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Ce-i conferă unei probleme calitatea de problemă de securitate? Și dacă ne referim la relațiile 

internaționale? Putem răspunde la aceste întrebări prin utilizarea accepțiunii tradiționale militar-

politice a securității (aici vorbim de stat, guvernarea, teritoriul național și societatea). 

Totuși, cum poate un analist să tragă linia roșie între politizare și securizare? Dacă luăm în 

considerare că securitatea se referă la percepția unei amenințări la adresa existenței, natura 

amenințărilor la adresa existenței va varia mult de-a lungul sectoarelor și nivelurilor de analiză. 

În lucrarea „Securitatea: un nou cadru de analiză” semnată de Barry Buzan, Ole Wæver și Jaap de 

Wilde, vom deosebi cinci nivele de analiză a securității: 

1. Sisteme internaționale (cuprinde întreaga planetă și nu are niciun sistem superior); 

2. Subsisteme internaționale (grupuri de unități regionale, diferite de sistemul internațional - 

OCEMN, ASEAN, Organizația pentru Cooperare de la Shanghai etc.); 

3. Unități (actori compuși din subgrupuri diferite – state, națiuni, minorități, etc.); 

4. Subunități (grupuri organizate care pot ifluența unitățile – birograții, grupurile de lobby, 

etc.); 

5. Indivizi (este elementul de bază al analizelor din științele sociale).1 

 

Totodată, profesorul american de origine română, Barry Buzan, deosebea, la rândul său, cinci 

sectoare principale ale securității (militar, politic, economic, societal și de mediu): 

                                                           
1 Barry Buzan, Ole Wæver și Jaap de Wilde, Securitatea: un nou cadru de analiză, trad. George Jiglău, Cluj-

Napoca, CA Publishing, 2010, pp. 19-20. 



„Vorbind în general, securitatea militară privește interacțiunea dublă a capacităților statului de 

ofensivă și defensivă armată, și percepția statelor, fiecare despre intențiile celuilalt. Securitatea 

politică se referă la stabilitatea organizațională a statelor, a sistemelor de guvernare și a ideologiilor 

care le legitimează. Securitatea economică privește accesul la resurse, finanțe și piețe necesare 

pentru a susține un nivel acceptabil de bunăstare și de putere a statului. Securitatea societală se 

preocupă de capacitatea de susținere, în limitele unor condiții de evoluție acceptabile, a 

elementelor tradiționale de limbă, cultură, identitate și obiceiuri culturale și religioase. Securitatea 

mediului se referă la menținerea biosferei locale și planetare, ca suport esențial de care depind 

toate acțiunile oamenilor”.2 

La nivelul sectorului social, analistul va aborda sistemele în funcție de caracteristicile identității, 

precum și de dorința unității de a-și prezerva idependența culturală. Aici, identitățile colective pot 

funcționa idependent de stat. De asemenea, din cauza particularității acestui sector, este greu de 

definit ce amenințări sunt existențiale, și care sunt cele mai puțin grave.  

Așadar, din cauza transformărilor sale atât interne cât și externe, naționalitățile pot reacționa diferit 

față de acestea, pe un spectru de la respingere totală și violentă a „transformărilor neortodoxe” la 

acceptare firească a acestor transformări ca „evoluții ale identității”.  

De cele mai multe ori, analiștii sunt tentați să descrie aceste „transformări”, mai ales exterioare, ca 

provocări directe la adresa identității deoarece „nu vom mai fi noi înșine”, nu vom mai fi cum am 

fost sau cum ar trebui să fim pentru a ne păstra „identitatea”. Iată de ce este pe deplin acceptată 

asumpția că națiunile supraviețuiesc în funcție de abilitatea acestora de a menține sau reproduce 

o limbă, un set de obiceiuri sau caracterele unei identități etnice.3 

La nivelul sectorului societal (a nu se confunda cu securitatea socială, aceasta având o componentă 

mai mult economică), unitatea analizei noastrea este națiunea și/sau grupurile subnaționale. Deși 

este înrudită oarecum cu securitatea politică, securitatea societală rămâne una distinctă și se referă 

la identitate, modalitate de auto-percepție a comunităților nu numai față de ei înșiși, ci și în raport 

cu alte comunități/grupuri etnice/naționale. 

                                                           
2 Barry Buzan, Popoarele, statele și frica, ed. a II-a, trad. Vivia Săndulescu, Chișinău, Cartier, 2014, p. 31. 
3 Barry Buzan et al., op. cit., p. 43. 



Insecuritatea societală intervine doar atunci când o comunitate definește și percepe o evoluție 

drept o amenințare directă la adresa capacității de a supraviețui pe viitor și a prezerva acea 

identitate națională. Cu alte cuvinte, conceptul ar putea fi înțeles și ca „securitate a identității”.   

Tema cursului nu se va referi neapărat la analiza naționalismelor celor două grupuri, sau unități 

(în termenii Școlii de la Copenhaga) – găgăuzii și românii din Basarabia, căci nu asta ne 

interesează. Aici ne vom concentra asupra evoluția identității naționale a celor două grupuri etnice 

atât în interdependență reciprocă, cât și în raport cu alte grupuri. De asemenea, vom încerca să 

evidențiem factorii obiectivi implicați în cristalizarea celor două identități naționale, precum și 

factorii percepuți ca amenințări la adresa identității naționale – deci acele tipuri de construcție care 

amenință așa-numitul „noi” (găgăuzii sau românii din Bugeac și respectiv Basarabia). 

În mediul de specialitate, însăși termenii de națiune și naționalism sunt învăluiți, așa cum spunea 

Clifford Geertz (1963), „confuzie conceptuală”.4 De ce această confuzie? În primul rând că 

națiunile existente, în prezent, acționează diferit asupra vieții sociale – „unii definesc națiunea în 

termeni de oameni care trăiesc într-un stat căruia îi sunt loiali, alții o definesc ca pe o comunitate 

etnică, organică, de limbă, sânge și cultură”.5  

 

Repere teoretice 

Numeroasele teorii sau paradigme de abordare a fenomeului identității naționale sunt structurate 

în două câmpuri principale, tot acolo plasându-se mai mulți teoreticieni. De exemplu, sociologul 

Dan Dungaciu deosebește „modernismul” cu toate variantele sale și „teorii alternative” clasate, la 

rândul lor, în teorii primordialiste și etno-simbolice. De fapt, acestea par a fi mai degrabă 

complementare.6 

În cartea sa Naționalism și Modernism. Un studiu critic al teoriilor recente cu privire la națiune 

și naționalism, Anthony Smith sublinia că cercetării sunt puși deseori în fața unei alegeri 

inevitabile între paradigme destul de ireconciliabile, de unde apar și deficultățile de a propune o 

                                                           
4 Apud Cătălina Zgureanu-Gurăgață, „Ce fel de discurs politic „naționalist” pentru Republica Moldova (1991-

2005)?” in Monica Heintz (coord.), Stat slab, cetățenie incertă, București, Curtea Veche Publishing, 2007, p. 50. 
5 Barry Buzan et al., op. cit., p. 173. 
6 Dan Dungaciu, Elemente pentru o teorie a națiunii și naționalismului, București, Editura Institutului de Științe 

Politice și Relații Internaționale, 2012, pp. 31-37. 



unică teorie a națiunii și naționalismului. Trecând peste teoriile moderniste,7 propun o abordare a 

identității naționale prin prisma teoriilor primordialiste și etnosimbolice. 

Tot Smith reușește să identifice trei versiuni ale primordialismului. Primul se referă la 

primordialismul organic (naționalist) unde națiunea apare ca un organism cu caracter fix, 

„imprimat membrilor săi de la naștere și de care ei nu se pot desprinde niciodată”.8 Viziunea aici 

este una mai degrabă organicistă, unde națiunea este supusă legilor naturii, cu o existență perpetuă. 

Chiar dacă membrii națiunilor își pot pierde conștiința națională (și asta se întâmplă de cele mai 

multe ori), datoria naționaliștilor constă în „redeștaptarea” conștiinței de „noi”. Nu e de mirare că 

această teorie „organică” fusese dezvoltată mai ales printre romanticii germani ai sec. XIX. 

A doua versiune se inspiră din sociobiologie. Cel care lansează o astfel de abordare este Pierre van 

den Berghe, acesta susținând că  națiunea ar fi „o extindere a selecției înrudirii”. Altfel spus, 

națiunea se constituie ca „prelungiri” ale rudeniei și selecției de înrudire la nivelul clanurilor și 

familiilor. De asemenea, teoria sugerează clar că oamenii care împărtășesc aceleași caracteristici 

culturale ar proveni dintr-un strămoș comun și că între între „miturile descendenței comune” și 

descendența biologică ar exista o corelație directă.9  

Al treilea tip este primordialismul cultural explicat prin „datul cultural”. Teoria fusese ilustrată de 

Edward Shils, Clifford Geertz și Steven Grosby. Pentru Shils, de exemplu, legăturile primordiale 

de rudenie și religie rămân esențiale în cadrul societăților moderne cu „solidarite mecanică” 

(conform teoriei lui Durkheim) și seculare – fapt demonstrat de continuitatea simbolurilor și a 

ceremoniilor publice. 

                                                           
7 Pentru o familiarizare cu teoriile moderniste puteți vedea și lucrările cunoscuților reprezentanți ai curentului: Tom 

Nairn, Michael Hecher, Ernest Gellner, C. Tilly, Anthony Giddens, J. Breuilly, precum și Elie Kedurie care a 

substanțializat modernismul ideologic. Teza afirmă că națiunea ar fi un produs al procesului de modernizare și că 

naționalismul își trage rădăcinile din epoca modernă. În același timp, putem distinge și aici două variații ale 

curentului. În primul rând vorbim de structuraliști și invenționiști. Primii abordează naționalismul ca pe un produs al 

tranziției de la societățile agro-literate, reglate prin structură, la societăți industriale, integrate prin cultură – deci face 

parte din destinul lumii moderne (Ernest Gellner), în timp ce invenționiștii, avându-i drept exponenți pe Benedict 

Anderson și Eric Hobsbawn, consideră națiunea modernă drept un artefact. Dacă Hobsbawn crede că națiunile sunt 

creații exclusiv ale modernității, rezultat dintr-o anumită etapă a dezvoltării capitalismului, unde rolul predominant îl 

are construcția de sus în jos, pentru Anderson națiunea ar fi „o comunitate politică imaginată” (vezi și Dan 

Dungaciu, op. cit., pp. 31-34). 
8 Anthony D. Smith, Naționalism și Modernism. Un studiu critic al teoriilor recente cu privire la națiune și 

naționalism, trad. Diana Stanciu, Chișinău, Epigraf, 2002, p. 154. 
9 Idem, p. 155. 



Tema este preluată ulterior de Clifford Geertz printr-o perspectivă mai mult antropologică, care 

aplică ideea statelor noi formate pe baza unor comunități mai vechi și care au două scopuri 

principale – căutarea unei identități și dorința de a face parte dintr-un stat modern ca cetățean. 

Cetățenii acestor state, la rândul lor, aveau nu atât legături civile, ci și legături primordiale 

(primordial ties) apărute pe baza limbei, obiceiurilor, rasei, religiei și altor „daturi” (gives) 

culturale – toate acestea pot alimenta antogonismele și eroda „legăturile civile” din statele noi. 

Geertz continuă, subliniind că apariția unei conștiințe politice moderne stimulează în paralel și 

sentimentele primordiale în rândul masei populației.10 Astfel, ne este relevat rolul central pe care-

l joacă simbolismul în construirea identității naționale și naționalismului. 

Ultima perspecivă este etnosimbolismul – împărtășit de Anthony Smith, John Hutchinson și John 

Armstrong. Curentul se bazează mai ales pe o oarecare continuitate între formațiunile medievale 

(uneori chiar antice), etnice sau ale regatului și națiunile moderne. Autorii susțin și o oarecare 

continuitate între comunitățile etnice preexistente (etnii) și națiunile moderne. Așa cum remarcă 

bine Hutchinson, această legătură nu e neapărat una cauzală, ci mai degrabă accidentală. Astfel, 

pentru John Armstrong, ca și pentru Frederik Barth, supraviețuirea identității etnice și a națiunilor 

în totalitatea lor depinde în mare măsură de simboluri (comunicarea, miturile fondatoare, portul 

etc.) – caracteristice comunității etnice percepute chiar și la nivel simbolic. Cu alte cuvinte, pentru 

ca o națiune să se nască și să reziste de-a lungul istoriei, aceasta ar trebui să se bazeze și pe un 

nucelu etnic. Este și o încercare de a face o legătură teoretică între naționalism și etnocentrism, 

unde „națiunea” este prezentată ca fiind derivată din „vechea formațiune socială a etniei”. În 

spiritul etnosimbolismului, „națiunea” fusese definită de A. D. Smith ca „grup de ființe umane, 

posedând elemente culturale comune și distincte, un sistem economic unificat, drepturi de 

cetățenie pentru toți membrii, un sentiment de solidaritate provenit din experiențe comune și 

ocupând un teritoriu comun”.11 Din această perspectivă, națiunea devine o creație modernă cu un 

fundament premodern. 

 

 

                                                           
10 Clifford Geertz, „The Interpretation of Culture”, Londra, Fontana, 1973, apud Anthony D. Smith, op. cit., p. 161. 
11 Anthony D. Smith, „Nationalism, a trend report and annotated bibliography”, Current Sociology, 21, 3, Haga, 

Mouton apud Anthony D. Smith, op. cit., p. 196. 



Ingineria identitară în Basarabia 

În prezent, termenul de Basarabia se referă, sub aspect politico-administrativ, la actuala Republică 

Moldova (chiar dacă aceasta reprezintă acum 66,8% din teritoriul fostei Basarabii, lipsindu-i 

județele Cetatea Albă și Ismail, precum și partea de nord a județului Hotin). Granițele fusese trasate 

în 1940, iar teritoriile sus-menționate fiind încorporate în RSS Ucraineană de atunci, aparținând 

acum Ucrainei. În trecut, până în 1812, Basarabia reprezenta doar zona de sud ce corespundea 

fostelor raiale turcești stabilite din 1538 (acoperind fostele județe românești Cetatea-Albă, Ismail, 

Cahul și parțial Tighina).12 

Anexarea în 1812 a regiunii Moldovei dintre Prut și Nistru (Moldova de răsărit – n.r.) de către 

Imperiul Țarist a însemnat și implementarea unui proiect identitar rusesc. Procesul a început chiar 

în timpul desfășurării războiului ruso-turc (1806-1812) cu o intensitate, desigur, mai redusă, 

având-i drept coordonatori pe generalii și principii ruși, continuând apoi după anexarea din 1812 

a Basarabiei. De exemplu, pe 15 aprilie 1810, principele Prozorovschi avea un proiect de divizare 

a principatelor dunărene (Moldova și Muntenia) în patru gubernii: Basarabia, Moldova, Munteani 

și Oltenia.13 Pentru a atrage de partea sa popoarele din Imperiul Otoman, mai ales cele slave și 

ortodoxe, Imperiul Rus s-a angrenat în campanii militare împotriva otomanilor, susținând deschis 

mișcările de eliberare a acestor popoare și formarea de noi state naționale independete în Balcani. 

În realitate, Sankt Petersburgul nu dorea altceva decât să-și asigure ieșirea la gurile Dunării și 

strâmtorile Bosfor și Dardanele, pentru a avea acces la Marea Mediterană și Oceanul Atlantic prin 

Marea Neagră. Așadar, apelul rușilor a declanșat un val de simpatie față de țar în rândul popoarelor 

balcanice, inclusiv în principatele dunărene. Odată cu declanșarea operațiunilor militare împotriva 

cetățelor turcești de pe linia Dunării (1807), în armata rusă s-au înrolat ca voluntari mulți români, 

alături de bulgari, sârbi și greci. Potrivit unor estimări furnizate de istoricul Ștefan Purici14, în 

armata țaristă fuseseră înrolați circa 20 000 de români, greci, sârbi și bulgari, printre care și 

pandurii lui Tudor Vladimirescu care vor lupta alături de ruși la Cladovo, Negotin și Plevna, 

precum și voluntarii moldoveni conduși de boierul Gheorghe Cantacuzino. Drept consecință, 

                                                           
12 I. Zaborovschi, „Istoria” in Ștefan Ciobanu (coord.), Basarabia. Monografie, Ediția expoziției, Imprimeria 

Statului din Chișinău, 1926, p. 104 
13 L. Kasso, „Rusia la Dunăre și organizarea oblastei Basarabia”, Moscova, 1913 apud Alexandru V. Boldur, Istoria 

Basarabiei. Volumul II, Chișinău, Timpul, 2016, p. 23. 
14 Ștefan Purici, Istoria Basarabiei, Semne, 2011, p. 13. 



primele forme ale rusificării a pătruns în principatul Moldova (inclusiv Basarabia) prin intermediul 

armatei (element naționalizator). 

 

Procesul rusificării și agenții săi 

Rusificarea implementată de autoritățile țariste a avut două etape distincte (1812-1827 și 1828-

1917), vizând trei componente esențiale: 1) politico-administrativă; 2) demografică și 3) 

educațional-bisericească. 

Rusificarea politico-administrativă. Făcând parte din componența Țării Moldovei încă din 1387, 

pe vremea domniei lui Petru I Mușat, regiunea din sud era indicată în hărțile geografilor și 

călătorilor occidentali drept „Tartaria Bielogrodensis”15 sau locul unde s-au stabilit „Tartari di 

Budziak”.16 Asta deoarece, odată cu ocuparea cetăților Chilia și Cetatea Albă în 1484 de către 

turci, Basarabia este încorporată sub administrația directă a Porții. Regiunea nelocuită este 

transformată de otomani într-o zonă de frontieră și lăsată de către sultanul Selim al II-lea nogai-

tătarilor, aliați cu tătarii din Crimeea și aflați sub suzeranitate turcească. Prin Pacea de la București 

din 16 mai 1812, Imperiul Otoman cedează Rusiei teritoriul dintre Nistru și Prut, separând-o astfel 

de Principatul Moldovei care-și continuă existența până în 1859 (formarea Principatelor Unite ale 

Moldovei și Valahiei).  

Administrația țaristă extinde denumirea de Basarabia pe întreg teritoriul anexat, pentru a oferi 

provinciei o individualitate politico-administrativă distinctă de cea a Moldovei de peste Prut și a 

demonstra Europei „că nu a știrbit din integritatea Moldovei”.17 Suprafața noii provincii anexate 

era de 45 630 km² cu 5 cetăți, 17 orașe, 685 sate și o populație de aproximativ 490 000 locuitori. 

În ciuda protestelor boierilor de la Iași împotriva „rășluirii Moldovei nenorocite” și a memoriului 

adresat de principele Scarlat Calimachi, tratatul de pace ruso-otoman nu fusese anulat.  

                                                           
15 După harta „Hungariae” de Johann Matthias Hase din anul 1744 (in Ovidiu Dumitru și Adrian Năstase, Descriptio 

Ponti Euxini: Marea Neagră în patru secole de cartografie, București, Editura Institutului Cultural Român, 2016, 

pp. 86-87). 
16 Conform hărții „Corso del Danubio da Belgrad fino al Mer Nero” de Giacomo Cantelli da Vignola din 1684 (in 

Ovidiu Dumitru și Adrian Năstase, Descriptio Ponti Euxini: Marea Neagră în patru secole de cartografie, 

București, Editura Institutului Cultural Român, 2016, pp. 56-57). 
17 Ștefan Purici, op. cit., p. 10. 



Aici mai trebuie să menționăm că administrația otomană nu era interesată de modificarea profilului 

politico-social al Moldovei, dregătoriile fiind ocupate de domnitori de origine locală, iar în justiție 

și biserică se folosea cu precădere limba română. 

Istoricul Leon Kasso menționa în unul din materialele sale că populația din Basarabia „a început 

către sfârșitul anului 1812 să emigreze în Principatul Moldovei”.18 Și generalul rus Pavel Kiseleff 

menționa că locuitorii fugeau din Basarabia „preferând jugul turcesc, greu pentru ei, administrației 

noastre”.19  

Pentru început, Basarabia fusese organizată conform unui regulament aprobat de Alexandru I care 

instituise o relativă autonomie. Conform documentului, „locuitorilor Basarabiei le sunt lăsate 

legile proprii”, iar elita locală trebuia să administreze regiunea sub supravegherea guvernatorului 

general al Novorusiei și Basarabiei. Astfel, curtea imperială urmărea să calmeze spiritele 

populației din Basarabia, evitând și opoziția deschisă din partea boierimii din orașe. 

După ani de încercări de limitare a libertăților populației autohtone și abuzuri din partea 

namestnicilor și guvernatorilor, abia în 1818 Basarabiei îi este oferită o autonomie restrânsă prin 

„Așezământul obrazovaniei oblastii Basarabiei”. Boierii basarabeni întâmpină cu destulă reticență 

noul regulament, fiind conștienți că autoritățile ruse nu vor înceta cu abuzurile și nici nu vor 

renunța la propriile interese de rusificare a provinciei. 

Prin reorganizarea administrației Basarabiei în 1828, cvasiautonomia provinciei este suprimată iar 

puterea este concentrată în mâinile guvernatorului. Securitatea societală a românilor din Basarabia 

este afectată nu numai din cauza blocării accesului la deciziile politico-administrative (ispravnicii 

erau aleși doar din rândul rușilor loiali Imperiului), ci și a introducerii limbii ruse în toate sferele 

vieții publice. Doar cele trei județe din Bugeac, retrocedate în 1857 principatului Moldova ca 

urmare a Războiului Crimeei, s-au integrat timp de două decenii în prima modernitate politico-

administrativă a României, obținând și o autonomie politică.20 

În concluzie, putem constata că politica țaristă la nivelul administrației urmărea rusificarea 

instituțiilor provinciale prin înlăturarea reprezentanților autohtoni nesiguri în ceea ce privește 

                                                           
18 Apud Ștefan Purici, op. cit., p. 18. 
19 Ibidem. 
20 Cu excepția prefectului, numit de principe, puterile locale erau alese numai din rândul sud-basarabenilor. 



loialitatea. Logica era una simplistă: integrarea totală a Basarabiei în cadrul structurilor 

imperiale se putea realiza doar prin deznaționalizarea și rusificarea locuitorilor regiunii. 

Rusificarea demografică. Politica demografică a puterii imperiale ruse în zonele cucerite sau 

anexate urmărea următoarele obiective: strămutarea populațiilor titulare ale imperiului în vederea 

creării unor așa-numite „creuzete pan-slave” în regiunile cucerite/anexate, loiale puterii politice; 

preluarea totală a economiei provinciei anexate; sporirea numărului de contribuabili; intensificarea 

exploatării agricole; diminuarea ponderii și rolului populației autohtone în viața politico-

administrativă. Procesul este susținut aproape fără intermitențe, mai ales că în urma războaielor 

ruso-turce multe sate s-au strămutat în Moldova de vest, Basarabia rămânând „aproape totalmente 

pustie”. Unele date oficiale, deși incomplete, estimau o populație de circa 327 199 persoane, din 

care doar 7-8% reprezentau populații alogene.21 Basarabia era privită de către autoritățile țariste 

drept o zonă de graniță ce trebuia cât mai urgent repopulată, inclusiv cu exilați și grupuri etnice 

din afară, dar fidele Imperiului. Iată de ce fusese încurajată așezarea în provincie a coloniștilor 

(cazacii ruși dunăreni, bulgarii, găgăuzii, germanii, elvețienii etc.) și imigranților (țăranii 

ruși/ucraineni și evreii). 

Ca și consecință, s-a înregistrat un spor al populației. Densitatea populației din Basarabia 

înregistrată în 1863 ajunsese să o depășească pe cea din Rusia europeană (în Basarabia erau 33 

locuitori/km², iar în Rusia doar 14 locuitori/km²). Istoricii recunosc că această creștere a avut 

implicații pozitive asupra dezvoltării economiei provinciei „atât prin creșterea numărului de 

lucrători agricoli și industriali, a meseriașilor, negustorilor, funcționarilor, intelectualilor etc., cât 

și prin prisma numărului total de contribuabili”.22 La nivel structural, înregistrăm o scădere 

semnificativă a populației române în raport cu minoritățile etnice strămutate în provincie: dacă 

recensământul țarist organizat între anii 1816-1817 indica 76% români, în 1897 aceștia scad la 

56%. Totuși, aceste date se pare că nu reflectau pe deplin realitatea, fapt subliniat și de alți istorici 

ai vremii. În lucrarea sa aniversară „O sută de ani de la trecerea Basarabiei către Rusia, 1812-

1912”, Nicolae Lașcov constata că „Poporul cel mai vechi în Basarabia sunt moldovenii, după 

datele oficiale 48 la sută, în realitate moldovenii formează 70 la sută din toată populația”.23 Și 

                                                           
21 În cartea sa „Basarabia în secolul XIX”, Zamfir Arbore menționa că înainte de anexare în Basarabia locuiau doar 

25-30 mii de locuitori de origine neromână (vezi Ștefan Purici, op. cit., p. 29). 
22 Ștefan Purici, op. cit., p. 33. 
23 Apud Ștefan Purici, op.cit., p. 33. 



isotircul Alexandru V. Boldur considera că ponderea moldovenilor în provincie era diminuat 

înmod intenționat, deoarece românii cunoscători ai limbii ruse fuseseră trecuți și ei la rubrica 

„ruși”.  

Toate aceste evoluții politico-sociale a dus la o ruralizare și defavorizarea populației majoritare, în 

raport cu minoritățile repatriate în târgurile și orașele provinciei. În 1912, din totalul de 468 de 

familii nobiliare, doar 137 mai erau din nobilimea veche românească. În 1897 populația urbană 

din provincie avea următoarea compoziție etnică: 37,2% evrei, 24,4% ruși, 15,8% ucraineni și doar 

14,2% români.24 Cu alte cuvinte, rolul românilor în viața politico-administrativă a provinciei era 

redusă, prin orașele Basarabiei de atunci se vorbea mai mult în limba rusă, reprezentând modelul 

ingineriei etno-politice a administrației țariste. Tot în 1897, structura ocupațională a populației 

din gubernie arăta astfel: 

 

Fig. 1. Structura populației Basarabiei după mediul de rezidență (urban/rural) conform recensământului 

din 1897 efectuat de autoritățile țariste 

Iată cum descria istoricul Ștefan Ciobanu orașele: „Creații artificiale ale regimului rus, marea 

majoritate a orașelor din Basarabia sunt în completa contrazicere cu viața satelor din jurul lor. […] 

Populația comercială și industrială a orașelor basarabene, compusă dintr-un conglomerat de 

naționalități, din evrei, armeni, greci, bulgari, ruși etc., nu are un aspect precis etnografic. Peste 

                                                           
24 Idem, p. 34. 



aceste naționalități a trecut adstratul culturii rusești, iar ele și-au pierdut identitatea lor națională, 

dar nici nu s-au putut ridica nici la nivelul adevăratei culturi rusești”.25 

Toate aceste evoluții rural/urban au dus la configurarea a două identități provinciale distincte ale 

Basarabiei, diferite din puncte de vedere al caracteristicilor: 

Caracteristici „identitare” ale Basarabiei sub 

administrația țaristă 

Urban Rural 

eterogenă din punt de 

vedere etnic 

relativ omogenă din 

punct de vedere etnic 

activă ideologic și 

politic  

amorfă ideologic și 

politic  

cosmopolită conservatoare 

superioară inferioară 

Tab. 1. Câteva caracteristici ale celor două „identități” basarabene 

Dacă satul a constituit din totdeauna „sursa primară” a dezvoltării orașului, acesta din urmă a 

reprezentat mereu „leagănul” naționalismului modern și a naționalităților. Materia era 

preponderent „rurală”, însă mișcările sociale (ca revoluțiile, mișcările studențești, loviturile de stat 

etc.) au fost duse de intelectualii urbani, unii dintre aceștia născuți și crescuți în medii rurale. 

Anumei aici cresc și creează „naționaliștii urbani”, parafrazându-l pe Smith. 

Rusificarea educațional-bisericească. La fel ca în celelalte componente, procesul de rusificare 

la nivelul bisericii ortodoxe și învățământului public avea un parcurs sinuos, mai ales din cauza 

atât a opoziției manifestate de nobilii și clericii autohtoni, cât și a poziției refractare adoptate de 

„grosul țărănimii” din Basarabia: „Moldovenii cu mare greutate își însușeau alfabetul rusesc. 

Școala rusă n-a avut succes în Basarabia”.26 O figură remarcantă a acestei „rezistențe” a fost 

mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni preocupat ca la nivelul arhiediecezei să se aplice 

„obiceiurile locale, fiindcă s-a îngăduit poporului Basarabiei păstrarea vechilor sale drepturi 

moldovenești”, conform unui pasaj din ucazul țarului Alexandru I privind înființarea 

„Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului” (1813).27 

Printre realizările mitropolitului Bănulescu-Bodoni se pot enumera: înființarea unui seminar 

teologic la Chișinău, deschiderea a două „școli duhovnicești” la Ismail și Edineț, înființarea unei 

                                                           
25 Ștefan Ciobanu (coord.), op. cit., pp. 76-77. 
26 I. Cviatcovschi și M. Rașcovici, „Amintiri”, 1937, p. 198 apud Alexandru V. Boldur, op. cit., p. 161. 
27 Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Chișinău, Cartea moldovenească, 1991, pp. 226-227. 



tipografii a mitropoliei Chișinăului și Hotinului, punerea fundației viitorului sediu al mitropoliei 

Chișinăului. Mitropolitul s-a numărat printre aprigii apărători ai „cauzei moldovenești”28 în 

Basarabia, pledând pentru menținerea autonomiei provinciei. 

Aici trebuie să amintesc că în acea perioadă, preoțimea forma o clasă socială distinctă 

(„duhovenstvo”) cu drepturi și privilegii diferite de cele ale nobililor, țărănimii sau ale 

comercianților. Fapt ce i-a permis, în primă fază de după anexare, să se implice alături de 

naționaliștii basarabeni în mișcarea pentru apărarea „cauzei moldovenești în Basarabia”, mai ales 

prin intermediul tipăririlor de cărți în limba română cu caractere chirilice. Potrivit datelor 

prezentate de Alexandru David, din 1812 și până în 1880, în mediul rural au fost identificate cel 

puțin 116 de lucrări în limba română, ajungând și până la 230 de exemplare dacă luăm în 

considerare domeniul folclorului și literaturii religioase.29 Și istoricul Ion Nistor subliniază că doar 

între anii 1815-1820 fuseseră editate circa 19 320 de exemplare de carte bisericească în limba 

română.30 

Rusificarea prin intermediul bisericilor fusese facilitată mai ales prin împărtășirea comună 

ortodoxiei estice, însă în primele șase decenii de la anexare procesul nu fusese intens deoarece în 

biserici slujbele se țineau în regim bilingv (română și rusă). Abia în 1871, odată cu numirea lui 

Pavel Lebedev în calitate de arhiepiscop al Chișinăului și Hotinului, rusificarea capătă accente mai 

mari deoarece toate eforturile noii conduceri a bisericii se orientase spre eliminarea factorului 

românesc din ceremoniile religioase.31 Pe lângă factorul religios, autoritățile țariste au mizat și pe 

exploatarea urii populației autohtone din provincie față de Imperiul Otoman, însă acest 

argumentum ad verecundiam nu putea fi folosit la nesfârșit de autorități, așa că toate eforturile s-

au concentrat pe pan-ortodoxim. Religia ortodoxă servea ca pretext de apropiere a autohtonilor de 

noua stăpânire țaristă.  

                                                           
28 Sintagma de „cauza moldovenească” se referă mai ales la mișcare de menținere a specificului național românesc 

în provincia anexată, ca o contra-reacție la intensificare a procesului de rusificare a sferei publice de activitate. 
29 Alexandru David, „Tipărituri românești în Basarabia sub stăpânirea rusă (1812-1880)”, vol. I, Chișinău, 1935 

apud Alexandru V. Boldur, op. cit., p. 161. 
30 Ion Nistor, op. cit., p. 227. 
31 Potrivit scriitorului rus, Durnovo, cărțile bisericești tipărite în timpul predecesorilor săi „au fost depuse la 

mitropolia din Chișinău, unde arhiepiscopul Pavel, în timp de 7 ani le-a ars, încălzind cu ele palatul mitropolitan”. 

De asemenea, tot la ordinul lui Lebedev, a început persecutarea și exilarea clericilor care refuzau să renunțe la limba 

română în cadrul procesiunilor religioase (vezi Ion Nistor, op. cit., pp. 231-232). 



În ciuda acestei politici, preoții, chiar dacă știau rusa, preferau de departe limba română. Într-o 

adresare redactată de episcopul Iacov Piatnițki al Chișinăului și Hotinului, se precizează că: „în 

cele mai multe din satele Basarabiei, populațiunea ortodoxă se compune în mare parte și adeseori 

chiar exclusiv din Moldoveni, căci cunosc numai limba moldovenească32 și cu desăvârșire nu 

înțeleg limba slavă bisericească sau pe cea rusească, nici chiar în forma ei vorbitoare”.33 

Izgonirea definitivă a limbii române din învățământul public și biserică avusese loc abia după 

1867, în contextul edificării Principatelor Române și servirii acesteia ca pol de atracție 

incontestabil pentru nobilii și moșierii basarabeni. 

Un alt instrument eficient de difuzare a conștiinței naționale fusese învățământul public. Primele 

forme de învățământ în Moldova fusese organizate, bineînțeles, pe lângă mănăstirile și bisericile 

din mediul urban și din cel rural. Aici este vorba de școlile domnești înființate de domnitorul 

Grigore Ghica la mijlocul secolului al XVIII-lea (Greceni, Lăpușna, Chișinău, Orhei și Soroca). 

Limba de predare în aceste școli domnești erau româna și greaca. Ultima reprezentând un soi de 

lingua franca în Europa de Sud-Est, reprezentând atât limbă de afaceri, cât și limbă de comunicare 

internațională și liturgică.34 Începând cu anii ՚20 autoritățile țariste au creat școli primare 

orășănești, cu precădere lancasteriene, cunoscute la nivel european, și unde se preda în limba rusă.  

În ciuda repetatelor solicitări din partea boierilor și a propunerilor de a finanța din partea 

mareșalilor nobilimii, Iordache Dimitriu (1839) și Ioan Sturdza (1841 și 1842), autoritățile admit 

predarea în limba română doar în școlile regionale din Hotin și Bălți până în 1871. De exemplu, în 

adresa lui I. Sturdza către guvernator în 1841 descoperim că limba română continua să fie neglijată 

în școlile publice și că aceste școli ținutale sunt „lipsite de profesori de limbă moldovenească, de 

cărți și de material didactic pentru acest obiect”.35 Temându-se ca elita politică să nu stabilească 

legături mai strânse cu cea din Principatul Moldovei, regimul țarist rămăsese intransigent la 

solicitările de a aduce materiale didactice pentru școli din Moldova sau Țara Românească. Însuși 

                                                           
32 Sintagma de „limbă moldovenească” fusese folosită de administrația țaristă mai degrabă din rațiuni politice, mai 

ales că lingviștii ruși desemnau o varietate rusificată a limbii române, vorbită mai mult în mediul rural. De altfel, și 

regulamentul din 1818 apela la denumirea tradițională a limbii vorbite în regiune. (vezi și Silviu Berejan, 

„Varietatea moldovenească a vorbirii orale românești și limba literară scrisă”, în revista Limba română, nr. 5-6, 

1994, pp. 43-59). 
33 Ion Nistor, op. cit., p. 233. 
34 Matei Cazacu și Nicolas Trifon, Republica Moldova: un stat în căutarea națiunii, trad. Adrian Ciubotaru, 

Chișinău, Cartier, 2017, p. 288. 
35 Apud Ion Nistor, op. cit., p. 252. 



titularul sovietnic, Pompei Batiușkov, recunoștea că „dacă voim ca Basarabia să se contopească 

pe deplin cu Rusia, atunci trebuie prin mijlocul școalelor să ne grăbim a face ca măcar jumătate 

din țăranii moldoveni să devie Ruși”.36 

Lipsită de un reper instituțional, limba română din Basarabia (în variația de grai moldovenesc), 

fusese redusă la statutul unei limbi provinciale, nesemnificative și rurale, rămânând în continuare 

un veritabil liant și asanatoare identității moldovenilor din Basarabia în raport cu populațiile din 

alte gubernii ruse. 

Consecințele politicii ruse în învățământ au fost dramatice pentru populația autohtonă, ducânt la 

creșterea ponderii de analfabetism în rândul populației rurale, deci și a celei române. La nivelul 

anului 1917, rata alfabetizării în rândul populației române din Basarabia era de doar 10%, 

comparativ cu cea a coloniștilot germani – 63%, evreilor – 50%, rușilor – 40% și bulgarilor – 31%. 

Nemulțumirile față de rusificarea religiei a dus la propagarea sectarismului (cum ar fi 

inochentismul sau studismul) în rândul populației care se depărtase din ce în ce mai mult de biserica 

oficială. Asta explică și numărul redus al intelectualității basarabene angrenate începând cu secolul 

XX în mișcările ideologice ruse și românești.  

În cartea sa dedicată Basarabiei, fostul colaborator al lui Bakunin, Zamfir Ralli-Arbore, descrie în 

tușe destul de sumbre reacția țăranilor basarabeni față de tentativele de rusificare: „Ei (țăranii – 

n.r.) nu învățau rusa, chiar și atunci când mergeau la școală ori o uitau de îndată ce plecau de la 

școală. Și, deoarece ignorau limba, nu puteau lua parte sub nicio formă la viața publică a ținutului 

și continuau să vegeteze într-o stare de ignoranță desăvârșită; acești țărani păstrează și azi 

rudimente ale culturii românești, pe care o posedau înaintea ocupației ruse, anumite forme 

provinciale vechi de circa o sută de ani ale limbii române, neologisme rusești, alături de elemente 

slave arhaice și de elemente esențiale ale limbii latine pe care limba română le-a conservat pe 

durata a optsprezece secole de suferință”.37 

Drept urmare, apariția ziarelor de limbă română cu caractere chirile, „Basarabia” (1907), 

„Luminătorul” (1908) sau gazeta națională „Glasul Basarabiei” (1913), precum și reluarea 

slujbelor religioase din bisericile Basarabiei în limba română (1913), au reprezentat mai degrabă 

                                                           
36 Apud Ion Nistor, op. cit., p. 254. 
37 Zamfir Ralli-Arbore, „Basarabia în secolul al XIX-lea”, Chișinău, Editura Novitas, 2001 apud Matei Cazacu și 

Nicolas Trifon, op. cit., p. 289. 



contra-reacții din partea autorităților față de răspândirea sectarismului și a românismului 

basarabean. Mai ales că o parte din elitele din Basarabia și Principate frecventaseră cursuri 

universitare în Franța sau Germania, de unde se inspiraseră din filosofia liberală și ideile 

naționalismului modern. Anume studenții moldo-munteni din acea epocă avea să furnizeze grosul 

„cadrelor de conducere” ale revoluției ce se afla pe lungime de undă cu cea din Paris – „Primăvara 

popoarelor” însemnând și prima sincronizare a fenomenului românesc și a celui european.  

Cum se poate explica totuși ca într-o provincie lipsită practic de învățământ în limba română, mica 

pătură de intelectuali basarabeni reușesc între anii 1917-1922 să înființeze școli naționale și 

naționalizatoare deja în componența României. În timp ce comunitatea etnică găgăuză rămâne 

lipsită de potențialul „etno-național”, neavând capacitatea să-și depășească mentalitatea de 

„coloniști ai Imperiului Țarist”, devenind astăzi una dintre minoritățile (etno-)imperiale din 

Republica Moldova.38 

 

Coloniștii găgăuzi 

Teritoritoriul din sudul Basarabiei – Bugeac („unghi”, „colț”) (Figura 2) fusese părăsit de 

majoritatea populației tătare, loiale Imperiului Otoman, pe tot parcursul războaielor ruso-turce. De 

aceea, autoritățile țariste s-au grăbit să treacă în poseasia statului aceste teritorii „libere” pentru a 

continua politica de colonizare și realocare a populațiilor. 

                                                           
38 Cf. Dan Dungaciu, „Basarabia e România?” – dileme identitare și (geo)politice în Republica Moldova, Chișinău, 

Cartier, 2011, pp. 248-256. 



 

Fig. 2. Harta Bugeacului realizată de Aleksandr Veltman în 1827. Valurile lui Traian au fost 

marcate prin linii 

„Așezământul” Basarabiei din 1818 prevedea următoarele drepturi pentru viitorii coloniști: 

„bejănarii străini, sub numirea de coloniști se vor primi spre a se statornici cu locuința în oblastia 

Basarabiei pe temeiul prăvililor ce se păzesc în Rusia și se vor folosi cu o politicească și 

personalicească slobozenie supt apărarea ocârmuirii și haznaua va dărui lor slobozenie de plata 

dărilor ce sunt drepte ale ei, așișderea și a havalelor (sarcinilor) pământești, în curgere de patru ani 

din vremea ce se vor așeza”39, mai ales că aceste teritorii libere date spre folosință coloniștilor din 

Bugeac servea ca monedă de schimb pentru supunerea și loialitatea față de țarul Rusiei. Toate 

aceste facilități, scutiri de taxe și servicii erau destul de tentante pentru diverse comunități etnice, 

cum ar fi românii, ruși, ucraineni, cazaci, bulgari, germani și găgăuzi. Tot acest mic „cazan etnic” 

și localități disparate de coloniști putea fi ușor de condus, depinzând doar de bunăvoința 

autorităților care le dăruise toate aceste proprietăți. 

Politica rusă de colonizare în regiunea Mării Negre la începutul secolului al XIX-lea avea drept 

obiectiv popularea și valorificarea economică a provinciilor recent recent cucerite, precum și 

securizarea granițelor de sud-vest cu populații loiale Rusiei. 

Despre primii coloniști bulgari în Basarabia se amintește prima dată în timpul celui de-al cincilea 

război turcesc (1768-1774). Ne vom referi la bulgari deoarece comunitățile de găgăuzi se aflau 

                                                           
39 Apud Ion Nistor, op. cit., p. 205. 



deja în peninsula Balcanică, în special în nordul Macedoniei, Bulgaria și Dobrogea de Nord, unde 

mai erau cunoscuți sub numele de Keykavus Gagauz. Convertirea la creștinism a acestor populații, 

spun istoricii, s-ar fi produs începând cu secolul al XII-lea, iar începând cu secolul al XV-lea 

găgăuzii devin supuși ai otomanilor după ocuparea Bulgariei (1397) și a Dobrogei (1417) de către 

Mehmed I. Sub conducerea otomană, comunitățile de găgăuzi își duceau existența în așa-numitele 

milleturi, diferite de conceptul modern de „națiune”. Acestea reprezentau mai degrabă comunități 

confesionale din Imperiul Otoman, conduse după o „lege personală” sub care fiecare comunitate 

avea permisiunea să se autoguverneze.40 

Există mai multe versiuni despre originea găgăuzilor, însă majoritatea istoricilor și etnografică tind 

să accepte ideea originii uzo-cumane a găgăuzilor, cu unele influențe selgiukide. 

Colonizarea lor în Basarabia a început simultan cu cea a bulgarilor și se pare că știau să vorbească 

bine atât în limba bulgară, cât și română. De cele mai multe ori, autoritățile apelau la găgăuzi 

pentru a le facilita comunicarea cu alte comunități din zonă. Iată de ce și în recensămintele țariste 

până în 1897, găgăuzii fuseseră incluși la categoria de bulgari (Tabelul 2). 

 

Etnia 

1817 1856 1897 

Mii % Mii % Mii % 

Bulgari  

25,2 

 

5,11 

 

48,2 

 

4,86 

103,5 5,35 

Găgăuzi 57 2,95 

Tab. 2. Structura etnică a Basarabiei (bulgarii și găgăuzii) în anii 1817-1897 

Desigur că procesul colonizării a durat pe parcusul întregului secol al XIX-lea, mai ales în timpul 

războaielor ruso-turce (1806-1812) și (1828-1834), când populațiile ortodoxe, îndemnate de apelul 

țarilor ruși de „eliberare” de sub jugul otoman, fraternizau cu armata rusă, iar după retragerea 

acesteia, mulți dintre ei, de frica persecuțiilor otomane, urmau calea pribegiei alături de trupele 

rusești în retragere. O parte dintre aceștia rămâneau în principate, iar alții se stabileau în Basarabia 

sau pătrundeau chiar pe teritoriul rusesc, al stepelor din regiunea Volgăi. Pe tot parcursul secolului 

al XVIII-lea, procesul de relocare a populațiilor găgăuze și bulgare la nord de Dunăre era unul 

spontan, necoordonat de autoritățile țariste. Primii care le înlesnește această stabilire fuseseră 
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boierii din Moldova (de origine grecească, fanarioți), care aveau nevoie de forță de muncă pentru 

prelucrarea terenurilor agricole. Potrivit relatării proteiereului de origine găgăuză și primul 

exponent al elitei găgăuze, Mihai Ciachir, în perioada inițială găgăuzii se așezau mai ales pe 

pământurile boierilor autohtoni, cum ar fi pământul lui (Balș) Baluș în 1769. Acesta „a trecut peste 

Dunăre 2 tabere mari de Găgăuzi și a întemeiat între Chișinău și Lăpușna 2 colonii găgăuze: Ceadâr 

și Orac, ca să fie barieră între moldoveni și Tătarii din Bujeac”.41 Cunoscători de limbă română 

(variația româno-chirilică) și tătară, găgăuzii erau buni mediatori între autohtoni și tătari. Murzacii 

tătari din sud îi considerau pe găgăuzi ca buni agricultori și crescători de vite, de acea mai ales că 

hanul tătarilor le permitea să-și păstreze credința. Ultimul val de colonizare a găgăuzilor și 

bulgarilor în sudul Basarabiei fusese atestat în timpul războiului ruso-turc din 1853-1856 (circa 

4500 de persoane, conform statisticii țariste), deși o parte dintre aceștia s-au reîntors ulterior în 

Bulgaria, ajutați de misiunea diplomatică engleză din București.42  

Un alt factor important de atragere a coloniștilor l-a constituit „nakazul” țarinei Ecaterina din 1767 

privind egalitatea tuturor în fața legii, abolirea pedepsei capitale și a torturei, reprezentând un cod 

de legi inspirat de „Spiritul legilor” al lui Montesquieu.43  

Datele din recensăminte aratau că în 1817 în Bugeac se stabilise circa 1205 de găgăuzi (0,25% din 

populația Basarabiei), 108 318 în 1930 și 115 683 în 1941. 

Populația găgăuză era dezavantajată din mai multe aspecte. Conform statisticilor oficiale rata 

analfabetismului în rândurile găgăuzilor ajungea la 88% printre bărbați și aproape 98% printre 

femei, cu mult pste cea a moldovenilor și a rușilor.44 Fiind o populație preponderent rurală (în 1897 

90% din găgăuzi trăiau din agricultură), găgăuzii n-au avut inițial un centru al lor, decât după 1830, 

când localitatea Comrat este transformată într-un târg regional al comunităților de găgăuzi, bulgari, 

români, ruși etc. Subdezvoltarea acesteo comunități, afaltă în continuare la periferia Imperiului, nu 

a permis atât apariția unei mici elite intelectuale, și nici dezvoltarea limbii găgăuze, acaeasta 

rămânând o limbă turcică, a cărei lexic împrumutat din mai multe limbi slave (bulgară, ucraineană 
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și rusă), tătară, arabă, română, și greacă. Dacă în timpul administrației otomane, alfabetul folosit 

de găgăuzi era grecesc, fapt demonstrat de preoții care foloseau litere grecești pentru a scrie în 

găgăuză, sub Imperiul Țarist, clericii găgăuzi foloseau deja litere valahe, fapt confirmat de P. 

Koeppan care călătorise în regiune în 1853.45 De fapt, e vorba de alfabetul de tranziție folosit în 

Valahia în perioada 1830-1860 sub forma unui amestec de litere chirilice și latine. Asta le permitea 

să însușească mai bine rusa și să comunice cu autoritățile țariste. 

După înfrângerea Rusiei în războiul cu Imperiul Otoman (1853-1856), cele trei districte din sudul 

Basarabiei (Cahul, Bolgrad și Ismail) precum și Delta Dunării, revin Principatului Moldova și, 

ulterior, României. Noile frontiere trasate de o comisie specială taie coloniile bulgaro-găgăuze în 

două, Moldovei revenind 40 de colonii, unde găgăuzii reprezentau o majoritate în doar 7. Sub 

ambele administrații, comunitățile de găgăuzi trec prin ample reforme administrative, trecând de 

la statutul de țărani ai statului la proprietari de pământ, desigur că terenul trebuie răscumpărat într-

un anumti termen.  

Totuși, viața socială a găgăuzilor se desfășura departe de centrele administrative ale Principatului 

și, respectiv, Imperiului. Pentru aceștia, funcționarii publici și reprezentanții imperiali erau un soi 

de „intruși” în viața comunității și de aceea contactele trebuiau să fie reduse maximal. De altfel, 

nu există niciun indiciu al existenței în acea perioadă a unei conștiințe naționale comune, 

identitatea găgăuzilor fiind mai degrabă una „localist-confesională”, decât etnică. 

Un episod emblematic îl reprezintă „protestul” public al coloniștilor găgăuzi în faza ucazului de 

introducere a serviciului militar obligatoriu, încălcând astfel „cuvântul dat” de țarul Alexandru I, 

aceștia amenințând că dacă nu vor fi respectate, vor fi nevoiți să emigreze peste hotare. 

Reveniți sub jurisdicția administrației ruse în 1878, găgăuzii se confruntă în continuare cu o lipsă 

acută de terenuri arabile, mai ales din cauza sporului natural și a dezvoltării precare a industriei în 

regiune capabilă să absoarbă din surplusul brațelor de muncă provenite din mediul rural. Disperați, 

găgăuzii solicitau guvernatorului permisiunea de a pleca în Siberia, însă autoritățile invocau 

diverse motive pentru a bloca aceste strămutări. Solicitările găgăuzilor de a pleca în regiunile de 

peste Urali au continuat și în 1906, când fusese adoptată Legea cu privire la colonizare și reformă 
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obștească. Procesul ia amploare între anii 1909-1913, când 1893 de familii de bulgari și găgăuzi 

din județele Bender și Akkerman emigrează în partea asiatică a Rusiei.46 

 

Găgăuzii și românii în preajma Marii Uniri 

Studiile etnografice ale oficialilor ruși subliniau existența unor legături permanente între 

populațiile celor două maluri ale Prutului. Identitatea românească a populației din Basarabia era 

confirmată chiar și de către slavofilii locali, cum ar fi Skalikovski, care scria într-un jurnal al 

Ministerului de Interne că „locuitorii Basarabiei de Sus sunt în esență români, adică un amestec de 

slavi și romani, și fii ai Bisericii Ortodoxe”.47 Așadar, în termenii lui John Armstrong și Frederik 

Barth, românii din Basarabia constituiau în cadrul Imperiului Țarist un nucleu etnic, nu atât de 

bine închegat, dar care avea un set de simboluri și mituri fondatoare comune. Baza era lumea 

rurală, unde se concentra populația românească, așa că primele curente politice naționale pro-

românești din Basarabia avea ca public predilect țăranii români și intelectualii autohtoni. Mediul 

rural a reușit să „depoziteze” tot fundamentul românesc (moldovenesc) al viitoarei națiuni române, 

mai ales datorită caracterului tradiționalism și a rezistenței față de politicile de rusificare. De 

exemplu, Pavel Crușevan, reacționar basarabean antisemit, menționa că „Da, Doina este cântecul 

fatal al basarabeanului. În doină se aude plânsul acelui păstor, care, în fiecare societate, este spiritul 

omenesc. Și acest păstor deplânge soarta turmei sale pierdute de oi sau, mai exact, a turmei sale 

pierdute de basarabeni”.48 Așadar, existau toate ingridientele pentru a pune bazele mișcării 

naționaliste și în această îndepărtată gubernie țaristă, numită de contemporani „Italia rusească”. 

Începând cu secolul al XX-lea, în provincia moldovenească dintre Prut și Nistru s-au dezvoltat 

câteva curente politice antagoniste, concentrate în jurul unor publicații care fuseseră rapid 

suprimate de autoritățile țariste. Uni tinerii intelectuali basarabeni, plecați la studii la Universitatea 

din Dorpat (Tartu), în Estonia, au fost influențați de radicalismul intelectualilor din marile capitale 

imperiale, încercând astfel să răspândească ideile reformei agrare, ale votului universal și ale 

dreptății sociale în Basarabia. Alți tineri intelectuali erau susținuți de cercurile culturale din 
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Principate – Iași și București – mizau pe ideea naționalismului românesc ca principal instrument 

de transformare a vieții politice și culturale a regiunii. În același timp, vechile familii de boieri 

moldoveni din gubernie încercau să se folosească de revendicările acestora pentru a obține câteva 

concesii din partea autorităților țariste ți să-i liniștească astfel pe radicali. În schimb marii 

proprietari nonromâni rusificați sau reacționari, dar loiali Imperiului și țarului, trebuiau să găsească 

un echilibru între radicalismul socialist și naționalismul pro-românesc, insistând din partea 

autorităților o mai mare vigilență. 

Gândirea social-politică rusă din primii ani ai secolului al XX-lea a dus la nuanțarea 

revoluționarismului basarabean. Astfel, primele forme ale naționalismului pro-românesc „se 

născuse” încă în 1898, în cercul studenților basarabeni plecați la studii în Estonia. Aceștia devin 

ulterior figuri importante ale mișcării de eliberare națională din 1917-1918. Pun bazele unei 

organizații studențești secrete – Pământenia Basarabeană. Grupul menținea legături permanente 

cu intelectualitatea românească din Iași și organiza seri literare festive, „unde vorbeau românește 

și mâncau mămăligă cu brânză”.49 Printre personalitățile remarcante ale mișcării fuseseră Ion 

Pelivan și Pantelimon Halippa. Aceștia pun bazele Societății pentru Cultura Națională 

Moldovenească. Cu ajutorul Societății, sun puse bazele primului ziar „național-democratic” în 

limba română (tipărit în alfabet chirilic) - Basarabia pentru „a răspândi mesajul de redeșteptare 

națională printre țăranii din regiune”, care știau să citească doar cu alfabet chirilic.  Autorii 

articolelor (Halippa, Pelivan, avocatul Emanuil Gavriliță și profesorul Constantin Stere) susțineau 

„necesitatea reformei agrare, a autonomiei și autoguvernării Basarabiei, precum și introducerea 

limbii moldovenești în școli și în organizații administrative”. Ziarul este închis de autorități după 

ce sunt răspândite zvonuri că ar fi finanțat de un grup de iredentiști din Iași și publicarea poemului 

Deșteaptă-te, române!, în numărul din 1 martie 1907.  

Naționaliștilor pro-români li s-au opus atât reprezentanții vechii boierimi moldovenești, cu viziuni 

conservatoare și anti-reformatoar, precum și blocul radical creat în jurul membrilor locali ai uniunii 

octombriste – facțiunea de dreapta separată de democrații constituționali ruși în 1906. Grupul 

conținea reprezentanți ai dreptei extreme basarabene, cum ar fi Liga Rușilor Adevărați și Uniunea 

Poporului Rus, ai căror membri erau responsabili de instigarea pogromului din Chișinău din 1903. 
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Printre aceștia se numărau publicistul antisemit Pavel Crușevan, V. M. Purișkevici, conducătorul 

complotului pentru asasinarea lui Rasputin, precum și alți membri moderați ai elitei basarabene, 

care au reușit să obțină locuri în toate cele paru stări ale Dumei.50 

Influența politică pro-românească din Basarabia fusese totuși eclipsată după închiderea granițelor 

pe Prut, în contextul ascensiunii mișcării radicale de dreapta. Însă naționaliștii nu se dau bătuți, 

așa că reușesc să lanseze o nouă publicație în 1913 – Cuvântul moldovenesc. Starea de criză creată 

după declanșarea conflagrației mondiale în 1914 a permis elitei locale să trateze temele cu tentă 

politică într-un mod mai deschis, așa că Societatea pentru Cultură Națională Moldovenească se 

transformase într-un partid politic – Partidul Național Moldovenesc. 

Evenimentele din Basarabia îi încurajase pe intelectualii români să se implice în politica de 

promovare a ideii de conștiință românească și unitate politico-culturală a națiunii române, mai ales 

la sfârșitul anului 1917, când România suferise pierderi teritoriale în fața trupelor austro-germane. 

Iată de ce, intelectualitatea românească din Transilvania, Banat și alte regiuni au privit Basarabia 

drept obiectiv major de promovare a luptei naționale. Profesorii Stroescu și Stere au contribuit 

masiv în a susține cultural și financiar scriitorii basarabeni refugiați din Basarabia. Alți români s-

au implicat în înființarea de școli și biblioteci, formarea profesorilor și trezirea identității românești 

în întreaga Basarabie. Unul dintre ei era Onisifor Ghibu care își amintea că în 1918 „Românii din 

Basarabia au pierdut orice sentiment național ca urmare a idioțeniei sistematice a rusificării. Chiar 

și astăzi oamenii se numesc „moldoveni” dar se consideră mai degrabă frați cu rușii... decât cu 

românii, pe care politica de deznaționalizare îi înfățișează ca pe o națiune inferioară chiar și 

țiganilor”.51  

Mica elită politică și intelectuală a românilor au perceput procesele de rusificare, precum și 

mișcările reacționare la adresa curentului pro-românesc, drept o „insecuritate societală” la adresa 

comunității românilor din Basarabia, de aceea au reacționat cu toate mijloacele aflate la dispoziție 

pentru a contracare aceste amenințări. Acțiunile lor fusese facilitate și de existența unei „patrii din 

afară”, sau a legăturile primordiale cu o formațiune statală de origine medievală – Moldova, aflată 

atunci în componența României. Această transpunere a Patriei („patria-mumă”) a servit ca un 

catalizator al promovării conștiinței naționale în rândul populației, oricât de subdezvoltată era 
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aceasta. Altfel spus, modernitatea s-a așternut asupra tuturor comunităților, conștiente mai mult 

sau mai puțin că pot deveni națiuni, însă fiecare a reacționat diferit , în fucție de mai mulți factori 

situaționali. 

Un exemplu elocvent este cel al găgăuzilor, care nu au avut parte de un „naționalism” alimentat 

de vre-o „patrie din afară”. De asemenea, elementele de probare a unei „conștiințe comune”, deși 

existau (limba găgăuză, religia ortodoxă, portul național, tradițiile, obiceiurile etc.), fuseseră lăsate 

la nivelul culturii tradiționale, țărănești, fără să depășească caracterul rural. Nu se putea vorbi 

despre existența unei „intelectualități găgăuze” la acea vreme, de aceea comunitatea reacționase 

apatic la evoluțiile socio-politice din Imperiul Țarist. Găgăuza nu era cunoscută ca o limbă cu 

scriere proprie și nici nu existau publicații tipărite în jurul cărora să se cristalizeze o mișcare 

naționalistă. Singura mișcare socială consemnată în arhivele țariste fusese revolta din Comrat, din 

iarna anului 1906. Aceasta fusese impulsionată atât de revoltele democratice din St. Petersburg, 

cât și de Manifestul imperial din octombrie 1905. Istoricii găgăuzi consideră că pe lângă 

revendicările social-economice (scutirea de taxe, interzicerea serviciului militar obligatoriu, 

introducerea serviciilor medicale gratuite, învățământ gratuit în limba maternă etc.), existau și 

revendicări de ordin politic, materializate în proclamarea „republicii autonome din Comrat” 

conduse de un cerc de studenți găgăuzi în frunte că Andrei Galațan.52 Aceasta avusese o existență 

scurtă de doar cinci zile, în timp ce „instigatorii” fuseseră încarcerați pentru acte de nesupunere.53  

Dincolo de acest episod, singurul exponent al intelectualității găgăuze fusese clericul și educatorul 

Mihail Ciachir – un inițiator al cărților tipărite în română și găgăuză în Imperiul Rus. Preotul 

apelase în 1904 la Sf. Sinod pentru a i se permite să publice primele cărți în limba găgăuză, așa că 

traduce pasaje din Vechiul Testament și Evanghelia după Matei.54 

Desigur că, la nivelul comunităților rurale găgăuze, legăturile primordiale (etnosimbolurile) se 

transmiteau în continuare pe cale orală, dar acestea nu au reușit să genereze o mișcare națională 

„de eliberare”. În primul rând, din cauza statutului lor de „coloniști pe pământurile țariste”, ceea 

ce presupune și existența unui sentiment mai puternic de loialitate față de autoritățile țariste, 

comparativ cu românii autohtoni, mult mai reticenți față de politicile autorităților. În al doilea rând, 
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procesul de rusificare promovat de autorități (în toate cele trei nivele) prinsese rădăcini în aceste 

comunități, ceea ce a lăsat limba găgăuză pe planul doi; și să nu uităm că acea „conștiință și 

identitate comună” erau cu atât mai greu de constituit din moment ce lipsea așa-numitul „motor 

etnosimbolic” al statalității pre-moderne. Găgăuzii, fuseseră permanent în contact cu alte grupuri 

etnice, ceea ce le-a diminuat destul de mult „conștiința insecurității societale”, acceptând tot mai 

mult „împrumuturi” de obiceiuri, cuvinte, arhitectură etc. Autoritățile țariste au reușit să le 

imprime adstratul național rusesc, afectându-le în mod substanțial identitatea găgăuză. 
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