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Ștefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, coord. Ioan Scurtu, 
Iași: Editura Tipo Moldova, 2017, 344 p. 

Ștefan Ciobanu s-a născut la 11 noiembrie 1883 în 
Talmaza, județul Tighina, Basarabia, afl ată în Imperiul 
țarist și a decedat la 28 februarie 1950 la București. A 
fost un mare istoric și academician, autor al unor lu-
crări reprezentative despre literatura română veche, 
cultura românească în Basarabia, de sub ocupație ru-
sească, demografi a Basarabiei etc. Ștefan Ciobanu a 
fost un susținător fervent al introducerii limbii române 
în școlile din Basarabia și s-a implicat, într-o manieră 
remarcabilă, ca vicepreședinte al Academiei Române 
între 1944-1948, pentru susținerea culturii Basarabiei, 
provincie pierdută de Statul român în 1940. .

Dintre operele autorului, doresc să amintesc câteva 
și anume „Cultura românească în Basarabia sub stăpâ-
nirea rusă”, publicată la Chișinău în 1923, „Biserici vechi din Basarabia. Din bibliote-
cile rusești. Anuarul Comisiei Monumentelor istorice”, publicată la Chișinău în 1925, 
„Chișinăul (monografi e)”, 1925, „Unirea Basarabiei. Studiu și documente cu privire 
la mișcarea națională din Basarabia la anii 1917-1918”, publicată la București, în 1929, 
„Din istoria mișcării naționale în Basarabia”, Chișinău, 1933, „Începuturile scrisu-
lui în limba românească”, Imprimeria Națională, București, 1941, „Istoria Literaturii 
Române Vechi”, Imprimeria Națională, București, 1947 și altele.

Lucrarea de față, „Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă”, a fost 
publicată la Chișinău în 1923, în primă ediție, iar mai apoi în 2017, ca parte a unei serii 
de 100 de volume dedicate Centenarului Marii Uniri 1918-2018, coordonate de prof.
Ioan Scurtu.

În „Argumentul” de început al cărții, Ioan Scurtu face o scurtă prezentare a celor 
100 de volume publicate cu ocazia Centenarului Marii Uniri, lucrările fi ind ordona-
te pe trei secțiuni după perioadele istorice în care au fost publicate. Autorul, Ștefan 
Ciobanu, argumentează lucrarea în Prefața asupra ediției, nădăjduind că lucrarea va 
contribui, totuși, cu ceva, la cunoașterea mai de aproape a sufl etului poporului ro-
mânesc din Basarabia, atât de mult ignorat și de aceea atât de mult expus aprecierilor 
greșite.

Lucrarea este structurată pe nouă capitole, fi ecare având mai multe subcapitole. 
Cele nouă capitole sunt: „Basarabia în anul 1812”, „Tipăriturile bisericești”, „Cărțile 
didactice românești din Basarabia”, „Limba românească în biserică și instituțiile de 
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stat din Basarabia”, „Limba românească în școala basarabeană”, „Teatrul românesc în 
Basarabia”, „Scriitori Basarabeni”, „Publicațiile periodice românești” și „Studii rusești 
asupra trecutului și culturii Românilor”.

În Capitolul I, intitulat „Basarabia în anul 1812”, autorul, expune cronologic eve-
nimentul istoric când, prin Tratatul de la București din 16/28 mai 1812, Basarabia este 
anexată Rusiei și reacția de împotrivire a populației basarabene, până la Regulamentul 
așezământului regiunii Basarabia, lege dată de împăratul Alexandru I pentru a îndulci 
regimul. Oamenii și-au exprimat nemulțumirea, în mai multe rânduri prin scrisori 
adresate autorităților, iar sate întregi au părăsit regiunea, pentru a se refugia în peste 
Prut.

În Capitolul al II-lea, „Tipăriturile Bisericești”, autorul prezintă rodnica activitate, 
pe terenul cultural românesc în Basarabia, a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni 
și înfi ințarea tipografi ei eparhiale din Chișinău. Cea dintâi carte bisericească tipărită în 
tipografi a eparhială din Chișinău a fost Liturghia de la 1815, tradusă din limba slavonă 
de către mitropolit, mai apoi un Molevnic, Catihisis, Ciaslovul, Noul Testament și Biblia 
în 1819. După moartea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, munca lui este con-
tinuată de discipolul acestuia Dimitrie Sulima, în calitate de Arhiepiscop al Basarabiei 
de origine ucraineană, dar care a desfășurat o impresionantă campanie de promovare 
a limbii românești în Basarabia prin traducerile din slavonă și tipăriturile în limba ro-
mână.

Capitolul al III-lea intitulat „Cărțile didactice din Basarabia”, relatează istoria tipă-
riturilor didactice românești din Basarabia, începând cu Bucoavna de la 1814-1815 până 
la cărțile de gramatică tipărite în 1912 (peste 25 de manuale).Această statistică dove-
dește că poporul românesc din Basarabia simțea nevoia de școală în limba română și 
se lupta pentru această școală. Manualele lui I. Hâncu și ale lui I. Doncev, abecedarul 
autorului necunoscut, fac cinste literaturii didactice nu numai basarabene, ci și cultu-
rii românești în general. În următoarele două capitole, „Limba românească în biserică 
și în instituțiile de stat din Basarabia” și „Limba românească în școala basarabeană”, 
sunt prezentate aspecte cu privire la limba română în serviciul divin și în corespon-
dență, viața culturală în mănăstiri, limba română în administrația civilă, Zemstvele 
(instituțiile cu caracter local gospodăresc), la înfi ințarea Seminarului de la Chișinău și 
introducerea limbii române în programul Seminarului, școlile lancasteriene și încercă-
rile de a introduce limba maternă în școală după 1905. Teatrul românesc în Basarabia, 
așa cum este intitulat 

Capitolul al VI-lea al lucrării, amintește cum că primele reprezentații de acest gen 
din regiune ar fi  avut loc după 1850, începând cu reprezentațiile lui Teodorini, ale tru-
pei lui Nicolae Luchian, și artiști precum Costache Bălănescu, Gr. Manolescu și Aristița 
Romanescu. Din aceste date reiese că, cu toată asprimea regimului străin în Basarabia 
au fost și începuturi de teatru românesc. Aceste reprezentații aveau un caracter mai 
mult sau mai puțin accidental, dar căldura cu care publicul îi primea dovedea că, și în 
acest colț de lume, domnea un spirit, care tindea spre organizarea unei vieți naționale. 
Dintre toate provinciile românești robite de vecini, Basarabia a fost cea mai săracă în 
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manifestările ei literare. Dacă Ardealul a lăsat o urmă adâncă în istoria literaturii ro-
mânești, iar Bucovina, cel puțin a avut o literatură care satisfăcea cerințele sufl etești ale 
românilor bucovineni, Basarabia în lunga ei înstrăinare a rămas neroditoare în ogorul 
literar. 

În capitolul VII, intitulat „Scriitori basarabeni”, autorul descrie, cu exemple, opera 
celor câțiva scriitori izolați care s-au dezvoltat în mediul basarabean și anume: Teodor 
Vârnav, Ioan Sârbu, Alexis Nacco, Gheorghe Păun, Matei Donici, Tudose Roman și 
Alexie Mateevici. În Basarabia afl ată sub regimul rusesc au fost și încercări de publi-
cistică, au fost încercări de a scoate reviste și ziare în limba română. În penultimul 
capitol, intitulat „Publicațiile periodice românești”, autorul amintește câteva, cele mai 
importante: Buletinul Eparhiei Chișinăului din anii 1867-1871, Basarabia, Viața Basarabiei, 
Moldovanul, Basarabia Reînnoită, Luminătorul, Făclia țării, Glasul Basarabiei, Cuvânt 
Moldovenesc, Calendare moldovenești, Școala Moldovenească.

În ultimul capitol, care se numește „Studii rusești asupra trecutului și culturii 
Românilor”, autorul consideră că lucrarea de față nu ar fi  completă dacă nu ar atinge 
chestiunea operelor literare sau științifi ce, în rusește, a românilor basarabeni. Dintre 
aceștia, autorul se oprește asupra Notițelor de călătorie ale lui A. Sturdza, scrierilor lui 
C.C. Stamati și I. Frățiman, cercetărilor lui Gh. Gore,și L. Casso, lucrărilor istorice ale 
lui A. Nacco, Ioan Halippa și operelor Comisiunii savante a arhivelor guvernământului 
Basarabiei. Cultura românească în Basarabia, de sub stăpânirea rusească, s-a manifes-
tat în mai multe direcții, dar cea mai statornică și mai puternică instituție, în această 
privință, a fost Biserica. Preoțimea din Basarabia, trecută în mare parte prin școala 
de la Socola, constituia în acea vreme clasa intelectuală a Basarabiei, avea tradițiile ei 
moldovenești și cele mai strânse legături cu poporul. Acestă preoțime conservatoare 
nu se putea împăca cu regimul rusesc, de aceea sunt dovezi că mulți preoți fugeau 
peste Prut. Toată corespondența bisericească, toate actele bisericești, condicile, inven-
tariile, actele stării civile se făceau numai în limba română și tot în limba română se 
înaintau consistoriului din Chișinău. Aceasta a durat până la 1871 când Arhiepiscopul 
Chișinăului și Hotinului, Pavel, unul dintre cei mai înverșunați dușmani ai neamului 
românesc din Basarabia, a dat ordin ca toată corespondența bisericească să se facă în 
limba rusă. Așadar, Basarabia la începutul secolului al XIX-lea avea cultura ei proprie, 
națională, avea școli și cărturari, nu se deosebea prin nimic din acest punct de vedere 
de Moldova de peste Prut. Având în vedere gradul de cultură din Estul Europei din 
acea vreme, această cultură, cu toate împrejurările grele prin care a trecut Basarabia, 
era destul de dezvoltată.

Cora BRUMARU


