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Ce este securitatea? 

 Se referă la percepția unei amenințări la adresa 

existenței (unei persoane, grup, comunități, 

entități statale etc.);

 Natura amenințărilor va varia în funcție de 

sectoare și nivelurile de analiză;

 Sectoare: politic, economic, societal, ecologic și 

militar;

 Nivele: sisteme internaționale, subsisteme 

internaționale, unități, subunități



Cadrul de analiză al Școlii de la Copenhaga

 Barry Buzan, Ole Wæver și

Jaap de Wilde

„Securitatea: un nou cadru 

de analiză”



Națiunile supraviețuiesc? 

Națiunile supraviețuiesc în funcție de 

abilitatea acestora de a menține sau

reproduce o limbă, un set de obiceiuri

sau caracterele unei identități etnice

 (Barry Buzan, Popoarele, statele și frica, 

ed. a II-a, trad. Vivia Săndulescu, 

Chișinău, Cartier, 2014, p. 43)



Securitatea societală = „securitate a 

identității”

 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”



Confuzia conceptuală a termenului de 

„națiune”

 „...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” (Clifford Geertz)



Teorii ale naționalismului și abordare a 

identității naționale

 Modernismul;

 Teorii „alternative”: teorii primordialiste și etno-

simbolice;

 Tom Nairn, Michael Hecher, Ernest Gellner, C. Tilly, 

Anthony Giddens, J. Breuilly, precum și Elie Kedurie

(modernism)

 Edward Shils, Clifford Geertz, Steven Grosby, Pierre van 

den Berghe, Anthony Smith, John Hutchinson și John 

Armstrong (primordialism și etnosimbolism)



Primordialism cultural 

 Legăturile primordiale de rudenie și religie rămân

esențiale în cadrul societăților moderne cu „solidarite

mecanică”;

 Există o continuitate între simboluri și ceremoniile 

publice



Etnosimbolism

 Continuitate între formațiunile medievale (uneori chiar 

antice), etnice sau ale regatelor cu națiunile moderne;

 Legătura este mai degrabă accidentală;

 Supraviețuirea unei națiuni depinde în mare măsură de 

simboluri (comunicarea, miturile fondatoare, portul, 

etc.);

 Se bazează pe un nucleu etnic;

 A. Smith: Națiunea este „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”.



Ingineria identitară în Basarabia

 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 fusese implementat prima data în timpul ocupațiilor ruse din 

perioada războaielor ruso-turce;

 Faza timpurie: 1806-1812 / Faza intensificată: 1812-1917



Politica de rusificare

 Rusificarea implementată de autoritățile țariste a avut

două etape distincte (1812-1827 și 1828-1917), vizând trei

componente esențiale: 

 politico-administrativă; 

 demografică;

 educațional-bisericească.



Consecințe (I)

 Înregistrarea uniui spor al populației din provincie 

(oblast’ și apoi gubernie) – 33 loc./km²;

 Scăderea populației române din provincie în raport cu 

minoritățile naționale colonzate/strămutate (1817 – 76% 

români, iar în 1897-56% români);

 Ruralizarea și defavorizarea populației majoritare în 

raport cu minoritățile, concentrate mai ales în târguri și 

orașe;

 În 1912, din totalul de 468 de familii nobiliare, doar 137 

mai erau din nobilimea veche românească;

 Ponderea românilor rezidenți în mediul urban – 14,2% (vezi 

și structura populației din Basarabia).



Structura populației



Orașele Basarabiei

„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 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”
(Ștefan Ciobanu, Basarabia. Monografie, 1926)



Identități structurale

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



Consecințe (II)

 Formarea unei identități colective distincte atât 

pe orizontală (oraș-sat), cât și verticală 

(moldoveni/basarabeni-români);

 Rata scăzută a alfabetizării românilor (sub 10% în 

1917), spre deosebire de cea a coloniștilot 

germani – 63%, evreilor – 50%, rușilor – 40% și 

bulgarilor – 31% (alfabetizarea populației din 

România la nivelul anului 1913 era de 39,3%);

 Propagarea sectarismului religios (inochentismul și 

studismul);





„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”

(Zamfir Ralli-Arbore, „Basarabia în secolul al XIX-lea”)

Zamfir Ralli-Arbore despre basarabeni



Coloniștii găgăuzi (I)

 Au fost colonizați de către autoritățile țariste pe teritoriile din 
sudul Basarabiei eliberate de tătarii-nogai;

 Obiectivul: popularea și valorificarea economică a provinciilor 
cucerite & securizarea frontierelor de sud-vest cu populații 
loiale Imperiului;

 Colonizarea s-a produs în mai multe „valuri”, spre sfârșitul 
secolului al XVII-lea și secolul al XVIII-lea;

 Este o comunitate etnică de origine uzo-cumană și elemente 
selgiukide;

 Locul etnogenezei găgăuzilor este Peninsula Balcanică (nordul 
Macedoniei și Bulgaria de astăzi), tot aici adoptă creștinismul, în 
defavoarea islamismului;

 Sunt colonizați împreună cu bulgarii și se pare că vorbeau atât 
limba română, cât și bulgară sau tătară. În primele statistici 
țariste apar înregistrați la un loc cu bulgarii.



Coloniștii găgăuzi (II)



Românii din Basarabia în preajma Unirii

 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;

 Curentele politice locale s-au dezvoltat în jurul unor publicații în 

limbile română (de tranziție) și rusă, abia la începutul sec. XX;

 Promotorii erau studenții plecați la studii în Imperiu (Estonia), 

cum ar fi Pantelimon Halippa și Ion Pelivan;

 Publicații: Basarabia, Cuvînt moldovenesc, Bessarabeț, 

Luminătorul etc.

 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



Publicații basarabene (începutul sec. XX)



„Naționalismul găgăuz” difuz

 Chiar dacă existau toate ingridientele declanșării unei mișcări 

naționale/naționaliste în zonele locuite de găgăuzi (limba 

găgăuză, religia ortodoxă, portul național, tradițiile, 

obiceiurile etc.), aceasta nu s-a produs din cauza mai multor 

factori:

 Cultura tradițională țărănească, aflată la periferia culturii 

populare din Basarabia;

 Conștiință identitară atomizată (localistă) sau religioasă;

 Lipsa unui sistem de scriere a limbii găgăuze;

 Absența unei elite intelectuale a găgăuzilor;

 Rata scăzută de alfabetizare a populației (sub 6%);

 Absența unor publicații (ziare, broșuri informative, jurnale, 

cărți bisericești etc.)

 Loialitatea și „supunerea” asumată față de stăpânirea țaristă;



Mihail Ciachir (1861-1938)

 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



Răscoala din Comrat (ianuarie 1906)

 Fusese declanșată în ianuarie 1906 

de un cerc de studenți găgăuzi 

conduși de Andrei Galațan;

 Inspirată de „revolta 

decembriștilor”;

 Se baza pe revendicări socio-

economice: scutiri de taxe, 

renunțarea la serviciul militar 

obligatoriu, servicii medicale 

grauite, învățământ gratuit în 

limba găgăuză, etc.

 Istoricii consideră că ar fi existat și 

revendicări politice, rezultând 

Republica de la Comrat (de 5 zile).



1917-1918

 Haosul creat de război și revoluție după 1914, au determinat mișcările 

naționale pro-românești să treacă la acțiune;

 Revendicări: reforme socio-economice și autonomie politică;

 Câteva organizații militare și sociale (nuclee naționale grupate în 

jurul unor publicații) pledau pentru crearea unui organism 

reprezentativ moldovenesc – Sfatul Țării (primăvara anului 1917);

 Ideea de creare a Sfatului Țării fusese promovată prin intermediul 

ziarului Cuvânt moldovenesc;

 Congresul militar al moldovenilor organizat pe 20 octombrie 1917. Pe 

24 octombrie declară autonomia Basarabiei și Consiliul Sfatului Țării

 2 decembrie 1917 – proclamarea Republicii Democratice Moldovenești 

în cadrul Rusiei federale.

 Decembrie 1917 – trupele țariste bolșevizate trec Prutul și își 

instalează cartierul general la Chișinău (filiala RUMCEROD-ului)

 6 ianuarie 1918 – incidentul din gara Chișinău



1918
 10 ianuarie 1918 – trupele române intervin în Basarabia la 

solicitarea Directoratului General de la Chișinău

 24 ianuarie 1918 – proclamarea independenței Republicii 
Democratice Moldovenești (Basarabia), în urma eliberării 
teritoriului de bolșevici și amenințărilor din partea 
Ucrainei;

 27 martie 1918 – Sfatul Țării votează „cvasiunanim” unirea 
Basarabiei cu România (86 voturi pro, 3 împotrivă și 49 s-
au abținut/nu au participat).

 Etnicii găgăuzi erau reprezentanți prin 8 deputați în 
cadrul Sfatului Țării.
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