a aºternut asupra tuturor comunitãþilor, conºtiente mai mult sau mai puþin cã pot
deveni naþiuni, însã fiecare a reacþionat diferit, în funcþie de mai mulþi factori
situaþionali.

Un exemplu elocvent este cel al gãgãuzilor, care nu au avut parte de un
„naþionalism“ alimentat de vreo „patrie din afarã“. De asemenea, elementele de
probare a unei „conºtiinþe comune“, deºi existau (limba gãgãuzã, religia ortodoxã,
portul naþional, tradiþiile, obiceiurile etc.), fuseserã lãsate la nivelul culturii tradi-
þionale, þãrãneºti, fãrã sã depãºeascã caracterul rural. Nu se putea vorbi despre
existenþa unei „intelectualitãþi gãgãuze“ la acea vreme, de aceea comunitatea
reacþionase apatic la evoluþiile socio-politice din Imperiul Þarist. Gãgãuza nu era
cunoscutã ca o limbã cu scriere proprie ºi nici nu existau publicaþii tipãrite în
jurul cãrora sã se cristalizeze o miºcare naþionalistã. Singura miºcare socialã
consemnatã în arhivele þariste fusese revolta din Comrat, din iarna anului 1906.
Aceasta fusese impulsionatã atât de revoltele democratice din St. Petersburg, cât
ºi de Manifestul imperial din octombrie 1905. Istoricii gãgãuzi considerã cã pe
lângã revendicãrile social-economice (scutirea de taxe, interzicerea serviciului
militar obligatoriu, introducerea serviciilor medicale gratuite, învãþãmânt gratuit
în limba maternã etc.), existau ºi revendicãri de ordin politic, materializate în pro-
clamarea „republicii autonome din Comrat“ conduse de un cerc de studenþi gã-
gãuzi în frunte cã Andrei Galaþan.52 Aceasta avusese o existenþã scurtã de doar
cinci zile, în timp ce „instigatorii“ fuseserã încarceraþi pentru acte de nesupunere.53

Dincolo de acest episod, singurul exponent al intelectualitãþii gãgãuze fusese
clericul ºi educatorul Mihail Ciachir – un iniþiator al cãrþilor tipãrite în românã
ºi gãgãuzã în Imperiul Rus. Preotul apelase în 1904 la Sf. Sinod pentru a i se
permite sã publice primele cãrþi în limba gãgãuzã, aºa cã traduce pasaje din
Vechiul Testament ºi Evanghelia dupã Matei.54

Desigur cã, la nivelul comunitãþilor rurale gãgãuze, legãturile primordiale
(etnosimbolurile) se transmiteau în continuare pe cale oralã, dar acestea nu au
reuºit sã genereze o miºcare naþionalã „de eliberare“. În primul rând, din cauza
statutului lor de „coloniºti pe pãmânturile þariste“, ceea ce presupune ºi existenþa
unui sentiment mai puternic de loialitate faþã de autoritãþile þariste, comparativ
cu românii autohtoni, mult mai reticenþi faþã de politicile autoritãþilor. În al doilea
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53 Tudor Angheli, op. cit., pp. 206-208.
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rând, procesul de rusificare promovat de autoritãþi (în toate cele trei nivele) prinsese
rãdãcini în aceste comunitãþi, ceea ce a lãsat limba gãgãuzã pe planul doi; ºi sã nu
uitãm cã acea „conºtiinþã ºi identitate comunã“ erau cu atât mai greu de constituit
din moment ce lipsea aºa-numitul „motor etnosimbolic“ al statalitãþii pre-moderne.
Gãgãuzii, fuseserã permanent în contact cu alte grupuri etnice, ceea ce le-a dimi-
nuat destul de mult „conºtiinþa insecuritãþii societale“, acceptând tot mai mult
„împrumuturi“ de obiceiuri, cuvinte, arhitecturã etc. Autoritãþile þariste au reuºit sã
le imprime adstratul naþional rusesc, afectându-le în mod substanþial identitatea
gãgãuzã.
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