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Harta guberniei Basarabia. 1883

Arhivele nu sunt simple depozite de acte vechi,
ci adevărate laboratoare de cercetare științifică.
Nicolae Iorga
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C

rearea comisiilor guberniale ştiinţifice a arhivelor a marcat jaloane importante în domeniul salvgardării şi studierii izvoarelor scrise, a monumentelor de istorie şi cultură, constituind în
timp un şir de evenimente de anvergură mult aplaudate de contemporanii
lor şi înalt apreciate de posteritate. Activitatea acestor comisii s-a soldat cu
crearea arhivelor istorice guberniale, cu colectarea, sistematizarea şi conservarea surselor de arhivă de valoare istorică, cu organizarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice ale documentelor de arhivă şi antichităţilor,
cu fundamentarea arhivisticii ca importantă ramură auxiliară a ştiinţelor
istorice. Printre cele 40 de comisii guberniale ştiinţifice ale arhivelor, fondate până în 1917 în Rusia imperială1, se înscrie şi cea din Chişinău, a cărei
valoare autentică a fost ignorată şi subestimată de istoriografia sovietică,
fiind doar nominalizată fără a deveni subiectul unor studii speciale.
Abia în 1998, în legătură cu marcarea a 100 de ani de la fondarea
Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia, s-a sesizat o
atenţie sporită faţă de această instituţie ştiinţifico-culturală. A fost organizat Simpozionul naţional Centenarul Comisiunii * Ştiinţifice a Arhivelor
din Basarabia (15 septembrie 1998), rapoartele şi comunicările ştiinţifice
prezentate fiind apoi publicate în Anuarul Arhivelor Republicii Moldova
PERGAMENT (II, 1999), au fost publicate articole la acest subiect, semnate de Elena Ploşniţă2, Maria Danilov3 şi de alţi cercetători. În studiile de
referinţă despre Comisia arhivelor sunt abordate succint istoricul constituirii şi activitatea instituţiei, crearea muzeului şi a bibliotecii, viaţa şi activitatea ştiinţifică a unor membri, în special a personalului de conducere
(Nicolae Codreanu, Alexandru Krâlov, Ioan Halippa, Pavel Dicescu, Paul
* În perioada interbelică termenul rusesc „комиссия” a fost tradus şi
„comisiune”, noţiune utilizată şi astăzi de unii cercetători.
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Gore), multe alte aspecte ale acestui fenomen istoric remarcabil rămânând
în continuare în umbră.
Instituirea Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Chişinău
se înscrie în lanţul orientărilor şi schimbărilor ce s-au produs în Basarabia
şi în Imperiul Rus în a doua jumătate a secolului XIX. La intersecţia anilor ’80  – ’90 ai secolului XIX, în Rusia imperială a luat fiinţă şi amploare
aşa-zisa „mişcare arhivistică”. Conceptual această mişcare a evoluat de la
o abordare utilitară a problemelor de arhivistică (selectarea, ordonarea şi
conservarea permanentă a dosarelor de arhivă, a surselor scrise şi a documentelor de importanţă istorică) până la formularea, în aspect teoretic
şi practic, a unor probleme şi sarcini de studiere a istoriei şi culturii unităţilor administrativ-teritoriale (gubernii, regiuni etc.) şi a formaţiunilor
etnico-naţionale (sau locale, utilizând terminologia timpului). Extinderea
ariilor de preocupare şi reorientarea obiectivelor fundamentale spre valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local au stimulat apropierea
elitelor (intelectuale, publice şi sociale) de ideile curentului arhivistic al
gândirii ştiinţifice. „Mişcarea arhivistică” a fost generată de câţiva factori:
pe de o parte, de situaţia deplorabilă ce s-a creat, la nivel local, în cadrul
arhivelor departamentale şi de persistenţa pericolului nimicirii documentelor de valoare istorică depozitate în aceste arhive, iar pe de altă parte, de
necesitatea salvgardării şi valorificării izvoarelor scrise şi a documentelor
istorice de arhivă, precum şi a monumentelor de istorie şi cultură, prin
intermediul depistării, selectării, sistematizării şi studierii lor competente.
Obiectivul principal al acestei mişcări îl constituia organizarea, la nivelul cerinţelor moderne, a arhivelor istorice guberniale şi desfăşurarea
unui spectru larg de acţiuni şi activităţi care să intensifice valorificarea
patrimoniului istoric şi cultural. Crearea unor astfel de comisii devenise
extrem de oportună şi importantă îndeosebi pentru regiunile naţionale
periferice, precum era Basarabia, în care, în virtutea concursului de împrejurări istorico-politice, încă nu existau instituţii de învăţământ superior şi nu erau tradiţii de studii şi cercetări ştiinţifice. Intelectualii basarabeni vedeau în asemenea comisii o şansă reală (şi poate unică în felul ei
în condiţiile lipsei, la moment, a altor posibilităţi) de a constitui structuri
ştiinţifice autohtone pentru studierea şi valorificarea, în toată diversitatea
sa, a trecutului istoric şi cultural al Moldovei în ansamblu şi al Basarabiei
în particular. Probabil, prin aceasta se explixă şi faptul că intelectualii şi
6
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nobilii basarabeni constituiau o prezenţă relativ ponderabilă în rândurile
membrilor activi şi susţinători ai Comisiei, o parte dintre care ulterior au
devenit militanţi şi adepţi ai mişcării naţional-culturale din Basarabia.
Oportunitatea întemeierii arhivelor istorice guberniale era deter
minată, după cum s-a menţionat mai sus, de trista realitate de atunci în
domeniul arhivisticii locale, caracterizată prin prezenţa „celei mai teribile
dezordini”4. Instituirea funcţiei de arhivar şi crearea comisiilor departamentale de selectare, clasare şi conservare a documentelor depozitate în
arhivele din subordine, care în activitatea lor se conduceau de propriile
regulamente şi interese departamentale, nu s-au soldat cu efectul scontat.
Lipsa spaţiului pentru depozitarea dosarelor, condiţiile precare de păstrare
a documentelor, insuficienţa cadrelor cu o pregătire profesională şi competente în domeniul arhivisticii, stabilirea termenului (10 ani) de păstrare
a documentelor în arhivele curente departamentale – toate aceste circumstanţe au dus la distrugerea masivă a dosarelor de arhivă. Pretutindeni au
fost constatate multiple cazuri „de cea mai grosolană ordonare a arhivelor”, de nimicire a documentelor, inclusiv a celor de valoare istorică importantă, cu menţiunea „nu conţin nici un fel de fapte istorice”5, cauzânduse astfel pierderi irecuperabile în vederea reconstituirii ştiinţifice a trecutului istoric. Distrugerea în masă a dosarelor din arhivele guvernamentale
curente locale deveniseră un fenomen obişnuit. Acest fapt l-a relatat cu
durere în suflet cunoscutul istoric şi arhivist din Basarabia Ioan Halippa
în studiul Privire generală asupra arhivelor guvernamentale principale din
oraşul Chişinău cu o schiţă despre activitatea fostelor comisii pentru cartarea acestor arhive6.
Începând cu a doua jumătate a secolului XIX, au fost lansate mai multe iniţiative privind promovarea schimbărilor în
domeniul activităţii arhivistice7. Lider al
„mişcării arhivistice” a devenit Nicolae V.
Kalaciov8, unul dintre cei mai competenţi
specialişti în materie din Rusia imperială.
În calitate de director al Arhivei din Moscova a Ministerului Justiţiei, el a formulat, la
primele două congrese de arheologie (1869
Nicolae V. Kalaciov
şi 1871), o serie de propuneri de ameliorare
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a situaţiei arhivistice, care vizau două aspecte principiale. Prima problemă
ţinea de divizarea arhivelor în arhive de informare curentă pe lângă fiecare
instituţie şi arhive centrale istorice. Arhivele centrale, la rândul lor, urmau
a fi constituite din două tipuri: a) locale – pentru păstrarea temporară şi
selectarea documentelor şi b) pe lângă ministere – pentru conservare permanentă. Se solicita, de asemenea, ca arhivele centrale să fie organizate
atât în capitalele Rusiei (la Sankt Petersburg şi Moscova), cât şi în alte oraşe importante ale imperiului. A doua problemă şi propunere de principiu
viza crearea pe lângă toate tipurile de arhivă a comisiilor de selectare a
dosarelor de arhivă şi înfiinţarea unei comisii arhivistice principale de avizare a proiectelor de nimicire a documentelor din arhivele centrale9.
În 1873, pe lângă Ministerul Învăţământului a fost constituită Comisia interimară interdepartamentală specială pentru organizarea arhivelor,
condusă de N.V. Kalaciov, fapt după care s-a sesizat o îmbunătăţire a situaţiei la nivel central. La nivel local, însă, unde recomandările congreselor
arheologice erau ignorate, starea lucrurilor continua să fie gravă. La cel
de-al III-lea Congres Arheologic (1874), N. Kalaciov lansează ideea creării
în gubernii, pe de o parte, a arhivelor centrale istorice care urmau să colecteze şi să conserve documentele istorice, iar pe de altă parte, a societăţilor
istorice care trebuiau să valorifice ştiinţific aceste documente, să pregătească specialişti pentru activitatea istorico-arheografică şi să întreţină relaţii cu autorităţile centrale şi publicul local. Fondarea unei arhive istorice
se preconiza şi în or. Chişinău. Dezvoltând această idee a sa, la Congresul
Arheologic al IV-lea (1877) N. Kalaciov propune ca societăţile istorice locale să fie responsabile de salvarea documentelor inutile organelor locale
şi de formarea în baza acestora a arhivelor istorice10.
Ulterior, profitând de statutul său de membru al Academiei Imperiale
de Ştiinţe din Rusia şi de director al Institutului de Arheologie (fondat
în 1877), N.V. Kalaciov prezintă lui D.A. Tolstoi, ministru de Interne şi
preşedinte al Academiei de Ştiinţe,11 proiectul de organizare a comisiilor
guberniale ştiinţifice a arhivelor, de creare a arhivelor istorice şi a mu
zeelor pe lângă ele. Acest proiect devine în curând propunerea oficială a
Academiei de Ştiinţe12.
Fiind îngrijorată de păstrarea dosarelor şi a documentelor în arhivele
departamentale la nivel gubernial şi regional, precum şi a diverselor an8
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tichităţi care ar putea fi valoroase şi utile pentru elaborarea istoriei naţionale, Academia de Ştiinţe a constatat că ordonarea, selectarea şi nimicirea
dosarelor depozitate în arhivele guvernamentale locale se efectuează fără
participarea specialiştilor capabili să analizeze manuscrisele vechi şi să
aprecieze la justa valoare importanţa lor istorică pentru ştiinţă. Ca urmare
a incompetenţei şi neprofesionalismului funcţionarilor organelor locale,
multe documente şi surse scrise sunt nimicite şi pierdute pentru totdeauna. Pentru a evita pierderea unor asemenea surse vechi, Academia de Ştiinţe a considerat necesar de a antrena la examinarea dosarelor de arhivă şi
a documentelor particulare persoane cu o pregătire ştiinţifică corespunzătoare. Se solicita de a organiza în acest scop comisii ştiinţifice guberniale,
iar documentele selectate să fie păstrate în arhivele guberniale istorice instituite în mod special. Se propunea, de asemenea, ca respectivele comisii
ştiinţifice să aibă o subordonare dublă – Institutului Imperial de Arheologie din Sankt Petersburg (supraveghere ştiinţifică) şi guvernatorului13.
Opinia Academiei de Ştiinţe şi proiectul Regulamentului Cu privire la
arhivele guberniale istorice şi comisiile ştiinţifice guberniale ale arhivelor au
fost remise, în luna martie 1884, Ministerului Afacerilor Interne, iar acesta, la rândul său, le-a înaintat guvernului rus spre examinare, la care a fost
anexată şi nota aprobativă a împăratului Aleksandru al III-lea din 15 martie 188414. La 3 aprilie 1884 Comitetul de Miniştri a examinat şi a aprobat
proiectul Regulamentului respectiv, care, după confirmarea acestuia, la 13
aprilie 1884, de către împăratul Aleksandru al III-lea, la 17 aprilie a fost
perfectat ca hotărâre de guvern15. Regulamentul a fost publicat în acelaşi
an cu titlul Comunicat circular al locţiitorului Ministrului Afacerilor Interne către guvernatori, semnat de viceministrul şi senatorul P. N. Durnovo16.
Pentru început, cu titlu de experiment, au fost instituite doar 4 comisii ştiinţifice ale arhivelor în guberniile Tver, Tambov, Reazan şi Oriol, în restul
urmând a fi create, cu acordul ministrului de Interne, în cazul dacă va fi
nevoie şi dacă vor fi resurse financiare pentru aceasta17.
Conform Regulamentului, pentru concentrarea şi păstrarea permanentă a dosarelor şi documentelor inutile pentru lucrările curente de
secretariat, dar importante din punctul de vedere al valorii lor istorice,
se instituie arhive istorice locale. Adunarea şi ordonarea dosarelor şi a
documentelor indicate erau atribuite Comisiei Guberniale Ştiinţifice a
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Arhivelor. Comisia se forma, cu acordul comun al guvernatorului, al directorului Institutului de Arheologie şi al ministrului de Interne, din persoane care pot fi utile Comisiei şi cauzei arhivistice graţie cunoştinţelor şi
străduinţei lor. Preşedintele, adjunctul şi secretarul (administratorul) erau
aleşi la prima şedinţă generală a Comisiei. Guvernatorul devine în mod
obligatoriu curatorul Comisiei, adică cel care supraveghează activitatea ei.
El participă la adunările generale ale Comisiei, avizează procesele-verbale
ale şedinţelor şi demersurile oficiale ale Comisiei către diferite organe şi
instituţii. Atribuţiile directe ale Comisiei, specificate în art. 5 al Regulamentului, erau foarte restrânse, având o orientare pur arhivistică. Ele prevedeau: a) examinarea în arhivele departamentale guberniale şi judeţene
a dosarelor şi a documentelor preconizate pentru nimicire şi selectarea
celor ce prezintă interes ştiinţific pentru a fi predate arhivelor istorice la
păstrare permanentă; b) alcătuirea inventarelor şi a indicilor pentru dosa
rele şi documentele selectate;
c) ordonarea lor într-o succesiune accesibilă pentru cercetări ştiinţifice. La finele fiecărui an, copiile inventarelor şi
ale indicilor, precum şi dările
de seamă despre activitatea
arhivistică urmau să fie prezentate Institutului de Arheologie. Totodată, art. 7 al Regulamentului admitea o anumită
extindere a spectrului de activităţi ale Comisiei ştiinţifice.
Indiferent de obligaţiile lor
directe, aceste comisii puteau,
în funcţie de circumstanţele
locale, să includă în aria preocupărilor proprii identificarea, descrierea şi tălmăcirea
diverselor surse scrise vechi
Basarabia. Carte poștală. 1856 (față)
şi antichităţi18.
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În discursurile sale, susţinute în anii 1884–1885 cu ocazia formării
comisiilor ştiinţifice în unele gubernii din zona centrală a Rusiei, Nicolae
V.  Kalaciov promova insistent ideea că acestea trebuie să-şi consacre munca şi preocupările studierii ţinutului natal sub aspect istoric, geografic şi
etnografic, efectuării săpăturilor arheologice şi cercetării subsolului. El îşi
exprima speranţa că arhivele istorice, muzeele şi expoziţiile organizate pe
lângă ele vor deveni un centru de culturalizare a poporului, contribuind la
educarea dragostei faţă de ţinutul natal, de trecutul lui istoric şi cultural19.
Marea problemă cu care s-au confruntat comisiile în procesul de organizare şi asigurare a activităţii lor era insuficienţa de specialişti calificaţi
şi de mijloace financiare. În demersul Academiei de Ştiinţe către Ministerul Afacerilor Interne se propunea asigurarea financiară a comisiilor
din contul mijloacelor Institutului de Arheologie şi din subsidiile organizaţiilor guvernamentale şi obşteşti interesate de descrierea şi ordonarea
calificată a materialelor din
arhivele proprii20. Tentativa
de a obţine pentru comisiile
ştiinţifice o susţinere financiară din partea statului nu a
reuşit. În deciziile guvernului
din 3 şi 17 aprilie 1884 se stipula crearea şi funcţionarea
comisiilor fără o subvenţie
din partea statului, activitatea lor urmând să se sprijine
doar pe iniţiativa personală
şi pe mijloacele private ale
persoanelor particulare interesate în cercetarea şi conservarea monumentelor de istorie21. Poziţia guvernului a fost
fixată şi în Regulamentul Cu
privire la arhivele guberniale
istorice şi comisiile ştiinţifice
guberniale ale arhivelor, speBasarabia. Carte poștală. 1856 (verso)
cificându-se că „cheltuielile
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necesare pentru întreţinerea şi activitatea comisiilor guberniale ştiinţifice
ale arhivelor vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare disponibile
ale Institutului de Arheologie şi din donaţiile pentru ştiinţă”22.
Miza pe susţinerea financiară a Institutului de Arheologie s-a dovedit
a fi iluzorie, pentru că institutul, la rândul său, era tot o organizaţie privată
care îşi desfăşura activitatea pe baza cotizaţiilor membrilor lui de onoare
şi a donaţiilor din partea persoanelor particulare. Directorul Askalon Truvarov (1891–1896) menţiona că pe adresa institutului, începând cu 1884,
au sosit numeroase adresări din partea guvernatorilor cu rugămintea de a
susţine financiar activitatea comisiilor guberniale ştiinţifice ale arhivelor
pe care intenţionau să le întemeieze. Instituţia însă era nevoită să le refuze tuturor, deoarece nu avea mijloace băneşti disponibile23. Şi primele 4
comisii formate s-au adresat cu aceeaşi rugăminte, însă institutul a putut
doar în unele cazuri să acorde câte un ajutor material neînsemnat24. Probabil, din această cauză nu a fost acceptată nici adresarea similară a guvernatorului Basarabiei din decembrie 188425.
Cu toate acestea, în pofida lipsei de fonduri suficiente, începând cu
1885 în fiecare an sunt constituite noi şi noi asemenea comisii. Deja în
1885 este formată Comisia Ştiinţifică a Arhivelor în gubernia Kostroma,
în 1886 – la Saratov, în 1887 – în guberniile Taurida (în anii 1887–1891
secretar al acestei comisii a fost basarabeanul Fiodor Lașcov), Nijnii Novgorod şi Orenburg, în 1888 – la Permi şi tot aşa în multe alte centre administrative. În acest context şi în asemenea condiţii, în anul 1898 este
constituită şi la Chişinău Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor, fiind
la acea vreme cea de-a 15-a la număr aemenea instituție în tot cuprinsul
Imperiului Rus.
Comisia basarabeană a scris una dintre cele mai frumoase file istorice
de la răscrucea secolelor XIX–XX, fapt care ne-a îndemnat să revenim, cu
un studiu special, la reevaluarea problemelor ce ţin de crearea şi activitatea
multilaterală a acestei instituţii. Apreciem înalt studiile realizate până în
prezent la acest subiect, care constituie contribuţii istoriografice de valoare, însă trebuie să constatăm totuşi că ele, în totalitatea lor, nu oferă o
imagine de ansamblu a Comisiei şi o viziune complexă asupra activităţii
ştiinţifico-culturale şi a rolului ei în culturalizarea naţional-patriotică a
basarabenilor. O explicaţie ar fi deficienţa de surse informative cu care se
confruntă cercetătorul pentru a studia întreaga perioadă de funcţionare a
12
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Comisiei. Referindu-se la chestiunea în cauză, dr. Silviu Andrieş-Tabac,
director adjunct al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (1998), a specificat: „Activitatea Comisiunii, inegală în diferite perioade, nu s-a bucurat încă de un studiu complet, fapt explicabil în condiţiile când fondul ei
documentar n-a fost găsit nici azi. Cu excepţia rapoartelor publicate în
cele 3 volume de lucrări ale comisiunii şi a unui dosar referitor la editarea
acestor lucrări păstrat la Arhiva Naţională, alte documente provenite de la
Comisiune în calitate de creator de fond nu avem. Toate încercările mai
multor instituţii de la Chişinău, printre care menţionăm Arhiva Naţională,
Serviciul de Stat de Arhivă, Muzeul Naţional de Istorie, de a depista urmele acestui fond nu s-au soldat cu succes. Este o ironie a sorţii, subliniază
autorul, că tocmai organismul care a pus bazele arhivisticii moderne la
Chişinău nu a putut să-şi asigure prin vremi conservarea propriului fond
documentar”26.
Într-adevăr, cele trei volume ale Analelor Comisiei, în care sunt pu
blicate nu doar studiile ştiinţifice ale membrilor Comisiei, dar şi procesele-verbale ale şedinţelor, dările de seamă despre activitatea Comisiei,
listele membrilor şi ale susţinătorilor Comisiei, informaţii despre exponatele muzeale recepţionate şi registrele-cataloage ale literaturii primite oferă date suficiente pentru reconstituirea activităţii Comisiei în anii
1898–1903. „Perioada întunecată” a istoriei Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia începe cu anul 1904, pentru perioada ce a
urmat fiind cunoscute doar vreo câteva date ce atestă existenţa şi funcţionarea Comisiei. Probabil, în această perioadă ea s-a confruntat cu o serie
de probleme pe care nu a fost în stare să le rezolve.
Este bine cunoscut faptul că din 1904 a început să activeze Societatea
Istorico-Arheologică şi Bisericească din Basarabia, al cărei regulament l-a
elaborat chiar Ioan Halippa şi în componenţa căreia s-a transferat o bună
parte din membrii şi susţinătorii Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor, îndeosebi cei din tagma clericilor. Societatea a preluat într-o anumită măsura şi problematica de cercetare a trecutului istoric şi cultural,
investigaţiile fiind efectuate preponderent prin prisma istoriei bisericii din
Moldova şi Basarabia.
Probabil, demisia lui N. Codreanu din funcţiile de director al Şcolii
Reale şi de preşedinte al Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor a generat probleme în privinţa sediului Comisiei şi a instituţiilor sale. Adunarea
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generală a Comisiei din 18 octombrie 1903, pentru prima dată convocată
în afara sediului Şcolii Reale, s-a adresat către preşedintele Consiliului Gubernial de Zemstvă A. Stuart cu rugămintea să i se acorde spaţiu în noua
clădire a Muzeului Gubernial al Zemstvei, pentru amplasarea muzeului,
arhivei istorice şi a bibliotecii Comisiei27. La 20 ianuarie 1908, preşedinte
al Comisiei este ales Paul Gore, care a exercitat această funcţie până în
1918. În acelaşi an, 1908, directorul Şcolii Reale refuză de a mai pune la
dispoziţia Comisiei spaţiu în incinta şcolii. Conform opiniei Elenei Ploşniţă, începând cu acest an Comisa îşi ţinea şedinţele în sediul Zemstvei
guberniale, iar în localul Muzeului Gubernial al Zemstvei a fost rezervată
o cameră pentru biblioteca şi muzeul Comisiei28.
Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia a funcţionat
până în 1918, servind ca reper pentru crearea, în 1919, a Secţiei Basarabia
a Comisiunii Monumentelor Istorice din România, preşedinte al acesteia a
fost ales Paul Gore. Patrimoniul cultural al Comisiei continua să fie păstrat
la Muzeul de Istorie Naturală din Chişinău. La 3 martie 1923, Paul Gore se
adresează către Comisiunea Monumentelor Istorice din Bucureşti cu un demers în care se menţiona că „după încetarea existenţei Comisiei arhivelor
14
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(Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia – n.n.) au fost
predate conservatorului Muzeului de Istorie Naturală monede vechi, diferite
obiecte antice şi vechi, carte veche din micul muzeu istoric de antichităţi cu
intenţia de a le constitui mai târziu într-un muzeu special istoric şi arheolo
gic”. În continuare solicită Comisiunii Monumentelor Istorice din București
să intervină în vederea restituirii acestor piese Secției Basarabia a Comisiunii
pentru crearea unui muzeu de istorie și arheologie. Această doleanţă a fost
repetată ulterior de mai multe ori29.
Judecând în baza unor date fragmentare, după 1903 Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia şi-a continuat activitatea, ocupaţiile de bază fiind cele ce ţineau de evaluarea şi selectarea dosarelor de
arhivă şi a documentelor, completarea muzeului şi a bibliotecii cu noi cărţi
şi obiecte30.
Aşa cum Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia
merită un studiu special, prin realizarea prezentei lucrări încercăm să acoperim acest gol în istoriografia naţională. Pentru a înţelege acest element
semnificativ al fenomenului ştiinţei şi al celui istorico-cultural basarabean
de ansamblu, precum a fost Comisia de la Chişinău, am constatat oportun
să prezentăm într-o formulă succintă mediul ştiinţifico-cultural din Basarabia în secolul XIX – începutul secolului XX, în care a fost creată şi a
funcţionat instituţia respectivă.
Prezenta lucrare include, de asemenea, peste 100 de microbiografii
ale oamenilor de ştiinţă şi cultură, ale personalităţilor publice şi ale figurilor bisericeşti din Basarabia, România, Rusia, Ucraina, viaţa şi activitatea
cărora a fost legată, direct sau indirect, de Basarabia, iar operele lor ştiinţifice şi-au găsit răspândire în spaţiul dintre Prut şi Nistru.

Planul Chișinăului din 1887 și o vedere panoramică
asupra orașului de la 1889

Mediul cultural-ştiinţific
în Basarabia la răscrucea secolelor XIX–XX:
tradiţii, evoluţii şi tendinţe
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ubiectul compartimentului în cauză nu este unul nou, dar nici
unul simplu. Această problemă, într-un fel sau altul, a fost abordată, la modul general şi particular, pe parcursul mai multor decenii, fiind relevată cu o anumită doză de plenitudine şi specificitate evoluţia ramurilor fundamentale ale culturii (învăţământul public, literatura,
arta, muzica, ştiinţa, presa, teatrul) în controversatul mediu social-politic
şi cultural al Basarabiei din secolul XIX. Autorul acestor rânduri nu intenţionează să prezinte aici un istoric al problemei. La moment am dori doar
să creionăm unele repere, laturi ale problemei, care ar servi drept punct de
pornire pentru examinările şi discuţiile ulterioare. Prin includerea acestui
demers ştiinţific se urmăreşte scopul de a remarca, în mod recapitulativ,
pe de o parte, tradiţiile ştiinţifice multiseculare moştenite de la generaţiile
premergătoare, iar pe de altă parte, de a releva mediul social-politic, ştiinţifico-cultural şi spiritual din Basarabia secolului XIX, la sfârşitul căruia a
fost fondată şi a activat Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor.
Evident, evoluţia proceselor istorico-culturale în Basarabia în con
diţiile social-politice şi culturale ale secolului XIX – începutul secolului
XX s-a produs pe temelia realizărilor statului moldovenesc în domeniul
cultural şi ştiinţific, de aceea se impune o scurtă trecere în revistă a transformărilor culturale anterioare.
Încă în perioada timpurie de existenţă a Ţării Moldovei au apărut
primele personalităţi şi nuclee de cultură spirituală şi laică care au pus
începuturile gândirii ştiinţifice în spaţiul carpato-nistrean. În prima jumătate a secolului XV, în cadrul mănăstirilor şi curţii domneşti au activat
cărturari şi şcoli de caligrafi, care se ocupau de copierea/scrierea literaturii religioase, în special evanghelii, precum şi monumente de literatură
juridică, istorică, didactică, mai ales de origine bizantină şi sud-slavă, ale
căror cărţi-manuscrise astăzi se păstrează ca monumente de cultură de valoare deosebită în mai multe ţări europene şi în SUA. Mănăstirile cu şcolile
acestora deveniseră principalele focare de cultură ale Moldovei medievale
17
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timpurii. Prima şcoală laică – Colegiul de la Cotnari, cunoscută şi cu denumirea de Schola Latina sau Academia de la Cotnari, este fondată în 156231,
aceasta fiind frecventată de tineri din toate părţile ţării.
O profundă modernizare a fenomenelor culturale din Ţara Moldovei,
„un real reviriment spiritual-cultural şi ştiinţific” se înregistrează în perioada cuprinsă între anii ’40 ai secolului XVII şi anii ’40 ai secolului XVIII,
numită în literatură „veacul de aur”32. Debutul acestui veac a fost marcat
de mari şi importante evenimente culturale, precum instituirea Colegiului de la „Trei Ierarhi” sau Academia Vasiliană de la Iaşi (1640); fondarea
primei tipografii din Moldova (1642); apariţia publicaţiilor Carte românească de învăţătură… sau Cazania lui Varlaam (1643), care reprezintă
prima carte publicată în limba română în Moldova; Cartea românească
de învăţătură de la pravile împărăteşti şi de alte giudeţe, cunoscută şi cu
numele de Pravila lui Vasile Lupu (1646), această carte fiind primul cod
de legi de sorginte moldovenească, unul dintre primele coduri de legi din
Europa editat într-o limbă naţională; în anii 1642–1647 cronicarul Grigore Ureche (1590–1647) scrie Letopiseţul Ţării Moldovei. De acest veac este
legată activitatea cărturarilor şi proeminentelor figuri ale bisericii ortodoxe Petru Movilă (1596–1646/1647), mitropolit al Kievului, Haliciului şi a
toată Rusia Mică (Ucraina), care adesea se intitula „fiu de neam moldovean” sau „fiu al voievodului Ţării Moldovei”, numit de către dogmaticul
18

şi istoricul bisericii, mitropolitul Moscovei Macarie Bulgakov, „părintele teologiei ortodoxe”; Varlaam (1580–1657), mitropolit al Moldovei şi
Sucevei (1632–1653), primul şi ultimul ierarh român care a candidat la
scaunul de patriarh ecumenic (1639); Dosoftei (1624–1693), mitropolit al
Moldovei (1671–1674, 1675–1686), primul poet naţional şi versificator al
Psaltirii, traducător de scrieri dogmatice şi istorie universală în româneşte,
primul cărturar român care a copiat documente şi inscripţii, a contribuit
la formarea limbii literare româneşti. În această perioadă a atins culmea
dezvoltării cronografia moldovenească, reprezentată de Miron Costin
(1633–1691), Nicolae Costin (1660–1712) şi Ion Neculce (1672–1745), au
activat savanţii de talie europeană Nicolae Milescu Spătarul (1636–1708)
şi Dimitrie Cantemir (1673–1723), domn al Ţării Moldovei (1693, 1710–
1711), membru al Academiei din Berlin (1714). Evoluţia învăţământului
s-a evidenţiat prin fondarea Academiei de la Sf. Sava (Bucureşti, 1688) şi
a Academiei Domneşti din Iaşi (1707), acestea reprezentând instituţii nu
numai instructiv-educative, dar şi de investigaţii ştiinţifice33.
Deşi în a doua jumătate a secolului XVIII nu s-au semnalat asemenea schimbări spectaculoase, viaţa spiritual-culturală şi ştiinţifică a fost
marcată de evoluţii de fond semnificative, care au conturat orientări de
perspectivă şi calitativ noi. Ele însemnau substituirea ireversibilă a culturii medievale, marcată de ideologia religioasă, cu cultura naţională laică:
19
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prin afirmarea iluminismului cu o pronunţată cultivare a patriotismului;
prin consolidarea şcolii naţionale şi a învăţământului laic de stat, în care,
paralel cu obiectele clasice, se introduceau discipline ale ştiinţelor reale
şi naturale; prin înviorarea şi extinderea activităţii editoriale, în special
a tipăriturilor în limba română, care au început să prevaleze numeric nu
numai asupra celor slavone, ci şi asupra celor greceşti. Prin intermediul
publicării şi difuzării manualelor şi materialelor didactice, scrise în baza
realizărilor moderne ale ştiinţei, precum şi a operelor ştiinţifice, s-a extins
contingentul oamenilor care veneau în contact cu ştiinţa, s-a mărit aria şi
gradul de influenţă a ei asupra dezvoltării societăţii34.
Războiul ruso-turc din 1806–1812 s-a soldat cu consecinţe dramatice
pentru Ţara Moldovei. În anul 1812 s-a produs dezintegrarea teritorială a
Moldovei, spaţiul ei dintre Nistru şi Prut (căruia i s-a atribuit denumirea
Basarabia) fiind anexat la Imperiul Rus, fenomen ce a afectat mediul ştiinţific-cultural autohton.
Includerea Basarabiei şi a Transnistriei într-un organism politico-statal alogen a schimbat radical condiţiile politice şi naţional-culturale privind evoluţia ulterioară a vieţii cultural-spirituale în spaţiul moldovenesc
20

la est de Prut. În Imperiul Rus nu exista, ca în imperiile coloniale maritime, o delimitare strictă şi clară din punct de vedere spaţial, administrativ,
politic, cultural, juridic între metropolă şi teritoriile anexate, o divizare
distinctivă între cetăţenii metropolei şi supuşii imperiului35, însă fiind un
stat centralizat şi unitar, un imperiu de tip continental, regiunile naţionale
periferice ale lui deveneau sub aspect politic, naţional şi cultural „colonii
interne”, societăţi periferice cu o dezvoltare întârziată. Fiind interesate în
organizarea şi administrarea directă a regiunilor naţionale şi abţinându-se
de la utilizarea deschisă a metodelor brutale de jaf economic, autorităţile
ţariste au mizat pe folosirea diferitor metode de aservire spirituală a popoarelor încorporate. Realizarea forţată a politicii de uniformizare totală
ducea nu numai la nivelarea socială a teritoriilor anexate de metropolă,
ci şi la ignorarea de către autorităţile ţariste a abundenţei şi diversităţii
limbilor vii, a tradiţiilor şi a trăsăturilor naţional-culturale distinctive
ale popoarelor alogene. Un instrument eficace de promovare a politicii
de uniformizare a vieţii naţional-culturale şi spirituale îl constituia rusificarea forţată a regiunilor anexate. O mare amploare în acest sens a luat
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află cinematograful „Patria”; bd. Ștefan cel Mare și Sfânt)

propagarea doctrinei naţionalismului rus, care avea la bază renumita triadă a lui S.S. Uvarov – ortodoxie, autocraţie, naţionalitate. Această doctrină
era ostilă regiunilor etnice alogene, deoarece principiul naţionalităţii pe
care îl promova presupunea recunoaşterea şi acceptarea doar a tradiţiilor
poporului rus şi respingerea oricăror altor tradiţii şi influenţe. De aceea,
triada lui S.S. Uvarov era denumită şi teoria naţionalităţii oficiale, iar cele
trei componente ale ei constituiau pilonii ideologiei de stat a Imperiului
Rus36. În urma extinderii continue a hotarelor Imperiului Rus, periferiile
acestuia deveneau tot mai eterogene, raportul evoluând, la nivel imperial,
în defavoarea populaţiei ruse. În condiţiile centralizării și birocratizării
sistemului de administrare, centrul imperiului priva sau restrângea prerogativele elitelor regionale (în Basarabia acest fenomen s-a manifestat prin
lichidarea autonomiei ei administrativ-teritoriale şi judiciare), cauzând rezistenţa acestor elite, îndeosebi a celor naţionale. Problema relaţiilor dintre centru şi elitele regional-naţionale deveniseră una principială. Politica
ţarismului faţă de periferiile naţionale urmărea scopul nu atât de asimilare
imediată a popoarelor alogene incorporate, cât aculturaţia înainte de toate
a elitelor lor social-economice, politice şi intelectuale prin însuşirea limbii
22

ruse. Cunoaşterea acestei limbi devenise o condiţie indispensabilă a integrării elitelor periferice alogene în cadrul elitelor imperiale37.
În privinţa popoarelor anexate la Rusia imperială „teoria naţionalităţii oficiale” cerea „ca dragostea pentru ţara de origine să nu prevaleze în
raport cu dragostea pentru patria lor actuală, adică Imperiul, excluzând
tot ce putea dăuna acestei din urmă iubiri”, să nu preamărească alte ţări
(inclusiv pe cele incorporate integral sau parţial – n.n.) decât „Imperiul
Rus ca unul pentru toate popoarele care îl compun”. Pentru a reuşi rusificarea popoarelor alogene şi a le impune cultura rusă, era promovată,
conform expresiei savantului american Z. Whittaker, politica „imperialismului cultural”38, care urmărea integrarea definitivă a tuturor popoarelor
din imperiu. Integrarea lentă, dar deplină a popoarelor alogene în spaţiul
cultural rus, considerată de către autorităţi drept metodă eficientă de soluţionare a problemei consolidării societăţii ruse şi a statului imperial rus,
se referea îndeosebi la popoarele din vestul imperiului, care după particularităţile naţionale şi situaţia geografică, erau mai aproape de Europa Occidentală, iar conaţionali de-ai lor locuiau în ţările/imperiile limitrofe, cu
care în trecut constituiau împreună un tot întreg 39. Prin aceasta se explică,
23
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Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus nu a însemnat și ruperea spirituală a
populației de aici de patria ei istorică. Podul peste Prut de lângă Ungheni,
construit după proiectul celebrului inginer-constructor francez Gustave Eiffel

pe de o parte, prudenţa, iar, pe de altă parte, duritatea politicii naţionale a
ţarismului în această zonă a imperiului, instalând şi promovând insistent
aici elementele loiale regimului.
Spiritul, formatul, structura şi ritmurile de dezvoltare a culturii naţionale în Basarabia în secolul XIX – începutul secolului XX au fost marcate
de realităţile social-politice în care s-a pomenit ţinutul după anexare, de
politicile ţariste de pauperizare spirituală şi deznaţionalizare a periferiilor
etnice. Actul din 1812 a afectat mediul cultural-istoric tradiţional din Basarabia: în ţinut s-a format treptat un nou climat spiritual, un nou mediu
social şi cultural. Evoluţia culturii naţionale în limitele spaţiului Moldovei
istorice, care până la acest act politico-militar prezenta un proces unic şi
integrat, după 1812 a continuat paralel în medii social-politice, culturalistorice şi ideologice diferite. Fiind rupt din vatra multiseculară a statului
moldovenesc şi de restul spaţiului românesc, apoi inclus într-un spaţiu
imperial multietnic, mediul demografic, social-politic şi cultural-spiritual
din Basarabia a început să fie cu timpul penetrat de elemente etnice şi cultural-spirituale eterogene, imprimând astfel stării de spirit, mentalităţii şi
comportamentului populaţiei basarabene unele trăsături specifice. Totodată este important să distingem că schimbările din societatea basarabea24

nă erau nu numai un produs al noului mediu în care a evoluat regiunea,
ele reprezentau şi influenţa transformărilor generale pe care le parcurgea
civilizaţia europeană a secolului XIX în procesul ei continuu de modernizare. Cunoscuta scriitoare Olga Nacco (1840–1919), care cunoştea şi
se inspira în scrierile sale din realităţile basarabene din a doua jumătate
a secolului XIX – începutul secolului XX, în prefaţa la culegerea Schiţe
şi povestiri basarabene (Бессарабские очерки и рассказы, 1901) nota cu
un deosebit spirit de observare: „... eu urmăream viaţa poporului basarabean, a populaţiei băştinaşe – moldovenilor. Trăsăturile naţionale ale
caracterului lor, obiceiurile, vechile ritualuri, superstiţiile şi legendele lor.
Toate acestea dispar cu încetul, se şterg, se nivelează, ţin deja de domeniul
istoriei şi poeziei, căci civilizaţia universală a reuşit să atingă cu aripa sa
această ţară: ea a distrus pădurile seculare, a secătuit solul, a populat-o cu
o masă întreagă de diferiţi răpitori-cosmopoliţi, scoate din uz moravurile
şi obiceiurile, adună totul sub o singură formă generală fără culoare”40.
Acest fenomen s-a manifestat în mod deosebit în mediul urban.
Vorbind despre schimbările şi evoluţiile în viaţa cultural-spirituală şi
ştiinţifică de după 1812, este important să menţionăm un aspect principial
al problemei. Ar fi greşit să credem şi să afirmăm că unitatea proceselorcultural-spirituale din Basarabia ocupată şi din restul spaţiului naţional
după 1812 imediat s-a şi rupt, iar fiecare dintre ramificările rezultate s-au
îndreptat imediat pe un făgaş aparte şi distinct. Dezvoltarea istorică de
secole în hotarele aceluiaşi stat, comunitatea limbii, culturii, tradiţiilor şiau lăsat amprenta şi asupra dezvoltării de mai departe în comun a culturii
naţionale pe ambele maluri ale Prutului, care devenise hotar de stat, dar
nu şi o stavilă de netrecut între cele două părţi ale Moldovei istorice.
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Podul peste Nistru dintre Otaci și Movilău
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Duma orășenească. Mulți funcționari din instituțiile statului și administrația
locală au fost membri și susținători activi ai Comisiei (azi – clădirea Primăriei)

Direcţia generală şi trăsăturile specifice de dezvoltare a culturii naţionale în Basarabia şi în spaţiul din stânga Nistrului în cadrul Imperiului
Rus erau determinate nu doar de noile condiţii şi factori, ci şi de capacitatea de adaptare a comunităţii moldoveneşti/româneşti la noul mediu
social-cultural şi lingvistic, de capacitatea de rezistenţă contra factorilor
negativi impuşi din exterior, de intensitatea şi plenitudinea legăturilor cu
mediul cultural din dreapta Prutului.
Evoluţia proceselor culturale în Basarabia şi spaţiul din stânga Nistrului s-a produs în condiţiile limitării continue a învăţământului în limba maternă, până la excluderea ei definitivă din sistemul educaţional, ale
opreliştilor privind crearea presei naţionale, editarea cărţilor în limba maternă, întemeierea teatrului naţional etc.
Basarabia reprezenta una din puţinele regiuni naţionale ale Imperiului Rus, în privinţa cărora ţarismul nu a reglementat, la nivel de lege generală de stat (organică în sensul terminologic modern – n.n.), principiile
fundamentale şi formele de utilizare a limbii materne în sfera învăţământului. Până la mijlocul anilor ’70 ai secolului XIX, folosirea limbii „moldoveneşti” (române) în şcoala laică se reglementa prin acte şi hotărâri nominale41. Pe fundalul modernizării societăţii ruse favorizate de reformele
liberale din anii ’60–’70 ai secolului XIX s-a atestat o ofensivă agresivă
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a politicii de unificare şi rusificare în domeniile educaţional şi culturalspiritual42. Începând cu deceniul 7 al secolului XIX, limba română este
exclusă din şcoală, fiind suprimată orice încercare privind utilizarea limbii
materne în viaţa publică şi spiritual-culturală basarabeană43. La sfârşitul
secolului XIX, doar 3,9% din totalul moldovenilor basarabeni ştiutori de
carte obţinuse studii primare în limba maternă (în altă limbă decât cea
rusă)44. În asemenea condiţii s-a înregistrat o mişcare şcolară basarabeană:
cărturarii de formaţie iluministă, precum Iacob Hâncu (Ghinculov), Alexandru Hâjdău, Ştefan Margela, Ioan Doncev ş.a., au mizat pe instruire şi
educaţie, acordând o atenţie deosebită întemeierii de noi şcoli, elaborării
şi editării manualelor şi altor lucrări didactice de limbă „moldovenească”
(română), pregătirii cadrelor didactice. La editarea manualelor didactice
pentru şcoala bisericească au contribuit mitropolitul Chişinăului şi Hotinului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1813–1821)45 şi episcopul Dimitrie Sulima (1821–1844)46. După o perioadă de câteva decenii de restricţii în acest
domeniu, la începutul secolului XX apar noi manuale didactice de „limbă
moldovenească” şi dicţionare semnate de Gh. Codreanu47, Constantin Popescu48, Mihail Ceachir49, arhimandritul Gurie50. Schimbările din această ramură a culturii şi-au găsit exprimare în laicizarea învăţământului,
extinderea reţelei şcolilor primare şi secundare, apariţia şcolilor reale şi
profesionale, creşterea nivelului de alfabetizare a generaţiilor51. Tineretul
basarabean îşi continua studiile preponderent în centrele universitare din
imperiu, formându-se în mediul intelectual rus52. Foarte puţini, doar vreo
câţiva basarabeni au făcut studii în universităţile din Europa Occidentală.
Spre sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX şi în acest domeniu
lucrurile încep să se schimbe – o parte din tinerii basarabeni fac studii în
universităţile din România, preponderent la Iaşi, şi se formează în alt mediu cultural şi spiritual – unul românesc. Numărul acestora creştea, însă
ponderea şi aportul lor în viaţa basarabeană rămâneau încă minore.
Tendinţele tipăririi cărţii moldoveneşti/româneşti în Basarabia secolului XIX – începutului de secol XX în linii mari au coincis cu cele ale editării literaturii didactice. Conform unor date incomplete, între anii 1814 și
1877 au apărut 116 titluri de tipărituri53, după care a urmat „un spaţiu gol”
în activitatea editorială naţională. Reînnoirea şi o creştere relativ semnificativă a publicaţiilor în limba română, preponderent de natură didactică
şi religioasă, s-a produs la începutul secolului XX54.
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Putem constata o anumită propagare şi răspândire a literaturii române
în Basarabia prin intermediul adaptărilor, traducerilor și includerii fragmentelor din operele literaţilor clasici în cărţile didactice, însă trebuie să
menţionăm dimensiunile modeste şi caracterul sporadic ale acestui fenomen. C. Hanaţki, redactor al gazetei Бессарабские областные ведомости
în 1860–1861, apoi secretar al Comitetului de Statistică din gubernia Taurida în 1867–1875, scria într-un articol pe când activa la gazeta basarabeană:
„Nu putem să nu exprimăm regretul, nota C. Hanaţki, că până în prezent
nu avem ediţii complete ale poeţilor şi scriitorilor clasici. Operele celor mai
de seamă scriitori moldoveni constituie în Basarabia aproape o raritate bibliografică, iar din această cauză şi băştinaşii noştri (avem în vedere clasele
de mijloc şi de jos) aproape că n-au cunoştinţă de activitatea spirituală a
scriitorilor lor populari”55. Această concluzie poate fi acceptată ca valabilă
pentru întreaga perioadă a secolului XIX – începutul secolului XX.
În prima jumătate a secolului XIX a avut loc aprofundarea proceselor de laicizare şi de democratizare a culturii, fiind puse şi începuturile
proceselor de modernizare a ei, fenomene ce s-au distins pronunţat spre
sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX.
Conştiinţa clară a rămânerii în urmă a culturii autohtone, proprie
cărturarilor din prima jumătate a secolului XIX, a constituit un element
semnificativ în evoluţia spirituală autohtonă. Ea s-a exprimat în înţelegerea necesităţii de a lichida decalajul dintre cultura autohtonă şi cultura popoarelor avansate, de a se include în circuitul universal al valorilor
spirituale. Nivelul general scăzut al culturii autohtone de atunci, pe de o
parte, şi vastele cunoştinţe, pasiunea, spiritul de iniţiativă proprii cărturarilor perioadei, pe de altă parte, au determinat neobişnuita universalitate
a preocupărilor lor, enciclopedismul multiplelor acţiuni întreprinse de ei
(Gheorghe Asachi, Alexandru Hâjdău).
Schimbările intervenite în cadrul gândirii sociopolitice din prima jumătate a secolului XIX se întrezăresc în aprofundarea conştiinţei naţionale. Ideile iluministe au fost împărtăşite iniţial de clerul cult şi de boierimea
progresistă, iar spre sfârşitul secolului XIX preluate şi de intelectualitatea
autohtonă. Starea de aservire în care se afla ţinutul i-a imprimat iluminismului autohton o tendinţă de exaltare a sentimentului naţional, de cultivare a patriotismului. Patriotismul devine unul din nobilele activităţii
culturale şi creaţiei literare: în prima jumătate a secolului XIX se afirmă
„cultul strămoşilor”, în care s-a vrut să se vadă un simbol al demnităţii,
al independenţei şi măreţiei naţionale. Creşterea nivelului conştiinţei de
28

Seminarul Teologic din Chișinău, aici și-au făcut studiile majoritatea dintre cei
care au devenit elita politică și culturală a Basarabiei la răscrucea secolelor XIX–
XX, mulți dintre ei membri și susținători ai Comisiei (azi – bloc al Bibliotecii
Naționale; str. 31 August 1989 colț cu str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni)
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neam a canalizat atenţia cărturarilor vremii nu numai spre istoria poporului, ci şi spre creaţia lui orală. Pe parcursul secolului XIX – începutul
secolului XX s-a păstrat continuitatea procesului literar autohton, fiind
moştenite tradiţiile seculare ale literaturii naţionale. Literatura basarabeană de la începutul secolului XX se caracterizează prin avântul literaturii
naţionale, apariţia unui întreg grup de literaţi moldoveni (A. Mateevici,
T. Roman, C. Cujbă, V. Oatu, Gh. Todorov).
Apariţia unei literaturi româneşti prin conţinutul ei, dar scrisă în
ruseşte, care de asemenea este de inspiraţie istorică şi folclorică trebuie
privită sub aspectul formării în Basarabia a unui nou climat spiritual şi
manifestării în regiune a unor noi fenomene culturale.
În ansamblu, evoluţia culturii şi a ramurilor ei principale în secolul
XIX – începutul secolului XX este marcată de procese de modernizare,
democratizare şi europenizare, aceste fenomene manifestându-se prin
profesionalizarea ramurilor culturale, prin crearea instituţiilor profesionale publice de cultură, inclusiv a celor de învăţământ profesional, prin
intensificarea schimburilor cultural-artistice cu ţările europene, prin lansarea treptată a culturii basarabene în spaţiul regional, imperial şi, parţial,
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Ceremonia de sfințire a locului pentru construcția
Gimnaziului de fete Dadiani. Anul 1895

european. Tendinţa fundamentală a evoluţiei culturale o constituie substituirea amatorismului cu profesionalismul, fenomen care a devenit foarte
vizibil la răscrucea secolelor XIX–XX. Populaţia basarabeană are posibilitatea să cunoască cultura rusă, română şi europeană prin activitatea unor
instituţii profesioniste. Au loc turnee artistice ale trupelor teatrale şi ale
colectivelor muzicale străine, concertează interpreţi de seamă ai timpului,
se desfăşoară expoziţii de artă, în ţinut pătrunde presa, literatura artistică
şi ştiinţifică din afară, inclusiv din România. Dacă facem o analiză a evoluţiei principalelor ramuri ale culturii din Basarabia, rezultatele ei vor veni
să completeze tezele expuse.
Aflată la periferiile Rusiei imperiale şi într-un fel izolată de procesele artistice europene, Basarabia s-a familiarizat mult mai târziu şi într-o
formă incompletă cu realizările culturii moderne europene. De aceea, e
înţeles faptul că aici, în Basarabia, „arta plastică modernă… a început să se
constituie mult mai târziu decât în ţările vecine”56, „… arta plastică profesională apare şi se constituie ca urmare a unui proces independent mult mai
târziu, în raport cu fenomenele analogice ce au avut loc în Rusia, România
şi Ucraina”57.
În orientările sale arta plastică din Basarabia a parcurs două perioade
distincte. Prima perioadă (1812–1887) se caracterizează prin continuarea
principalelor forme ale artei medievale, care se bazează pe tradiţiile seco30

lelor precedente, având la temelie arta bisericească. În această perioadă se
atestă, de asemenea, reînnoirea procedeelor plastice, noi modalităţi de tratare a obiectelor de cult; pe de o parte, se conturează tot mai distinct trăsături
caracteristice declinului artei medievale, iar pe de altă parte, se pun bazele
unei ascensiuni a artei laice. A doua perioadă (1887–1918) este marcată de
apariţia şi constituirea artei plastice moderne în ansamblu şi a genurilor ei
(pictura, sculptura, grafica) în particular, de dominaţia deja a culturii laice.
Începuturile laicizării, profesionalizării şi modernizării artei plastice basarabene au fost influenţate şi dominate de arta rusă, acest fenomen
fiind determinat de mai mulţi factori, cum ar fi: prezenţa pictorilor străini, preponderent de origine rusă şi ucraineană, care executau lucrări la
comandă sau predau în instituţiile de arte plastice (începând cu al doilea
deceniu al secolului XX, nucleul tagmei de artiști plastici este alcătuit, în
majoritate, din pictori basarabeni), apariţia primilor plasticieni profesionişti basarabeni, care făcuse studii tot la Petersburg, Moscova, Kiev sau
Odesa, şi, nu în ultimul rând, expoziţiile peredvijnicilor ruşi şi ucraineni
organizate la Chişinău la finele secolului XIX, la care, începând cu anul
1903, participau şi pictorii basarabeni (Lidia Arionescu-Baillayre (1880–
1923), A. Baillayre (1879–1961), M. Berezovschi (1868–1940), V. Blinov
(1865–1944), A. Climaşevschi (1878–1971), Vl. Doncev (1876–1941),
G. Fiurer (1886–1962), N. Gumalic (1867–1959), Eugenia Maleşevschi
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Gimnaziul de fete Dadiani construit
(azi – Muzeul de Arte Plastice, str. 31 August 1989)
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Muzeul Ținutului Natal, fondat de Al. Stuart în 1889, era și unul din cele mai
prodigioase centre științifice din Basarabia de la răscrucea secolelor XIX–XX

(1868–1940), V. Ocuşco (1862–1919), P. Piscariov (1875–1949), T. Railean (1870–1936), P. Şilingovschi (1881–1942) ş.a.). Aceştia din urmă au
contribuit la lansarea treptată a artei plastice basarabene în orbita unor
importante centre artistice din Rusia imperială. Începând cu secolul XX,
o parte din pictorii basarabeni îşi continuau studiile la Paris, München,
Roma, Amsterdam sau Bruxelles, ulterior devenind promotori ai noilor
tendinţe europene în arta basarabeană58.
Modernizarea artei plastice basarabene a fost însoţită de instituirea şi
dezvoltarea învăţământului profesional secundar (înfiinţarea unor şcoli de
desen) şi instituţionalizarea domeniului – fondarea Societăţii Amatorilor
de Arte Frumoase din Basarabia (1903).
Cu toate că arta muzicală profesională laică basarabeană rămânea în
urmă în comparaţie cu cea din Rusia, România sau Ucraina, iar „ambianţa generală a vieţii muzicale (din Basarabia secolului XIX – începutul
secolului XX – n.n.) era … pătrunsă de spiritul de amatorism”59, pentru
arta muzicală din ţinut acest spaţiu cronologic reprezintă o perioadă de
transformări şi orientări, de trecere de la formaţii de amatori la formaţii
profesioniste, la organizarea cu regularitate a concertelor pentru un public
32
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tot mai numeros, înfiinţarea unor şcoli speciale de muzică, care aveau să
contribuie la formarea profesioniştilor.
A doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX este marcată de diversificarea pronunţată a manifestărilor de artă muzicală, de
tranziţie de la tradiţia artei orale la cea scrisă. În anul 1880, la Chişinău,
este fondată Societatea „Armonia”, care reuneşte muzicieni profesionişti,
interpreţi de muzică de cameră, orchestrală şi corală din clasica universală. Pasul decisiv în orientarea artei muzicale pe făgaşul profesionalismului
revine anilor ’90 ai secolului XIX, când îşi fac apariţia primele şcoli muzicale de curs secundar (1890 şi 1893), când este fondată Filiala Societăţii Imperiale Muzicale Ruse (1899), pe baza căreia s-a înfiinţat Şcoala de
Muzică, cunoscută şi cu numele Colegiu de muzică. În această vreme îşi
încep activitatea primii pedagogi locali de dansuri (I. Adamovski, A. Baller, G. Calimanson), care asigurau coregrafia în spectacolele antreprizelor,
spectacolele de amatori, spectacolele trupelor ruseşti, ucrainene, poloneze, aflate în turneu. Chişinăul de la hotarul secolelor XIX–XX a devenit un
adevărat centru muzical din sudul Imperiului Rus.
A doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX se înscrie în
istoria culturii muzicale din Basarabia ca o perioadă a turneelor unor interpreţi cu renume, a trupelor de balet din Petersburg, Moscova, Varşovia.
În viaţa muzicală locală din primele decenii ale secolului XX s-au afirmat
dirijorii M. Berezovschi (1868–1940), A. Cristea (1890–1942), compozitorul E. Coca (1893–1954), pedagogul de muzică V. Gutor (1864–1947).
Mulţi tineri înzestraţi din Basarabia şi Transnistria, se stabileau în centrele
culturale prestigioase din Rusia şi Europa (dirijorii de cor Gr. Lvovschi
(1830–1894), N. Nicolaev şi Al. Frunză, interpretele V. Cuza (1856–1910),
E. Lucezarschi (1881–1955) şi L. Lipcovschi (1884–1958), cântăreţii
Al. Antonovschi (1864–1939) şi S. Zaic-Borelli (1887–1964) ş.a.)60.
Aflată în etapa incipientă de dezvoltare, arta teatrală autohtonă din
Basarabia nu a cunoscut o evoluţie cardinală, menţinându-şi în tot secolul
XIX caracterul ei de amatorism. De la mijlocul acestui veac, la teatrul din
Chişinău se jucau spectacole din dramaturgia rusă şi română, montate de
elevii gimnaziului din Chişinău, actorii amatori posedând o frumoasă şi
curată pronunţare românească. O înviorare vădită a mişcării teatrale s-a
atestat la începutul secolului XX, când au fost organizate colective autohtone de artişti amatori, printre acestea teatrul sătesc al lui V. Hartia din Băcioi (1907–1909) şi trupa semiprofesionistă a lui Gh. Madan (1908–1912),
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care prezenta spectacole din literatura clasică naţională la Chişinău şi în
alte localităţi urbane şi rurale. În viaţa teatrală din Chişinău îşi făcuse loc
şi câteva teatre-antrepriză de limbă rusă.
Dimensiunile şi intensitatea vieţii teatrale erau determinate de turneele întreprinse de colectivele teatrale din afara Basarabiei (Rusia, Ucraina, România etc.). În ciuda împotrivirii autorităţilor imperiale, erau relativ frecvente turneele colectivelor teatrale române (trupele lui M. Millo,
Th. Teodorini, N. Luchian, M. Popovici, G. Alexandrescu, C. Bălănescu
ş.a.). Potrivit calculelor lui A. Chirtoacă, în a doua jumătate a secolului
XIX – începutul secolului XX trupele române au prezentat mai mult de
1500 de spectacole, la care numai la Chişinău au asistat circa o jumătate de
milion de spectatori61.
Transformări semnificative s-au produs în evoluţia presei basarabene,
care era nu numai un registrator al faptelor, evenimentelor, fenomenelor
publice, sociale, politice, dar şi un promotor al istoriei, folclorului, literaturii, tradiţiilor populare, culturii. Numărul publicaţiilor periodice (ziare,
reviste, calendare, ghiduri etc.) a sporit de la 18 în a doua jumătate a secolului XIX până la peste 165 în anii 1900–1917 (au fost luate în calcul doar
publicaţiile care se află în fondurile bibliotecilor din Republica Moldova,
Federaţia Rusă, Ucraina şi din alte ţări). O schimbare importantă a fost
extinderea arealului geografic de editare a organelor de presă: în jumătatea
a doua a secolului XX presa basarabeană era editată în exclusivitate la Chişinău, pe când în anii 1900–1917 o parte din cele 44 de publicaţii periodice
apăreau în alte oraşe decât capitala ţinutului – la Akkerman, Bălţi, Bender,
Bolgrad, Briceni, Ismail, Chilia, Orhei, Soroca, Tiraspol, Hotin.
În pofida restricţiilor din partea autorităţilor ţariste, la începutul secolului XX în Basarabia apare şi capătă răspândire presa naţională. Pentru
comparaţie, vom aminti că în a doua jumătate a secolului XIX era editată,
la Chişinău, o singură revistă care poate fi considerată presă naţională,
şi aceea bilingvă, ruso-moldovenească – Кишиневские епархиальные
ведомости (1867–1871). Restul publicaţiilor în limba română cunsocute
din această perioadă au fost editate în Basarabia de Sud, când acest teritoriu fusese retrocedat, după 1856, Principatului Moldovei. Dintre acestea
vom menţiona: Ecoul Bolgradului (1872–1873), Gazeta de Ismail (1873),
Ecoul Basarabiei (1874), Curierul Basarabiei (1875), Curierul Bolgradului
(1876), precum şi un ziar în limba bulgară – Bălgarski glas (1876–1877).
În anii 1906–1917 presa naţională a fost reprezentată deja de 14 publicaţii
periodice – Basarabia (1906–1907), Viaţa Basarabiei (1907), Moldovanul
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(1907–1908), Luminătorul (1908–1917), Glasul Basarabiei (1913–1914),
revista Cuvântul Moldovenesc (1913–1917), ziarul Cuvântul Moldovenesc
(1914–1917), Şcoala Moldovenească (1917), Sfatul Ţării (1917), care devin
un promotor activ şi consecvent al culturii naţionale, al ideii şi intereselor
naţionale, contribuind substanţial la înviorarea şi intensificarea mişcării
de eliberare naţională62.
Un element indispensabil al vieţii culturale basarabene l-a constituit
înfiinţarea şi consolidarea unor instituţii culturale precum bibliotecile şi
muzeele, care de asemenea au cunoscut transformări în evoluţia lor.
Pe parcursul secolului XIX s-a extins substanţial reţeaua de biblioteci:
alături de cele bisericeşti şi şcolare au fost înfiinţate şi biblioteci publice,
prima dintre ele fiind cea regională (1832), reorganizată în 1877 în Biblioteca Publică din Chişinău, care a acumulat cca 40 mii de volume către
începutul secolului XX. La finele secolului XIX, în Basarabia funcţionau
cca 30 de biblioteci publice, 153 de biblioteci rurale (săteşti) cu sală de
lectură şi 108 biblioteci şcolare. Fondurile de carte ale bibliotecilor publice
şi şcolare erau completate preponderent cu literatură în limba rusă, ele
duceau lipsă de literatură ştiinţifică, fapt menţionat de mai multe ori de
A. Hâjdău63. Mai multe personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice şi culturale din Basarabia, ca N. Casso, Gh. Gore, A. Glavce, A. Hâjdău, I. Suruceanu ş.a., aveau biblioteci private mari şi valoroase, dotate cu cărţi editate
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Gara feroviară din Bender
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Târgul și cetatea Soroca

în mai multe limbi şi ţări, îndeosebi cu cărţi româneşti. Ulterior aceste
colecţii preţioase de cărţi şi manuscrise au dispărut fără urme.
După încorporarea Basarabiei de către Imperiul Rus, patrimoniul
cultural din ţinut a devenit obiectul preocupărilor savanţilor de origine
rusă şi ucraineană, care au manifestat un interes vădit faţă de antichităţile
din Basarabia. O bună parte din antichităţile descoperite în Basarabia în
această perioadă au fost depozitate în mai multe muzee din Rusia şi Ucraina. S-a constituit o amplă reţea de colecţii particulare de carte, picturi,
sculpturi, piese numismatice, arme, podoabe, obiecte din argint şi bronz,
faianţă şi porţelan (colecţiile familiilor Catargi, Donici, Lazo, Casso,
N. Grebencea, G. Bantâş, A. Cotruţă, S. Potoţki, Manuc bei ş.a.). În a doua
jumătate a secolului XIX, pe baza colecţiilor particulare cu profil arheologic şi numismatic au fost deschise muzee pentru publicul interesat (muzeul lui N. Sikard din Vadul lui Vodă, Muzeul de Antichităţi al Pontului
Scitic din Chişinău, fondat de I. Suruceanu etc.). La finele secolului XIX
– începutul secolul XX sunt instituite muzee publice la Chişinău, Soroca,
Bender şi în alte localităţi din Basarabia, la organizarea cărora au participat zemstvele şi societăţile ştiinţifice64.
O scurtă trecere în revistă a schimbărilor şi tendinţelor în dezvoltarea
principalelor ramuri ale culturii arată că aceste fenomene erau nu numai
asemănătoare, dar în mare măsură şi sincronice. Totodată, constatăm că
în şirul acestora se înscriu şi transformările în sfera ştiinţei din Basarabia.
Ca şi fenomenele culturale, ştiinţa din Basarabia, deşi continua să
menţină relaţii şi contacte cu instituţii şi oamenii de ştiinţă din partea
36
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dreaptă a Prutului, treptat s-a încadrat în aria spaţiului ştiinţific din Rusia,
devenind o componentă integrantă a acestuia. Evoluţia ştiinţei în Basarabia şi spaţiul din stânga Nistrului a avut loc într-un mediu ştiinţific local
nefavorabil, mai cu seamă lipsa instituţiilor de învăţământ superior şi a
celor ştiinţifice, emigrarea elitei ştiinţifice în afara ţinutului, fapt ce a reţinut ritmul ei de dezvoltare, conservarea terminologiei ştiinţifice naţionale
la faza ei incipientă. Procesele de instituţionalizare a comunităţii ştiinţifice
basarabene şi din stânga Nistrului, de profesionalizare a activităţii ştiinţifice s-au desfăşurat mai pronunţat abia spre sfârşitul secolului XIX, când
au apărut primele structuri ştiinţifice specializate. În această perioadă s-a
format, în mod evident la dimensiuni modeste, potenţialul ştiinţific uman
autohton. O trăsătură distinctivă a dezvoltării ştiinţei în Basarabia o constituie implicarea masivă, mai ales în prima jumătate a secolului XIX, a
cercetătorilor alogeni, care, pe de o parte, au contribuit substanţial la studierea unui spectru larg de probleme ale naturii, istoriei şi patrimoniului
cultural, iar pe de altă parte, au imprimat un anumit punct de vedere şi o
anumită abordare mai multor subiecte cercetate.
Descrierea istorico-statistică a ţinutului şi-a găsit reflectare în lucrările lui P. Kuniţki, A. Kornilovici65, A. Veltman66, I. Liprandi67, M. Daragan68,
P. Svinin69, A. Skalkovski70 ş.a. Cercetări biologice şi agricole au realizat
A. Denghink71, C. Tardent72 ş.a. Valoroase studii lingvistice şi manuale
consacrate limbii române au publicat Şt. Margela73, I. Hâncu (Ghinculov)74, I. Doncev75. Potrivit unor surse documentare, de probleme lingvistice era preocupat şi Alexandru Hâjdău. În scrisoarea din 18 iulie 1832
proaspătul absolvent al Universităţii din Harkov, intitulându-se membru
corespondent al Societăţii Literare din Braşov (Transilvania), s-a adresat
către cunoscutul mecenat al timpului de atunci P. N. Demidov cu rugămintea să-i acorde asistenţă în publicarea lucrării Начертание лексикона
молдавского языка – Forma lexiconului limbii moldovenești, în 4 volume
(1200 de pagini), care includea şi studiul Общий очерк древней истории
Молдавии по местным источникам – Studiu referitor la istoria antică a
Moldovei după sursele locale 76.
Un rol important în valorificarea istoriei Moldovei, Basarabiei şi spaţiului din stânga Nistrului, în studierea naturii acestor teritorii, în evoluţia
ştiinţelor biologice şi agricole a revenit Societăţii Agricole din Sudul Rusiei
şi Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odesa. O colaborare strânsă cu aceste societăţi au avut Alexandru Hâjdău, profund preocupat de studierea istoriei Ţării Moldovei şi a florei Basarabiei, Constantin Stamati, pasionat de
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studiul trecutului istoric al Moldovei şi al monumentelor arheologice din
ţinut, precum şi alţi animatori ai vieţii culturale şi ştiinţifice din Basarabia.
Un reprezentant remarcabil al ştiinţei basarabene din prima jumătate a
secolului XIX este Alexandru Sturdza, specialist în domeniul religiei, filosofiei şi esteticii.
Printre membrii fondatori ai Societăţii Literare Române (1866), denumită în 1867 Societatea Academică Română, iar în 1879 Academia Română, sunt înscrişi basarabenii Alexandru Hâjdău, Ioan Străjescu, Constantin Stamati, înlocuit, după demisie, de Ştefan Gonata.
A doua jumătate a secolului XIX este marcată de o înviorare evidentă
a vieţii ştiinţifice din ţinut, de o extindere a arealului de investigare şi a contingentului de cercetători, precum şi de propagarea rezultatelor obţinute în
mediul local. În paginile revistelor Бессарабские oбластные ведомости
(Buletinul Regiunii Basarabia, 1854) şi Кишиневские епархиальные
ведомости (Buletinul Eparhiei Chişinăului, 1867) au fost publicate un şir
de materiale şi studii ştiinţifice privind dezvoltarea agriculturii şi a învăţământului, istoria naţională şi a bisericii, obiceiurile, folclorul şi tradiţiile populare, semnate de I. Tanski, C. Hanaţki, Gh. Gore77, V. Şostak, M. Nerucev,
D. Suruceanu, A. Parhomovici, I. Parhomovici78, V. Kurdinovski, E. Mihalevici, D. Şceglov, N. Laşcov ş.a. Lumina tiparului au văzut un şir de lucrări
în care erau abordate probleme dintre cele mai diverse: de etnografie (A.
Zaşciuk)79, drepturile civile locale (A. Egunov)80, folclorul românesc (P. Sârcu)81, probleme de istorie a Basarabiei din cele mai vechi timpuri (A. Nacco)82, situaţia şi administrarea Principatelor Moldovei şi Munteniei în perioada războiului ruso-turc din 1806–1812 şi anexarea Basarabiei (L. Casso83,
A. Nacco), probleme de geografie a ţinutului (P. Soroca), file de istorie, filologie şi etnografie slavă (Al. Kociubinski, A. Iaţimirski84). I. Halippa publică
lucrări valoroase privind istoria Basarabiei şi a Chişinăului, studii de arhivistică şi arheografie. A. Stadniţki, I. Frăţiman, P. Lotoţki au cercetat istoria
constituirii şi dezvoltării bisericii în Moldova, a învăţământului bisericesc,
în special a Seminarului Teologic din Chişinău, viaţa şi activitatea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. O personalitate remarcabilă a ştiinţei
basarabene din a doua jumătate a secolului XIX a fost P. Leonard85, care a
abordat în studiile sale zemstva basarabeană, criza agricolă şi industrială,
chestiunea naţională în context european etc.
Unele probleme de fizică aplicată şi matematică au fost abordate de
A. Manuilov, iar subiecte de chimie aplicată au fost cercetate de L. Halanai.
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La dezvoltarea ştiinţelor zoologice au contribuit F. Osterman86 şi A. Osterman; a ştiinţelor biologice şi agricole – A. I. Grosul-Tolstoi, M. Nerucev,
I. Krasilşcik, A. Bîcihin, A. Poghibca, F. Ianovşcik, A. Dimo, I. Vaşcenco, F. Keppen, A. Billo, A. Bârlădean87, P. Bocancia, M. Dubin, N. Moghileanski88; geologice – I. Sinţov89, N. Andrusov90, T. Porucic91; medicale –
T. Ciorba92, A. Coţovschi, I. Şeptelici-Herţesco, N. Doroşevschi.
O altă trăsătură distinctivă a evoluţiei ştiinţei în Basarabia şi Transnistria la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX a constituit
formarea cadrului organizatorico-instituţional. Alături de Comitetul gubernial de statistică, ai căror colaboratori practicau şi activităţi de cercetare, şi instituţiile de învăţământ, deschise în prima jumătate a secolului
XIX – Şcoala de Pomicultură din Chişinău (1842), reorganizată ulterior
în Şcoala de Vinificaţie (1890), apoi în Şcoală de Viticultură şi Vinificaţie
(1911); Seminarul Teologic şi Gimnaziul Regional (gubernial) din Chişinău –, s-au înfiinţat şi primele instituţii ştiinţifice. Arheologul I. Suruceanu a fondat primul muzeu arheologic din Basarabia – Muzeul Antichităţii
Pontului Scitic (mijlocul anilor ’70), iar A. Stuart93 – Muzeul Ţinutului
Natal (1889). Au fost organizate Observatorul meteorologic din Chişinău
(1886) şi staţiunile de meteorologie şi hidrologie din Tiraspol, Dubăsari,
Camenca, Raşcov şi Râbniţa, cabinete de cercetări analitice şi microscopice (1886) şi de bacteriologie (1888) în cadrul Spitalului de zemstvă din
Chişinău, Staţiunea de bioentomologie din Chişinău (1910), Observatorul
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Cu vaporul „Pioner” pe Nistru
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Ferma de lapte a Școlii agricole din Cucuruzeni

astronomic din Dubăsarii Vechi (1908); staţiunile agricole experimentale din Plopi (1889) şi Ismail (1897), staţiunile experimentale de pe lângă
Şcoala de Vinificaţie (1894), livada experimentală din Costiujeni (1909),
şcolile agricole din Grinăuţi, Cucuruzeni şi Purcari (1893). Toate aceste
realizări şi instituţii au creat condiţii relativ favorabile pentru iniţierea cercetărilor ştiinţifice sistematice şi complexe în diferite domenii ale ştiinţei,
îndeosebi în biologie, pedologie şi agronomie.
Sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX se evidenţiază, de
asemenea, prin instituirea primelor asociaţii ştiinţifice semiprofesionale
şi profesionale: Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia,
subordonată Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe din Rusia
(1898), Societatea Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia (1904),
Societatea Naturaliştilor şi Amatorilor de Ştiinţe Naturale din Basarabia
(1904). Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate de colaboratorii respectivelor societăţi şi de cei ai Muzeului Ţinutului Natal au fost reflectate în propriile publicaţii ştiinţifice, în revistele specializate din Basarabia
(Листок виноградарства, виноделия и плодоводства – Buletinul viticulturii, vinificației şi pomiculturii; Виноделие и виноградарство – Viticultura şi vinificaţia; Бессарабское сельское хозяйство – Agricultara
Basarabiei; Труды Кишиневского общества плодоводства – Analele Societăţii de Pomicultură din Chişinău etc.) şi din afara ei, precum şi în pagi40
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nile publicaţiilor periodice din Chişinău, Soroca, Bender, Ismail, Bolgrad,
Tiraspol.
O pleiadă de oameni de ştiinţă originari din Basarabia şi stânga Nistrului, care s-au lansat în cercetare la finele secolului XIX – începutul secolului XX, au devenit de-a lungul anilor membri ai academiilor de ştiinţe
din Rusia (URSS), Ucraina, România, Cehia. Printre aceştia se numără:
chimiştii N. Zelinski94, L. Pisarjevski95, microbiologul L. Tarasevici96, geograful şi biologul L. Berg97, pedologul şi agrochimistul G. Ghedroiţ98,
pedologul N. Dimo99, naturalistul A. P. Jucovski100, ginecologul C. Scro
banski101, muzicologul A. Ossovski102, slavistul A. Kociubinski, arhitectul
A. Şciusev103, astrofizicianul N. Donici104, arheologul I. Suruceanu, istoricii
Şt. Ciobanu105, Iu. Frăţiman, Paul Gore ş.a. Din cadrul generaţiilor basarabene au fost promovaţi, de asemenea, organizatori notorii ai învăţământului superior – I. Ciorba106, D. Zeiligher107, F. Şvedov108, înalte personalităţi
bisericeşti – mitropolitul Arsenie şi episcopul Varlaam109.
În pofida dificultăţilor de ordin politic, cultural-spiritual şi organizatorico-instituţional, ştiinţa din Basarabia şi Transnistria a înregistrat în
epoca modernă o vădită dezvoltare, caracterizată prin obţinerea unor realizări ştiinţifice relevante pentru timpurile de atunci. Oamenii de ştiinţă
din Basarabia şi Transnistria au fost încadraţi în comunitatea ştiinţifică
rusă, care era una considerabilă, precum şi în alte comunităţi similare din
afara imperiului, fiind aleşi membri ai diferitor societăţi ştiinţifice, ai academiilor de ştiinţe din mai multe ţări, erau numiţi profesori la instituţiile de învăţământ superior. Lucrările lor ştiinţifice sunt editate în diverse
publicaţii prestigioase, fapt care denotă recunoaşterea valorii ştiinţifice a
studiilor realizate de oamenii de ştiinţă din Basarabia şi Transnistria şi a
contribuţiei lor la îmbogăţirea tezaurului ştiinţific european.
La începutul secolului XX, în Basarabia se putea observa deja for
mată, evident la cote modeste, o adevărată elită intelectuală şi ştiinţifică,
reprezentanţii căreia au îmbrăţişat, în ceea ce gândeau şi promovau, ideea
naţională şi s-au postat în fruntea mişcării de eliberare naţională.

Strada centrală –
Aleksandrovskaia

Mănăstirea Hârbovăț

Gara feroviară din
Chișinău

Instituirea, structura şi componenţa
numerică a Comisiei Guberniale Ştiinţifice
a Arhivelor din Basarabia

E

ficienţa activităţii unei instituţii ştiinţifice este determinată nu
numai de noile date dobândite, de valoarea lor, dar şi de gradul
de asimilare a acestor rezultate de către societate. Adică, este
vorba de depăşirea unui stadiu când instituţia nu lucrează doar pentru
sine şi cercetările se fac de dragul cercetărilor, ci devine prin activitatea
sa purtător şi al funcţiei ştiinţifice, şi al celei social-culturale. Dar pentru
atingerea acestui obiectiv este necesar să fie format mediul respectiv, capabil nu numai să valorifice rezultatele dobândite, dar şi să le disemineze.
Un indice cantitativ şi calitativ de reflectare a procesului de formare a unui
astfel de mediu este intelectualizarea societăţii prin constituirea şi dezvoltarea corpului intelectual – principala forţă de culturalizare.
În pofida condiţiilor extrem de nefavorabile cu care s-a confruntat
pe parcursul secolului XIX societatea basarabeană pe tărâmul instructiveducaţional, spre finele acestui veac în ţinut se formaseră, deşi puţin numeros, un corp al intelectualităţii locale. Conform datelor Recensământului
general al populaţiei Imperiului Rus din anul 1897, în Basarabia au fost înregistrate 1 255 de persoane cu studii superioare, 1 476 de persoane cu studii
medii speciale şi peste 14 800 de persoane care aveau studii secundare (terminate sau în proces de instruire)110. Potrivit aceleiaşi surse de informaţie, în
domeniul ştiinţei, literaturii şi artei activau 192 de persoane, în învăţământ şi
educaţie – 3 769 de persoane, în medicină şi sfera sanitară – 1 841, în serviciul public şi social – 1 730, în serviciul juridic particular – 231 de persoane.
A fost înregistrat, de asemenea, un număr mare de persoane care activau în
sfera cultului: 3 491 de slujitori ai bisericilor creştine şi 245 de slujitori ai altor
confesiuni, necreştine111. În total, în aceste sfere de activitate erau încadrate
circa 11 500 de persoane. Bineînţeles, nu toate persoanele din sferele de activitate enumerate pot fi incluse în categoria intelectualităţii. Dar este evident
că majoritatea din ele trebuiau să posede o anumită pregătire generală şi profesională pentru a-şi onora obligaţiile de serviciu.
În 1886 a fost editat volumul Сборник циркуляров Министерства
Внутренных Дел за 1880–1884 годы – Colecţia de circulare ale Ministerului Afacerilor Interne din anii 1880–1884, în care au fost publicate şi
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deciziile Guvernului din 3 şi 17 aprilie 1884 însoţite de comunicarea circulară Cu privire la Arhivele guberniale istorice şi Comisiile guberniale ştiinţifice ale arhivelor. Peste 11 ani, administratorul (epitropul) Districtului
de Învăţământ Odesa, Hrisanf Solskii112, prin scrisoarea din 18 noiembrie
1897, îi solicită guvernatorului Basarabiei Aleksandr P. Konstantinovici113
să examineze posibilitatea creării unei astfel de comisii la Chişinău114.
De reţinut că ideea constituirii Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor la Chişinău se vehicula în cercurile intelectuale basarabene cu
mult înainte de anul indicat. Urmărind cu o deosebită atenţie activitatea
comisiilor din alte gubernii şi fiind cunoscut cu lucrările acestora, Nicolae
Codreanu, directorul Şcolii Reale din Chişinău, nu o dată s-a adresat către
guvernatorul Basarabiei cu propunerea de a înfiinţa o astfel de comisie în
capitala guberniei, manifestându-şi totodată disponibilitatea de a lucra, în
caz de constituire a ei, în favoarea ţinutului. Însă aceste solicitări au fost
respinse din motivul lipsei cadrelor şi, în special, a mijloacelor financiare
necesare pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de crearea şi activitatea comisiei115.
De această dată, reacţionând prompt la sfatul lui H. Solskii, în noiembrie–decembrie 1897, guvernatorul Basarabiei Al. Konstantinovici
s-a adresat către reprezentanţii diferitor departamente şi către intelec
tualitatea basarabeană cu un mesaj special. El evocă succint istoricul creării acestor
comisii şi a „mişcării arhivistice” în Rusia
imperială, apoi menţionează că „ar fi de
neiertat să rămână în urma altor gubernii,
mai puţin remarcabile din punct de vedere
istoric, o regiune rusă precum Basarabia,
atât de bogată în destine istorice şi diferite monumente de antichitate importante,
cu personalităţi istorice, de numele şi activitatea cărora este legată soarta ţinutului,
un ţinut care pe parcursul secolelor a servit drept leagăn de viaţă şi câmp de luptă
pentru multe popoare şi triburi, diferite ca
etnie, dar şi ca credinţă, moravuri, tradiţii
şi mod de trai”116. În încheierea mesajului,
Guvernatorul Basarabiei
Aleksandr P. Konstantinovici guvernatorul roagă să fie informat despre
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persoanele care doresc să facă parte din componenţa comisiei preconizate,
indicând mărimea cotizaţiei de membru pe care acestea pot să o achite,
precum şi despre donaţiile disponibile să le ofere117.
Mesajul a avut un mare răsunet în societatea basarabeană. Până la 24
martie 1898, 116 persoane şi-au exprimat dorinţa de a fi membri ai Comisiei ştiinţifice, făgăduind să depună şi cotizaţii de membru, volumul total
al cărora atingea suma de 507 ruble118. La 17 aprilie 1898, guvernatorul
Basarabiei a solicitat permisiunea Institutului de Arheologie de a înfiinţa
Comisia Ştiinţifică a Arhivelor în oraşul Chişinău. Acceptând organizarea
ei, directorul institutului Nicolai Pokrovskii119 a atenţionat asupra necesităţii identificării unui local pentru amplasarea arhivei istorice şi a bibliotecii care urmau a fi create pe lângă Comisie120.
După consultări cu factori de resort şi cu alţi animatori ai creării Comisiei, directorul Şcolii Reale din Chişinău Nicolae Codreanu, consilier
titular de stat, şi-a exprimat disponibilitatea de a oferi spaţiu pentru arhivă
şi bibliotecă în incinta instituţiei pe care o conducea, iar sala de festivităţi
– pentru şedinţele Comisiei121, astfel fiind înlăturat şi ultimul obstacol în
crearea ei. În fine, la 23 mai 1898 ministrul de interne a acceptat fondarea
Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia122.
Imediat după aceasta, guvernatorul Basarabiei expediază scrisori tuturor organizaţiilor, instituţiilor şi persoanelor particulare care şi-au exprimat
dorinţa de a fi membri ai Comisiei, informându-i că la 23 august 1898, în localul Şcolii Reale din Chişinău, va avea loc şedinţa de constituire a Comisiei
Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor, la care sunt invitaţi să participe.
La adunarea festivă au participat episcopul Chişinăului şi Hotinului
Iacov123, guvernatorul Basarabiei Al. Konstantinovici, directorul Şcolii Reale N. Codreanu, directorul Gimnaziului de băieţi nr. 2 N. Alaev, directorul şcolilor populare (primare) din Basarabia A. Krâlov, precum şi multe
alte persoane dornice de a deveni membri ai Comisiei. Adunarea a fost
precedată de un serviciu divin în biserica şcolii.
Adunarea de constituire a Comisiei a fost deschisă de guvernatorul
Basarabiei Al. Konstantinovici, care a evocat istoricul formării noii instituţii ştiinţifice, dar l-a prezentat într-un limbaj departe de adevăr, cu
date denaturate despre realităţile etnice şi spirituale din regiune şi chiar
cu aroganţă faţă de populaţia băştinaşă a Basarabiei şi trecutul ei istoric.
Referindu-se la ecoul produs de ideea constituirii Comisiei arhivelor la
Chişinău, guvernatorul declara foarte categoric că acest fapt arată „în ce
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măsură omul rus se interesează de trecutul său, cât de mare este dragostea lui faţă
de strămoşi şi de patria sa, demonstrează
adevărul că Basarabia noastră, în ciuda
diferenţelor etnice, trăieşte din plin o viaţă
rusească, deopotrivă cu guberniile pur ruseşti”124 (subl. n. – I.J.) .
La şedinţă a fost aleasă conducerea
Comisiei. La propunerea guvernatorului,
în funcţia de preşedinte al Comisiei a fost
ales Nicolae Codreanu125, care a contribuit
esenţial la fondarea ei. Adjunct al preşedintelui a devenit A. Krâlov126, directorul
şcolilor primare din Basarabia, care anterior s-a ocupat cu cercetări arheologice în
Nicolae Codreanu
regiunea Donului, iar secretar (administrator) al Comisiei a fost ales Ioan Halippa,127 inspector-adjunct, la acea
vreme, la Seminarul Teologic din Chişinău, fiind recunoscut ca un bun
cunoscător al lucrului în domeniul arhivisticii. La data înfiinţării Comisia
număra circa 200 de membri.
După constituirea Comisiei, preşedintele ei şi guvernatorul Basarabiei au adresat, prin intermediul presei locale, un nou mesaj către populaţie şi cei care mai doreau să se înscrie în rândul membrilor instituţiei. Ei
solicitau tuturor nu doar să difuzeze informaţia despre crearea şi statutul
Comisiei, dar şi să colaboreze cu noua organizaţie – să expedieze pe adresa Comisiei lucrări publicate, manuscrise, obiecte şi documente originale
sau copie, care, din punct de vedere arheologic şi istoric, ar putea avea o
importanţă semnificativă pentru studierea Basarabiei şi crearea muzeului
de arheologie. Conform mesajului, şedinţele Comisiei urmau să fie organizate săptămânal, în fiecare sâmbătă, în sala de festivităţi a Şcolii Reale
din Chişinău, la care putea să participe membrii Comisiei, precum și fiecare doritor de a deveni membru al acesteia128.
Formarea Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor a fost percepută
cu simpatie de către societatea basarabeană. Din diferite colţuri ale ţinutului soseau pe adresa conducerii scrisori de la persoane particulare care
declarau că vor să ia cunoştinţă de regulamentul Comisiei şi promiteau că
se vor înscrie în rândurile membrilor ei129.
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Structura şi componenţa numerică a Comisiei
Un aspect important şi interesant al activităţii unei asemenea instituţii precum Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia îl
constituie componenţa ei numerică. Însă această problemă de cercetare, la
prima vedere simplă, s-a dovedit a fi destul de dificilă.
Registre speciale de evidenţă nu se ţineau, decât cele privind achitarea cotizaţiei de membru. Ar fi logic de presupus că numărul persoanelor
care plătesc această cotizaţie exprimă şi efectivul membrilor Comisiei. În
realitate însă, nu toţi membrii Comisiei binevoiau să achite permanent şi
în mod regulat cotizaţia de membru. Unii dintre ei, din diverse motive,
se eschivau de la achitarea acesteia ori o depuneau ocazional. De aceea,
noţiunea de membri ai Comisiei trebuie abordată în funcţie de implicarea
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O atenţie deosebită s-a acordat atragerii
în rândurile Comisiei a preoţimii, care, pe
bună dreptate, era considerată una dintre cele
mai instruite pături sociale din ţinut130. Implicarea clerului în activitatea Comisiei putea
contribui nu numai la realizarea obiectivelor
acesteia, ci şi la cercetarea unor probleme
privind istoria bisericii din Basarabia. „Ar
fi de dorit, scria Ioan Halippa într-un mesaj
adresat preoţimii, ca ea să adere la Comisia
arhivistică şi să-i acorde sprijin la cercetarea problemelor bisericeşti şi arheologice ale
eparhiei noastre. Eparhia noastră e bogată în
monumente bisericeşti şi istorice şi clerul ar
Ioan Halippa
acorda un mare serviciu Comisiei comunicându-i despre aceste monumente, cercetarea
şi descrierea cărora ar putea oferi o imagine veridică asupra trecutului bisericesc şi istoric al Basarabiei noastre...”131.
În condiţiile lipsei subsidiilor din partea statului, atragerea noilor
membri devenise una din preocupările principale ale Comisiei, deoarece,
după cum s-a menţionat mai sus, cotizaţiile de membru constituiau drept
sursă de bază în asigurarea financiară a activităţii ei.
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acestora în activitatea instituţiei sau de susţinerea materială pe care o acordau activităţii ei. Persoanele care au contribuit, într-o formă sau alta, la
susţinerea financiară a Comisiei nu pot reprezenta componenţa numerică
a ei, mai degrabă acestea constituie numărul de adepţi şi susţinători.
În acelaşi timp, aportul tuturor celor care au sprijinit cu mijloace băneşti Comisia, chiar dacă o făceau mai des sau mai rar, a fost unul primordial, pentru că realizarea obiectivelor preconizate depindea în cea mai
mare măsură de suportul material şi moral dezinteresat al simpatizanţilor.
Conducerea Comisiei conştientiza acest trist adevăr, de aceea a acordat
o atenţie deosebită atragerii în permanenţă a noi persoane interesate de
activitatea instituţiei. Deja la prima şedinţă de lucru a Comisiei 132, care
a avut loc la 29 august 1898, au fost examinate chestiuni privind organizarea internă a Comisiei şi consolidarea ei în continuare. S-a constatat că
urmează să fie elaborat un program de activitate şi identificate metodele
de realizare a obiectivelor trasate. În scopul creării condiţiilor favorabile
pentru consolidarea Comisiei, atragerii noilor membri, s-a hotărât de a
convoca şedinţele de lucru ale Comisiei în fiecare sâmbătă, în sala de festivităţi a Şcolii Reale din Chişinău133.
Aşa cum mărimea cotizaţiei de membru achitate era foarte diferită
de la caz la caz (de la 0,5 la 30 ruble), precum şi participarea în activitatea
Comisiei era de asemenea diferită, conducerea instituţiei a pus problema
reconsiderării statutului de membru prin instituirea unor categorii distinctive. În prima categorie de membru al Comisiei, intitulată persoane
cu funcţie, de altfel neremunerate, a fost inclusă conducerea Comisiei:
curatorul (guvernatorul Basarabiei), preşedintele (Nicolae Codreanu)134,
preşedintele adjunct (Aleksandr Krâlov) şi secretarul (Ioan Halippa). Prin
decizia din 27 februarie 1899 a fost instituit titlul de membru de onoare.
Adunarea generală a Comisiei din 14 martie 1899 a ales, în unanimitate,
în calitate de membru de onoare pe Preasfinţia Sa episcopul Chişinăului
şi Hotinului Iacov şi administratorul Districtului de Învăţământ Odesa
Hrisanf Solskii135. A treia categorie şi titulatură era cea de membru colaborator. În această titulatură erau incluşi membrii care şi-au exprimat dispo
nibilitatea de a efectua gratuit investigaţii ştiinţifice în cadrul Comisiei.
Numărul lor era foarte restrâns. În anii 1898–1899 activa doar un singur colaborator voluntar (I. Frăţiman)136, în 1900–1901 – doi colaboratori
(D. Şceglov137 şi V. Kurdinovski138), în anii 1902–1903 – patru membri colaboratori (în afară de ultimele două persoane, S. Asnaş şi P. T. Kolomoi48

ţov)139. Rezultatele activităţii ştiinţifice a acestora erau reflectate în dările
de seamă ale Comisiei. Pentru munca depusă, membrilor colaboratori li
se oferea gratuit câte un exemplar al Analelor Comisiei. Ei îşi menţineau
statutul de membru al Comisiei indiferent de faptul dacă achitau ori nu
cotizaţia respectivă. Un număr relativ impunător de simpatizanţi ai Comisiei îşi limitau participarea doar prin achitarea cotizaţiilor de membru,
contribuind astfel la susţinerea ei financiară. În anii 1898–1899, cotizaţii
de membru au achitat 272 de persoane, însă numărul acestora s-a micşorat considerabil, astfel încât în 1900–1901 au fost trecuţi în registrul de
plată doar 131 de persoane, iar în următorii doi ani – 67 de persoane140.
Speranţa că editarea primului volum al Analelor Comisiei (1900) va
stopa reducerea numărului de membri activi şi persoane interesate în susţinerea instituţiei nu s-a îndreptăţit. Evoluţia în regres pe ani se prezintă în
felul următor: în primele 4 luni ale anului 1898 au achitat cotizaţii 181 de
persoane, în 1999 – 105, în 1900 – 73 şi în 1901 – 60 de persoane141.
49

Instituirea, structura și componența numerică a Comisiei Guberniale Științifice a Arhivelor din Basarabia

Școala Reală din Chișinău (director – Nicolae Codreanu), în incinta căreia
își avea sediul Comisia Gubernială Științifică a Arhivelor din Basarabia
(azi – bloc de studii al Universității de Stat din Moldova;
str. M. Kogălniceanu colț cu str. A. Pușkin)
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Gimnaziul nr. 1 de băieți, mai mulți profesori ai căruia erau
membri ai Comisiei Guberniale Științifice a Arhivelor
(azi – Muzeul Național de Istorie; str. 31 August 1989)

Acest contingent al Comisiei era instabil, fluctuaţia membrilor era foarte mare. Din numărul total al persoanelor care în anii 1898–1899 au depus
cotizaţii de membru, doar 32 au continuat să le achite permanent până la
începutul anului 1904 (pentru următorii ani nu putem urmări această dinamică, întrucât funcţionarea Comisiei este foarte slab reflectată în izvoarele
cunoscute), iar circa 170 de persoane au plătit cotizaţia doar o singură dată.
În pofida măsurilor întreprinse întru ameliorarea situaţiei, numărul persoanelor noi care completau rândurile Comisiei era cu mult mai mic decât cel al
foştilor membri care se detaşase de activităţile ei. În anii 1900–1901, numai
41 de persoane au aderat plătind şi cotizaţia de membru, iar în următorii
doi ani numărul lor s-a redus până la 9 persoane142.
Pentru a stimula depunerea unei cotizaţii cât mai mari, acest contingent al membrilor Comisiei fusese divizat în două categorii. Persoanelor
care depuneau pe parcursul dării de seamă (anual) o cotizaţie în mărime
de 3 ruble şi mai mare li se conferea titlul de membru titular, iar cei care
depuneau o cotizaţie sub 3 ruble se învredniceau de titlul de membru donator. Membrilor titulari li se oferea gratuit câte un exemplar al publicaţiei
Analele Comisiei143.
Dacă admitem ca bază această divizare, putem constata că în anii
1898–1899 au fost înregistraţi 208 membri titulari, ponderea lor fiind de
76,5% din numărul total al persoanelor care achitau cotizaţie de membru.
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În următorii ani efectivul lor s-a redus considerabil, constituind în anii
1900–1901, 123 de persoane (93,9%), iar în anii 1902–1903 doar 52 de
membri titulari (77,6%)144.
Luând în calcul toate aceste categorii şi titulaturi – membru cu funcţie, membru de onoare, membru colaborator, membru titular şi membru
donator –, putem determina componenţa Comisiei, adică efectivul celor
care prin efortul depus sau prin contribuţie materială au susţinut activitatea instituţiei. Astfel, în anii 1898–1899, Comisia număra 210 persoane,
în 1900–1901 – 128 şi în 1902–1903 – circa 62 de persoane. În perioada
vizată, efectivul Comisiei s-a redus de 3,4 ori. Această mişcare în regres a
vizat cel mai mult corpul membrilor donatori, numărul cărora s-a micşorat de tot, de la 61 la 4 persoane.
Comisia întrunea în rândurile sale reprezentanţi ai diferitor pături
sociale şi grupuri profesionale: cercetători ştiinţifici, profesori ai instituţiilor de învăţământ din ţinut, slujitori ai cultului, jurişti, medici, publicişti,
funcţionari ai organelor publice executive, membri ai organelor guberniale şi judeţene elective etc.
Slujitorii cultului constituiau un număr impunător în rândul membrilor Comisiei Știinţifice a Arhivelor de la Chişinău, dintre care unii
nu activau sau nu locuiau în Basarabia. Printre ei îi vom găsi pe Avsentie Stadniţchi, pe atunci rector (1898–1903) al Academiei Teologice din
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Gimnaziul nr. 2 de băieți, cu profesori implicați energic în activitatea Comisiei
(clădirea a fost distrusă; pe fundamentul ei a fost ridicat un nou edificiu, azi aici
se află Serviciul de Informații și Securitate; bd. Ștefan cel Mare și Sfânt)
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Moscova145; episcopul Akkermanului Arcadie146, protoiereul N. Laşcov147,
E. Mihalevici148, A. Parhomovici149; preoţii: G. Babcenco, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău (1873); A. Bălţătescu, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău (1869), profesor de religie în or. Bender;
I. Boltean, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău (1889);
Gh. Gheorghianov, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău
(1890), preot în jud. Bălţi; M. Draganov, absolvent al Seminarului Teologic
din Chişinău (1893), profesor la Gimnaziul de fete al dnei Nagovskaia din
Chişinău, ulterior la un gimnaziu similar din Ananiev; S. Kulciţki, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău (1871), absolvent şi candidat
al Academiei Teologice din Kiev, profesor emerit al Gimnaziului de băieţi
nr.1 din Chişinău, profesor la Gimnaziul de fete al dnei Dadiani, protoiereu al Soborului de Catedrală din Chişinău, autor al unor articole publicate în Buletinul Eparhiei Chişinăului; P. Orlov, studii la Seminarul Teologic
din Chişinău (1888) şi la Academia Teologică din Kiev, obţinând titlul de
candidat (1892), profesor la Şcoala eparhială din Chişinău (1892, apoi din
1895), Şcoala eparhială din Edineţ (1893–1895) şi la Şcoala eparhială de
fete din acelaşi oraş, ulterior protoiereu la Odesa; N. Raninskii, candidat
al Academiei Teologice din Moscova, profesor emerit al Seminarului Teologic şi al Şcolii Reale din Chişinău, a publicat lucrări pe tematica teologică; I. Sofronovici, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău (1879),
protoiereu în jud. Ismail, autor al unor lucrări pe probleme teologice;
V. Hondru, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău şi al Academiei Teologice din Kiev, profesor la Şcoala spirituală de fete din Chişinău, şi
mulţi alţi slujitori ai cultului și învățământului bisericesc.
Un contingent considerabil al membrilor Comisiei îl constituiau reprezentanţii corpului didactic laic: profesorul universitar Gh. Peretiatcovici150; V. Blinov, pictor, absolvent al Şcolii Stroganov din Moscova, unul
dintre membrii fondatori ai Societăţii Amatorilor de Arte Frumoase din
Basarabia (1903) şi ai Societăţii de Arte Frumoase (1921), profesor de desen la gimnaziile de băieţi nr.1 şi nr.2 din Chişinău, autor al manualului
didactic Стенные таблицы для чистописания – Tabele de perete pentru
caligrafie (editat în anii 1896–1918) pentru şcolile primare şi clasele inferioare ale gimnaziilor şi şcolilor reale, care, fiind aprobat de către Consiliul ştiinţific al Ministerului Învăţământului din Rusia, a fost publicat în
4 ediţii; G. Komarniţki, profesor la Gimnaziul de băieţi nr.1 din Chişinău; P. Kolev, studii la Gimnaziul Gubernial din Chişinău (1876), absol52

vent şi candidat al Universităţii din Sankt Petersburg (1880), profesor la
Gimnaziul de băieţi nr.1 din Chişinău (din 1883); A. Lazarev, absolvent
al Gimnaziului Regional din Chişinău (1858) şi al Universităţii din Sankt
Petersburg, profesor de gimnaziu; C. Malaneţkii, absolvent al Gimnaziului de băieţi nr.1 din Chişinău (1886) şi al Universităţii Novorossiisk din
Odesa (1890), profesor la gimnaziul nominalizat (din 1893); K. Mâslavski,
profesor la Gimnaziul „Împăratul Alexandru III” din Bolgrad, ulterior inspector la un gimnaziu din Varşovia, autor al lucrării История Гимназии
Императора Александра III в Болграде и предшествовавшаго ей Цен
трального училища – Istoria Gimnaziului împăratului Aleksandru III din
Bolgrad şi a Şcolii Centrale precedente lui; A. Petraşevski, studii la Gimnaziul Gubernial din Chişinău (1877) şi la Universitatea Novorossiisk
din Odesa, profesor de gimnaziu; S. Potoţkii, profesor la Şcoala de 4 clase
din Bolgrad, ulterior inspector la Şcoala Orăşenească din Cahul, a publicat lucrările Историко-географическiй очерк Бессарабской губернии.
Опыт родиноведенiя. Учебное пособiе для городских училищ, средних
учебных заведенiй и для всех вообще начальных народных училищ
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Gimnaziul nr. 1 de fete (azi – parte din edificiu ocupat de Liceul român-francez
„Gh. Asachi”; str. București colț cu str. A. Pușkin)
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Pe colina din fața Gării feroviare se înălța edificiul splendid al Școlii eparhiale
(clădirea a fost distrusă)

Бессарабской губернiи – Studiu de istorie şi geografie a guberniei Basarabia. Manual pentru şcolile orăşeneşti, instituţiile de învăţământ secundar şi
pentru toate şcolile primare din Basarabia (1902); Инзов, Иван Никитич,
генерал от-инфантерии, Главный Попечитель и Председатель По
печительного Комитета об иностранных поселенцах Южного Края
России – Inzov Ivan Nikitici, general de infanterie, epitropul principal şi
preşedinte al Comitetului de tutelă al coloniilor de străini din regiunea de
sud a Rusiei (1904), Иван Никитич Инзов – Ivan Nikitici Inzov în revista „Russkii arhiv”(1904, nr.10); N. Sveatskii, inspector al Şcolii Reale din
Comrat, director al Gimnaziului „Împăratul Aleksandru III” din Bolgrad,
autor al lucrării Цыгане – Ţiganii (1888); V. Soloviov151, director al Gimnaziului nr. 1 de băieţi din Chişinău; Iu. Stovic, inspector la Gimnaziul de
băieţi nr.1 din Chişinău, directorul progimnaziului de 6 clase din Ismail,
transformat ulterior în gimnaziu; S. Sârbu, absolvent al Gimnaziului de
băieţi nr. 1 din Chişinău (1885) şi al Universităţii din Sankt Petersburg,
profesor la Gimnaziul de fete nr.1 din Chişinău, director al Băncii publice
orăşeneşti din Chişinău etc.
54

55

Instituirea, structura și componența numerică a Comisiei Guberniale Științifice a Arhivelor din Basarabia

În componenţa Comisiei o prezenţă impunătoare aveau şi reprezentanţii funcţionarilor publici din gubernie. Dintre aceştia putem să-i menţionăm pe Mihail Krupenski152, mareşal al nobilimii din Basarabia (1897–
1905); Ivan M. Sârbu, preşedinte al Consiliului de zemstvă a jud. Chişinău
(1903); Vasilii I. Kovalenko, director al Administraţiei Financiare a Basarabiei (1903); Iulian Levinschi (1859–1923), inspector superior de fabrică
din Basarabia, primar al Chişinăului (1910–1917, 1920–1922), ginerele lui
Alexandru Cotruţă, preşedinte al Consiliului gubernial de zemstvă (1875–
1889)153; D. Berg, medic de zemstvă din or. Bender; P. Volghin, absolvent
şi candidat în ştiinţe matematice al Universităţii din Harkov, controlor la
Direcţia accize, tatăl viitorului academician V. Volghin, vicepreşedinte
al Academiei de Ştiinţe a URSS, director (1946–1949) al Bazei Ştiinţifice
Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS; I. Dânga, după absolvirea
Gimnaziului de băieţi nr.1 din Chişinău a obţinut studii universitare, şef
al Direcţiei Districtului 3 regional de accize cu sediul în or. Hotin (1903);
N. Zozulin, absolvent al Gimnaziului de băieţi nr.1 din Chişinău (1878)
şi al Universităţii din Sankt Petersburg; I. Ivanov, absolvent şi candidat al
Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii din Kiev (1855), epitrop al
coloniştilor bulgari din Basarabia, preşedinte al Congresului judecătorilor de pace din judeţul Bender şi al celui din judeţul Akkerman, efor de
onoare al Şcolii Reale din Comrat, autor al unor lucrări, inclusiv Сборник
статей о некоторых выдающихся событiях в современной жизни
Болгар. I. Болгары Русскiе. II. Болгары Княжеские – Culegere de articole
despre unele evenimente importante din viaţa contemporană a bulgarilor.
I. Bulgarii din Rusia. II. Bulgarii princiari (1896, 1900); A. Creciunescu,
absolvent al Gimnaziului de băieţi nr. 1 din Chişinău (1895) şi al Universităţii din Sankt Petersburg, şef de zemstvă; I. Leventon, după absolvirea Gimnaziului Regional din Chişinău (1866) a obţinut studii juridice
superioare, membru al Tribunalului gubernial din Chişinău; C. Leonard,
absolvent al Gimnaziului Regional din Chişinău (1856) şi al Liceului Richelieu din Odesa, mareşal de judeţ al nobilimii, preşedinte al Comitetului
de observatori al Băncii de Zemstvă din Herson; V. Primerov, absolvent
al Gimnaziului de băieţi nr. 1 din Chişinău (1891) şi al Universităţii din
Moscova, jurist, inspector fiscal; M. Savinski, secretar al Comitetului Gubernial de Statistică; D. Surucian, absolvent al Gimnaziului Regional din
Chişinău (1865) şi al Universităţii Novorosiisk, judecător de pace, publicist, autor al unor articole pe tematică socială; V. P. Tverdohlebov, studii
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la Gimnaziul Regional din Chişinău (1862) şi la Universitatea din Kiev,
medic la spitalul gubernial de zemstvă din Chişinău; L. C. Tufescu, născut
în 1834, la Vulpeşti, a absolvit Gimnaziul Regional din Chişinău (1852),
Academia Militară a Statului-Major şi Academia Militară şi Juridică, general-maior în retragere; C. Schmidt154, primar al Chişinăului; B. M. Ianuşevici, după absolvirea Gimnaziului Gubernial din Chişinău (1880) a
obţinut studii juridice universitare, mareşal al nobilimii din judeţul Orhei
(1903), ulterior guvernator al guberniei Stavropol (1909), şi mulţi alţii.
Activitatea Comisiei era susţinută şi de persoane pentru care cercetarea ştiinţifică reprezenta una din preocupările principale: A. Coţovschi
(Koţovski)155, I. Krasilşcik156. La formarea bugetului instituţiei ştiinţifice
au contribuit, de asemenea, reprezentanţii cunoscutelor familii din Basarabia: Donici, Krupenski, Sinadino etc.
Informaţia despre membrii Comisiei, care vizează doar o parte mică
din numărul lor, ne permite să constatăm că potenţialul intelectual al acestei instituţii era destul de înalt, întrunind în rândurile sale reprezentanţi
de frunte ai societăţii basarabene, care conştientizau necesitatea valorificării bogatului patrimoniu istoric şi cultural al ţinutului. Se părea la început
că acest potenţial poate să asigure instituţiei viabilitate şi activitate fructuoasă. Dar lucrurile s-au schimbat în chiar următorii ani, când s-a produs
o diminuare considerabilă a componenţei nominale a Comisiei. Probabil,
fenomenul în cauză a fost generat nu atât de factorii materiali, cât de cei
de natură psihologică. Ca orice alt fenomen sau eveniment nou, fondarea Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor a creat o mare aşteptare şi
un entuziasm deosebit, a generat emoţii şi speranţe de moment exagerate,
atrăgând spontan în rândurile sale un număr impunător de simpatizanţi şi
susţinători. Nu e cazul să ignorăm şi factorul subiectiv. Unul din iniţiatorii
fondării Comisiei ştiinţifice a fost guvernatorul Basarabiei, care, cu această
ocazie, s-a adresat cu un mesaj special către intelectualii şi funcţionarii din
ţinut. Evident, unele persoane, nu puţine la număr, îndeosebi funcţionarii,
au aderat la Comisie nu atât din proprie convingere, cât din dorinţa de
a-şi exprima public afecţiunea faţă de conducătorul guberniei şi acţiunile
acestuia, iar cu prima ocazie au părăsit rândurile membrilor ei.
Trebuie să recunoaştem că indiferent care au fost motivele plecării
unor membri, scăderea componenţei numerice a Comisiei a provocat
probleme dificile în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor normale pentru funcţionarea ei. Se reduceau plăţile încasate ca donaţii şi cotizaţii de
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membru, care serveau drept sursă principală de acumulare a mijloacelor
băneşti necesare pentru desfăşurarea activităţilor Comisiei. Volumul cotizaţiilor de membru s-a redus de la 1 151 ruble în anii 1898–1899 la 762 ruble în anii 1900–1901 şi la 321 ruble în anii 1902– 1903157. Obţinerea unor
resurse financiare suplimentare a devenit una din preocupările principale
ale conducerii Comisiei, problema fiind abordată periodic la şedinţele de
lucru. Conştientizând faptul că insuficienţa mijloacelor „va determina o
stagnare inevitabilă a treburilor Comisiei, în special publicarea lucrărilor
ştiinţifice ale membrilor ei”158, conducerea comisiei s-a adresat către diferite organe guvernamentale şi organizaţii publice cu rugămintea să i se
acorde asistenţă materială. Însă solicitările adresate administraţiei Districtului de Învăţământ Odesa, Ministerului Învăţământului şi Ministerului
Afacerilor Interne159 nu s-au soldat cu efectul scontat, ele fiind respinse.
Doar zemstva gubernială şi cele de judeţ, precum şi Adunarea deputaţilor
nobilimii au reacţionat la demersurile Comisiei, acordându-i ajutor financiar în mărime de, respectiv, 625 şi 100 ruble160.
O altă sursă de finanţare, deşi instabilă, o constituia comercializarea
Analelor Comisiei. Profitând de faptul că prin hotărârea Comitetului Ştiinţific al Ministerului Învăţământului din Rusia şi a Comitetului Şcolar
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Banca orășenească (azi – Sala cu Orgă)
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Mănăstirea Căpriana, vechi centru de cultură și spiritualitate românească
din Basarabia

al Sinodului primele două volume ale Analelor Comisiei au fost aprobate
pentru bibliotecile instituţiilor de învăţământ secundar, şcolile populare
şi sălile de lectură gratuită, unii membri ai Comisiei, precum H. Solskii,
administratorul Districtului de învăţământ Odesa, Iacob, Episcopul Chişinăului şi Hotinului, A. Krâlov, directorul şcolilor populare din Basarabia,
s-au adresat către instituţiile din subordinea lor cu solicitarea să contribuie la procurarea acestor cărţi, susţinând, astfel, „unica publicaţie utilă
din sudul Rusiei care a pus bazele dezvoltării activităţii ştiinţifico-arhivistice”161. În urma acestor acţiuni, până la începutul anului 1904 au fost
comercializate Anale în sumă de 1 065 de ruble162.
Mijloacele băneşti obţinute erau utilizate preponderent pentru acoperirea cheltuielilor de editare a Analelor, de procurare a literaturii şi a
obiectelor pentru biblioteca şi muzeul Comisiei.
Reducerea numerică considerabilă a membrilor Comisiei, instabilitatea financiară, implicarea doar a unui personal restrâns în activitatea creativă, fondarea în anul 1904 a Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti
din Basarabia, la care a aderat o parte din membrii Comisiei, îndeosebi
cei din tagma duhovnicească, reprezintă simptome evidente ale eventualei
restrângeri a sferei preocupărilor şi acţiunilor Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia ca instituţie ştiinţifică. Începând cu anul
1904, sfera de activitate s-a redus la pregătirea redacţională a volumului
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III al Analelor Comisiei şi colectarea mijloacelor băneşti necesare pentru
editarea acestuia, pentru întreţinerea corespondenţei cu asociaţiile similare din alte gubernii, precum şi cu instituţiile de învăţământ secundar,
care, în majoritatea cazurilor, se adresau cu solicitarea să li se ofere gratuit
publicaţiile Comisiei. În literatură se mai menţionează că au continuat,
deşi în proporţii modeste, acţiunile ce ţin colectarea şi selectarea literaturii
ştiinţifice şi a obiectelor de muzeu.

Piața țărănească din
Chișinău

Pe străzile înglodate
din Bălți

Țăranii la munci în
câmp

Activitatea Comisiei în anii 1898–1903

Î

n linii mari, activitatea Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia era axată şi orientată spre realizarea obiectivelor
principale specificate în Regulamentul-tip al comisiilor, cuprinzând în fond trei direcţii de bază:
– cercetarea arhivelor guvernamentale locale curente în scopul depistării şi conservării dosarelor de importanţă istorică, precum şi colectarea
obiectelor de istorie şi cultură veche de la diferite organizaţii şi persoane
particulare;
– organizarea şi efectuarea cercetărilor arheologice;
– fondarea, în baza materialelor de arhivă selectate, a arhivei istorice
guberniale, a muzeului şi a bibliotecii şi dotarea lor cu obiecte şi literatură
ce vizează Basarabia şi istoria ei.
În realitate însă arealul de activitate a Comisiei era ceva mai extins: ea
realiza cercetări ştiinţifice în baza materialelor de arhivă inedite identificate, colecta, descifra şi studia actele oficiale ale domnilor Ţării Moldovei,
aduna obiecte de antichitate, supraveghea cum sunt protejate monumentele de arhitectură, desfăşura şi alte activităţi.
Forma de bază de organizare a activităţii Comisiei o constituiau şedinţele particulare (de lucru), la care puteau să participe membrii şi simpatizanţii Comisiei, persoane preocupate de arheologie şi istorie, sau în general
interesate de tematica basarabeană. De regulă, la astfel de şedinţe participau
conducerea Comisiei (N. Codreanu, A. Krâlov, I. Halippa) şi un grup relativ
restrâns şi constant de membri. Prin participarea activă la şedinţele particulare ale Comisiei s-au evidenţiat D. Şceglov, V. Kurdinovski, E. Mihalevici,
V. Hondru, M. Draganov, I. Frăţiman (Fraţman), N. Ivanov, G. Komarniţki,
C. Iavorski ş.a. Semnificaţia acestor şedinţe consta în faptul că ele reprezentau nu numai un organ colegial privind elaborarea, examinarea şi executarea chestiunilor organizatorice, ci şi o formă specifică de instruire ştiinţifică:
familiarizarea celor prezenţi cu activitatea comisiilor similare din Rusia prin
intermediul studierii şi recenzării lucrărilor acestora, prezentându-se regulat informaţiile respective; audierea şi examinarea rezultatelor preliminare
ale activităţii de cercetare a membrilor Comisiei, recomandarea studiilor
finalizate spre publicare în Analele Comisiei.
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Activitatea ştiinţifico-arhivistică
În conformitate cu statutul Comisiei, în prim-planul activităţilor ei
s-a plasat cercetarea arhivelor organelor guvernamentale locale şi crearea arhivei istorice guberniale. În baza acestor investigaţii erau totodată
elaborate studii de referinţă şi ştiinţifice pe diverse probleme de istorie a
Basarabiei. Fiind cel mai iniţiat specialist din ţinut în domeniul arhivisticii, cunoscutul cercetător Ioan Halippa a devenit realizatorul principal al
acestei activităţi. Despre rezultatele lucrului efectuat el informa cu regularitate Comisia. Deja la 10 octombrie 1898 a prezentat o comunicare despre
Arhiva Senatorilor (ruşi) care au prezidat în divanurile Ţării Moldovei şi
Ţării Româneşti în anii 1808–1813163, compusă din 4 415 dosare şi depozitată la arhiva Consiliului de administraţie al Basarabiei164.
Manifestând o deosebită preocupare şi o înaltă responsabilitate pentru valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, Comisia, prin secretarul
I. Halippa, s-a încadrat în elaborarea şi examinarea principiilor metodologice şi de procedură privind evaluarea dosarelor din arhivele oficiale ale
organelor guberniale şi judeţene, selectate, prin hotărârile comisiilor organelor respective, pentru nimicire. În ajunul Congresului arheologic de la
Kiev, care trebuia să adopte regulamentul privind conservarea şi nimicirea
dosarelor vechi, Comitetul din Moscova, responsabil de pregătirea lucrărilor forului, a solicitat comisiilor guberniale să se pronunţe pe marginea
proiectului elaborat. Comisia din Basarabia cunoştea experienţa societăţilor ştiinţifice arheografice din alte ţări care reuşeau să dezlege importante
probleme de filologie, etnografie şi istorie anume datorită examinării şi
sistematizării detaliate a documentelor vechi. De aceea, ea s-a pronunţat
pentru conservarea tuturor materialelor de arhivă, cercetându-se minuţios orice fond, dosar sau document. În avizul Comisiei din 23 ianuarie
1899 se menţiona că dosarele de arhivă pot fi supuse nimicirii doar după
studierea multilaterală (sistematică şi nominală) a acestora şi examinarea
întregului inventar al dosarelor preconizate pentru nimicire165. Mai târziu,
când se punea la cale nimicirea a circa 44 mii de dosare din arhiva Consiliului de poliţie al judeţului Hotin, Ioan Halippa a precizat la acest subiect,
că fondul de arhivă, completat anual pe parcursul dezvoltării istorice, trebuie să fie protejat de orice deteriorare şi distrugere, deoarece el reflectă
viaţa poporului în succesiunea continuă a epocilor istoriei166.
Totodată, Comisia a obţinut consimţământul guvernatorului Basa62
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Studiul privind Arhiva Senatorilor (ruşi) care au prezidat în
divanurile Ţării Moldovei şi Ţării Româneşti în anii 1808–1813,
publicat în Analele Comisiei

rabiei de a asigura membrilor instituţiei ştiinţifice accesul liber la arhiva
Consiliului gubernial. Iar la 27 februarie 1899 Comisia, a luat decizia de a
forma o subcomisie pentru elaborarea proiectului de regulament privind
evaluarea dosarelor de arhivă în vederea selectării lor pentru conservare
permanentă sau nimicire. S-a considerat oportun de a include în componenţa subcomisiei un jurist, specialist în domeniul dreptului local de
ocină şi al stărilor sociale, un specialist în domeniul istoriei învăţământului din Basarabia (funcţionar din sfera activităţii Ministerului Învăţământului), un specialist în domeniul statisticii (M. Nerucev, fost secretar al
Comitetului Gubernial de Statistică al Basarabiei) şi un profesor de limbă
slavonă din instituţiile de învăţământ din ţinut, cunoscător al arheografiei
slavone167.
Trebuie să constatăm din capul locului că situaţia în ceea ce priveşte
evaluarea şi selectarea documentelor de arhivă era în mare delăsare. Conform practicii existente, organele publice care aveau la dispoziţie arhive
proprii formau, prin implicarea funcţionarilor săi, comisii departamentale
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Chișinău, vedere asupra centrului orașului, a străzii centrale Aleksandrovskaia,
a Arcului de Triumf, a Parcului Catedralei și a altor edificii istorice. Comisia
a realizat mai multe studii științifice și culegeri de documente privind istoria
Chișinăului

pentru evaluarea dosarelor de arhivă şi selectarea celor care urmau a fi
nimicite. Însă lipsa unei metodologii unice privind principiile şi criteriile
fundamentale de expertiză a dosarelor de arhivă a lăsat loc altor factori
să determine soarta acestor materiale. De multe ori valoarea ştiinţifică a
materialelor era interpretată arbitrar, pornindu-se de la considerentele şi
interesele departamentale. Ministerele stabileau propriile norme valorice
ale documentelor. Incompetenţa membrilor comisiilor departamentale
locale sau intenţia vădită de a elibera spaţiu pentru materiale curente noi
erau alţi factori care deseori transformau această activitate responsabilă
într-o acţiune formală, generând subiectivism şi voluntarism în luarea deciziilor. Deciziile comisiilor primare trebuiau să fie aprobate de către organele ierarhic superioare, inclusiv de ministerul de interne, însă această
procedură nu se respecta întotdeauna şi în consecinţă au fost mai multe
cazuri când dosare de arhivă şi documente preţioase erau nimicite în masă
sau vândute la licitaţii publice unor fabrici de producere a hârtiei168. Conform datelor adunate de cercetătorul I. Halippa, din 8 606 dosare acumulate până în anul 1860 în arhiva procurorului guberniei s-au păstrat doar
1 708, restul fiind nimicite, inclusiv unele de mare valoare istorică169.
64

65

Activitatea Comisiei în anii 1898–1903

Într-o atare situaţie, una din misiunile Comisiei consta în stoparea
acestui fenomen, supunând unei examinări competente absolut toate dosarele selectate de către comisiile departamentale pentru a fi nimicite. În
cadrul acestei activităţi au fost studiate circa 3 300 de dosare ale Administraţiei Financiare din Basarabia, peste 2 600 de dosare ale Tribunalului
regional din Chişinău şi 165 de dosare ale Consiliului de zemstvă al judeţului Bălţi, dintre care 192 de dosare au fost recomandate pentru păstrare
permanentă în arhivele nominalizate şi 203 pentru conservare în Arhiva
istorică gubernială a Comisiei. A fost stopată, de asemenea, nimicirea a
circa 44 mii de dosare ale Direcţiei de poliţie din judeţul Hotin, dintre care
301 de dosare au fost selectate pentru a fi transmise Arhivei istorice guberniale170. Pe adresa Comisiei şi a arhivei nominalizate au parvenit materiale
din arhivele centrale ale Rusiei. Astfel au fost studiate şi inventariate circa
1 500 de dosare ale Ministerului Justiţiei remise la Chişinău de către Arhiva Senatului din Sankt Petersburg spre păstrare permanentă171.
O parte componentă a activităţii arhivistice a Comisiei o constituia
studierea ştiinţifică a fondurilor principale ale arhivelor departamentale
din ţinut. La şedinţa din 20 februarie 1899, când era dezbătută problema
şi tematica unei publicaţii permanente a Comisiei, s-a accentuat oportunitatea editării în primul rând a unor asemenea materiale de arhivă şi a
studiilor ştiinţifice elaborate în baza lor172. Întru realizarea obiectivelor
preconizate s-a iniţiat studierea materialelor depozitate în Arhiva Consiliului gubernial de administraţie, în special Fondul Senatorilor (care au
prezidat în Divanurile Principatelor Moldova şi Muntenia în anii 1808–
1813) şi în Arhiva Consistoriului bisericesc din Chişinău. În consecinţă,
în baza investigaţiilor efectuate, în Analele Comisiei au fost publicate un
şir de studii semnate de Ioan Halippa: Описание Архива гг. Сенато
ров, председательствовавших в диванах княжеств Молдавии и
Валахии с 1808 по 1813 гг. – Descrierea Arhivei Senatorilor care au prezidat în Divanurile Principatelor Moldovei şi Valahiei în anii 1808–1813 (500
de dosare din cele 4 415 depozitate; Труды БГУАК, т. 1, р. 327–374; т. 2,
р. 341–424; т. 3, р. 442–508); Бессарабия в момент присоединения ее
к России – Basarabia la vremea anexării la Rusia), compus din două părţi:
A. Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии
по данным переписи 1817 г. – Inventarul proprietăţii funciare şi al structurii sociale a populaţiei Basarabiei conform recensământului din anul 1817
(Труды БГУАК, т. 3, р. 1–230); Б. Сведения о состоянии церквей в
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Бессарабии в 1812–1813 гг. – Informaţii privind starea bisericilor din Basarabia în anii 1812–1813 (Труды БГУАК, т. 3, р. 231–296), precum şi alte
seturi de documente şi studii ştiinţifice.
În activitatea sa de studiere a arhivelor Comisia a constatat că depozitarea documentelor istorice în arhivele guvernamentale din Basarabia
a început să se practice abia de la începutul secolului XIX şi că în aceste
arhive nu pot fi descoperite multe documente referitoare la veacurile precedente. De aceea, Comisia a contat foarte mult pe colectarea documentelor vechi din arhivele particulare ale boierilor basarabeni. Ea s-a adresat
nobilimii basarabene cu rugămintea să-i acorde sprijin în această muncă
de identificare şi colectare a unor gramote, acte, ispisoace şi alte documente ale cancelariilor domneşti privind moşiile lor. Membrii Comisiei
considerau că studierea acestor documente va contribui la studierea unor
probleme de istorie foarte interesante şi importante, cum sunt evoluţia
proprietăţii funciare şi a relaţiilor agrare, precum şi a celor ce ţin de geografia istorică a Basarabiei. Comisia accepta orice document de acest gen,
în original sau o copie a lui173.
Majoritatea nobililor au privit cu suspiciune iniţiativa Comisiei, însă
cu toate acestea efortul nu a fost unul zadarnic, au fost selectate mai multe
documente preţioase, unele din ele fiind donate. Astfel, inspectorul industrial superior Iu. Levinskii a dăruit o carte domnească de la Radu Mihnea,
din 1624, privind proprietatea boierului Necoriţă asupra ocinilor „Trifeşti
de lângă Ocniţa şi Şereuţi de lângă Hotin”174. Membrul Comisiei Iustin
Frăţiman (Fraţman) a donat o carte domnească de la Grigore Callimachi,
din 30 iunie 1763, prin care jupânesei Maria Gitniceroae i-a fost întărită
moşia Negreş175. În cadrul şedinţelor de lucru erau anunţate şi alte achiziţii de asemenea acte de proprietate (prezentate în copii), emise de diferiţi
domnitori ai Ţării Moldovei: carte domnească de la Mihai Suţu (1794)
pentru prinţesa Raliţa Mavrocordat privind confirmarea dreptului ei de
proprietar asupra moşiei Lencăuţi, judeţul Soroca 176; trei cărţi domneşti
(din anii 1608 şi 1611) ale domnului Constantin Movilă referitoare la ocina Buiucani177; cărţile domneşti ale domnilor Petru Şchiopul (1576), Radu
Mihnea (1617) şi Vasile Lupu (1641), precum şi dispoziţia acestuia (1642)
către pârcălabul din Lăpuşna referitoare la aşezarea Chişinău în secolele
XVI–XVII, care împreună cu alte documente urmau să fie folosite la pregătirea studiului Istoria Chişinăului în documente178.
În arhiva familiei Pavel Dicescu au fost depistate trei cărţi domneşti,
scrise pe pergament, ale domnilor Moldovei Radu Mihnea, din 20 şi 25
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martie 1624, şi Miron Barnovschi, din 28 aprilie 1629, cu privire la dreptul
de proprietate asupra unor ocine ale boierului (ulterior hatman şi pârcălab
de Suceava) Necoriţă179. Documente de o mare valoare ştiinţifică au fost
identificate în arhiva personală a Zinaidei Teodor Donici (născută CarpRusso)180, în arhiva Consiliului gubernial de administraţie, referitoare la
fraţii Hudobaşev181, la boierul Varticov (Vartic)182, precum şi în arhiva
Consistoriului bisericesc din Chişinău183.
O altă ţintă în efortul Comisiei de identificare şi selectare a documentelor istorice din veacurile apuse au devenit mănăstirile şi bisericile
din Basarabia, care în trecut au fost focare ale vieţii culturale, educative
şi spirituale, iar cu timpul au devenit şi centre de depozitare şi păstrare a
cărţilor, manuscriselor şi a documentelor vechi. Ideea a apărut atunci când
I. Frăţiman a luat în folosinţă temporară de la biserica din s. Vadul-Raşcov,
judeţul Soroca, volumul Свод указов и распоряжений областного и
епархиального начальства – Culegerea decretelor şi a dispoziţiilor conducerii regionale şi eparhiale, emise în anii 1815–1860. Conducerea Comisiei a decis să se adreseze, prin intermediul episcopului Chişinăului şi
Hotinului Iacob, către clerul din ţinut cu rugămintea să inventarieze şi să
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descrie manuscrisele, cărţile şi alte obiecte aflate în posesiunea bisericilor
şi a mănăstirilor, urmând ca aceste însemnări să fie prezentate solicitantului184.
Un viu interes în cercurile ştiinţifice din Rusia a provocat manuscrisul
gramaticii limbii slavone, depistat de V. Kurdinovski în vara anului 1901 în
biblioteca mănăstirii Hârbovăţ, judeţul Orhei. În urma investigaţiilor preliminare, V. Kurdinovski a înaintat ipoteza că exemplarul manuscrisului a
aparţinut arhiepiscopului din Moghiliov Anatolie Martânovski, care ultimii
ani de viaţă i-a trăit la mănăstirea Hârbovăţ, unde a şi decedat, iar gramatica a fost scrisă la Moscova la sfârşitul secolului XVI – începutul secolului
XVII185. Deşi această descoperire prezenta în mod evident un eveniment
remarcabil în activitatea Comisiei, instituţia, în pofida insistenţei lui V. Kurdinovski, a ezitat să publice manuscrisul, fără o expertiză ştiinţifică profundă. La Adunarea generală din 18 octombrie 1903 s-a hotărât de a transmite
facsimilele primelor şi ultimelor pagini din manuscris la Comisia slavonă a
Societăţii Imperiale de Arheologie din Moscova pentru a fi supuse, în baza
analizei comparative, unei expertize ştiinţifice186. Ulterior, în 1907, V. Kurdinovski a publicat, după cum s-a menţionat şi mai sus, un studiu la acest
subiect în revista „Русский филологический вестник”.
Investigaţii arheologice şi colectarea obiectelor de muzeu.
Ocrotirea monumentelor de arhitectură
O direcţie prioritară în activitatea Comisiei era cea arheologică. Ea
includea colectarea informaţiilor despre siturile arheologice remarcabile
din ţinut, efectuarea săpăturilor arheologice, colectarea obiectelor culturii
materiale în scopul fondării unui muzeu şi completării acestuia. Deja la cea
de-a doua şedinţă de lucru, din 5 septembrie 1898, preşedintele adjunct al
Comisiei A. Krâlov a înaintat propunerea privind descrierea arheologică a
Basarabiei şi elaborarea în acest scop a unui program special de selectare
a informaţiilor respective. Pentru a facilita această activitate, s-a propus ca
instituţia ştiinţifică să se adreseze cu un mesaj către intelectualitate cu rugămintea să-i acorde sprijin în constituirea arhivei guberniale, cu muzeu
şi bibliotecă dotată cu fonduri de carte cu tematică basarabeană187. Peste
o săptămână, la 12 septembrie 1898, programul elaborat de I. Halippa în
acest sens a fost examinat şi aprobat, după care a fost publicat în „Buleti68
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Biserica de vară a mănăstirii Condrița, monument de arhitectură și istorie de
valoare și frumusețe deosebită

nul Eparhiei Chişinăului” (1898, nr. 20). După asta, programul a fost editat într-un volum separat, în 2 000 de exemplare, care, împreună cu un
formular special pentru completarea informaţiilor, a fost expediat tuturor
membrilor Comisiei, consiliilor de plasă şi organelor de zemstvă locale188.
Ioan Halippa îndemna populaţia „să depună la sediul Comisiei portrete de
personalităţi marcante ale vieţii publice – savanţi, scriitori şi lucruri personale ale acestora, publicaţii locale, manuscrise vechi, acte de danie, gravuri
şi, în general, antichităţi”189. În baza informaţiilor parvenite, I. Halippa a
întocmit Harta arheologică a Basarabiei, pregătită pentru Congresul al XIlea de Arheologie din Kiev (1–20 august 1899). Potrivit datelor obţinute,
desigur incomplete, la finele secolului XIX în Basarabia erau înregistrate
circa 1 750 de monumente arheologice, inclusiv 1 464 de movile, 18 peşteri, 49 de îngrădituri, 2 ateliere pentru confecţionarea uneltelor de piatră,
132 de vetre cu rămăşiţe de accesorii de bucătărie, 84 de plăci de stâlpi din
piatră şi multe alte vestigii ale istoriei190. Urma ca în locurile acestor monumente identificate şi înregistrate să se organizeze expediţii arheologice, însă
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aceeaşi insuficienţă de mijloace financiare a zădărnicit planurile Comi
siei. Unica expediţie arheologică efectuată sub dirijarea lui A. Krâlov şi
I.  Halippa a fost cea din iulie 1902 în s. Ciocâlteni, judeţul Orhei, unde au
fost cercetate trei movile191.
În cadrul activităţilor din sfera arheologică se înscriu şi eforturile depuse în vederea fondării muzeului, care avea la început o titulatură incertă,
uneori fiind numit Muzeul de Arheologie, alteori – Muzeul de Istorie. Comisia a propus ca noului muzeu să-i fie transferată spre păstrare temporară Colecţia arheologică a Muzeului Antichităţii Pontului Scitic, fondat de
către cunoscutul arheolog basarabean Ion Suruceanu192. La şedinţa din 12
septembrie 1898 a fost abordată această chestiune şi a fost menţionată importanţa „Colecţiei arheologice a lui Ion Suruceanu şi îndeosebi a bibliotecii sale cu cărţi despre Basarabia” pentru activitatea Comisiei193. Preşedintele N. Codreanu urma să decidă cu moştenitorii (prof. O. Goronovici) în
vederea trecerii acestor fonduri în custodia Comisiei Guberniale Ştiinţifice
a Arhivelor, dar s-a constatat că Muzeul lui Suruceanu, care număra circa
90 de mii de exponate, nu avea un inventar ştiinţific. Comisia, la rândul ei,
nu dispunea de atâtea resurse umane necesare pentru catalogarea şi sistematizarea acestora, de aceea transmiterea colecţiei a fost amânată194. De
altfel, Comisia nu dispunea nici de suficiente mijloace financiare pentru
achiziţionarea colecţiei. Ulterior, conform afirmaţiei Elenei Ploşniţă, „câteva piese din colecţie au intrat … în patrimoniul muzeului Comisiei”195.
Drept sursă principală de completare a fondurilor Muzeului serveau
donaţiile persoanelor particulare. E semnificativ faptul că primii donatori
au fost elevii Şcolii Reale, în sediul căreia se afla Comisia, depunând, la 29
august 1898, 24 de unităţi de monede vechi de aramă şi argint. O achiziţie
de reală valoare istorică a fost moneda de argint donată de profesorul şcolii
V. Marten, care era o monedă de Histria, secolele IV–III î.Hr., din familia
drahmelor196. Un set de monede au donat şi elevii Gimnaziului nr. 1 de
băieţi din Chişinău, printre care figura şi o monedă romană cu inscripţia
Nero Clavd. Caesar Germ. şi efigia împăratului roman Claudius Nero197. Un
corespondent şi donator activ a fost membrul Comisiei S. Potoţki, profesor
la gimnaziul din Bolgrad. El a donat Muzeului o colecţie de peste 200 de
monede, o sabie turcească, un pistol de cremene, o călimară de campanie
turcească, o damigeană de cositor având imprimat chipul Sfântului Gheorghe, un set de fotografii ale monumentelor istorice din Bolgrad, o hartă a
României şi a ţărilor vecine din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
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Studiul despre bisericile din Basarabia în anii 1808–1813, publicat în volumul 3
al Analelor Comisiei

şi alte obiecte colectate de la localnici198. Printre obiectele donate Muzeului
figurau, de asemenea, o serie de fotografii ale bisericii din Căuşeni, precum
şi ale unor personalităţi din prima jumătate a secolului XIX (filosoful Al.
Sturdza199, guvernatorul militar al Basarabiei P. Fiodorov200, general-guvernatorul Novorosiei şi Basarabiei M. Voronţov201), instrumente populare
(cimpoi, drâmbă), diverse acte de danie şi alte obiecte şi piese202. Deşi au
fost înregistrate anumite succese în colectarea pieselor, rezultatele obţinute
nu erau pe măsura aşteptărilor. În Raportul despre activitatea Comisiei,
prezentat la Adunarea generală din 17 ianuarie 1899, I. Halippa menţiona
că „deocamdată Comisia nu se poate lăuda cu niciun fel de achiziţii semnificative. Relativ ne-a mers cu numismatica”203. La 24 septembrie 1903 au
fost înregistrate 336 de monede vechi, dintre care 129 de argint şi 207 de
aramă204, însă Comisia nu dispunea de mijloace financiare pentru achiziţii
în proporţii semnificative205.
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Un aspect deosebit de important în activitatea Comisiei a fost implicarea ei în ocrotirea monumentelor de arhitectură din ţinut. Comisia reacţiona pe toate căile posibile la orice semnal de acest gen sosit din teritoriu
sau de la unele instituţii. Cu susţinerea Comisiei Imperiale de Arheologie
din Rusia, Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia a instituit, prin intermediul membrului ei I. Dânga, monitorizarea extragerii
ghipsului din stânca pe care era situată cetatea Hotin206.
Comisia a reacţionat prompt şi la informaţia parvenită din teritoriu
privind pericolul ce ameninţa cetatea Soroca de pe urma exploatării unei
cariere de piatră din apropriere. Ea l-a împuternicit pe membrul Comisiei
F. Ovseanâi, şeful administraţiei financiare a judeţului Soroca, să studieze situaţia pe teren şi să contacteze puterea orăşenească în vederea luării
unor măsuri de ocrotire a cetăţii207. Controlul pe teren nu a confirmat întru totul semnalele parvenite – în aproprierea monumentului nu funcţiona nicio carieră de piatră, dar s-a constatat că cetatea se deteriora pentru
că din zidurile ei se furau pietre. La intervenţia lui F. Ovseanâi, chestiunea
a fost examinată la şedinţa dumei orăşeneşti din 30 ianuarie 1902 şi s-a
luat decizia ca zidurile cetăţii să fie restaurate, iar poliţistul de post din
apropriere să supravegheze monumentul de arhitectură208.
Obiectul unor discuţii şi investigaţii speciale a devenit Catedrala
Sfântului Dumitru din Orhei, ctitorie a domnului Ţării Moldovei Vasile Lupu de la 1636. În legătură cu demersul comitetului pentru reparaţia
Catedralei, prin care se solicita să i se permită restaurarea capitală a bisericii, Societatea Imperială de Arheologie din Moscova a solicitat Comisiei
Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Chişinău date şi informaţii despre
monumentul respectiv209. Comisia a constatat valoarea istorică, culturală
şi arhitecturală a monumentului, a menţionat prezenţa unor elemente gotice în arhitectura Catedralei şi a înaintat ipoteza că s-ar putea să existe un
strat de pictură murală, care a fost acoperită în urma lucrărilor de reparaţie anterioare. De aceea, Comisia a avut o atitudine rezervată şi precaută în
ceea ce priveşte necesitatea restaurării capitale a Catedralei şi a implicat în
soluţionarea acestei chestiuni Serviciul gubernial de arhitectură210. După
o îndelungată corespondenţă birocratică, în anul 1903, şeful Direcţiei
construcţie a Consiliului gubernial a efectuat evaluarea Catedralei şi a
ajuns la concluzia că monumentul necesită doar o reparaţie curentă211.
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Fondarea bibliotecii ştiinţifice a Comisiei
Membrii Comisiei erau conştienţi de faptul că studierea profundă
a istoriei Basarabiei este imposibilă fără o bază ştiinţifică şi informativă
proprie, fără posibilitatea de a consulta rezultatele cercetărilor ştiinţifice
realizate şi de alte centre. De aceea, Comisia a acordat o atenţie deosebită
fondării bibliotecii ştiinţifice şi dotării ei mai ales cu literatură care vizează
problematica basarabeană.
Pe parcursul realizării obiectivului preconizat, Comisia s-a confruntat cu aceeaşi problemă: insuficienţa mijloacelor financiare pentru procurarea literaturii. Astfel, fiind în vara anului 1898 în România, I. Halippa a
vizitat magazinul de anticariat al fraţilor Şaraga din Iaşi, unde a depistat
peste 100 de cărţi rare referitoare la istoria Basarabiei, publicate în limbile
română, engleză, franceză, italiană, poloneză, germană, greacă şi latină.
Însă Comisia nu dispunea de mijloacele financiare necesare (circa 1000
ruble) şi a fost nevoită să renunţe la o asemenea achiziţie valoroasă212.
Ulterior, în pofida tuturor dificultăţilor materiale, Comisia a reuşit să
procure peste 35 de cărţi de valoare. În achiziţiile de cărţi prioritate avea literatura ştiinţifică referitoare la istoria Ţării Moldovei în ansamblu şi a Basarabiei în particular. Interesant şi semnificativ prin consecinţele sale este
faptul că majoritatea absolută a cărţilor procurate erau de origine română.
Printre acestea se numărau lucrări de referinţă, precum culegerea lui Theodor Codrescu (1819–1894), Uricarul sau colecţiune de diferite acte care pot
servi la istoria Românilor, în 25 de volume, ediţia a 2-a (1853–1895); Constantin Erbiceanu,213 Istoria Mitropoliei Moldaviei şi Sucevei şi a Catedralei mitropolitane din Iaşi (1888); Manolaki Dreghiciu, Istoria Moldovei pe
timp de 500 ani pânî la dzilele noastre, Tomul I–II (1857); Alecu Beldimanu,214 Eterie sau Jalnicile scene prilejite în Moldavia din resvretirile Grecilor,
prin şeful lor Alexandru Ipsilanti venitu din Rusia la anul 1821 (1861); Ioan
Bogdan,215 Cronice inedite atingătoare de istoria Românilor (1895), în care
erau incluse: I. Letopiseţul de la Bistriţa; II. Cronica serbo-moldovenească
de la Neamţ; III. Cronica moldo-polonă de Nicolae Brzeski; IV. Cronica Ţării Moldovei şi a Munteniei de Miron Costin; Bogdan Petriceicu Hasdeu,216
Oamenii mari ai României. Ion Vodă cel Cumplit. Aventurile, Domnia,
Rezboiele, mortea lui; Rolul seŭ în istoria universală şi în vieţa poporului
român (1572–1574), Ediţiunea II (1894); Ioan Neniţescu,217 De la Româniĭ
din Turcia Europeană. Studiu etnic şi statistic asupra Armânilor (1895)
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etc. Dintre alte cărţi procurate menţionăm lucrarea lui Petru Kuniţkii,218
Краткое статистическое описание Заднестровской области, при
соединенной к России по мирному трактату, заключенному с
Портою Оттоманскою в Бухаресте 1812 года – Descriere statistică
succintă a regiunii de la Vest de Nistru, anexată la Rusia conform tratatului
de pace încheiat cu Poarta Otomană la Bucureşti în 1812, tipărită în 1813,
şi cea a lui S. Palauzov,219  Румынские господарства Валахия и Молдавия
в историко-политическом отношении – Principatele române Valahia
şi Moldova în raport istoric şi politic, editată în 1859220.
Sursa principală de completare a bibliotecii Comisiei cu literatură ştiinţifică o constituiau schimbul de cărţi cu instituţiile similare şi donaţiile
de cărţi din partea organizaţiilor şi persoanelor particulare. Răspunzând
la apelul conducerii Comisiei din 5 septembrie 1898221, intelectualitatea
basarabeană, în primul rând membrii Comisiei, s-a încadrat în acţiunile
de realizare a dezideratului menţionat, dăruind propriile lucrări sau cărţi,
inclusiv cele de anticariat, din bibliotecile personale. Astfel, preşedintele
Comisiei N. Codreanu a donat mai multe cărţi, printre care şi lucrarea
lui N. Şireaev Исторические памятники русского периода истории
Новороссии и Бессарабии – Monumente de istorie din perioada rusă a istoriei Novorusiei şi Basarabiei, editată la 1884. E. Mihalevici a dăruit şi el un
şir de cărţi: lucrările sale, Курковский монастырь в Бессарабии – Mănăstirea Curchi din Basarabia (1896), şi Сказания молдавских летописцев
о происхождении молдаван и об основании молдавского княжества
– Legenda cronicilor moldoveneşti despre geneza moldovenilor şi formarea
Principatului Moldovei (1898); S. Potoţkii, Историко-географический
очерк Бессарабской губернии. Опыт родиноведения – Schiţă de istorie
şi geografie a Basarabiei (1902). I. Sereda a transmis bibliotecii Comisiei
Aşezământul obrazovaniei Oblastei Basarabiei (1818); D. Şceglov a adus
unele lucrări ale lui A. Stadniţchi, inclusiv Материалы для истории
Бессарабии. О войне при завоевании Молдавии и Бессарабии в 1787,
1788, 1789 и 1790 годах. Записки секунд-майора фон-Раана – Materiale pentru istoria Basarabiei. Cu privire la războiul de cucerire a Moldovei
şi Basarabiei din anii 1787, 1788,1789 şi 1790. Notiţele maiorului secund
fon Raan (1891); Амфилохий, епископ Хотинский. Материалы для
истории Бессарабской епархии – Anfilohie, episcopul Hotinului. Materiale pentru istoria Eparhiei Chişinăului (1891); Архимандрит Андроник,
игумен Ново-Нямецкого Св.-Вознесенского монастыря в Бессарабии
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Aratul și strânsul fânului. Secretarul Comisiei, Ioan Halippa, a realizat un studiu
de mare valoare pentru cercetarea istoriei Basarabiei din secolul XIX privind

– Arhimandritul Andronic, egumenul Mănăstirii Sfintei Înălţări a Domnului Noul Neamţ din Basarabia (1895). D. Berg a donat cartea Voyages de
S-r de la Motraye, en Europe, Asie et Afrique – Călătoria sirului Motraye în Europa, Asia şi Africa, editată la 1727, în două volume, care a fost
transmisă temporar lui Iu. Frăţiman spre studiere. S. Odobaş a transmis
în fondurile Bibliotecii câteva cărţi de anticariat: Записки Г. Буриенна,
государственного министра, о Наполеоне, директории, консульстве,
империи и возстановлении бурбонов – Notiţele lui D. Burienn, ministru de stat, despre Napoleon, directorie, consulat, imperiu şi restabilirea
burbonilor), vol. I–V (1834–1836); Capitanul Iacob Kuk (James Cook),
Путешествие в Южной половине земного шара и вокруг оного – Călătorie în partea de sud a globului pământului şi în jurul acestuia (1796);
История древней Греции. Творение Гиллиса – Istoria Greciei antice.
Opera lui [J.] Gillies, vol. II–VI, VIII (1830–1831). La completarea bibliotecii au contribuit şi personalităţi originare din Basarabia care erau stabiliţi cu traiul şi activau în afara ţinutului. Profesorul A. Kociubinski222 a donat lucrările sale Граф Андрей Иванович Остерман и раздел Турции. Из
истории восточного вопроса. Война пяти лет (1735–1739) – Contele
Andrei Ivanovici Osterman şi împărţirea Turciei. Din istoria chestiunii orientale: Războiul de cinci ani (1735–1739), 1899; Тура (Тирас) – БелгородАккерман и его новая лапидарная надпись – Tyra (Tiras) – BelgorodAkkerman şi noua lui inscripţie lapidară (1901) şi altele223. În fine, nu pu76

Activitatea Comisiei în anii 1898–1903

proprietatea funciară și structura socială a populației ei potrivit recensământului
din anul 1817, care prezintă informație despre 1 050 de localități din regiune

tem să trecem peste un fapt interesant şi semnificativ: cunoscutul istoric
român Alexandru Xenopol224 a dăruit un lot al revistei Arhiva, editată de
Societatea Ştiinţifică şi Literară din Iaşi, inclusiv setul complet de numere
pe anul 1899 şi numere separate ale publicaţiei din alţi ani225. În total, persoanele particulare au donat bibliotecii 34 titluri de cărţi, broşuri, reviste
şi alte genuri de publicaţii, cuprinzând circa 56 de exemplare.
Sursele de bază de completare a fondurilor bibliotecii erau schimbul
de carte şi donaţiile din partea unor organizaţii oficiale, instituţii ştiinţifice, instituţii de învăţământ superior şi biblioteci din Rusia şi din afara
ei. 45 de asemenea organizaţii şi instituţii au expediat Comisiei Ştiinţifice
a Arhivelor din Basarabia 262 de titluri de publicaţii într-un lot total de
peste 1 030 de unităţi/exemplare. Majoritatea organizaţiilor donatoare o
constituiau societăţile şi comisiile ştiinţifice preocupate preponderent de
o tematică de cercetare similară sau conexă. Astfel, 13 comisii guberniale ştiinţifice de cercetare a arhivelor au trimis la Chişinău 185 de unităţi
de publicaţie, cele mai impunătoare fiind loturile primite din Taurida (34
de unităţi), Tver (33), Nijni Novgorod (25), Kaluga (23), Iaroslavl (18),
Reazan (14 unităţi) etc. Esenţială a fost contribuţia societăţilor ştiinţifice
centrale şi regionale. Societatea de Arheologie din Moscova a expediat 135
unităţi de publicaţie, Societatea de Arheologie din Rusia – 123, Comisia
Imperială de Arheologie – 32, Comisia pentru publicarea actelor şi a acordurilor de stat de pe lângă Arhiva Centrală din Moscova a Ministerului
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Afacerilor Externe – 31, Arhiva din Moscova a Ministerului Justiţiei – 28,
Societatea de Istorie şi Antichităţi din Odesa – 28 (inclusiv volumele II–
XXI ale Analelor), Societatea de Geografie din Rusia – 24 de unităţi etc.
La completarea fondului bibliotecii şi-au adus contribuţia şi unele
societăţi ştiinţifice fondate pe lângă instituţiile de învăţământ superior.
Dintre acestea putem să menţionăm Societatea Bisericească de Arheologie şi Istorie a Academiei Teologice din Kiev, care a trimis 29 de unităţi
de publicaţie, Societatea Rusă de Istorie şi Antichităţi a Universităţii din
Moscova – 20, Societatea de Istorie, Filologie şi Drept a Universităţii din
Varşovia – 5, Societatea de Istorie, Arheologie şi Etnografie a Universităţii
din Kazan – 4, Societatea de Istorie şi Filologie a Universităţii din Harkov
– 3, Institutul de Istorie şi Filologie din Nejin – 3 unităţi de publicaţie. Un
loc deosebit ocupă publicaţiile Comitetului de Istorie şi Statistică al Eparhiei Podolia (19 unităţi), care conţin studii cu referinţe preţioase la istoria
zonei de nord a teritoriului din stânga Nistrului al Republicii Moldova.
Desigur, majoritatea publicaţiilor donate de către organizaţiile şi instituţiile sus-menţionate, fiind pregătite în cadrul studierii materialelor
din arhivele ministeriale şi guberniale, aveau un caracter regional sau arhivistic. Ele serveau în primul rând ca sursă cognitivă, suport metodologic
şi metodic, precum şi ca izvor de inspiraţie în organizarea activităţii ştiinţifice şi arhivistice a Comisiei din Chişinău. Totodată, printre lucrările
primite depistăm şi studii ştiinţifice în care erau abordate unele aspecte ale
istoriei Principatului Moldova, prezentând astfel un interes evident pentru
cercetătorii din ţinut. Deopotrivă cu Analele editate de către Societatea de
Istorie şi Antichităţi din Odesa şi Analele Comitetului de Istorie şi Statistică al Eparhiei Podolia, care conţineau consemnări valoroase referitoare
la istoria teritoriului dintre Nistru şi Prut şi a raioanelor din stânga Nistrului, în categoria acestor lucrări pot fi incluse şi studiile lui N. N. BantâşKamenskii,226 Обзор внешних сношений России (по 1800 год) – Revista
relaţiilor externe ale Rusiei (până în anul 1800), vol. I–IV (1894–1897),
V. Uleaniţkii,227 Материалы для истории взаимных отношений
России, Польши, Молдавии и Валахии в XIV–XVI вв. – Materiale pentru
istoria relaţiilor reciproce dintre Rusia, Polonia, Moldova şi Muntenia în
secolele XIV–XVI (1887) şi altele228.
Biblioteca Comisiei basarabene a avut donaţii de carte şi de la unele
instituţii din străinătate. Printre acestea figurează Biblioteca publică din
New York, fondată de Astor, Lenox şi Tilden, care a trimis două volume
(VI şi VII) ale Buletinului bibliotecii, editate în anii 1902 şi 1903229.
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Clădirea Gimnaziului nr. 3 de băieți construită în perioada de activitate
a Comisiei (1901). În anii 1917–1918 a devenit Palatul Sfatului Țării și epicentrul
mișcării naționale în care s-au încadrat și mulți dintre membrii și susținătorii
Comisiei Științifice a Arhivelor din Basarabia (azi – Academia de Muzică, Teatru
și Arte plastice; str. A. Mateevici)

Indiscutabil, cele mai preţioase, valoroase şi, pesemne, cele mai aşteptate lucrări erau publicaţiile ştiinţifice şi documentare ale Academiei Române, care a acordat o asistenţă considerabilă la completarea fondurilor
bibliotecii Comisiei. Academia Română a donat 37 de titluri de carte, cuprinzând 138 de unităţi. Majoritatea lucrărilor trimise abordau probleme
de istorie, lingvistică şi etnografie. Pentru a ne face o imaginaţie despre
valoarea acestui lot de carte, menţionăm doar câteva din ele. În primul
rând, am numi operele lui Dimitrie Cantemir: Descrierea Moldovei (1875);
Istoria Imperiului otoman: creşterea şi descreşterea lui, Partea 1–2 (1876,
1878); Evenimentele Cantacuzinilor, Brâncovenilor şi ale Divanului, Partea
1–2 (1878); Istoria ieroglifică (1883); Vita Constantini Cantemyrii cognomento senis Moldaviae principis (1883); Hronicul vechimei a Romano-moldo-vlahilor (1901). Printre publicaţiile primite figurau, de asemenea: Analele Academiei Române (1879–1903), Tomul I–XXV (1880–1903), în care
erau publicate memoriile secţiilor istorice, literare şi ştiinţifice; studiile lui
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Etimologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul
limbii istorice şi poporane a Românilor (Tomul I–III, 1886–1893), Introducerea. Negru Vodă. Un secol şi jumătate de la începuturile Statului Ţerei Româneşti. 1230–1380 (Tomul IV, 1898), Psaltirea publicată româneşte la 1577
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de diaconul Coresi (1881); studiile lui A. Laurian şi J. Massimo, Dicţionarul
limbii române (Tomul 1–2, 1873–1876) şi Glosarul care cuprinde vorbele
din limba română străine prin originea sau forma lor, cum şi cele de origine indouiosă (1876); Psaltirea în versuri întocmită de Dosoftei, Mitropolitul
Moldovei. 1671–1686, publicată de I. Bianu230 (1887); operele lui Zamfir Arbore,231 Basarabia în secolul al XIX-lea (1898), şi a lui Nicolae Iorga,232 Studii
istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe (1899), o serie de lucrări cu conţinut
etnografic,233 precum şi unele lucrări ale autorilor antici234.
O parte considerabilă din colecţia donată de Academia Română o
constituiau culegerile de documente şi bibliografice: Acte şi documente
relative la istoria renaşterii României, Vol. I–IX (1889–1901), publicate de Dim. A. Sturdza,235 C. Colescu-Vartic, Ghen. Petrescu,236 Dim. C.
Sturdza,237 J. Skupiewski; Documente privitoare la istoria Românilor, de
E. Hurmuzaki,238 Vol. I–IX (1876–1899), volumele X şi XI fiind publicate
în 1897 şi 1900 de N. Iorga; Documente privitoare la istoria Românilor.
Completare (continuare) a colecţiei lui E. Hurmuzaki. Suplimentul I în
6 volume, publicate de Gr. Tocilescu,239 A. Odobescu,240 Dim. A. Sturdza,
Dim. C. Sturdza, C. Colescu-Vartic, O. Lugoşianu (1886–1895) şi Supli
mentul II în 3 volume, publicate de I. Bogdan (1893–1900); Fragmente
zur Geschichte der Rumanen, de E. Hurmuzaki, în 5 volume (1878–1886);
Fragmente din Istoria Românilor, de Hurmuzaki, Volumul II–III (1900);
I. Bianu, N. Hodoş,241 Bibliografia Românească veche. 1508–1830, în trei
fascicule (1898–1900); I. Bianu, Biblioteca Academiei Române. Catalogul
manuscriptelor româneşti, în trei fascicule (1897–1899) etc.242
Generalizând activitatea Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor
din Basarabia în această sferă de preocupare, putem constata că ea a reuşit,
până în 1904, să formeze o bibliotecă a sa proprie, care cuprindea peste
1 120 de cărţi şi publicaţii periodice. Literatura română constituia circa
180 de unităţi/exemplare sau 16% din tot fondul bibliotecii.
Dincolo de toată această statistică, este foarte important să subliniem
că biblioteca Comisiei, prin decizia conducerii instituţiei ştiinţifice, era
deschisă tuturor cititorilor. Astfel, elitele intelectualilor autohtoni au avut
posibilitate să se familiarizeze cu noile realizări în domeniul cercetărilor,
contribuind astfel la schimbările modernizatoare din societate. Şi nu în
ultimul rând, accesul la literatura română, cunoaşterea adevărului ştiinţific despre istoria populaţiei băştinaşe din Basarabia, despre comunitatea
de limbă şi neam a tuturor românilor au influenţat în mod evident asupra
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Investigaţii în domeniul istoriei naţionale
Studierea proceselor-verbale ale şedinţelor denotă o mare varietate
a preocupărilor ştiinţifice ale Comisiei. La aceste întruniri, care în esenţa
lor erau un fel de şedinţe ştiinţifice, se abordau şi se examinau diverse
probleme ce ţineau nu numai de realizarea obiectivelor de bază ale Comisiei. Aşa cum cărţile şi publicaţiile primite în majoritatea cazurilor erau în
într-un singur exemplar, la şedinţe erau prezentate comunicări pe marginea studiilor şi materialelor incluse243. Astfel, I. Halippa a prezentat o serie
de comunicări despre lucrarea lui N. Iorga Studii istorice asupra Chiliei şi
Cetăţii Albe244, despre viaţa şi activitatea Mitropolitului Moldovei şi Sucevei Iosif Naniescu245 şi despre cercetătorul Iurii Venelin,246 de la naşterea
căruia se împlineau 100 ani247. Erau examinate, de asemenea, manuscrisele lucrărilor care urmau a fi publicate în Analele Comisiei sau în volume
separate. La 12 decembrie 1898, I. Frăţiman a prezentat referatul „Cu privire la începutul eparhiei Huşilor”, elaborat în baza studiilor profesorului
Golubinskii248, ale episcopului de Roman Melchisedec Ştefănescu249 şi ale
savantului Volf250. La 2 decembrie 1900 a fost audiat referatul „Din trecutul Moldovei şi Munteniei. Stările sociale în Moldova şi Muntenia în
secolul al XVII-lea”, pregătit de N. Laşcov, profesor de religie la Gimnaziul
de băieţi nr.1 din Chişinău251 etc.
În cadrul preocupărilor ştiinţifice ale Comisiei, istoria proprietăţii
(moşiilor) mănăstirilor închinate din Basarabia era una din preocupările
permanente ale Comisiei, în special studiată de I. Halippa şi N. Codreanu.
Aceştia prezentau periodic la şedinţele Comisiei comunicări despre rezultatele investigaţiilor efectuate252.
Temele de geografie istorică, etnografie şi topografie constituiau un
alt set de probleme investigate de membrii instituţiei ştiinţifice. Ei împărtăşeau opinia că cercetarea toponimelor locale va contribui la elucidarea
unor probleme de etnografie,253 dar în acelaşi timp au constatat că unele
denumiri de localităţi erau total schimonosite încât chiar se impunea descifrarea, studierea şi corectarea lor254.
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schimbărilor de percepere şi mentalitate în mediul basarabenilor, au contribuit decisiv la trezirea conştiinţei naţionale şi la amplificarea mişcării
naţionale de eliberare.
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Vechea mănăstire rupestră Japca

În realizarea acestui deziderat s-a implicat activ secretarul Comisiei
I. Halippa, care şi-a propus ca obiectiv de cercetare nomenclatorul geografic şi topografic al ţinutului255. Lucrând asupra elaborării unui Dicţionar
geografic al Basarabiei, I. Halippa a prezentat la şedinţa Comisiei din 16
februarie 1902 referatul „Cu privire la nomenclatorul geografic al pământurilor Daciei”, în care a dat propria tălmăcire a multor noţiuni de largă
circulaţie şi mare interes, precum „Ungrovlahia”, „Karavlahia”, „Mavrovlahia”, „Kara-Bogdan”, „Moldova”, „Rosovlahia”, „Basarabia” etc.256
Studierea profundă a istoriei şi etnografiei Basarabiei era imposibilă
fără cunoaşterea literaturii şi a realizărilor deja înregistrate în acest domeniu. De aceea, Comisia a avut în vizor şi această problemă, propunându-şi
să întocmească un indice bibliografic cât mai complet în ceea ce priveşte
tematica basarabeană. Conducerea ei din nou s-a adresat către preoţii şi
arhimandriţii de la mănăstiri şi biserici să inventarieze lucrările pe care
le aveau în patrimoniul aşezămintelor de cult, să le descrie şi să prezinte
Comisiei această informaţie. Cu o rugăminte similară instituţia s-a adresat
82

Activitatea Comisiei în anii 1898–1903

Închisoarea din Chișinău (partea centrală înaltă a construcției s-a distrus)

şi către directorii şcolilor secundare, prin care erau solicitaţi să alcătuiască şi să le transmită Comisiei catalogul lucrărilor referitoare la istoria şi
etnografia Basarabiei, precum şi al cărţilor publicate în ţinut, păstrate în
bibliotecile instituţiilor nominalizate257.
Ioan Halippa, cel care a şi lansat ideea alcătuirii indicelui complet al
cărţilor referitoare la istoria şi etnografia Basarabiei, ca şi cea a editării catalogului cărţilor din biblioteca personală a lui Ion Suruceanu, lucra asupra studiului Materiale pentru bibliografia Basarabiei şi cunoştea problema în toată complexitatea ei. De aceea, atunci când preşedintele adjunct
A. Krâlov a propus să fie formate grupuri de lucru pentru a trece în revistă
toate materialele referitoare la Basarabia, publicate în Analele Societăţii de
Istorie şi Antichităţi din Odesa şi în Buletinul Eparhiei Chişinăului, Ioan
Halippa a fost împotrivă. El a afirmat atunci că o bibliografie basarabeană
la general, care cuprinde 512 cărţi şi articole de revistă (inclusiv 467 în
limba rusă) este deja publicată în lucrarea lui Zamfir Arbore-Ralli Basarabia în secolul al XIX-lea, iar Comisiei îi revene sarcina să completeze
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Strada centrală a Chișinăului – Aleksandrovskaia, colț cu str. Gubernskaia
(din 1899 – Pușkinskaia); actualmente – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt colț
cu str. A. Pușkin

această listă cu cărţi rare depistate în biblioteca lui I. Suruceanu, precum
şi cu alte titluri care aşteptau să vină de la mănăstiri, biserici şi şcoli258.
În realitate însă cauza principală a fost alta: I. Halippa nu dorea să disperseze forţele creative, şi acelea foarte puţine, ale Comisiei şi antrenarea lor
într-o activitate deşi actuală, dar totuşi secundară în raport cu obiectivele
de bază ale instituţiei. Din aceeaşi cauză, lipsa unui personal ştiinţific pe
potriva sarcinilor, Halippa nu a susţinut nici propunerea lui M. Savinskii,
secretarul Comitetului Gubernial de Statistică, de a ridica statutul Comisiei, transformând-o în societate de istorie şi statistică259.
Înţelegând principiile de organizare a activităţii Comisiei nu sunt tocmai cele mai potrivite pentru realizarea eficientă a obiectivelor principale,
I. Halippa a înaintat la Adunarea generală a Comisiei, care a avut loc la 18
octombrie 1903 în casa guvernatorului S. Urusov260, propunerea privind
modificarea organizaţională a instituţiei. El pleda pentru divizarea muncii
membrilor colaboratori şi specializarea lor pe direcţii de cercetare, de aceea propunea crearea în cadrul Comisiei a unor structuri speciale, numite
secţii. Potrivit proiectului prezentat, urmau să fie formate cinci secţii, fiecare din ele având obiective concrete de cercetare:
84
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● Secţia de geografie istorică şi topografie, al cărei obiect de studiu ar
fi cercetarea notiţelor de călătorie ale călătorilor care au vizitat şi au descris pământurile Basarabiei, precum şi a datelor topografice; elaborarea,
în baza acestor investigaţii, a dicţionarului geografic al ţinutului;
● Secţia de etnografie istorică şi demografie, care urma să fie orientată
spre cercetarea informaţiilor privind succesiunea istorică a neamurilor pe
teritoriul Basarabiei, specificul culturii lor şi a amprentelor aflării acestora
în ţinut;
● Secţia de arheografie, crearea căreia avea drept scop studierea arhivelor guvernamentale şi familiale, determinarea semnificaţiei acestora
pentru cercetarea istoriei ţinutului, acordându-se o deosebită atenţie colectării monumentelor scrisului vlaho-bulgar (vlaho-slav);
● Secţia de arheologie, căreia i se atribuia sarcina să se ocupe exclusiv de identificarea şi studierea monumentelor materiale antice, în special efectuarea săpăturilor arheologice şi cercetarea perioadei preistorice
a Basarabiei; unul din obiectivele principale ale secţiei rămânea crearea
muzeului de arheologie pe lângă Comisie;
● Secţia de bibliografie a Basarabiei, care avea drept sarcină de bază
alcătuirea indicelui bibliografic al literaturii de istorie, arheologie, etnografie şi de statistică referitoare la ţinut261.
În ansamblu, proiectul de modificare organizaţională a Comisiei şi de
reorganizare a activităţii ei era în concordanţă cu principiile moderne privind organizarea activităţii de cercetare a instituţiilor ştiinţifice de profil
uman. Evident, aplicarea acestui proiect ar fi dus la îmbunătăţirea activităţii ştiinţifice a instituţiei, dar în condiţiile reale de atunci proiectul în cauză
era irealizabil, deoarece Comisia nu dispunea de o bază materială şi financiară suficientă şi nici de un potenţial ştiinţific uman capabil să asigure
îndeplinirea obiectivelor preconizate. De aceea, proiectul lui I. Halippa nu
putea fi acceptat ca o sarcină imediată, ci mai degrabă ca un obiectiv de
perspectivă spre care Comisia trebuia să se orienteze în activitatea sa, iar
autorul lui nu a insistat asupra adoptării documentului. Adunarea generală s-a limitat la audierea proiectului, a luat act şi a recomandat publicarea
lui în Analele Comisiei262.
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Activitatea editorială
Rezultatele activităţii ştiinţifice a membrilor colaboratori ai Comisiei
Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia s-au materializat în lucrările publicate atât în cele trei volume ale Analelor Comisiei, editate sub redacţia lui I. Halippa, cât şi în alte publicaţii periodice sau volume separate.
Din punct de vedere structural şi din perspectiva genurilor de publicaţie, Analele Comisiei erau compuse din două compartimente, pe care
convenţional le considerăm, respectiv, parte oficială informativă şi parte
ştiinţifică. În prima parte erau incluse materiale privind istoricul constituirii Comisiei (volumul I), procesele-verbale ale şedinţelor şi adunărilor
generale, dările de seamă, informaţia despre componenţa nominală a Comisiei cu indicarea mărimii cotizaţiilor depuse, lista lucrărilor procurate
şi donate cu nominalizarea donatorilor, precum şi alte date cu caracter
informativ, toate acestea fiind pregătite pentru publicare de secretarul
Comisiei Ioan Halippa. Analiza acestora permite reconstituirea activităţii
Comisiei. În partea a doua erau publicate lucrările originale ale membrilor
colaboratori şi materiale de arhivă cu comentariile respective.
În Analele Comisiei au fost publicate 28 de lucrări (26 de titluri) cuprinse pe un spaţiu de peste 1300 de pagini. Contingentul autorilor era
foarte restrâns, în total doar 5 la număr. Câte 3 articole au publicat membrii colaboratori A. Krâlov şi D. Şceglov, iar câte un articol S. Asnaş şi
P. Kolomoiţev. Cel mai activ şi productiv colaborator al Analelor Comisiei
a fost I. Halippa, care a publicat 20 de lucrări (18 titluri). Având în vedere că studiile lui I. Halippa ocupau aproximativ 96% din spaţiul rezervat
lucrărilor ştiinţifice, şi concomitent, acesta era responsabil şi executor al
compartimentului oficial şi informativ, putem considera că în fond el era
autorul de bază al Analelor Comisiei.
Diversitatea preocupărilor ştiinţifice ale lui I. Halippa s-a reflectat pe
deplin în tematica lucrărilor publicate, cuprinzând diverse probleme de
istorie a Basarabiei, istoria bisericii din ţinut, precum şi din domeniul arhivistic. Studiile lui şi-au păstrat valoarea ştiinţifică până în zilele noastre
nu numai din punct de vedere cognitiv, dar şi prin modul lor de abordare şi reflectare. Printre acestea se înscriu lucrări de proporţii ca: Город
Кишинев времен жизни в нем Александра Сергеевича Пушкина – Oraşul Chişinău în perioada vieţuirii aici a lui Aleksandr Sergheevici Puşkin;
Материалы для истории Кишинева в XVI–XVII вв. – Materiale privind
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Comisia a desfășurat o amplă activitate științifică și editorială. Cercetările
realizate de membrii Comisiei și editate în trei volume rămân până astăzi studii
de referință

istoria Chişinăului în secolele XVI–XVII; Основные исторические данные
о Бессарабии – Date istorice principale privind Basarabia, compusă din
trei compartimente: Общий взгляд по историю Бессарабии до 1812 г.  –
Privire generală asupra istoriei Basarabiei până la anul 1812, Трактат,
заключенный между Россией и Турцией в Бухаресте 16 мая 1812 г. –
Tratatul de pace încheiat între Rusia şi Turcia la Bucureşti la 16 mai 1812 şi
Краткие сведения о гражданских и военных губернаторах Бессарабии
с очерком посещений края Высочайшими особами и перечнем других
важнейших для Бесарабии событий времен каждого губернатора
(1812–1900) – Informaţii succinte despre guvernatorii civili şi militari ai Basarabiei cu o schiţă privind vizitarea ţinutului de către persoanele supreme şi
enumerarea altor evenimente importante pentru Basarabia în perioada de
cârmuire a fiecărui guvernator (1812–1900); Очерк истории народного
образования в Бессарабии в первой половине XIX-го века – Schiţă privind istoria învăţământului public în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Fiind unul dintre primii cercetători ai arhivelor din Basarabia, este considerabilă contribuţia lui I. Halippa în domeniul arhivisticii,
acesta publicând nu numai diverse materiale documentare (de exemplu,
Basarabia la vrema alipirii la Rusia, în cadrul căreia a pregătit şi a editat
Inventarul proprietăţii funciare şi al structurii sociale a populaţiei Basarabiei,
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potrivit recensământului din
anul 1817 şi Date privind starea bisericilor din Basarabia
în anii 1812–1813), dar şi studii analitice (Privire generală
asupra arhivelor guvernamentale principale din Chişinău
cu o schiţă privind activitatea
fostelor comisii pentru cartarea acestor arhive; Descrierea
Arhivei Senatorilor care au
prezidat în Divanele Principatelor Moldovei şi Munteniei în
anii 1806–1812 etc.). Caracteristica activităţii ştiinţifice
a lui I. Halippa în perioada
funcţionării Comisiei ştiinţifice din Chişinău ar fi incompletă dacă ne vom limita
doar la lucrările publicate. El
Catedrala din Bolgrad
s-a evidenţiat şi ca unul dintre
cei mai activi conferenţiari la
şedinţele Comisiei, la care a prezentat peste 30 de comunicări ştiinţifice
pe diverse probleme şi teme actuale timpului de atunci.
În calitate de secretar al Comisiei, I. Halippa, s-a dedicat cu trup şi suflet muncii organizatorice şi ştiinţifice, intenţionând să transforme această Comisie într-o instituţie eficientă de studiere a trecutului istoric şi a
prezentului Basarabiei. El a avut în cadrul instituţiei multiple preocupări
ştiinţifice, a manifestat o capacitate de muncă de invidiat, a devenit generatorul de idei şi motorul Comisiei, s-a implicat eficient în toate domeniile
ei de activitate. Afirmarea Comisiei din Chişinău ca instituţie ştiinţifică
viabilă a fost posibilă, în primul rând, datorită activităţii prodigioase a lui
I. Halippa, fără de care ea ar fi avut un alt destin de la bun început, unul
mult mai puţin interesant. Or, detaşarea lui I. Halippa de la colaborarea
activă în cadrul Comisiei a dus la paralizarea activităţii acesteia ca instituţie ştiinţifică, obiectivele ei, în mare parte, fiind preluate de Societatea
Bisericească Istorico-Arheologică din Basarabia, formată în 1904.
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89

Activitatea Comisiei în anii 1898–1903

Ioan Halippa trebuie
repus în ierarhia cercetătorilor de prestigiu din
Basarabia, pentru că istoriografia sovietică în mod
nejustificat şi tendenţios
l-a neglijat şi subapreciat.
I. Halippa a fost nu numai
„primul cercetător priceput al arhivelor din Basarabia”, cum scria Gheorghe
Bezviconi, ci şi un cercetător talentat al istoriei ţinutului, preluând ştafeta de la
cunoscutul istoric basarabean Alexe Nacco (Nacu)
(1832–1915). Primul studiu de proporţie, Oraşul
Chişinău în perioada veţuirii aici a lui Aleksandr
Sergheevici Puşkin (1820– Biserica Spitalului de zemstvă (azi – Biserica
Sf. Nicolae, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt)
1823), publicat la Chişinău
în anul 1899, a trezit un
interes viu în societate, lucrarea fiind solicitată de bibliotecile din Rusia
(în particular, de Biblioteca Imperială Publică din Sankt Petersburg263) şi
reeditată ulterior în volumul I al Analelor Comisiei.
Presat fiind de circumstanţele politice şi ideologice ale regimului ţarist şi de interdicţiile impuse, I. Halippa a fost constrâns să se conformeze
istoriografiei imperiale oficiale în interpretarea trecutului istoric al teritoriului dintre Prut şi Nistru al Moldovei istorice, fapt care, evident, s-a
răsfrânt şi asupra studiilor sale. În acelaşi timp, este important să reţinem
că, fiind nevoit să repete postulatele oficiale pe care era imposibil să le evite, el nu a fost un adept dogmatic al conceptelor oficioase preconcepute,
orientate în fond spre denaturarea şi desconsiderarea trecutului istoric al
moldovenilor. În măsura în care avea posibilitatea să ia cunoştinţă de ultimele realizări ale istoriografiei române, în special de valoroasele culegeri
de documente, I. Halippa s-a manifestat ca un veritabil cercetător, onest şi
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competent, formulând propria viziune asupra unor evenimente, noţiuni,
procese sau fenomene istorice.
În lucrarea Datele istorice principale privind Basarabia, realizată, de
altfel, în baza studiilor lui Dimitrie Cantemir (Descrierea Moldovei), Zamfir Arbore (Basarabia în secolul al XIX-lea), Nicolae Iorga (Studii istorice
asupra Chiliei şi Cetăţii Albe), Alexe Nacco (Istoria Basarabiei din cele mai
vechi timpuri), A. Zaşciuc (Regiunea Basarabia. Materiale pentru geografia
şi statistica Rusiei), S. Palauzov (Principatele române Moldova şi Muntenia în raport istoric şi politic), Ioan Halippa meditează asupra spuselor lui
Alecu Russo din poemul în proză Cântarea României,264 „potopul Asiei a
vrut să înghită lumea… şi tu ai fost stavila lumii”265 şi dezvoltă acest gând
într-o concluzie de rezistenţă în istoriografie până în prezent, şi anume,
că „avangarda acelor români care pe parcursul secolelor au stăvilit puhoiul popoarelor barbare au fost românii basarabeni, strajă vigilentă a lumii
civilizate”266. Apreciind înalt lupta lui Ştefan cel Mare pentru integritatea
şi independenţa statului moldovenesc medieval, I. Halippa afirma că „numele glorios al acestui mare domn al Moldovei e scris cu litere de aur pe
filele de istorie a Basarabiei şi el nu poate fi şters de pe fortificaţiile Hotinului, Sorocii, Benderului (Tighinei), Belgorodului şi Chiliei”267.
Ioan Halippa a depus eforturi mari pentru stabilirea şi menţinerea
relaţiilor de colaborare cu instituţiile ştiinţifice, oamenii de ştiinţă şi cultură din România, cu care, probabil, a contactat în timpul călătoriei în
această ţară în vara anului 1898. Din proprie iniţiativă a trimis Academiei
Române şi mitropolitului Moldovei şi Sucevei Iosif Naniescu volumul I al
Analelor Comisiei, însoţit de un mesaj pe care l-a vizat şi guvernatorul Basarabiei268. Apoi, din rezerva proprie269 (deocamdată n-am depistat nicio
informaţie care ar demonstra implicarea Comisiei sau a guvernatorului) a
expediat primele două volume ale Analelor Comisiei pe numele lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu, Gavriil Musicescu, Zamfir Arbore ş.a., întreţinând cu
ei corespondenţă personală270.
Fiind preocupat de asigurarea activităţii Comisiei, în special prin crearea bibliotecii ştiinţifice, I. Halippa profita de orice ocazie pentru a solicita
ajutor diverselor organizaţii ştiinţifice, precum şi unor personalităţi marcante. El era convins că studierea profundă şi obiectivă a patrimoniului
istoric şi cultural al Basarabiei, comun cu cel din partea dreaptă a Prutului,
ar fi imposibilă fără consultarea materialelor documentare şi a literaturii
ştiinţifice publicate în România, de aceea urmărea atent apariţia de noi stu90
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dii în domeniu şi intervenea, totodată cu rugămintea de asistenţă la completarea bibliotecii Comisiei. Într-o scrisoare din 1900, adresată lui Gavriil
Musicescu, scria: „Comisiunea vă roagă să-i veniţi în ajutor cu feliu de susţinere (în formă de sacrificiu de cărţi, manuscripte), care va fi mai lesne.
Credem că d-voastră nu ni-ţi lăsa fără atenţiune acest sincer rugământ”271.
În răspunsul său la această scrisoare Gavriil Musicescu menţiona că, în pofida politicii de rusificare forţată a regimului ţarist, „poporul de la ţară... îşi
păstrează limba în casă, ca cel mai scump odor” şi conchidea: „Acum însă,
când ni se prezintă ocaziunea aşa de favorabilă de a înlesni învăţarea – în
mod indirect – a limbii române, prin formarea bibliotecii societăţii basarabene Arhiva, cred că serviciul cel mai real îl putem face trimiţând donaţiuni
de cărţi cu conţinut istoric şi literar acestei instituţiuni, căci altfel cu greu
vor răzbate cărţile noastre în Basarabia, unde toţi Românii vor avea ocaziune să se adape din izvorul binefăcător al limbii materne”272. Răspunsul lui
Gavriil Musicescu şi donaţiile care au sosit după aceasta şi despre care am
relatat mai sus vin, totodată, să înlăture şi o suspiciune de mai târziu a lui
Onisifor Ghibu, precum că „apelul de la Chişinău se pare că n-a găsit ecoul
cuvenit nici la Iaşi..., nici la Bucureşti”273.
Apariţia Analelor Comisiei a produs o rezonanţă apreciabilă în lumea
ştiinţifică şi pedagogică nu numai din Basarabia, dar şi din întreaga Rusie, care a primit cu mare interes materialele publicate, încurajând astfel
eforturile instituţiei de la Chişinău pe toate direcţiile ei de activitate274.
Ministerul Învăţământului Public din Rusia imperială şi Comitetul pentru
învăţământ al Sinodului au acceptat ca Analele Comisiei chişinăuiene să
fie incluse în lista de cărţi şi publicaţii pentru completarea bibliotecilor
şcolilor secundare laice şi ale seminarelor teologice275.
Materialele publicate în Analele Comisiei, majoritatea dintre care o constituiau studiile originale ale neobositului cercetător Ion Halippa, au atras
atenţia specialiştilor, dar şi a publicului larg de cititori. Ele au generat discuţii, dezbateri în diferite cercuri, tot felul de reacţii şi, evident, recenzii.
Toate acestea demonstrau interesul societăţii pentru problemele cercetate,
nivelul ştiinţific de abordare a lor, iar, în definitiv, erau o apreciere înaltă
dată activităţii în ansamblu desfăşurată de Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia. Prestigioasa revistă rusă „Исторический
Вестник” publică iulie 1900 şi ianuarie 1903 recenzii la studiile incluse în primele două volume ale Analelor Comisiei, despre care autorul lor,
V. Rudakov, colaboratorul revistei, menţiona că „editarea lor noi o datorăm

COMISIA GUBERNIALĂ ŞTIINŢIFICĂ A ARHIVELOR DIN BASARABIA
Ion JARCUŢCHI

energiei susţinute şi hărniciei excepţionale ale lui I. Halippa”,276 şi le aprecia cu cele mai încurajatoare calificative: „prezintă un interes considerabil”, au „o mare importanţă pentru arhivişti”, sunt „valoroase din punctul
de vedere ştiinţific”, „interesantă prin conţinutul nou” etc.277
În contextul dat prezintă interes aprecierea activităţii lui I. Halippa
în calitate de cercetător al arhivelor. O altă revistă, „Киевская старина”,
publică în aprilie 1904 articolul unui autor semnat cu iniţialele „L. M.”,
care se referă la materialele din Analele Comisiei despre Arhiva Senatorilor
şi Arhiva Consistoriului Eparhiei Chişinăului şi Hotinului. El menţiona
că aceste arhive conţin „un material preţios privind istoria relaţiilor dintre Ucraina, Moldova şi Muntenia” şi în acelaşi timp vorbeşte în termeni
elogioşi despre Ioan Halippa şi aportul lui în această operă de valorificare
ştiinţifică. Acest autor „L. M.”, rămas deocamdată neidentificat, scria: „Cu
regret, până în prezent aceste arhive n-au atras atenţia cuvenită a cercetătorilor. Doar în ultimul timp, odată cu fondarea Comisiei Guberniale
Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia, tezaurul acestor arhive a început să
apară la lumina zilei... În persoana secretarului ei Ioan Halippa, candidat
al Academiei Teologice din Kiev, Comisia are un activist remarcabil”, care,
„prin talentul său, prin dragostea înflăcărată faţă de cercetările în domeniul antichităţii basarabene şi printr-o hărnicie de invidiat, constituie o
adevărată bogăţie pentru Basarabia”278.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale membrilor Comisiei au văzut
lumina tiparului, de asemenea, în paginile altor publicaţii periodice din
ţinut sau în fascicule editate separat. În paginile Buletinului Eparhiei Chişinăului au fost publicate o serie de articole semnate de V. Kurdinovski
(Motive religioase în poezia lui A. S. Puşkin) şi D. Şceglov (Despre mănăstirile desfiinţate din Basarabia; Mănăstirile Ismailului; Date noi privind mitropolitul Gavriil Bodoni; Despre atitudinea mitropolitului Gavriil faţă de
Moldova după trecerea lui în Basarabia; Participarea mitropolitului Gavriil
la organizarea civilă a Basarabiei, precum şi un şir de studii privind viaţa şi
activitatea arhiepiscopului Moghiliovului Antonie). Dintre lucrările publicate în ediţii separate merită a fi evidenţiate studiile lui S. Potoţkii (Schiţă
istorico-geografică a Basarabiei. 1902), N. Laşcov (Местное управление в
Молдавии и Валахии в XXVII веке, 1903 – Cârmuirea locală în Moldova şi Muntenia în secolul al XXVII-lea), I. Frăţiman (Fraţman) (Епископ
Хушский Iаковъ – Iacob (Stamati) episcopul Huşilor, 1901; К вопросу
об епархиях в Бессарабии, 1902 – Cu privire la eparhiile din Basarabia;
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Епископ Хушский Iнокентий, 1903 – Inochentie episcopul Huşilor),
S. Ivanov (Culegere de schiţe privind unele evenimente remarcabile din
viaţa contemporană a bulgarilor, ed. II, 1900)279.
Indiscutabil, fondarea Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din
Basarabia a constituit „un eveniment remarcabil în viaţa societăţii basarabene”280, iar operele publicate prezintă „o mare însemnătate istorică”281, o
valoare ştiinţifică şi cognitivă atât pentru contemporanii ei, cât şi pentru
generaţiile următoare. Comisia a contribuit esenţial la valorificarea patrimoniului istoric, cultural şi spiritual al Moldovei istorice în general şi al
Basarabiei în particular, la studierea şi evaluarea arhivelor departamentale
ale organelor guberniale şi locale din ţinut, iniţiind astfel activitatea de
constituire, pe baze ştiinţifice, a arhivei istorice. Formal, fiind o instituţie
semioficială, Comisia reprezenta realmente una din primele instituţii ştiinţifice obşteşti din Basarabia, care în organizarea şi desfăşurarea activităţii
sale se baza pe principiile autoguvernării şi autofinanţării ei, entuziasmul
şi participarea voluntară şi dezinteresată a membrilor şi susţinătorilor.
Activitatea Comisiei din Chişinău demonstrează convingător că ea,
deşi s-a confruntat cu dificultăţi serioase (insuficienţa mijloacelor materiale şi a cadrelor profesionale calificate), a reuşit să se manifeste ca instituţie
ştiinţifică creativă nu numai pe plan ţinutal, dar şi în spaţiul Rusiei imperiale, fiind apreciată la justa ei valoare de către contemporani.
Fondarea pe lângă Comisie a bibliotecii ştiinţifice şi completarea ei
cu literatură română a dus atât la diversificarea surselor informative, cât
şi la familiarizarea cititorilor cu realizările ştiinţelor istorice, lingvistice
şi etnografice din România, fapt ce a deschis posibilităţi noi în vederea
studierii şi reconsiderării istoriei naţionale, a servit drept impuls pentru
procesul de renaştere naţională.

Hotelul „Suisse”
din Chișinău (azi –
Biblioteca municipală
„B. P. Hasdeu”)

Hotelul „Londra”
din Chișinău
(azi – edificiul din
str. A. Pușkin colț
cu str. Vaarlam)

Spitalul pentru copii
(azi – la fel spital
pentru copii; str.
București, vizavi de
Stadionul „Dinamo”)
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L

a sfârşitul prezentului demers ştiinţific în care au fost propuse
spre abordare şi tratare două probleme – 1) mediul cultural-ştiinţific în Basarabia la răscrucea secolelor XIX–XX sub aspectul
tradiţiilor, evoluţiilor şi tendinţelor, şi 2) formarea şi activitatea Comisiei
Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia, ca fenomen ştiinţificocultural, – în aparenţă subiecte eterogene şi, într-un fel, independente
unul de altul, se impune o privire integratoare şi generalizatoare.
Prin reluarea concluziilor parţiale, formulate în finalul compartimentelor, dorim să ajungem la o apreciere de ansamblu a problemelor abordate în studiu, ţinând seamă de conexiunea şi integritatea lor internă.
Pentru a urmări mediul şi condiţiile în care a fost creată şi a funcţionat Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia, precum şi
alte societăţi şi structuri ştiinţifice şi culturale, pentru a stabili originile fenomenului apariţiei acestei Comisii – ca rod doar al „mişcării arhivistice”
din Rusia imperială în a doua jumătate a secolului XIX (factorul extern)
sau şi ca un produs al evoluţiei tradiţiilor ştiinţifice şi culturale multiseculare, al orientărilor şi schimbărilor ce au avut loc în viaţa ştiinţifică şi
culturală din Basarabia secolului XIX (factorul intern) – şi pentru a motiva demersul propus am fost obligaţi să elucidăm succint rădăcinile şi evoluţia cadrului ştiinţifico-cultural în Ţara Moldovei, apoi, din 1812, mediul
social-politic, istorico-cultural şi spiritual în condiţiile regimului ţarist şi
influenţa acestuia asupra evoluţiei ştiinţei şi culturii în Basarabia în secolul
XIX – începutul secolului XX.
O atare incursiune este determinată de asemenea de necesitatea analizei sintetice a fenomenelor istorico-culturale şi ştiinţifice sub aspectul integrităţii, similitudinii, conexiunii şi sincronismului acestora, evaluate prin
prisma orientărilor şi schimbărilor ce s-au produs în principalele ramuri ale
culturii, inclusiv în domeniul ştiinţei, deschizându-se în acest sens noi perspective şi posibilităţi în identificarea etapelor distinctive ale evoluţiei fenomenelor istorico-culturale şi ştiinţifice cu trăsăturile lor generale şi specifice.
Separarea forţată a Basarabiei (teritoriului de est al Moldovei istorice) de matca multiseculară a Ţării Moldovei, de temelia cultural-spirituală comună a moldovenilor/românilor şi includerea ei în organismul
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Clădirea Zemstvei guberniale unde s-a aflat un timp sediul Comisiei (până
acum câțiva ani aici se afla un bloc de studii al Universității Agrare de Stat din
Moldova ; str. A. Șciusev)

politico-statal al Imperiului Rus, eveniment produs la 1812, au schimbat
radical condiţiile politice şi naţional-culturale ale evoluţiei ulterioare a
vieţii cultural-spirituale şi ştiinţifice în spaţiul moldovenesc la est de Prut.
Evoluţia culturii şi a ştiinţei în Moldova, care până la acest act politico-militar prezenta un fenomen unic şi integrat, s-a divizat, producându-se în
continuare în paralel şi în medii social-politice, cultural-istorice, ştiinţifice
şi ideologice diferite. Includerea Basarabiei în mediul etnic, cultural-spiritual şi lingvistic al Rusiei imperiale, infiltrarea şi sedimentarea în societatea basarabeană a elementelor etnice şi cultural-spirituale eterogene,
promovarea agresivă a politicii de rusificare şi uniformizare, precum şi
colonizarea masivă a teritoriului şi diversificarea etnoculturală au dus la
complicarea şi modificarea mediului sociopolitic, etnic şi cultural autohton moştenit, imprimând ambianţei obşteşti şi culturale basarabene din
secolul XIX – începutul secolului XX, precum şi stării de spirit, mentalităţii şi comportamentului populaţiei basarabene unele particularităţi specifice, acest fenomen fiind influenţat şi de cultura spirituală rusă. Fenomenul aculturaţiei – un prim produs al rusificării şi uniformizării – a pătruns
şi a cuprins preponderent elitele sociale, politice, economice, funcţionăreşti şi intelectuale privilegiate şi, în mare parte, mediul urban cosmopolit,
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pe când păturile sociale inferioare şi mediul rural autohton într-un fel au
fost ocolite (sau mai puţin influenţate) de fenomenul în cauză, acestora
revenindu-le, pentru început, rolul de conservator şi promotor al limbii
materne şi tradiţiilor naţional-culturale moştenite, funcţii preluate mai
apoi de reprezentanţii elitei naţionale şi ai mişcării naţionale, indiferent
de originea lor socială.
Raportarea fenomenelor istorico-culturale în ansamblu şi ale fiecărui domeniu al culturii în parte (literatura, teatru, arte plastice, muzica,
presa, ştiinţa etc.) la evoluţia mediului social-politic şi cultural-spiritual
în Basarabia secolului XIX – începutul secolului XX identifică două etape
distinctive.
Prima etapă cuprinde perioada dintre 1812 şi anii ’80 – începutul
anilor ’90 ai secolului XIX, pe care convenţional am identificat-o ca perioada de adaptare la mediul ambiant imperial de existenţă şi funcţionare,
constituind totodată şi o perioadă de tranziţie a fenomenelor istorico-culturale de la starea lor medievală şi premodernă la cea modernă. Cu toate
că nu erau lipsite de importanţă pentru societatea şi cultura basarabeană
a secolului XIX, fenomenele şi evenimentele cultural-spirituale, precum şi
schimbările ce s-au produs în mediul istorico-cultural şi spiritual din ţinut
în perioada respectivă n-au generat o avansare spectaculoasă a culturii în
ansamblu şi a domeniilor ei în particular. Dimensiunile modeste şi evoluţia lor lentă reprezintă o formă specifică de exprimare a controversatului
proces de adaptare la noul mediu cultural-spiritual, fenomen ce a determinat efectul întârziat, în comparaţie cu alte teritorii din Europa Centrală,
Sud-Est şi de Est, al dezvoltării culturii naţionale în ansamblu şi a domeniilor ei în particular. În acest sens menţionăm, că fenomenul încadrării
întârziate a spaţiului Carpato-Nistrean „în procesele de modernizare ale
ţărilor europene” şi transformării Ţării Moldovei într-o „zonă periferică
a vieţii intelectuale şi culturale a Europei” este atestat, conform opiniei lui
Andrei Eşanu, din epoca medievală282.
Din perspectiva evoluţiei mediului naţional-cultural şi a proceselor
culturale din Basarabia caracteristicile principale şi distinctive ale acestei
etape constituie prezenţa unor tendinţe de tranziţie de la tradiţionalismul
medieval la modernismul contemporan de factură europeană, de trecere
de la amatorism la profesionalism, de diversificare, separare şi identificare,
„autonomizare” a unor domenii distincte ale culturii, fenomene ale căror dimensiuni şi intensităţi s-au manifestat în perioada respectivă în mod diferit.
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Raportate la procesele şi fenomenele culturale din întregul spaţiu
moldavo-românesc şi din alte teritorii vecine manifestările şi fenomenele
culturale din Basarabia luate în ansamblu se caracterizau printr-o amploare şi valoare relativ modestă, iar cele de origine autohtonă, naţională se
arătau a fi de un format minor. În linii mari literatura basarabeană (ne
referim doar la creaţiile literaţilor basarabeni care au trăit şi au activat în
Basarabia) din perioada menţionată nu reprezenta, în sensul deplin al cuvântului, un fenomen naţional notabil. Referindu-se la acest aspect al problemei Ştefan Ciobanu menţiona că în comparaţie cu celelalte „provincii
româneşti, robite de vecini, Basarabia a fost cea mai săracă în manifestările
ei literare”, ea „în lunga noapte de înstrăinare a rămas stearpă pe ogorul
literar”, constatând că în ţinut au fost doar „câţiva scriitori izolaţi, care s-au
dezvoltat în mediul basarabean, in împrejurările culturale dintre Prut şi
Nistru”283, aceştia fiind influenţaţi nu numai de cultura spirituală naţională, dar şi de cea rusă.
Problema-cheie pentru literaţii şi publiciştii basarabeni de origine
moldo-română din secolul XIX a fost problema limbajului, fiind, pe de
o parte, privaţi de posibilitatea de a-şi publica creaţiile în limba maternă,
iar, pe de altă parte, constrânşi să se limiteze la limba uzuală, la limba
rustică. În fond, pe întregul parcurs al secolului XIX editarea în Basarabia
a scrierilor literaţilor moldoveni care au activat în ţinut şi montarea aici
a pieselor autorilor moldoveni-români de pe ambele maluri ale Prutului
în limba „moldovenească”/română constituia un fenomen cultural de excepţie. În acest sens sunt cunoscute doar vreo câteva cazuri de la mijlocul
secolului XIX (cărţile lui Ioan Sârbu), precum şi publicarea operelor lui
C. Stamati-Ciurea în Bucovina (anii ’80–’90). Majoritatea creaţiilor ale celorlalţi literaţi basarabeni din secolul XIX scrise în limba „moldovenească”/română au rămas în manuscris.
În condiţiile mediului lingvistic instaurat în Basarabia, dominat oficial de limba rusă, familiarizarea cu creaţiile clasicilor literaturii naţionale
şi valorificarea lor se realiza preponderent prin intermediul bibliotecilor
private ale boierilor basarabeni, turneelor trupelor teatrale române în Basarabia, literaturii didactice de „limbă moldovenească” şi, nu în ultimul
rând, prin medierea limbii ruse, în care erau traduse, tălmăcite, adaptate
şi publicate unele scrieri din literatura moldo-română (în prima jumătate
a secolului XIX aceste scrieri erau publicate, de regulă, în afara ţinutului,
iar de la mijlocul secolului şi pe paginile presei periodice locale), căile
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enumerate fiind accesibile doar pentru o parte minoră a populaţiei basarabene.
În contextul formării în Basarabia a unui nou climat spiritual, al manifestării în ţinut a unor fenomene culturale specifice trebuie privită şi
apariţia literaturii române scrisă în limba rusă, reprezentată prin lucrările
scriitorilor moldoveni-români, formaţi în mediul cultural din Rusia, precum şi ale condeierilor ruşi care au trăit şi au activat în Basarabia.
În contextul procesului literar din Basarabia în perioada dominaţiei ţariste e important să subliniem că elita intelectuală autohtonă basarabeană era profund conştientă de comunitatea literaturii şi culturii de pe
ambele maluri ale Prutului, ceea ce s-a exprimat prin implicările ei permanente în acţiunile de răspândire şi popularizare a literaturii şi culturii
moldo-române şi a studiilor privind folclorul, limba, literatura şi istoria
naţională în spaţiul lingvistic rus, în primul rând în Basarabia.
Perioada cuprinsă între anii 1812–1880/1890 reprezintă de asemenea
o perioada în care s-a constituit şi extins învăţământul laic primar şi secundar, au fost puse începuturile formării învăţământului profesional şi a
corpului didactic local. Evoluţiile paradigmei instituţionale a învăţământului, semnificative la nivel general, au avut loc într-un mediu lingvistic
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Casa Eparhială, important centru cultural-spiritual din Chișinău în prima
jumătate a secolului XX și bijuterie arhitecturală basarabeană (clădirea a fost
distrusă; era amplasată pe locul unde azi se află Piața Marii Adunări Naționale
în partea ei dinspre str. A. Pușkin)

lipsit de perspectiva dezvoltării şcolii naţionale, sectorului universitar al
educaţiei.
Determinată de turneele şi evoluţiile teatrelor din afara ţinutului, predominate în prima jumătate a secolului XIX de teatrul rus, la care, din a
doua jumătate a veacului, s-au mai adăugat trupele teatrale din România,
viaţa teatrală basarabeană a oferit publicului local posibilităţi să se familiarizeze cu dramaturgia naţională şi universală. În lipsa unui teatru profesionist se înfiripă mişcarea teatrală de amatori.
În evoluţia muzicii şi a artelor plastice s-au conturat tendinţele de
trecere de la formele tradiţionale la cele moderne de tip european, de la
tematica bisericească la cea laică, de la amatorism la profesionalism, aceste
fenomene manifestându-se în perioada menţionată sporadic şi particular.
La mijlocul secolului XIX au fost puse începuturile unui fenomen
cultural nou pentru Basarabia – constituirea presei basarabene. Publiciştii
basarabeni au contribuit substanţial la înviorarea vieţii culturale, îndrumând-o în albia ideii naţionale, studierii problemelor de folclor şi istorie,
propagării, în limba rusă, a creaţiilor clasicilor moldo-români în Basarabia
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şi alte zone ale Imperiului ţarist. Profilul lor publicistic s-a conjugat cu un
profil cultural universal care includea studii de istorie naţională, etnofolclorice, de istoria bisericii şi teologice, de tematică socială.
O tendinţă fundamentală a evoluţiei ştiinţei în Basarabia secolului
XIX consta în transformarea activităţii de cercetare dintr-o îndeletnicire
ocazională (în majoritatea cazurilor) într-o ocupaţie de bază specializată şi
în indigenarea (autohtonizarea) corpului de cercetători. În prima jumătate
a secolului XIX natura, istoria şi cultura Basarabiei, ca parte componentă
a Moldovei istorice, era obiectul investigaţiilor preponderent ale organizaţiilor ştiinţifice şi cercetătorilor individuali din afara ţinutului (Odesa,
Kiev, Moscova, Sankt Petersburg), precum şi ale funcţionarilor publici şi
militari delegaţi în ţinut în interes de serviciu, ale căror lucrări erau publicate în afara regiunii, acest fapt fiind urmat şi de cercetătorii şi literaţii
basarabeni. Reprezentativitatea autohtonilor în ştiinţa ţinutului din prima
jumătate a secolului XIX era modestă.
O evidentă înviorare a vieţii ştiinţifice locale s-a produs în anii ’60 ai
secolului XIX, ea fiind marcată de editarea în premieră în spaţiul basarabean
a literaturii ştiinţifice, reprezentată de prima colecţie ştiinţifică şi statistică autohtonă (Записки Бессарабского Областного Статистического
Комитета în 1864–1868, apoi publicaţia anuală Обзор Бессарабской
области/губернии) şi de un şir de lucrări ştiinţifice ale autorilor basarabeni, publicate în ediţii separate sau inserate în paginile publicaţiilor periodice basarabene, de formarea şi extinderea corpului de cercetători de
origine locală, de aprofundarea procesului de profesionalizare a activităţii
ştiinţifice.
Una din trăsăturile distinctive ale etapei premoderne a evoluţiei culturii constituie caracterul universal al preocupărilor de creaţie, marcat
prin prezenţa relativ ponderabilă a fenomenului conjugării a mai multor
genuri de activitate de către unii reprezentanţi ai elitei intelectuale, fenomen atestat şi în Basarabia secolului XIX. Conform opiniei lui Mihai  Cimpoi „…istoria literară a Basarabiei este… o istorie culturală…”284, „…
istoria literaturii basarabene este… istoria publicisticii basarabene…”285.
În acest context credem că nu se va exagera afirmând că istoria literară
şi culturală a Basarabiei secolului XIX – începutul secolului XX este, în
dimensiuni mai modeste, şi o istorie a ştiinţei din ţinut (Alexandru Hâjdeu, Constantin Stamati, Constantin Stamati-Ciurea, Alexis Nacco, Alexei
Mateevici au avut o formaţie nu numai literară, dar şi una ştiinţifică, atare
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afirmaţie fiind valabilă şi pentru mulţi publicişti basarabeni: Gh. Gore,
C. Hanaţki, D. Surucean, A. Filatov, M. Nerucev, N. Moghileanschi ş.a.).
Evoluţia paradigmei culturale a Basarabiei secolului XIX, înregistrând fără îndoială o anumită avansare generală, s-a produs întru-un mediu lingvistic nefavorabil dezvoltării culturii naţionale, acesta fiind privat
de perspectiva dezvoltării şcolii, limbii, literaturii, presei şi a terminologiei
ştiinţifice naţionale – pilonii de bază ai formării conştiinţei şi identităţii
naţionale.
Transformările şi inovaţiile culturale iniţiate pe parcursul secolului
XIX şi-au găsit o anumită desăvârşire la finele acestui veac – începutul
secolului XX. Totalitatea transformărilor culturale şi a trăsăturilor lor
specifice din această perioadă identifică, începând cu anii `90 ai secolului
XIX, o nouă etapă – a doua – a evoluţiei mediului cultural-spiritual şi
culturii în Basarabia, ale cărei caracteristici generale distinctive reprezintă
democratizarea, modernizarea şi profesionalizarea activităţilor culturale
şi ştiinţifice. O manifestare concludentă a acestor procese şi fenomene
constituie: a) apariţia primelor şcoli şi societăţi profesionale şi formarea
profesioniştilor în domeniul muzicii şi artelor plastice, care au devenit
un factor dominant în evoluţia ramurilor respective ale culturii; b) „izbucnirea” presei basarabene exprimată prin sporirea considerabilă a periodicilor de diferite orientări politice şi ideologice şi extinderea arealului
geografic de apariţie a lor şi, principalul, instituirea presei naţionale ca fenomen de talie gubernială; c) sporirea ponderabilă a tipăriturilor în limba
„moldovenească”/română şi a publicaţiilor creaţiilor ale clasicilor literatu
rii române prin intermediul cărţilor didactice de „limbă moldovenească”
şi presei naţionale; d) înviorarea vieţii teatrale prin organizarea trupelor
teatrale semiprofesionale şi de amatori de orientare naţională; e) formarea
învăţământului profesional agricol, tehnic şi comercial; f) democratizarea şi „sociologizarea” literaturii basarabene, alături de tematica istoricotradiţională permanent este prezentă şi cea socială ţărănească, fenomen
determinat atât de frământările politice şi sociale, cât şi de apariţia unui
grup de literaţi moldoveni proveniţi din diferite categorii sociale şi preponderent din mediul rural basarabean.
În perioada respectivă ştiinţa din Basarabia s-a evidenţiat, în comparaţie cu perioadele precedente, prin evidente şi semnificative transformări
şi înnoiri de natură instituţională şi funcţională, modificându-se esenţial
paradigma moştenită. Ea este marcată de apariţia şi funcţionarea multi102
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plilor structuri ştiinţifice de diferite tipuri (societăţi, comisii, comitete, laboratoare, staţii de observaţii meteorologice, hidrologice şi astronomice,
câmpuri agricole experimentale etc.); de diversificarea tematicii de cerce
tare, ea cuprinzând ştiinţe biologice şi agricole, medicale şi geologice,
umanistice şi statistice; de editarea intensă a literaturii ştiinţifice reprezentată de mai multe anale ale organizaţiilor ştiinţifice, monografii, culegeri,
precum şi de reviste specializate de propagare a realizărilor ştiinţifice; de
consolidarea potenţialului ştiinţific uman. Prezenţa acestor şi a altor fenomene ştiinţifice ne oferă posibilitatea de a afirma despre o existenţă în
societatea basarabeană, îndeosebi în mediul intelectual, a unui „cult” al
ştiinţei.
Valoarea şi importanţa transformărilor şi avansărilor ce s-au produs
în evoluţia culturii şi ştiinţei din Basarabia pe parcursul secolului XIX –
începutul secolului XX, deseori modeste şi minore în comparaţie cu cele
din ţările vecine şi metropola imperiului, sporesc simţitor având în vedere
că ele au avut loc în condiţiile unui „imperialism cultural” al ţarismului,
într-un mediu cultural-spiritual supus unei crunte oprimări naţionale.
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În virtutea circumstanţelor istorice şi a repercusiunilor neatingerii de către unele ramuri ale culturii şi ştiinţei a formelor superioare de dezvoltare
(lipsa teatrului profesionist, instituţiilor superioare ale învăţământului şi
de cercetări ştiinţifice etc.) un fenomen constant al evoluţiei culturii şi ştiinţei în Basarabia constituia transplantarea culturii moldavo-basarabene
în medii culturale şi ştiinţifice străine, prezenţa lor fiind sensibilă îndeosebi în cultura şi ştiinţa rusă, fenomen similar fiind atestat şi în Moldova
istorică, ceea ce îi imprimă o continuitate.
E important să subliniem că în pofida obstacolelor ambianţa culturalspirituală basarabeană, impusă de circumstanţele istorico-culturale să se
dezvolte în propriul său cerc, acesta din urmă fiind conturat de climatul
politico-cultural provincial al Basarabiei în cadrul Imperiului Rus şi de
sfâşietura pruteană a unităţii procesului cultural naţional, era deschisă
spre cultura naţională din dreapta Prutului şi cultura universală de tip esteuropeană şi vest-europeană, era predispusă spre o deschidere proromânească şi prouniversală, la început preponderent prorusă.
Împrejurările în care a fost înfiinţată Comisia Gubernială Ştiinţifică
a Arhivelor din Basarabia – una din primele instituţii ştiinţifico-culturale
de profil din ţinut – arată că producerea acestui fenomen ştiinţifico-cultural constituie un rod al schimbărilor ce au avut loc pe parcursul evoluţiei cultural-ştiinţifice a ţinutului, înscriindu-se firesc în lanţul acestor

Creștinii basarabeni în Drumul Crucii trec apa Nistrului
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transformări, şi a cărei apariţie evident a fost impulsionată de „mişcarea
arhivistică” din Rusia.
Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor prezintă una dintre primele organizaţii ştiinţifice din Basarabia, în care cercetătorii profesionişti
autohtoni, amatorii de antichitate, istorie şi cultură, reprezentanţii elitelor
societăţii basarabene, indiferent de originea lor etnică şi socială, precum
şi de activitatea lor profesională, s-au reunit benevol întru promovarea
acţiunilor de conservare şi valorificare a patrimoniului istorico-cultural şi
arhivistic, de studiere a istoriei naţionale, de însuşire şi propagare a valorilor naţional-culturale.
Încadrată în reţeaua instituţională ştiinţifică imperială cu centrul la
Institutul de Arheologie din Sankt Petersburg, a cărei activitate în fond era
monitorizată de Academia de Ştiinţe din Rusia, Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia dispunea de un statut autonom în funcţionarea sa, această autonomie „academică” manifestându-se prin alegerea
conducerii Comisiei şi determinarea direcţiilor şi a tematicii de cercetare.
În activitatea sa Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor a depăşit funcţiile şi obiectivele sale arhivistice fixate în Regulamentul Cu privire la arhivele
guberniale istorice şi comisiile guberniale ştiinţifice ale arhivelor, incluzând
în programul său de activitate un şir de discipline istorice (istoria naţională,
istoria bisericii şi a religiei, arheologie, etnografie, numismatică, muzeologie, patrimoniul istorico-cultural şi protecţia acestuia etc.), ceea ce denotă
prezenţa unor tendinţe evidente de transformare a ei dintr-o instituţie de
profil arhivistic într-o instituţie de investigaţii umanistice, asumându-şi rolul şi funcţiile de coordonator.
Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor î-a revenit un rol important în evoluţia şi reconsiderarea semnificaţiei şi locului instituţiei arhivelor în Basarabia – de la simple depozite pentru recepţionare şi păstrare
a documentelor curente la instituirea arhivei guberniale unice de profil
de păstrare permanentă a documentelor, la introducerea criteriilor ştiinţifice moderne în activitatea de expertizare a documentelor, la formarea
şi promovarea arhivisticii ca disciplină istorico-ştiinţifică prin evaluarea
profesională a documentelor şi punerea lor în circuitul ştiinţifico-informativ.
Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor s-a impus şi ca o importantă instituţie de cercetare a timpului, realizând prima Hartă arheologică
a Basarabiei, semnificative studii de istorie a Basarabiei, a căror valoare
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Cu barca pe Nistru, admirând mănăstirile săpate în stâncile de pe malul
Nistrului de la Țipova, Saharna, Japca

ştiinţifică s-a menţinut până în prezent, punând în circuitul ştiinţific importante documente istorice de arhivă. Ca instituţie ştiinţifico-arhivistică
Comisia s-a afirmat nu numai la scară gubernială, dar şi la cea imperială,
activitatea ei fiind recunoscută şi apreciată la justa valoare de comunităţile
ştiinţifice de profil şi oamenii de ştiinţă şi cultură din Rusia, Ucraina, România, fapt confirmat de recenziile publicate în presa ştiinţifică de epocă
de profil, de corespondenţa oficială şi privată a conducătorilor Comisiei.
În limitele competenţei şi posibilităţilor Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor a contribuit la protecţia unor monumente ale patrimoniului istorico-cultural, la colectarea cărţilor domneşti, monedelor vechi,
vestigiilor arheologice şi altor rarităţi muzeale din sectorul privat pentru
instituirea propriului muzeu de istorie şi arheologie.
Impunându-se în calitate de instituţie ştiinţifico-arhivistică şi culturală, Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia a întreţinut
legături de colaborare cu instituţiile similare din Rusia şi Ucraina, cu societăţile ştiinţifice centrale, regionale şi de pe lângă instituţiile de învăţământ
superior din Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, Varşovia, Odesa, Kazan,
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Nejin etc. Forma principală de colaborare consta în schimbul de literatură ştiinţifică, fiind puse astfel bazele constituirii unei biblioteci ştiinţifice.
Un loc deosebit în completarea bibliotecii ştiinţifice îl ocupă Academia
Română, care a donat Comisiei un lot considerabil de literatură ştiinţifică
de o valoarea excepţională, printre care analele şi memoriile Academiei,
operele lui Dimitrie Cantemir, diverse colecţii de documente, studii de
limbă, literatură, istorie, etnografie, inclusiv lucrări semnate de Nicolae
Iorga, Bogdan Petriceicu Hasdeu.
Prin activitatea sa ştiinţifică şi culturală Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia a contribuit la înviorarea vieţii ştiinţifice şi
naţional-culturale, fiind puse începuturile cercetărilor istorice şi arhivistice sistematice şi sporirii în societatea basarabeană a interesului faţă de
istoria şi cultura naţională, la promovarea ideii şi conştiinţei naţionale,
unii membri ai Comisiei încadrându-se ulterior în mişcarea de eliberare
naţională.
Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia a servit
drept prototip pentru instituirea organizaţiilor ştiinţifice ulterioare, în
special a Societăţii Bisericeşti Istorico-Arheologice din Basarabia, care a
promovat în continuare cercetările iniţiate de Comisie, a cărei activitate a
fost obiectul prezentului studiu.
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1999, nr.1, p. 66–73.
4
Voloşin Rita. Contribuţii la istoricul apariţiei arhivelor în Basarabia
în secolul al XIX-lea // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova. II,
1999, p. 65.
5
Ibidem, p. 65–68.
6
Труды Бессарабской Губернской Учёной Архивной Комиссии
(în continuare – Труды БГУАК), T. 1, Кишинёв, 1900, р. 265–326.
7
La finele anilor ’50 ai secolului XIX, la Consiliul regional al Basarabiei
au parvenit de la organele judeţene şi urbane din subordine primele cereri
privind întocmirea corectă a inventarelor arhivelor şi crearea unei comisii
pentru analiza lor. Vezi: Voloşin Rita. Op. cit., p. 66.
8
Nicolae V. KALACIOV (26.V.1819 – 25.X.1885), savant istoric, arheograf, arhivist. A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Moscova,
doctoratul l-a susţinut în 1846, doctor de onoare al Universităţii din Sankt
Petersburg, membru titular al Academiei de Ştiinţe din Rusia (1883), senator.
A lucrat în calitate de colaborator al Comisiei de Arheografie (din 1846), al
cărei membru este ales în 1851, şef de catedră la Universitatea din Moscova
(1848–1852), colaborator al Cancelariei personale a Maiestăţii sale Imperiale
(din 1857), director al Arhivei din Moscova a Ministerului Justiţiei (din 1865).
În scopul pregătirii specialiştilor arhivişti, a fondat, după modelul École des
Chartes de la Paris, Institutul de Arheologie din Sankt Petersburg (1877), al
cărui director a fost până la sfârşitul vieţii sale. A publicat şi redactat publicaţia
Архив историко-юридических сведений о России (din 1850), redenumită,
în 1857, în Архив исторических и практических сведений, относящихся
до России, un număr impunător de alte publicaţii şi culegeri de documente.
A fost iniţiatorul, susţinătorul şi promotorul multor idei şi realizări în domeniul arhivisticii, arheografiei, arheologiei, jurisprudenţei, învăţământului
de specialitate. Surse: Халиппа И. Идея губернских учёных архивных
1
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комиссий по Н. В. Калачову, И. Е. Андриевскому и А. Н. Труворову и
учреждение комиссии в г. Кишинёве // Труды БГУАК, vol. I, р. 1–3; Andreiş-Tabac S. Op. cit., p. 23; Русский биографический словарь // http://
www.rulex. ru/01110449.htm. Accesat la 23.01.2011.
9
Andrieş-Tabac S. Op. cit., p. 24.
10
Ibidem, p. 25.
11
Dmitrii A. TOLSTOI (1 (13).III.1823 –
25.IV.(7.V.)1889), om de stat. A obţinut studii la
Liceul Ţarskoe Selo, Sankt Petersburg. A lucrat în
cadrul Ministerului de Interne (din 1848), Ministerului Maritim (din 1853) şi Ministerului Învăţământului (din 1861). În 1865 este numit în funcţia
de ober-procuror (cu statut de ministru) al Sfântului Sinod, iar din 1866 şi de ministru al Învăţământului, funcţii deţinute până în 1880; membru
al Consiliului de Stat al Rusiei (1880–1882), ministru de Interne, preşedinte al Academiei de Ştiinţe
din Rusia (1882–1889). A semnat un şir de lucrări
ştiinţifice, inclusiv История финансовых учреждений России со времени
основания государства до кончины императрицы Екатерины II (1848);
Le Catholicisme romain en Russie (1863–1864) etc. A reformat învăţământul
secundar, care s-a manifestat prin consolidarea predării limbilor clasice (elenă şi latină) în gimnazii, transformarea gimnaziilor reale în şcoli reale (1872),
acordarea dreptului de a continua studiile în universitate numai absolvenţilor gimnaziilor de tip clasic. A promovat insistent o politică de rusificare
a sistemului de învăţământ şi a bisericii din Basarabia. Surse: Бессарабия.
Историческое описание. Посмертный выпуск исторических знаний
П. Н. Батюшкова. Спб., 1892; Энциклопедический словарь Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона // http://dic.academica.ru/dic.nsf.brokgauz/
21022. Accesat la 25.01.2011.
12
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare – ANRM),
fond. 774, inv.1, d. 1, f. 1.
13
Ibidem, f. 2; Вестник археологии и истории, 1885 г., Выпуск 1,
Спб., 1885, р. V–VI.
14
Ibidem, р. V–IX.
15
Ibidem, р. IX–XII; Полное собрание законов Российской
империи. Третье собрание (1881–1913). Том 4. Закон № 2149 от
13 апреля 1884 – Высочайше утвержденное положение Комитета
Министров „Об учреждении Губернских Исторических Архивов и Ученых
Архивных Комисcий”, p. 226.
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Вестник археологии и истории, 1885 г., Выпуск 1, p. XII–XIV.
Ibidem, p. XII–XIII.
18
ANRM, fond. 774, inv.1, d.1, f. 3; Вестник археологии и истории,
1885 г., Выпуск 1, p. XIII–XIV.
19
Халиппа И. Идея губернских учёных архивных комиссий …, р. 4.
20
Вестник археологии и истории, 1885 г., Выпуск 1, р. VII.
21
Ibidem, р. XI, XII.
22
Ibidem, р. IX, XIV.
23
Halippa I., Op. cit., р. 10.
24
Ibidem, р. 6.
25
Ibidem, p. 10.
26
Andrieş-Tabac S. Op. cit., p.30.
27
Труды БГУАК, vol. III, p. 527. Adunarea generală a Comisiei a avut
loc în casa guvernatorului S. Urusov.
28
Ploşniţă Elena. Op. cit., p. 177.
29
Ibidem, p. 177-178.
30
Ibidem, p. 177; Danilov Maria. Op. cit., p. 70.
31
Ешану А. Школа и просвещение в Молдавии (XV – начало XVIII   в.).
Кишинев, Штиинца, 1983, р. 10–65.
32
Un veac de aur în Moldova (1643–1743). Contribuţii la studiul cul
turii şi literaturii române. Chişinău–Bucureşti, 1996, p. 4.
33
Eşanu A. Cultura şi civilizaţia medievală românească. (Din evul mediu timpuriu până la secolul XVIII). Chişinău, ARC, 1996, p. 133–242.
34
Academia de Ştiinţe a Moldovei: istorie şi contemporaneitate. 1946–
2006. Chişinău, Ştiinţa, 2006, p. 14.
35
Фурман Д. От Российской империи до распада СНГ // www.polit.
ru/ lectures/ 2005/10/05/furman.html. Accesat la 20.04.2011.
36
Миллер А. Триада графа Уварова // http://www.polit.ru/lectures/
2007/04/11/uvarov. html. Accesat la 20.04.2011; Замостьянов А. Граф С.С.
Уваров – министр народного просвещения // http://anguium. narod.
ru/2--_4.html. Accesat la 01.06.2011. S. Uvarov în circulara Ministerului Învăţământului Public către tutorii districtelor de învăţământ, din 21 martie 1833,
emisă în legătură cu intrarea sa în funcţia de ministru, menţiona: „Datoria
noastră comună constă în aceea ca învăţământul public să se efectueze, conform Înaltei intenţii a Maiestăţii sale, într-un spirit unit al Ortodoxiei, Autocraţiei şi Naţionalităţii”. Vezi: Сборник распоряжений по Министерству
народного просвещения. Т. 1. Спб., 1866, столбец 838.
Serghei S. UVAROV (25.VIII. (5.IX). 1786, Sankt Petersburg ? – 4 (16).
IX. 1855, Moscova), om de stat. A obţinut studii în familie, a audiat lecţii la Uni16
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versitatea din Göttingen (1801–1803). A activat în
cadrul Colegiului (Ministerului) Afacerilor Externe (1801), al ambasadelor ruse la Viena (1806) şi
Paris (1809), tutore (administrator) al Districtului de Învăţământ Sankt Petersburg (1810–1821),
preşedinte al Academiei Imperiale de Ştiinţe din
Rusia (1818–1855), director al Departamentului
manufactură şi comerţ intern (1822–1824), senator (1826), ministru adjunct (1832) şi ministru
(1833–1849) al Învăţământului Public. A susţinut
teza de magistru (1853), este autorul al peste 20 de
studii în domeniul filosofiei, literaturii şi filologiei,
precum şi al artelor frumoase din Grecia antică,
Roma şi Orient. Membru de onoare (1811), membru titular (1831) al Academiei Imperiale de Ştiinţe din Rusia, membru de onoare al Institutului Franţei,
al mai multor academii şi organizaţii ştiinţifice din Rusia şi alte ţări. Surse:
Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Том
XXXIV. С.-Петербург., 1901, стр. 419-420; Русский биографический
словарь // http://www.rulex.ru/01200112; Большая биографическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/125703; http://
www.pravaya.ru/ludi/450/9041; http://anguium.narod.ru/2--_4.html; http://
www.portal-slovo.ru/history/35439.php?element_id=35439. Toate accesate la
01.06.2011.
37
Миллер А. Op. cit., p. 8.
38
Apud: Удалов С. В. Теория официальной народности: механизмы
внедрения, p. 79–80. Vezi: http://www.sgu.ru/files/nodes/ 9843/ 08.pdf. Accesat la 01.06.2011.
39
Ibidem.
40
Apud: Ciocanu V. File de istorie literară. Articole şi materiale. Chişinău, Literatura artistică, 1989, p. 220–221.
41
Statutul organizării oblastiei Basarabiei din 29 aprilie 1818 (Устав
образования Бeссaрабской области) reglementa utilizarea limbii moldoveneşti/române doar în lucrările de secretariat şi în domeniul judiciar. (Vezi:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание I (1649–
1825), том 35, закон № 27357, p. 224, 225, 226). Aşezământul administrării regiunii Basarabia din 29 aprilie 1828 (Учреждение для управления Бессарабской
области) a legiferat utilizarea doar a limbii ruse în lucrările de secretariat ale
instituţiilor publice, numai în cazuri excepţionale era admisă traducerea în moldoveneşte, această excepţie fiind admisă până în 1842. (Vezi: Полное собрание
законов Российской империи. Собрание II (1825–1881), том 3, закон
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№  1834, p. 201). În legea Cu privire la statutul gimnaziilor, şcolilor ţinutale şi
parohiale aflate în subordinea universităţilor din Sankt Petersburg, Moscova, Kazan şi Harkov din 8 decembrie 1828 (şcolile laice din Basarabia făceau parte din
Districtul de Învăţământ al Universităţii din Harkov, fiind subordonate, la 18
noiembrie 1830, Liceului Richelieu, apoi Districtului de Învăţământ din Odesa)
se reglementa folosirea altor limbi decât cea rusă doar în privinţa gimnaziilor.
Paragraful 147 stipula că „în regiunile în care limba locală nu este cea rusă se desemnează un învăţător pentru predarea acestei limbi”. (Vezi: Полное собрание
законов Российской империи. Собрание II (1825–1881), том 3, закон №
1834, p. 1111; Сборник постановлений по Министерству Народного
Просвещения, т. 2, ч. 1. Спб., 1864, coloniţa 178). Conform hotărârii Comitetului de Miniştri Cu privire la instituirea şcolilor în regiunea Basarabia, din 8
noiembrie 1827, Districtul de Învăţământ Harkov avea misiunea să deschidă
şcoli judeţene în oraşele Chişinău, Bălţi, Hotin, Akkerman, Bender şi Ismail.
Studierea limbii „moldovenești”/ române se prevedea doar în școlile județene
din Chișinău și Bălți, orașe „în care limba moldovenească se utilizează”, cerând
totodată ca administrația Districtului de învățământ să le asigure cu manuale
respective și cu învățători care „să cunoască limba moldovenească și să poată
preda regulile acestei limbi” (Vezi: Полное собрание законов Российской
империи. Собрание II (1825–1881), том 2, закон № 1520, p. 956). În perioada iniţială de activitate a şcolilor judeţene limba moldovenească/română
se preda ca obiect de studiu la cea din Bălţi, de unde, în 1830, „învăţătorul de
limbă moldovenească” a fost transferat la şcoala judeţeană din Chişinău (Vezi:
ANRM, fond. 152, inv. 1, d. 34, f. 3, 38; d. 35, f. 37, 38, 42), ulterior, în 1833,
la Gimnaziul regional, în care studierea limbii române era obligatorie pentru
elevii care nu învăţau limba germană. Ca rezultat al demersului nobilimii basarabene în 1842 s-a admis predarea „limbii moldoveneşti” în şcolile judeţene
din Bălţi (pentru cea din acest oraş de fapt s-a reconfirmat – n.n.) şi Hotin (Vezi:
Халиппа И. Очерки истории народного образования в Бессарабии в
первой половине XIX-го века // Труды БГУАК, Том II. Кишинев, 1902, с.
173–175; Ciobanu Şt. Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă.
Chişinău, Editura Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, 1992, p. 138–140). În alte
două şcoli judeţene, deschise în 1850, – nr. 2 din Chişinău şi la Soroca, instituirea funcţiei de „învăţător de limbă moldovenească” era prevăzută doar în ultima şcoală. (Vezi: Сборник постановлений по Министерству Народного
Просвещения, т. 2, ч. 2. Спб., 1864, coloniţele 953–954. Приложение, с. 73).
Ca obiect de studiu limba română se preda la Seminarul Teologic din Chişinău
şi Pensionul pentru copii de nobili de pe lângă seminar. În şcolile parohiale
(primare) predarea/instruirea în limba română/moldovenească se efectua în
funcţie de prezenţa pedagogilor respectivi. Spre deosebire de Basarabia, pentru
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alte regiuni periferice ale Imperiului Rus în prima jumătate a secolului XIX au
fost emise legi unice care reglementau utilizarea limbii materne în sistemul de
învăţământ la nivel primar-secundar. Astfel, conform regulamentelor cu privire
la şcolile din Transcaucazia din 1829 şi 1835, regulamentelor cu privire la Districtul de învăţământ Caucaz din 1848 şi 1853, limbile locale de largă circulaţie
(georgiană, tătară, cercheză) constituiau obiecte de studiu obligatorii, la care se
mai adăugau, în funcţie de situaţia concretă, predarea limbilor armeană şi turcă.
(Vezi: Ibidem, ч. 1, coloniţele 250, 253–254, 686–688, 691–993; Ibidem, ч. 2,
coloniţele 807–808, 816–817, 820, 1264–1265, 1274, 1277–1278,1282). Statutul
gimnaziilor, şcolilor judeţene şi primare din Districtul de Învăţământ Varşovia
din 1840 stipula predarea limbii polone ca obiect de studiu în toate tipurile de
şcoli. (Vezi: Ibidem, ч. 2, coloniţele 60, 67, 75–76).
42
Ober-procurorul Sfântului Sinod şi ministrul învăţământului din Rusia, D. A. Tolstoi, în raportul despre rezultatele vizitei în Basarabia din 1867 a
atras atenţia guvernului rus asupra faptului că „în multe biserici serviciul divin
se efectua în moldoveneşte, pe când cărţile slavone de slujbă, care din vechime
erau utilizate în serviciul divin bisericesc, au fost substituite cu cele româneşti,
iar în şcoli predarea se făcea în limba moldovenească”. Drept urmare, Cabinetul de la Petersburg a considerat necesar „să pună capăt unei astfel de discordanţe statale, care a căpătat o importanţă politică periculoasă în legătură
cu formarea dincolo de hotarele Imperiului Rus a unei ţări (României – n.n.)
semiindependente şi puţin recunoscătoare Rusiei”. Ulterior, Ministerul Învăţământului şi Sfântul Sinod au luat măsuri în vederea „curmării românizării
în continuare a bisericii şi şcolii. Asemenea măsuri reprezentau o necesitate
vitală dat fiind faptul că în Basarabia noastră a început să pătrundă din acea
parte a Basarabiei, pe care am cedat-o Principatului (Moldovei – n. n.) conform Tratatului din Paris (1856 – n.n.), propaganda încurajată de autorităţile
moldoveneşti”. Vezi: Бессарабия. Историческое описание. Посмертный
выпуск исторических знаний П. Н. Батюшкова, р. XXXIX–XL.
43
Negru Gh. Ţarismul şi mişcarea naţională a românilor din Basarabia. Chişinău, Prut Internaţional, 2000, p. 12.
44
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897
г. Выпуск 3. Бессарабская губерния. Спб.,1905, Таблица XV. Despre dimensiunile şi intensitatea fenomenului reducerii contingentului moldovenilor
ştiutori de carte în limba maternă în a doua jumătate a secolului XIX se poate de
judecat după următorii indici: în categoriile de generaţii ale populaţiei moldoveneşti în vârstă de 60 ani şi peste ponderea ştiutorilor de carte în limba maternă a constituit, conform recensământului 1897, 19,4%; categoriile de generaţii
50–59 ani – 14,2%; 40–49 ani – 10,6%; 30–39 ani – 5,8%; 20–29 ani – 3,1%;
10–19 ani – 0,5%. Ibidem.
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Gavriil BĂNULESCU-BODONI (1746,
Bistriţa, Transilvania – 30.III.1821, Chişinău), mitropolit. Studii la şcolile din Bistriţa şi Semigrad,
Academia Teologică din Kiev (1771–1773), apoi la
şcolile greceşti din Patmos, Smirna şi mănăstirea
Vatoped de la Muntele Athos (1773–1776). Profesor în Transilvania (1776) şi Iaşi (1877). Călugărit la
Constantinopol (1779), îşi continuă studiile la Patmos (1779–1780). Profesor la Iaşi (1780–1781), la
Seminarul Teologic din Poltava în Rusia (azi Ucraina) (1782–1784). Revine la Iaşi în 1784, peste doi
ani fiind propus episcop de Roman, dar neacceptat
de domnul Moldovei. Revine la Poltava unde exercită funcţia de rector al Seminarului Teologic (1786–1791). Arhiepiscopul Poltavei Ambrozie Serebrenicov, fiind numit de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse
„ocârmuitor” al Bisericii din Moldova (1788–1792), l-a hirotonit pe Gavriil ca
„episcop-vicar de Akkerman şi Bender” (1791), ulterior (1892) fiind ridicat
de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse la rangul de mitropolit şi numit „exarh al
Moldovei, Valahiei şi Basarabiei”. Domnul Moldovei în stare de arest l-a trimis
la Istanbul. După eliberare, revine în Rusia, unde este numit mitropolit al Poltavei (1793–1799), al Kievului (1799–1803). Este desemnat membru al Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. În 1803 demisionează şi se stabileşte la Odessa,
apoi la Dubăsari. În 1808 a fost numit ,,exarh al Bisericii din Moldova şi Țara
Românească” şi mitropolit al Moldovei cu reşedinţă la Iaşi (ambele ţări fiind
sub ocupaţie militară rusă în perioada războiului ruso-turc din 1806–1812).
După anexarea Basarabiei, în 1813 este numit în fruntea bisericii din Basarabia cu titlul de mitropolit al Chişinăului şi Hotinului cu reşedinţa în Chisinău,
păstorind până la moarte. A contribuit la organizarea bisericii în Basarabia,
instituirea învăţământului în ţinut, tipărirea cărţilor în limba moldovenească/
română. Şt. Ciobanu l-a numit „păstrător al tradiţiei culturale româneşti în
Basarabia”. Surse: Stadniţchi A. Gavriil Bănulescu-Bodoni exarh al Moldovei
şi Valahiei (1808–1812) şi Mitropolit al Chişinăului (1813–1821). Chişinău,
2004; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească (secolul al XIXlea – prima jumătate a secolului al XX-lea). Dicţionar / Gh. Bobână, Lidia
Troianowski. Chişinău: Civitas, 2007, p. 45–47; Popovschi N. Istoria Bisericii
din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruşi. Chişinău: Museum, 2000, p. 3156; http://biserica.org/ WhosWho/DTR/ B/GavriilBanulescu.html; http://www.
provenc.rutext/ 161283. html. Accesat la 12.06.2011.
46
Popovschi N. Op. cit., p. 58–78; Ciobanu Şt. Op. cit., p. 65–115. În prima jumătate a secolului XIX în Basarabia au fost editate manualele şi lucrările
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didactice de „limbă moldovenească”: Bucoavna moldovenească cu traducere în
ruseşte (în 2 ediţii, 1814,1815); Scurta russască gramatică cu tălmăcire în limba
moldovenească pentru ucenicii Seminarului Chişinăului şi altor şcoale den Basarabia cu adăogirea cuvintelor şi dialogurilor, ce se întrebuinţează mai adesăori în
limba rusască şi moldovenească (1819); Bucoavnă, adică începătoare învăţătură
pentru cei ce voiesc a învăţa carte moldoveneşte (în 3 ediţii, 1822, 1842, 1844);
Bucoavnă adică începătoare învăţătură pentru cei ce voiesc a învăţa carte moldovenească (în 2 ediţii, 1861, 1863, ultima ediţie cu text paralel rusesc). După
datele lui A. David, în perioada cuprinsă între 1814 şi 1865 au fost editate 16
cărţi didactice de „limbă moldovenească, dintre care 12 cărţi au văzut lumina
tiparului în Basarabia, iar 4 – la Sankt Petersburg. Vezi: A. David, Tipăriturile
româneşti în Basarabia sub stăpânirea rusă (1812–1918). Bibliografie. Vol.
I (1812–1880). Chişinău, Universitas, 1993, p. 23–177.
Dimitrie SULIMA (numele de naştere Daniil) (1772, Novaia Vodolaga, gub. Harkov, Ucraina
– 1844, Chişinău), arhiepiscop. Studii la Colegiul
din Harkov (1783–1788) şi Seminarul Teologic din
Ekaterinoslavl, pe care l-a absolvit în 1795, unde a
lucrat profesor (1795–1797) şi prefect (1798–1800).
În 1797 este hirotonit preot şi în 1800 – protoiereu
al Catedralei orăşeneşti din Boguslavsk, eparhia
Kiev, în 1806 fiind transferat la Catedrala amiralităţii din Nicolaev şi numit profesor la Şcoala de navigaţie din această localitate. În 1811 este călugărit
cu numele Dimitrie, hirotonit în rang de episcop de
Bender şi Akkerman, vicar al mitropoliei Moldovei,
arhiepiscop (1821), episcop al eparhiei Chişinăului
şi Hotinului (1821–1844), membru al Sfântului Sinod (1823–1825). A contribuit la ridicarea Soborului catedral din Chişinău (1833–1836 ) şi la dezvoltarea învăţământului spiritual-bisericesc în Basarabia, a tradus şi a publicat în
limba română cărţi cu conţinut religios şi didactic. Surse: Popovschi N. Op.
cit., p. 54–55; 76–77; Ciobanu Şt. Op. cit., p. 53–56; Иеромонах Севастиан.
Жизнь и деятельность преосвященного Дмитрия Сулимы до вступления его в самостоятельное управление Кишиневской епархией //
Записки Одесского общества истории и древностей, Т. 26, Одесса, 1906,
стр. 109-182; Большая биографическая энциклопедия // http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_biography/2059; http://www.ortho-rus.ru/ cgi_bin/
ps_file. cgi?2_746. Accesate la 10.04.2011.
47
Abecedar rusesc pentru moldoveni (1897), Dicţionar în scurt pentru
convorbiri ruso-moldoveneşti (1899, 1904); Rusesc-moldovenesc şi moldove116
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nesc-rusesc cuvântelnic (1912); Proverbe (zicători) moldoveneşti cu tălmăcire
pe limba rusească (1906).
Gheorghe CODREANU (1856–1911), originar din Buiucani, suburbia Chişinăului, a absolvit Şcoala normală de învăţători din Bairamcea, jud.
Akkerman. A lucrat învăţător într-o şcoală rurală din jud. Chişinău, apoi în
localitatea natală. Sursă: Ciobanu Şt. Op. cit., p. 109–110.
48
Cartea moldovenească (1910); Calendar moldovenesc (1910–1914).
Constantin POPESCU, născut în anul 1878, s. Chiştelniţa, jud. Orhei.
Studii: şcoala parohială, şcoala judeţeană din Orhei, Şcoala normală de învăţători din Bairamcea. A lucrat învăţător în şcoala rurală şi la Liceul Real din
Chişinău. Sursă: Ciobanu Şt. Op. cit., p. 112–113.
49
Bucoavna rusască şi moldovenească (1898); Manual de limbă molovenească (1900); Rusesc şi moldovenesc cuvântelnic (şi vorbele pe limba rusască şi
moldovenească) (1907); Agiutatorul moldovenilor în vremea învăţăturei limbei
ruseşti. Cartea întâia pentru cetirea pe limba rusască şi moldovenească. Pentru
moldoveni din Basarabie, care sî sîlesc a învăţa limba rusască (1911) etc.
Mihail CEACHIR (27.IV.1861, Ceadâr-Lunga, jud. Bender – 08.IX.1938,
Chişinău), preot, istoric, scriitor, animator al vieţii
spirituale din Basarabia. A absolvit şcoala parohială
din localitatea natală, Seminarul Teologic din Chişinău (1881). A lucrat profesor (1881–1907, 1914–
1919) şi preot (1884–1919) la Şcoala Spirituală din
Chişinău, ulterior – la Biserica Mazarachi. Deputat al
Zemstvei Guberniale (1905–1908). Exercită funcţiile de preşedinte al Comisiei Speciale de traduceri şi
iluminare pentru găgăuzii din Basarabia, preşedinte
al Consiliului judeţean al şcolilor eparhiale. În afară de cărţi didactice a mai publicat studii: История
села Исерлии Aккерманского уезда (1891); Святочные песни Бессарабских
Болгар в с.  Исерлии (1894); Explicaţia numirilor turco-tătare ale oraşelor,
comunelor, cătunelor şi fermelor din Moldova dintre Prut şi Nistru cu unele tradiţii păstrate cu aceste nume (1921, 1923); Originea găgăuzilor (1933,
1934); Istoria găgăuzilor din Basarabia (1934); Moravurile găgăuzilor (1935);
Dicţionarul găgăuz (turco)-român (1938). A tradus cărţi bisericeşti în găgăuză:
Sfânta Liturghie (1911); Acatistele Măicii Domnului (1911); Istoria Noului Testament (1912); Istoria bisericii (1912); Evanghelia de la Matei; Evanghelia de la
Marcu; Psaltirea etc. (1930–1936). Surse: Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 79–80; Chişinău. Enciclopedie / Editor Iu. Colesnic.
Chişinău, Museum, 1997, P. 122.
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Cartea de învăţătură despre legea lui Dumnezeu (1908); Bucoavna moldovenească (1909); Cartea de citire cu şciinţe din gramatica moldovenească
(1909) (ultimele două cărţi nu au fost admise în şcoala primară), Abecedarul
moldovenesc (1917).
Gurie GROSU (1.I.1877, Nimoreni, jud. Chişinău – 14.XI. 1943, Bucureşti), mitropolit, primul
titular al Mitropoliei Basarabiei. Studii la Şcoala
Spirituală (1888–1892), Seminarul Teologic din
Chişinău (1892–1898), Academia Teologică din
Kiev (1898–1902) cu titlul de magistru în teologie.
Călugărit în mănăstirea Noul Neamţ (Chiţcani),
hirotonit ieromonah şi numit „misionar eparhial” (1902), protosinghel şi arhimandrit (1909). A
contribuit la redeschiderea tipografiei eparhiale
(1906) şi la apariţia revistei Luminătorul (1908). A
fost stareţ la mănăstirea „Sf. Avram” din gubernia
Smolensk (1909), director la şcolile normale de
învăţători din Gruşevsk (1910–1914) şi Samovka,
Rusia (1914–1917). Revenind în Basarabia se încadrează activ în mişcarea de eliberare naţională, este printre fondatorii Partidului Naţional Moldovenesc (1917), exercită funcţia de Director General
al Învăţământului şi Cultelor în Guvernul Republicii Democratice Moldoveneşti. Oficiază solemn actul unirii Basarabiei cu România. Este ales arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei, cu titlul „Botoşăneanul” (1918), este numit
arhiereu-vicar cu titlul „de Bălţi” al Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului
(1919), locţiitor de arhiepiscop (1920), arhiepiscop (1921) al Chişinăului şi
Hotinului, mitropolit al Basarabiei (1928–1936). Autor al lucrărilor: Rugăciune şi lămurirea lor (1920); Despre omul trupesc, sufletesc şi duhovnicesc (1924);
Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament (1924); Slujirea lui Dumnezeu
a unui preot bun, după Părintele Ioan de Cronstadt (1925) etc. Surse: Ciobanu Şt. Op. cit., p. 30–33, 75–76, 140–143, 327–328; Cazacu Petre. Moldova
dintre Prut şi Nistru. 1812-1918. Iaşi, s.a., p.188-193; Prezenţe basarabene
în spiritualitatea românească…, p. 140–141; Chişinău. Enciclopedie. 1997,
p. 236; Gurie Grosu, primul arhiepiscop şi mitropolit al Basarabiei Româneşti (1920–1941) // Nestor Vornicescu. Studii de Teologie Istorică. Antologie.
Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 1998.
51
Conform datelor recensământului populaţiei din 1897, ponderea ştiutorilor de carte în categoriile populaţiei de 60 ani şi peste constituia 11,4%,
la moldoveni acest indice echivala cu 3,5%; la categoriile de generaţii 50–59
ani, respectiv, 13,4% şi 3,9%; 40–49 ani – 16,1% şi 5,1%; 30–39 ani – 20,5% şi
50
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8,1%; 20–29 ani – 24,7% şi 8,5%; 10–19 ani – 23,4% şi 11,5%. Vezi: Всеобщая
перепись населения Российской империи 1897 г., Выпуск 3. Бессарабская
губерния. Таблицы IIIб, XV.
52
O imagine despre dimensiunile acestui fenomen ne oferă următoarele
cifre. În perioada 1813–1913, din numărul total al absolvenţilor Seminarului
Teologic din Chişinău, 383 au continuat studiile în instituţiile de învăţământ
superior din Imperiul Rus, dintre care 102 la academiile spirituale, ceilalţi la
instituţii superioare laice (universităţi, tehnice, agricole, medicale etc.). (Vezi:
Popovschi N. Op. cit., p. 271; Лотоцкий П. Список и краткие биографии
окончивших полный курс Кишиневской Духовной Семинарии за
сто лет ее существования (1813–1913). Кишинев, 1913). Potrivit datelor
evocate de A. Babii şi O. Tarasov, în anii 1862–1917 la instituţiile de învăţământ superior din Rusia imperială s-au înscris circa 700 de persoane de
etnie moldovenească. (Cifra invocată pare a fi discutabilă, deoarece în privinţa multor persoane apartenenţa lor etnică a fost determinată după nume
şi prenume). Prezintă interes orientările lor profesionale. Din cele 316 persoane înmatriculate, în privinţa cărora s-au păstrat informaţii detaliate, 190
îşi făceau studiile superioare la facultăţi de drept, 52 – la facultăţi de istorie
şi filologie, 49 – la facultăţi de medicină, 18 – la facultăţi de matematică şi
fizică, 7 – la facultatea de limbi orientale a Universităţii din Sankt Petersburg. (Vezi: Формирование молдавской буржуазной нации. Кишинев,
Штиинца, 1978, с. 162).
53
Din totalul cărţilor editate în perioada respectivă în limba română 105
au fost publicate în Basarabia şi 11 – la Sankt Petersburg. Vezi: David A. Op.
cit., p. 23–177.
54
Printre cele mai semnificative cărţi de rit publicate în această perioadă constituie Ceaslovul şi Psaltirea (1907); Trebnicul (1908); Evanghelia etc.
O operă fundamentală reprezintă Vieţile Sfinţilor, în 8 volume (1909–1916).
Toate aceste lucrări au fost tipărite la tipografia eparhială, important focar de
cultură spirituală românească, închisă în 1883 şi redeschisă în 1906. Referitor
la motivul închiderii tipografiei eparhiale reproducem hotărârea Sfântului Sinod din 13 ianuarie 1883: „Având în vedere, că tipografia deschisă la anul 1814
în eparhia Chişinăului pe lângă casa arhierească pentru a procura parohiilor
cărţi bisericeşti în limba moldovenească şi cea slavonească şi-a pierdut importanţa … şi întrucât în toate bisericile din acea eparhie în slujba bisericească a
fost introdusă limba slavonească Sfântul Sinod potrivit cererii Preasfinţiei voastre (arhiepiscopul Serghie, episcop al Chişinăului şi Hotinului în anii 1882–
1891 – n.n.) şi avizului direcţiei economice hotărăşte: Să aprobe Preasfinţiei
voastre să închideţi sus-numita tipografie…”. Apud: Ciobanu Şt. Op. cit., p. 58.
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Informaţiile ce se conţin în lucrarea lui I. Cereteu, Cartea românească
veche şi modernă în fonduri din Chişinău, apărută recent la Iaşi, vin să confirme tendinţele evoluţiei editării cărţii româneşti în Basarabia sub regimul
ţarist. Pentru perioada secolului XIX – începutul secolului XX, autorul a atestat în fondurile de carte din Chişinău 78 de tipărituri româneşti, editate în
Basarabia (inclusiv 76 la tipografia eparhială), dintre care 52 de tipărituri în
perioada 1815–1876 şi 26 de cărţi – în anii 1907–1918. Vezi: Cereteu I. Cartea
românească veche şi modernă în fonduri din Chişinău. Catalog. Iaşi, Tipo
Moldova, 2011, p. 368–370.
O amplă analiză a evoluţiei cărţii, „ca fenomen cultural şi spiritual, ca
purtător de cunoştinţe” în Moldova istorică şi Basarabia, este prezentată în
studiul lui Andrei Eşanu Carte şi tipar în spaţiul istoric al Moldovei (sec. XIX
– începutul sec. XX) // Materiale ale Simpozionului internaţional sub genericul
„Istoria statului şi dreptului Moldovei în epoca medievală şi modernă”. În memoriam Pavel Sovetov (80 de ani de la naştere). 17 decembrie 2007. În: Revista
de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 4, p. p.3-12.
55
Apud: Ciocanu V. File de istorie literară, p. 129.
56
Stavilă T. Arta plastică din Basarabia. 1887–1940. Chişinău, Ştiinţa,
2000, p. 90.
57
Ibidem, p. 92.
58
Ibidem, p. 7, 21, 90–93; Republica Moldova. Ediţie Enciclopedică.
Chişinău, Enciclopedia Moldovei, 2009, p. 492, 506–507.
59
Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie şi modernitate: compediu / coord. Violina Galaicu, V. Ghilaş. Chişinău, Grafema Libris, 2009, p.
499–500.
60
Ibidem, p. 500, 503, 589, 814–817; Republica Moldova. Ediţie Enciclopedică, p. 520, 521.
61
Apud: Ciocanu V. Op. cit., p. 134–135; Republica Moldova. Ediţie
Enciclopedică, p. 541.
62
Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии.
1854–1916. Кишинев, Штиинца, 1989, р. 196–231; Negru Gh. Op. cit., p.
14–17; 49–50; 69–71; 77–79; Poştarencu D. O istorie a Basarabiei în date şi
documente (1812–1940). Chişinău, Cartier, 1998, p. 28–29.
63
În scrisoarea către profesorul și academicianul I. Sreznevski (fost coleg
de la Universitatea din Harkov) din 1 iulie 1965, A. Hâjdău menţiona că „trăind într-o astfel de ţară „fără carte” (ştiinţifică – n.n.) cum este Basarabia, unde
deloc nu sunt biblioteci, fiindcă eu nu consider bibliotecă o colecţie de romane
şi nuvele” e foarte dificil să faci cercetări ştiinţifice. Acest gând l-a mai expus
120
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în scrisorile către istoricul polon V. Maţeewski (18 (30) aprilie 1834) şi profesorul Universităţii din Moscova M. Pogodin (12 iulie 1865). Vezi: Хиждеу А.
Избранное. Кишинев, Литература артистикэ, 1986, р. 183, 218, 219.
64
Republica Moldova. Ediţie Enciclopedică, p. 568–570.
65
Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой,
или Буджака с приложением карты. Аккерман, 1899.
66
Aleksandr VELTMAN (1800–1870), scriitor,
cartograf. Studii la Pensionul pentru copii nobili pe
lângă Universitatea din Moscova (1811–1817), după
absolvire este angajat în armată. Între anii 1818 și 1830
s-a aflat în Basarabia cu misiunea de a efectua cartografierea tipografică militară a ţinutului. După retragerea
din armată, în 1831 se ocupă de creaţia literară şi ştiinţifică, fiind preocupat de arheologie şi istorie. A lucrat
în Оружейная палата din Kremlin, unde a exercitat
funcţiile de director adjunct (din 1842) şi de director
(din 1852). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Rusia (1854).
Autor al lucrării Описание древней истории Бессарабии (1828). Sursă:
Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Том
VA. С.-Петербург., 1892, стр. 865; http://russia.rin. ru/guides/5515. Accessat
la 15.05.2011.
67
Ivan LIPRANDI (17.VII.1790 – 9.V.1880), scriitor militar, general-maior. A participat la războiul dintre Rusia şi Finlanda (1808–1809), războiul din 1812
şi campaniile armatei ruse în Europa Centrală şi Occidentală din anii 1813–1814. În 1820 a fost transferat în
Basarabia, unde avea misiunea „să culeagă informaţii
despre acţiunile turcilor în Principatele Dunărene şi
Bulgaria”, aici, cu mici întreruperi, a fost până în 1828.
Cunoştea profund istoria Imperiului Otoman şi a Moldovei. Biblioteca lui Liprandi cuprindea toată literatura despre Imperiul Otoman editată în diverse limbi în perioada 1820–1830,
care a fost procurată în 1856 de către Statul-Major al armatei ruse. Arhiva
personală a lui I. Liprandi, depozitată în Arhiva Centrală Istorică de Stat din
Sankt Petersburg, conţine un număr impunător de manuscrise, preponderent
referitor la istoria Moldovei, Munteniei şi Basarabiei, la Imperiul Otoman,
mişcarea de eliberare naţională a popoarelor din Balcani. Surse: Военная энциклопедия. Под ред. В.Ф. Новицкого, в 18 томах. Том 15. Петербург,
1914, стр. 6; http://mdl.net/tourservice/liprandi/html; http://www.hrono. ru/
biograf/ dio_I/liprandi.html. Accessat la 15.05.2011.
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Mihail DARAGAN (? – 1860), general-maior, scriitor militar. Studii la
Corpul de Cadeţi din Moscova şi la Academia Militară. A participat la Războiul din Caucaz, operaţiile militare împotriva revoluţiei din Ungaria (1849) şi la
cele de pe teatrul balcanic de luptă din perioada Războiului Oriental (din Crimeea) (1853–1856). Autor al cărţilor Военно-статистическое обозрение
Бессaрабской области (1849), Записки о войне в Трансильвании в 1849
году (1859), ultima reprezentând un studiu istorico-militar şi memorialistic.
Sursă: http://regiment.ru/bio/D/146.htm; Глиноецкий Н.П. Исторический
очерк Николаевской академии Генерального штаба. С.-Петербург.,
1882, стр. 35. Accesat la 10.03.2011.
69
Pavel SVININ (8 (19).VI.1787 – 9 (21).
IV.1839, Sankt Petersburg), scriitor, jurnalist, editor,
geograf, colecţionar. Studii la Pensionul pentru copii
nobili al Universităţii din Moscova şi la Academia de
Arte. Funcţionar al Ministerului Afacerilor Externe (1806–1824). A editat revista, Отечественные
записки (1818–1830)  – prima revistă de istorie şi arheologie din Rusia, a fondat Русский Музеум – colecţie a obiectelor de artă, sculptură, numismatică,
minerale, antichităţi, manuscrise. În 1815 este delegat
în Basarabia pentru a examina petiţiile nobilimii de opoziţie, susţinute de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, studiind, în particular, problema aplicării normelor dreptului local în ţinut. A susţinut cerinţele nobilimii autohtone.
Caracterizând populaţia autohtonă din Basarabia, a opinat că „moldovenii
au o fire liniştită, sunt ospitalieri, îşi iubesc patria, se supun autorităţilor. Dar
în urma frecventelor încălcări ale legilor, ei au devenit timizi şi neîncrezători faţă de guvern”. Membru al Academiei de Arte (1811) şi al Academiei
de Ştiinţe din Rusia (1833). Opere ştiinţifice selective: Достопамятности
Санкт-Петербурга и его окрестностей (ч. 1–5, 1816–1828); Указатель
главнейших достопримечательностей, сохраняющихся в Мастерской
Оружейной палаты (1826); Описание Бессарабской области в 1816 г. //
Записки Одесского общества истории и древностей. Т.VI. Одесса, 1867.
Surse: Гросул Я. Автономия Бессарабии в составе России (1812–1828) //
Труды по истории Молдавии. Кишинев, Штиинца, 1982, с. 157–159, 221–
222; Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон.
Том XXIX. С.-Петербург., 1900, стр. 151-152; Большая биографическая
энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/110713;
http://www.yarovslaski_kray.com/450/svinin-p-p.html. Accesate la 12.03.2011.
70
Apolon SKALKOVSKI (pol. Apollo Skalkowski) (1 (13).I.1808, Jitomir,
Ucraina – 28.XII.1898 (9.I.1899), Odesa), istoric, scriitor, editor. A absolvit Fa68
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cultatea de Drept a Universităţii din Moscova. A activat
în calitate de director (peste 50 de ani) al Comitetului
de Statistică al Regiunii Novorosia, fondator şi director
al Arhivei din Odesa a Ministerului de Interne al Imperiului Rus. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Rusia (1856). Autor al multor lucrări referitoare
la istoria Novorosiei (Ucraina de sud) şi a Basarabiei.
Studii selective: Хронологическое обозрение истории
Новороссийского края, 1730–1823, în 2 vol. (1836–
1838); Опыт статистического описания Ново
российского края, în 2 vol. (1850–1853); Болгарские колонии в Бессарабии
и Новороссийском Крае (1848) etc. Surse: Энциклопедический словарь.
Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Том XXX. С.-Петербург., 1900,
стр. 171-172; Русский биографический словарь // http://www. rulex.
ru/01181059.htm. Accesat la 16.03.2011.
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Aleksandr DENGHINCK (?, Riga – 1887) savant pomicultor, meteorolog, fenolog. Studii a obţinut în oraşul natal. A lucrat ca asistent superior al
grădinarului principal al Parcului Ţariţân (1837–1841). În 1843 este transferat
la Chişinău unde a fost numit director al Grădinii Botanice (1843), profesor
şi director al Şcolii de Pomicultură şi Viticultură (din 1844), fiind în fruntea
acestei şcoli timp de 36 ani. A organizat o staţiune meteo şi a efectuat observaţii anuale meteorologice şi observaţii referitor la influenţa climei asupra
productivităţii culturilor. A elaborat metode de altoire a plantelor şi metode
de luptă contra insectelor dăunătoare. Membru al Societăţii Imperiale Agricole din Sudul Rusiei (1850), al Societăţii Naturaliştilor din Moscova (1850),
al Comitetului de Sericultură (1852), al Societăţii Ruse de Pomicultură din
Petersburg (1859), al Societăţii Entomologice din Rusia (1862), al Societăţii
Agricole din Rusia (1864). Potrivit unor informaţii, este ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Rusia (1875), însă nu este nominalizat în
Dicţionarul membrilor Academiei de Ştiinţe din Rusia. În 1879 se transferă
în Transcaucazia. A scris peste 30 de lucrări, printre care: Краткий обзор
климатологических наблюдений в Бессарабском училище садоводства
в течение 5 лет (1850); Свод девятнадцатилетних наблюдений над
климатом и органической природой в окрестностях Кишинева (1864)
etc. Sursă: Academicieni din Basarabia şi Transnistria (a doua jumătate
a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX–lea) / Brighita
Covarschi, I. Jarcuţchi. Chişinău, CETINI, 1996, p. 51–52.
72
Charl TARDENT, viticultor şi vinificator. A obţinut studii de viticultură în Elveţia, a administrat în colonia elveţiană Şabo, jud. Akkerman gospodăria experimentală în domeniul viticulturii, ale cărui sorturi de vin au fost
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distinse cu medalii de aur, argint şi bronz la diferite expoziţii guberniale, regionale şi europene. Studiile sale ştiinţifice le-a publicat în Записки Общества
сельского хозяйства Южной России şi în ediţii separate. Membru titular al
Societăţii Agricole din Sudul Rusiei. Lucrări selective: Виноградарство и
виноделие применительно к Новороссийскому краю и Бессарабии (1862);
Виноградарство и виноделие применительно к Новороссийскому краю
Бессарабии (1874). Surse: Пелях М.А. Рассказы о винограде. Кишинев,
1974, стр. 57-58, 79-80; Оноприенко Валентина. Шабо // http://www.
odessitclub/jrg/publications/almanac/alm_31/ alm_31 _37-48.pdf: http://blog.
cblpbl. ru/wine/post_ 1234247022.html; http:// newtira.org.ua/ znamenitie-istoricheskie-lichnosti/tardan-lui-vensenn-osnovatel-kolonii- shabo.html; http://
odesskiy.com/otdih-v-odesseshabo-tsentr-vinoterapii-odesskoj-oblasti.html. Accesate la 14.04.2011.
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Российско-Румынская грамматика. Санкт-Петербург, 1827.
74
Iacob HÂNCU (GHINCULOV) (1800, Ovidiopol, jud. Tiraspol, azi
Ucraina – 1870) pedagog, lingvist, primul românolog din Rusia. Studii la Seminarul Teologic din Ekaterinoslavl şi la Seminarul Teologic din Chişinău
(1821). În anii 1820–1821 la Sankt Petersburg studiază metoda „pentru învăţătură reciprocă a lui Lancaster”, traducând în limba moldovenească/ română şi pregătind pentru editare tabelele lancasteriene ale Ministerului Învăţământului Public. Revenind la Chişinău, activează în calitate de profesor la
Seminarul Teologic şi Pensionul pentru copii nobili de pe lângă seminar, contribuie la organizarea şcolilor lancasteriene în Basarabia, devenind în 1824
directorul şcolii lancasteriene din Chişinău. În 1830 se angajează ca translator
la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, exercitând această funcţie până în
1865. În paralel a activat în calitate de pedagog, deţinând funcţia de şef al
Catedrei de limbă valaho-moldovenească a Universităţii din Sankt Petersburg (1839–1859), profesor din 1855. Autor al mai multor opere ştiinţifice
şi ştiinţifico-didactice: Молдавско–российский словарь, в 2-х томах (1829,
elaborat la Chişinău, manuscrisul lucrării era depozitat la Biblioteca Imperială Publică din Sankt Petersburg); Начертание правил валахо–молдавской
грамматики (1840); Собрание сочинений и переводов, в прозе и стихах,
для упражнения в валахо-молдавском языке, с присовокуплением словаря
и собрания славянских первообразных слов, употребляемых в языке
валахо-молдавском (1840); Выводы из валахо-молдавской грамматики
(1847); Карманная книжка для русских воинов в походах по княжествам
Валахии и Молдавии, в 2-х частях (1854). Surse: Энциклопедический
словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Том VIIIA. С.-Петербург.,
1893, стр. 718; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 244; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească..., p. 159; Большая биографическая
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энциклопедия // http://museum.edu.ru/ catalog; Биографический словарь http://dic. academic.ru/ dic.nsf/ biograf2/3767. Accesate la 14.02.2011.
75
Ioan DONCEV (1821, Chişinău – 1.IV.1885,
Chişinău), pedagog, cărturar. Studii la Şcoala judeţeană
şi Gimnaziul Regional din Chişinău, pe care l-a absolvit în 1839. Lucrează profesor la Şcoala judeţeană din
Bender (Tighina) (1839–1847), Şcoala judeţeană din
Chişinău (1847–1853), Gimnaziul Regional din Chişinău (1853–1866). A fost membru al epitropiei azilelor, secretar, apoi director al Azilului Balş. Promotor al
limbii române în şcoală. A elaborat şi a editat din cont
propriu manualele: Cursul primitivŭ de Limbă rumână,
compusŭ pentru sholele elementare şi IV clase gimnasiale
(1865); Abecedă rumână, compusă pentru şcolele elementare (1865); Convorbiri şi cuvinte informative ruso-rumâne cu întrebuinţarea literilor ruseşti şi în
text a informaţiilor şi cuvintelor rumâneşti: pentru convorbiri. (1877). Surse:
Ciobanu Şt. Op. cit., p. 100–108; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească..., p. 113; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 191.
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Alexandru HÂJDĂU (30.XI.1811, Miziurineţ,
reg. Ternopol, azi Ucraina – 9.XI.1872, Cristineşti,
jud. Hotin, azi Ucraina), savant enciclopedist, scriitor,
filosof, folclorist, publicist. Studii la Pensionul pentru
copii de nobili de pe lângă Seminarul Teologic din
Chişinău (1822–1828), la Universitatea din Harkov
(1829–1832), unde urmează cursurile de drept şi ştiinţe naturale, audiază prelegeri de istorie, etnografie,
limbi clasice, filosofie şi participă în activitatea Societăţii ştiinţifice de pe lângă această instituţie de învăţământ, la universităţile din München şi Heidelberg.
A activat ca funcţionar de stat în Comitetul de tutelă a coloniştilor din sudul
Rusiei şi în cancelaria guvernatorului civil (1833–1834), efor („почетный
смотритель”) al Şcolii judeţene din Hotin (1836–1840), profesor la gimnaziile din Viniţa (1840–1842) şi Kameneţ-Podolsk (1842–1843), ulterior, până
la sfârşitul vieţii sale, practicând avocatura. Preocupările ştiinţifice cuprindeau dreptul, istoria, literatura, filosofia, folcloristica, biologia. În ultimii ani
de viaţă era preocupat de istoria naţională, intenţionând să elaboreze mai
multe lucrări. A popularizat folclorul şi istoria naţională în presa rusă. Dispunea de o bogată biblioteca familială (circa 2 800 titluri de cărţi), colecţie
de manuscrise şi arhivă care ulterior s-au pierdut. Autor al mai multor lucrări
ştiinţifice: О влиянии законов императора Александра I на просвещение
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и нравы русских (1832), Сковорода и современное общество (1833);
Бессарабские литераторы (1835), О составлении идиоматического
исчисления растений, самороднорастущих и разводимых в Бессарабской
области (1836); Вспоминание о прежней славе Молдавии (Amintiri despre
vechea glorie a Moldovei) (1837); Воспоминания о прошлом, о настоящем и
о будущем Молдавии (Suvenire de cele trecute, idee de cele de faţă şi arătare de
cele viitoare ale Moldovei) (1840); Задача нашего времени. Учение Григория
Саввича Сковороды, представленное в экзегетико–систематическом
обозрении (1842), publicată în 1938 cu titlul Problema timpului nostru. A
semnat peste 80 de scrieri literare. Membru corespondent al Societăţii Agricole din Rusia de Sud (1835). În 1866 a fost numit printre membrii fondatori ai Societăţii Literare Române, transformată apoi în Academia Română,
dar sub presiunea autorităţilor din Chişinău este impus să-şi dea demisia. În
1870 este ales membru de onoare al Academiei Române. Ecoul încetării sale
din viaţă a depăşit hotarele Basarabiei. Revista italiană „Confederazione latina” din 21 martie 1873 nota (text reprodus în „Columna lui Traian”, 1873,
8, p. 151): „La morte de tanto uomo ha destato un profondo lutto nella Romanie e noi la consideramo una perdita dolorosa per tutte la nazioni odierne che
appartengono alla razza latina, de cui l’Hâjdeu fu uno dei piu gloriosi rappresentanti”. Traducere: „Moartea unui om atât de însemnat a provocat un doliu
imens în România şi noi o considerăm o pierdere dureroasă pentru toate naţiunile actuale care aparţin gintei latine, unul din cei mai glorioşi reprezentanţi al
cărei a fost Hâjdeu”. Surse: Istoria literaturii moldoveneşti. Vol. 1. De la origini până la 1840. Chişinău, Ştiinţa, 1886, p. 561–575; Prezenţe basarabene
în spiritualitatea românească…, p. 155–157; Academicieni din Basarabia
şi Transnistria…, p. 76–78; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 243; Балмуш
П. „Минуты вдохновения” Александра Хиждеу // Александр Хиждеу.
Избранное. Кишинев, Литература артистикэ, 1986, с. 4–22.
În continuare reproducem din publicaţia rusă Российский Архив câteva
scrisori care atestă preocupările lui Alexandru Hâjdău pentru domeniul lingvisticii şi istoriei naţionale.
Письмо графу Демидову П. Н.*
18 июня 1832 г. Харьков
Монсеньор,
Простите мне смелость, с какою я обращаю внимание Вашего сиятельства, всегда занятого трудами на благо родины, на свое частное дело.
Благодеяния, столь щедро изливаемые Вами на различные отрасли
науки и любезный прием, который Вы всегда оказывали соревнованию,
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дают мне надежду, что Вы соблаговолите обратить свой благосклонный
взор на плод моего скромного труда.
Я не осмеливаюсь, монсеньор, возвышать себя в Ваших глазах долгой
преамбулой, так как искреннюю речь сердца невозможно облечь в слова
лести. Уже долгое время я тружусь на литературном поприще, сейчас
я закончил наиболее значительную работу: „Начертание лексикона
молдавского языка”, печатание которого в 4 томах (1200 страниц),
уже дозволенное цензурой, должно начаться со дня на день. Молдавия
и Валахия пользуются благодеяниями великих российских самодержцев,
и их политическое существование основано на покровительстве
августейшего Императора. Язык этих областей имеет много сходства
с русским, и систематическое изучение его будет иметь важное значение
для русского языка и литературы.
Именно к Вам, монсеньор, я могу обратиться с нижайшей просьбой
взять это сочинение под свое покровительство, позволяя себе посвятить
его Вашему прославленному имени. Станьте меценатом молдавской
и валашской литературы, и они станут Вашими наследницами в
русской литературе! Различные части этого сочинения были помещены
в молдавских и валашских периодических изданиях, большинство моих
статей было напечатано также и в русских газетах. Не имея средств
опубликовать этот труд, прибегаю к великодушию Вашего сиятельства
и прошу не отказать мне в Вашей помощи в издании I тома (476
страниц) в июне, приняв его от меня в знак признательности; и трех
других томов (724 страницы) до конца января 1833 года.
Я трудился над этим сочинением в течение нескольких лет, и
это потребовало много сил, обещая более пользы, чем славы, как и
большинство трудов этого рода. Стремление к реальности и пользе,
которое Ваше сиятельство только что продемонстрировали своими
благородными поступками в отношении Академии, обещает и в моем
случае предпочтение реального приятному.
Я родился в Молдавии, в России я иностранец, но я люблю Россию как
благодетельницу моего отчества. Зная предпочтение, которое Ваше
сиятельство оказывает всему русскому перед иностранным, я написал
на русском языке сочинение, которое и приношу Вам в дар.
Осмеливаюсь приложить здесь как доказательство „Общий очерк
древней истории Молдавии по местным источникам”, который я хотел
бы поместить в начале первого тома. Я жду от Вашего сиятельства
благоприятного ответа, и как только печатание станет возможным,
я постараюсь сделать все от меня зависящее и не премину уведомить
Ваше сиятельство о ходе дела.
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И наконец, последняя просьба к Вам, Ваше сиятельство, — разрешить
мне поместить объявление об этой публикации под покровительством
Вашего сиятельства в русских, французских, молдавских и валашских
газетах.
Простите, Ваше сиятельство, что докучаю Вам этим письмом, но
оно искренне, потому что льстить великому человеку — это ошибка,
тем более непростительная, что сердце великого патриота открыто
каждому.
Вверяю себя благосклонности и великодушию Вашего сиятельства
и прошу простить ошибки в языке этого письма, которые не ускользнут
от Вашего богатого познаниями ума и хорошего вкуса.
Имею честь оставаться с глубоким уважением, Ваше сиятельство,
Ваш покорный слуга
Александр де Хиждеу,
член-корреспондент Кронштадтского** литературного общества,
в Трансильвании и т. д.
Харьков. 1832, июня 18
Адрес: Его благородию Александру Фаддеевичу Хиждеу в Харькове
оповестить в доме генерал-майора Бедряги, что против Лютеранской
Церкви.
_____________
*Contele P. N. Demidov a instituit, în 1831, premii anuale ale Academiei de Ştiinţe
din Petersburg pentru contribuţia „la dezvoltarea ştiinţei, literaturii şi tehnicii”, considerate
ca cele mai prestigioase în Rusia imperială.
** Kronştadt – denumire mai veche, în limba germană, a oraşului românesc Braşov.
Sursă: Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах
XVIII—XX вв. Альманах. М., Студия ТРИТЭ, Рос. Архив, 2003. Tom XII, с. 301–303.

Письмо графу Демидову П. Н.,
29 июля 1832 г. Харьков
Ваше сиятельство,
Простите меня, монсеньор, за то, что я осмеливаюсь беспокоить
Вас во второй раз этим письмом, которое я имею честь писать Вам. В
мае1 я имел честь обратиться к Вам с нижайшей просьбой разрешить
мне посвятить Вашему прославленному имени мой труд о Молдавии.
Мне хорошо известно, что среди других занятий, посвященных общему
благу родины, мой частный труд не заслуживает Вашего внимания.
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Адрес: Александру Фаддеевичу Хиждеу в Харькове в доме генералмайора Бедряги напротив Лютеранской Церкви
_____________
Probabil eroare. Prima scrisoare datează cu 18 iunie 1832 (n.n.).
Sursă: Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах
XVIII—XX вв. Альманах. М., Студия ТРИТЭ, Рос. Архив, 2003, Tom XII. с. 303.
1

1865 июля 12

Письмо Оболенскому М. А.*

Милостивый государь, князь Михаил Андреевич!
Простите великодушно, Ваше сиятельство, что не имея чести быть
лично Вам известен, осмеливаюсь утруждать Вас моим письмом. Ваше
имя как сановника государственного и, в особенности, как мужа ученого
пользуется такою известностию, что посвящающие себя занятиям
историею смело почитают Вас своим знакомым.
Природный румын и происходя из рода древних господарей Молдавии, я посвящаю теперь все время занятиям историею румынов, преимущественно земли Молдавской, родины моей и отчизны моих предков.
Далекий от теперешней тенденции моих земляков, которые искореняют
у себя все славянское, с незапамятных веков оставшееся в социальном
быте румынов, и, с бесстыдною неблагодарностью, проклинают все русское, день ото дня громче и нахальнее, я задал себе написать историю
этого края до эпохи Парижского трактата, по документам, в духе
истины, которую не успеют заглушить новые возгласы так называемых
«истинных историографов чистой румынской национальности». Иначе
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Но покидая в настоящее время Харьков и возвращаясь на родину, я
намеревался напечатать свое сочинение в Одессе, городе, в который я
отправляюсь через две недели. Итак, я прошу вас, Ваше сиятельство,
разрешить мне напечатать его, прибавив к нему посвящение Вашему
сиятельству, и после его выхода в свет я надеюсь иметь счастье пре
проводить его вам.
Ожидаю благоприятного ответа от Вашего сиятельства имею
честь оставаться с глубоким уважением
Вашим покорным слугой
Александр де Хиждеу
29 июля, Харьков
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было в старину, когда родоначальник мой, господарь Стефан Петр, в
1684 году, обще со всеми духовными и светскими чинами посылал к царям
России прошение о принятии в подданство «молдавско-волохской» земли;
прошение то напечатано в Полном собрании законов Российской империи.
Покуда поспевает самое сочинение, я предполагаю издать несколько
монографий, именно о природных румынах, примечательных по заслугам
своим в России. В числе их находится Николай Гаврилович Спафарий,
бывший посол царя Алексея Михайловича в Китай. Для получения о нем
возможно полных сведений, честь имею обратиться к Вашему сиятельству, как к управляющему главным московским архивом иностранных дел,
покорнейше прося соизволить, по свойственной Вам благосклонности,
сообщить мне все сведения о нем, какие находятся между делами о
выездах в Россию разного звания иностранцев, и особенно в делах бывшего
Посольского приказа.
Позвольте, Ваше сиятельство, и впредь прибегать мне к Вашему
просвещенному содействию, и примите уверение в моем глубочайшем к
Вам высокопочтении.
Покорнейший слуга
Александр Фаддеев Гиждеу, помещик имения Кирстинец
_____________
* M. A. Obolenski (1805–1873), administrator secund, administrator şi director al
Arhivei Principale din Moscova a Ministerului Afacerilor Externe (1840–1873).
Sursă: Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах
XVIII—XX вв. Альманах. М., Студия ТРИТЭ, Рос. Архив, 1999, Том IX, c. 206–207 .

1865 ноября

Письмо Оболенскому М. А.

Милостивый государь, князь Михаил Андреевич!
Имя Вашего сиятельства сдавна пользуется на Руси заслуженною
славою: и государственного сановника, и мужа ученого, и покровителя
занимающимся науками. Теперь имя Ваше известно будет и в Румынии
как имя мецената, ревнующего успехам просвещения и в этом крае,
которого уроженцы: Петр Могила, Антиох Кантемир и многие другие
некогда содействовали прогрессу единоверной Руси.
Прежде всего позвольте, Ваше сиятельство, изъявить Вам искреннейшую мою благодарность за пожертвование двух изданий Ваших*
для моей библиотеки. Имея эти книги у себя, я препроводил полученные
130

Покорнейший слуга Александр Гиждеу
_____________

* Răspunzând la scrisoarea din 12 iunie 1865, M. Obolenski i-a transmis lui
A. Hâjdău, în semn de respect, publicaţiile sale „Летописец Переяславля-Суздальского”
и „Новый летописец”.
Sursă: Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах
XVIII—XX вв. Альманах. М., Студия ТРИТЭ, Рос. Архив, 1999, Том IX, c. 207.
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от Вас экземпляры в дар от Вашего имени румынскому университету
в городе Яссах. Затем, с моей стороны, долгом моим будет сочинение о
Николае Милеско, известном на Руси под прозванием Спафария, посвятить Вашему имени.
По отзыву Вашего сиятельства от 11 августа № 242 я искал, кому
бы мог поручить в Москве особенно заняться собранием необходимых
для исторического труда моего о Спафарии сведений, но никого не
могу иметь ввиду. Уже больше двадцати лет, как я был в Москве, и в
настоящее время нет у меня там знакомых. Потому мне остается во зло
употребить Вашу снисходительность в надежде, что Ваше сиятельство
соизволите великодушно простить меня за то, и покорнейше просить
Вас предложить кому из господ чиновников Главного архива заняться, в
свободное время, нужными для меня выписками, с вознаграждением от
меня по рублю серебром за лист.
Мне нужны всякие подробности, касающиеся до службы и жизни
Спафария, от самого прибытия его в Россию и до самой кончины; менее
важные могут быть в извлечении, важнейшие же, например, статейные
списки, наказы, челобитни и т. п. – в полных списках. Разумеется,
при каждом сведении должно быть означено заглавие дела и нумерация
части или отдела, листа и т. д. В копиях с бумаг собственной руки Спафария желательно было бы, чтобы сохранено было его правописание;
я просил бы сделать и факсимиле его подписи и почерка славянского,
латинского, греческого. Впрочем, при высоком просвещенном содействии
Вашего сиятельства, на которое честь имею наибольше рассчитывать,
трудящийся не даст промаху.
Еще и еще прошу Ваше сиятельство простить мне ту смелость с
какою решаюсь беспокоить Вас, и, с тем вместе, извинить мне, природному румыну, ошибки в русском языке.
Примите, Ваше сиятельство, уверение в моем глубочайшем высоко
уваже
нии и в той беспредельной преданности, с какою честь имею
поручить себя Вашей благосклонности.
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Gheorghe GORE (11.IV.1839, Duşmani, jud. Bălţi – 1909, Chişinău).
Publicist, jurist. Studii la Gimnaziul Regional din Chişinău (1849–1856) şi Facultatea de Drept a Universităţii din Moscova (1861), pe care a absolvit-o cu
titlul licenţiat în drept. A fost funcţionar în cancelaria guvernatorului general
al Novorosiei şi Basarabiei (1861–1865), redactor al părţii neoficiale a Buletinului Regiunii Basarabiei /Кишиневские областные ведомости (1866–
1867?, 1868?), ulterior practicând activităţile de avocatură (1878–1904), notar
public. A mai fost membru al Judecătoriei Regionale a Basarabiei, judecător
de pace de sector la Chişinău şi Orhei, traducător al judecătoriei din Chişinău.
A publicat un şir de materiale originale despre folclorul, istoria învăţământului din Basarabia, a contribuit la popularizarea valoroaselor articole ale lui
C. Negruzzi, V. Alecsandri şi A. Odobescu despre folclorul românesc. Surse:
Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 232; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 137; Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău,
Museum, 1997, p. 18–21; Ciocanu V. Op. cit., p. 97–98, 111–114; Трубец
кой Б. Из истории периодической печати Бессарабии. 1854–1916 гг.
Кишинев, Штиинца, 1889, с. 121–124.
78
Iosif PARHOMOVICI (19.III.1846, gub.
Poltava – 24.I.1932, Chişinău), profesor de istorie bisericească, bibliograf, publicist. Studii
la Şcoala Spirituală din Chişinău (1855–1861),
Seminarul Teologic din Chişinău (1861–1867),
Academia Teologică din Kiev (1867–1871). Revenit la Chişinău, lucrează în funcţie de profesor
la Şcoala Spirituală (1871–1878) şi Seminarul
Teologic din Chişinău (din 1878), inspector la
Şcoala Eparhială de fete (1872–1881), inspectorrevizor pentru şcolile spirituale din Chişinău şi
Edineţ (1887–1904). Membru al Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia, fondator, director al Muzeului
Istorico-Bisericesc din Chişinău. A studiat istoria bisericii din Basarabia,
viaţa şi activitatea unor personalităţi de prestigiu bisericeşti. Din opera ştiinţifică: Краткий исторический очерк архипастырской деятельности
в Бессарабии Высокопреосвященного Павла (Лебедева) (1892); Краткий
исторический очерк противораскольнической миссии в Кишиневской
епархии с 1813 по 1910 г. (1909); Духовно-учебные заведения Кишиневской
епархии. Краткий очерк к столетию ее. 1813–1913 гг. (1913) etc. Surse:
Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 223–224; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 357; Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău, Universitas, 1993, p. 100–103; Popovschi N. Op. cit., p. 306.
77
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Aleksandr ZAŞCIUK (22.II.1828 – 30.I.1905,
Ialta), general-maior. Studii la Сorpul de Cadeţi din
Pavlovsk, pe care l-a absolvit în 1848, a audiat lecţii
la Academia Imperială Militară. A participat în campania militară împotriva răscoalei ungare din 1849
şi în luptele de apărare a or. Sevastopol (1854–1855).
Ca ofiţer pe lângă Statul-Major a efectuat descrierea istorică, geografică şi economică a Basarabiei.
În 1877 i s-a acordat gradul de general-maior. Lucrări: Материалы для географии и статистики
России. Бессарабская область, în 2 volume,
(1862); Статистика и этнография Бессарабской
области (1863). Surse: Военная энциклопедия. Под ред. В.Ф. Новицкого, в 18 томах. Том 10. Петербург, 1912, стр. 499; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 554; http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/923112. Accesat la
06.03.2011.
80
Aleksandr EGUNOV (6.X.1824, Hotin –
15.III.1897, Petersburg?), economist, statistician.
Studii la Gimnaziul Regional din Chişinău (1841)
şi Facultatea de Drept a Universităţii din Moscova,
pe care a absolvit-o în 1848 cu titlul de candidat.
A început activitatea la Arhiva Centrală din Moscova a Ministerului Afacerilor Externe (1848), fiind în acelaşi an, după apariţia studiului Взгляд на
торговлю древнейшей Руси, transferat la Departamentul Economie al Ministerului Afacerilor Interne, unde a lucrat până în 1861, secretar al Comitetului Regional de Statistică din Basarabia (1862–1876?, 1878?. 1880?),
funcţionar la Ministerul Patrimoniul Statului şi Agriculturii. A contribuit,
prin Comitetul Regional de Statistică, la organizarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice în Basarabia. Redactor şi editor al culegerii Записки
Бессарабского статистического комитета, în 3 volume (1864, 1867,
1868). Lucrări selective: О ценах на хлеб в России (1855); Местные граж
данские законы Бесарабии (1869, 2-е изд., 1881); Бессарабская губерния
в 1870–75 годах. Вып. 1. Перечень населенных мест (1878). Surse:
Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон.
Том XIA. С.-Петербург., 1894, стр. 547; Chişinău. Enciclopedie. 1997,
p. 207; Румянцев Е. Александр Николаевич Егунов. // http://www.bessarabia.ru/egunov.htm; Большая биографическая энци-клопедия // http://
dic.academic/ru/dic.nsf/ biograf2/5206; http:// Русский биографический
79

COMISIA GUBERNIALĂ ŞTIINŢIFICĂ A ARHIVELOR DIN BASARABIA
Ion JARCUŢCHI

словарь // www.rulex.ru/01060067; http://www.
hrono.info/biograf/bio_ye/egunov. html. Accesat la
06.02.2011.
81
Polihronie SÂRCU (30.VII.1855, Străşeni,
jud. Chişinău – 23.VI.1905, Sankt Petersburg), lingvist slavist, folclorist. Studii la şcoala elementară
de la mănăstirea Căpriana, Seminarul Teologic din
Chişinău, Universitatea Novorossiisk din Odesa
(câteva luni) şi Universitatea din Sankt Petersburg
pe care a absolvit-o cu titlul de candidat. A susţinut
tezele de magistru (Universitatea din Harkov,1891)
şi de doctor (Universitatea din Petersburg, 1899).
Este angajat ca lector la Catedra de filologie slavă a Universităţii din Petersburg, printre prelegerile ţinute fiind limba şi literatura română, apoi în funcţie
de docent (din 1883). A efectuat expediţii ştiinţifice în Bulgaria şi România
(1878 şi 1887), la Constantinopol, în Macedonia, Serbia (1887), Dalmaţia,
Transilvania, Serbia, Galiţia, Bucovina (1903). A colecţionat manuscrise vechi
slave şi slavo-române, hrisoave domneşti care se păstrează la Biblioteca Filialei din Petersburg a Academiei de Ştiinţe din Rusia. Membru al Societăţii Imperiale de Geografie din Rusia (1882), al Societăţii Imperiale de Arheologie din
Rusia (1883), al Societăţii amatorilor monumentelor scrise vechi şi artei (1893).
S-a specializat în slavistică (îndeosebi bulgaristică) şi romanistică. Opere selective: Византийская повесть об убиении Никифора Фоки в старинном
болгарском пересказе (1883); Литургические труды патриарха Евоимия
Терновского (1890); Время и жизнь патриарха Евоимия Терновского
(1898); Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов в
XIV–XVII вв. Житие Николая Софийского по единственной рукописи
XVI в. (1901). Surse: Prezenţe basarabene în spiritualitatea românea
scă…, p. 247; Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и
И.А. Ефрон. Том XXXII. С.-Петербург., 1901, стр. 209–210; http://www.
bessarabia.ru/intel/15/htm/; Большая биографи
ческая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.
nsf/enc_biography/117900. Accesat la 02.03.2011.
82
Alexis NACCO (10.VIII.1832, Bălăneşti, jud.
Chişinău – 1915, Odesa), istoric şi scriitor basarabean.
Studii la Şcoala de Artilerie din Sankt Petersburg,
dar abandonează activitatea militară (1858). A deţinut posturi administrative în organele de conducere
ale Basarabiei. Redactor al părţii neoficiale a ziarului
Бессарабские губернские ведомости (1881–1884),
134
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membru al Comitetului de conducere al Societăţii de Artă Dramatică (din
1884), profesor la Universitatea Novorossiisk din Odesa. A elaborat studii de
istorie a Basarabiei. S-a manifestat ca scriitor şi traducător. Din opera ştiinţifică: История Бессарабии с древнейших времен, în 4 volume (1873–1876);
Очерк гражданского управления в Бессарабии, Молдавии и Валахии во
время русско-турецкой войны 1806–1812 гг. (1879); Очерк гражданского
устройства Бессарабской области с 1812 по 1828 г. (1900). Sursă: Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 207–208; Chişinău.
Enciclopedie. 1997, p. 337.
83
Leon CASSO (8.? 6/18.? VI.1865, Paris –
26. XI./9.XII. 1914, Sankt Petersburg), înscris în
cartea de înregistrare a Primăriei din Paris ca
Leon Victor Constantin Casso. Jurist, om de stat,
publicist. Studii la Liceul Condorcet şi la École de
Droit (1883–1885) din Paris, unde obţine diploma de bacalaureat (în literatura ştiinţifică se mai
indică Facultatea de Filologie şi Istorie a Universităţii Sorbona), apoi la Facultatea de Drept a
universităţilor din Heidelberg şi Berlin din Germania, susţinând teza de doctor utriusque juris
(1889), mai apoi teza de magistru (1895) şi de
doctor (1898), ambele la Universitatea din Kiev.
Activează în calitate de docent interimar (1892) şi profesor interimar (1895)
la Universitatea din Derpt, profesor extraordinar la Universitatea din Harkov
(1895–1898), profesor titular la Universitatea din Moscova (1899–1910),
director al Liceului „Princepele Nicolae” (1908–1910). La 25 septembrie
(8 octombrie) 1910 este numit administrator, iar la 2 (15) februarie 1911
ministru al învăţământului public din Rusia, funcţie deţinută până la sfârşitul vieţii sale. În funcţia de ministru a promovat o politică conservatoare
în domeniul învăţământului, acordând, totodată, atenţie prioritară instituţiilor de învăţământ primar şi secundar. A realizat cercetări în mai multe domenii ale dreptului. Opere selective: Die Haftung des Benefizialerben nach
rōmischem und heutigem Rechte (1889); Обзор Остзейского права (1896);
Общие и местные гражданские законы (1896); Понятие о залоге в совре
менном праве (1899); Источники русского гражданского права (1900);
Неизвестность хозяина найденной вещи (1903); Здание на чужой земле
(1905); Русское поземельное право (1906); Византийское право в Бесса
рабии (1907, rom. 1940); Россия на Дунае и образование Бессарабской
области (1913, rom. 1940, 2003); Петр Манега. Забытый кодификатор
Бессарабского права (1914, rom. 1923). Surse: Энциклопедический
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словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Том XIVA. С.-Петербург.,
1895, стр. 686; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 116–117; Prezenţe
basarabene în spiritualitatea românească…, p. 71–72; Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău, Museum, 1997, p. 36–39; Большая
биографическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/52687; Био-графический словарь // http://dic.academic.ru/dic.nsf/
biograf2/6756. Accesate la 21.02.2011.
84
Alexandru IAŢIMIRSCHI (30.VIII. 1873, Bairamcea, jud. Akkerman
– 12.II. 1925, Rostov-pe-Don), filolog slavist, arheograf, folclorist. Studii la
Gimnaziul nr. 1 din Chişinău, la Facultatea de Filologie şi Istorie a Universităţii din Moscova, pe care a absolvit-o în 1889. Profesor la instituţiile de învăţământ secundar din Moscova şi Sankt Petersburg (1890–1910). A susţinut examenele de magistru la Universitatea din Sankt Petersburg (1904). În baza lucrărilor publicate i s-a acordat titlul de doctor în filologie slavă (Universitatea
din Kazan, 1906). Docent la Universitatea din Sankt Petersburg (1906–1913),
profesor la Universitatea din Varşovia (1913–1918), organizator şi rector al
Institutului de Arheologie de pe Don (1918), profesor la Universitatea de pe
Don (din 1922), ambele aflându-se în or. Rostov-pe-Don. Distins cu premii ale Academiei de Ştiinţe din Rusia. Opere selective: Григорий Цамблак.
Очерк его жизни, административной и книжной деятельности (1904),
Опись старославянских и русских рукописей собрания П. И. Щукина
(1896, 1897); Из славянских рукописей. Тексты и заметки. I–V (1898);
Славянские и русские рукописи румынских библиотек (1905); Из истории
славянской письменности в Молдавии и Валахии XV–XVII веков (1906);
Из истории славянской проповеди в Молдавии (1906); Мелкие тексты
и заметки по старославянской и русской литературам. I–L (1907).
Новейшая польская литература, în 2 volume (1908); Румынские заговоры
(1896, 1897); Славянские рукописи Нямецкого монастыря в Румынии и
Ново-Нямецкого в Бесарабии (1898 ); Сказочное сокровище забытого
уголка. Собрание румынских сказок и легенд (1902). Surse: Кидель
А.С. Александр Иванович Яцимирский. Кишинев, 1967; Большая
биографическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/132998; http://www.bessarabia.ru/ ; Русский биографический
словарь // http://rulex.ru/01320039.htm; http://biography.yaxy.ru/01320039.
htm. Accesate la 12.02.2011.
85
Pavel LEONARD (11.VII.1837, Cubolta, jud. Soroca – 8.VII.1891, Cubolta, jud. Soroca), sociolog. Şi-a făcut studiile la Odesa. Era preocupat de o amplă gamă de probleme ce ţin de sociologie, economie, istorie, filosofie. Moşte
nirea sa ştiinţifică şi literară include studiile: Oб улучшении жизни крестьян в
Бессарабии (1856); Reflexions sur un Grand Regne et sur le catolicisme (1864);
136
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Путешествие по Европе пресловутого принципа национальностей
(1867); Несколько слов о земстве вообще, о бессарабском в частности
(1871), Эскизы из жизни Европы за последние 20 лет (1874); Тройственный
союз и Англия (1878); Смута и ее настоящая причина (1881); Новая эра
для дворянства (1885); Социальная боль (1887); Сельско-промышленный
кризис и меры к его устранению (1888). Surse: Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p.179–180; Colesnic Iu. Basarabia necunoscută.
Chişinău, Universitas, 1993, p. 16–21; Bezviconi Gheorghe. Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru. Vol. I. Bucureşti, 1940, p. 90-91.
86
Franz OSTERMANN (1844, Bohemia  –
15.XI.1905, Chişinău), naturalist, muzeograf.
S-a stabilit în Basarabia în 1881. A activat în
calitate de custode al Muzeului Agricol al Zemstvei din Basarabia (1891–1905). Creator al mai
multor colecţii de animale şi păsări împăiate, pe
care le-a expus la diverse expoziţii din Basarabia
şi Rusia, obţinând un şir de distincţii: Medalia
de Argint pentru colecţia ornitologică prezentată
la Expoziţia Agricolă şi Industrială din Chişinău
(1889), Medalia de Aur pentru colecţia expusă la
Expoziţia Internaţională de Pomicultură şi Horticultură din Sankt Petersburg (1894) etc. Este
apreciat înalt raportul prezentat la Congresul Naturaliştilor şi Medicilor din
Rusia (Sankt Petersburg, 1901). Activitatea ştiinţifică este apreciată de profesorul universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Rusia
Vladimir Şeveakov (1859–1930), care i-ar fi spus: „Locul Dumneavoastră nu
e la Chişinău, ci la Academia de Ştiinţe din Petersburg”. Fiind „nu numai un
colaborator experimentat, ci un generator de idei ştiinţifice, un naturalist, …
a contribuit prin cunoştinţele sale profunde şi experienţa acumulată la dezvoltarea Muzeului Zemstvei din Basarabia” (Al. Stuart). Din opera ştiinţifică:
Notiţe despre păsările din Basarabia, lucrare editată postum de soţia sa Albina
Ostermann. Surse: Ursu Mihai. Franz Ostermann (1844–1905). Chişinău,
2004, 80 p.; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 220–
221; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 352.
87
Alexei BÂRLĂDEANU (06.III.1883, Comrat, Basarabia – 11.V.1960,
Chişinău), biolog, agronom. Studii la Şcoala Reală din Comrat, pe care a absolvit-o în 1899, a audiat cursuri de lecţii în Elveţia şi la Academia Agricolă
din Berlin, a absolvit Facultatea de Agronomie din Leipzig (1912). Lucrează
la Institutul de Botanică a Universităţii din Berna (din 1912). În 1925 revine
în Basarabia, unde îşi continuă activitatea ştiinţifică. Preşedinte al Camerei
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Agricole din Tighina (din 1928), fondează, la Tighina, prima Staţiune experimentală şi de selecţie a plantelor agricole din Basarabia, fiind aplicate în
practică principiile ştiinţifice ale geneticii. Profesor la Facultatea de Agronomie din Chişinău a Universităţii din Iaşi (din 1934), agronom şi selecţioner în
Laboratorul de ameliorare a plantelor creat în cadrul facultăţii . În 1941 este
angajat în funcţie de agronom la Staţia de selecţie a plantelor de lângă Tiraspol. În 1949–1956 este deportat în Siberia. Este primul genetician din Basarabia care a promovat principiile ştiinţifice ale noii direcţii a ştiinţei biologice în
practica agricolă. Din opera ştiinţifică: Экспериментальные основы дарви
низма (1916); Теория мутации (1916); Bazele ştiinţifice moderne pentru
îmbunătăţirea plantelor (1922); Lupta biologică contra secetei (1929); Bazele
ştiinţifice ale îmbunătăţirii recoltelor (1932); Soiurile locale ale plantelor agricole, rolul şi soarta lor în Basarabia (1934) etc. Sursă: Prezenţe basarabene în
spiritualitatea românească..., p. 48–49.
88
Nicolae MOGHILEANSCHI (22. III.1877,
Priluki, gub. Cernigov, Ucraina  – 17.VI.1966,
Chişinău), savant viticultor, bibliograf, editor,
publicist. A absolvit Şcoala de Viticultură şi
Vinificaţie din Basarabia (1899), doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1954). În anii 1919–1952
a practicat activităţi pedagogice, ştiinţifice şi
administrative. Cercetător ştiinţific superior
la Institutul de Pomicultură, Viticultură şi Vinificaţie al Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS,
apoi, din 1956, al Ministerului Agriculturii al
RSSM (din 1952). Lansează revistele de specialitate Листок виноградарства, виноделия
и плодоводства (1902–1903) şi Виноградарство и виноделие (1907).
Revenind de la Odesa la Chişinău (1908), editează revista Бессарабское
сельское хозяйство (1908–1917), precum şi calendare agricole, ca supliment
la revistă (1912, 1914, 1917). Membru al Biroului de Organizare a Sfatului
Ţării şi al Sfatului Ţării. Autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice. Lucrări selective: Материалы для указателя литературы по Бессарабии (1912);
Географический и статистический очерк Бессарабской губернии (1912);
Материалы для географии и статистики Бессарабии (1913); Очерки
истории территории Бессарабии и хронология (1913); Производство
хлебов, хлебооборот и сбыт крестьянского хлеба в Бессарабии (1916);
Плодовое и ягодное виноделие (1954); Брожение вина и чистые культуры
дрожжей (1959); Уксусные бактерии и скисание вина: Уксусное скисание
вина, способы его предупреждения и лечения ( 1990). Surse: Prezenţe basa138
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rabene în spiritualitatea românească…, p. 199–200; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 316–317; http://sortov.net/liudi/moghilyaskiy-nikolay_ kirilovcvh.
html. Accesat la 12.05.2011.
89
Ivan SINŢOV (30.III.1845 – iulie 1914), geolog, paleontolog. Studii la
Gimnaziul din Saratov (1864), Universitatea din Kazan (1868). A susţinut teza
de magistru în 1871 şi de doctor în 1872. Privat-docent la Universitatea din
Kazan (1869–1871), docent, profesor la Catedra de Geologie şi Paleontologie
a Universităţii Novorossiisk din Odesa (din 1872), pe care a condus-o până în
1901. Lucrări selective: publicate în „Записки Новороссийского Общества
Естествоиспытателей”: Геологические очерки Бессарабской области (т. I);
Отчет о геологических исследованиях в Бессарабии в 1873 г. (т. III); О
водоносных слоях Кишинева (т. XII); О палеонтологическом отношении
новороссийских неогеновых осадков к пластам Австро-Венгрии и Румы
нии (т. XXII); în ediţia „Материалы по геологии России”: Геологические
исследования Бессарабии и прилегающей части Херсонской губернии
(т. XI) etc. Surse: Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и
И. А. Ефрон. Том XXX. С.-Петербург., 1900, стр. 53–54; http://smineavarchive.livejournal.com/6598.html; Русский биографический словарь //
http://www.rulex.ru/ 01181034.html. Accesate la 22.04.2011.
90
Nicolai ANDRUSOV (07/19.XII.1861, Odesa – 27.IV.1924, Praga, Cehia), geolog, paleoecolog. Studii la Gimnaziul din Kerci (1880), Universitatea
Novorossiisk din Odesa (1884), stagii ştiinţifice în Austria, Germania, Croa
ţia (1885–1887). Teza de magistru a susţinut-o în 1890 şi de doctor în 1897.
Colaborator al cabinetului de geologie al Universităţii din Sankt Petersburg
(1887–1889), lector (1889–1890), privat-docent (din 1890) la Universitatea Novorossiisk din Odesa. În anii 1891–1892 s-a aflat peste hotarele Rusiei imperiale, efectuând şi o expediţie geologică în România. Privat-docent la
Universitatea din Petersburg (1893–1896 ), profesor şef de catedră la Universitatea din Iuriev (azi or. Tartu) (1896–1905), şef de catedră la Universitatea din
Kiev (1905–1912). Profesor la Cursurile Superioare pentru Femei (Bestujev)
(din 1912), şef al Secţiei de geologie a Muzeului de Geologie şi Mineralogie al
Academiei de Ştiinţe din Rusia (din 1912), profesor la Universitatea din Simfe
ropol. Fiind grav bolnav, în 1920 a emigrat în Europa. Membru corespondent
(1910) şi titular (1914) al Academiei de Ştiinţe din Rusia, membru titular al
Academiei de Ştiinţe din Ucraina (1920), membru titular (1887) şi de onoare
(1916) al Societăţii Imperiale de Mineralogie din Sankt Petersburg, membru al
societăţilor naturaliştilor din Sankt Petersburg (1887), Moscova (1990), Kiev
(1907, preşedinte), membru fondator al Societăţii de Paleontologie din Rusia
(1916). Autor a peste 150 de studii publicate. În baza observaţiilor geologice
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referitoare la spaţiile geografice România, Groznâi şi alte zone, a scris o serie
de lucrări privind originea şi stratificarea ţiţeiului. Lucrări selective: Проблемы
дальнейшего изучения Черного моря и стран, его окружающих. Вып. 1–2,
(1893–1894 ); К вопросу о происхождении и залегании нефти (1908);
Избранные труды. Т. 1–4, (1961–1965). Surse: Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Том IA. С.-Петербург., 1890,
стр. 772–773; http://interpretive.ru/dictionarary/458/word; http://www.ihst.ru/
projects/emigrants/andrusov.htm; http://nasledie.enip.ras.ru/ras/view/person/
history.html?id=43522006. Accesate la 22.04.2011.
91
Theodor PORUCIC (1878, Băxani, jud. Soroca – 1954, Chişinău), hidrogeolog, geolog, geograf. Studii la Şcoala primară din Edineţ, Seminarul
Teologic din Chişinău, emigrând în 1900 în România, se înscrie la Facultatea
de Fizică şi Chimie a Universităţii din Bucureşti. După absolvire activează la
Institutul de Geologie din Bucureşti, revenind apoi în Basarabia, unde efectuează prospecţiuni hidrologice şi pedovegetative în zona centrală a ţinutului.
În perioada interbelică este profesor la Academia Agricolă din Cluj-Napoca
(1925–1931), director al Muzeului de Studiere a Ţinutului Natal din Chişinău
(1931–1932), apoi inginer la instalaţiile hidrogeologice din Basarabia. A participat la Congresul IX Mondial al Pedologilor (Roma, 1923). După al Doilea
Război Mondial activează în calitate de cercetător ştiinţific la Baza (1946) /
Filiala Moldovenească (1949) a AŞ a URSS, lector la Institutul Pedagogic din
Chişinău, consultant ştiinţific la Institutul Agricol. A contribuit la elaborarea
Planului general de reconstrucţie a Chişinăului (1947). Autor a peste 120 de
lucrări, inclusiv: Solurile Basarabiei (1913), Geologia Basarabiei (1916), Relieful
între Prut şi Nistru (1929), Regiunile naturale ale Basarabiei (1930), Terminologia geografică în limba română (1932) etc. Surse: Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească..., p. 238–239; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 382.
92
Toma CIORBĂ (15.I.1864, Chişinău – 30.XII.1936, Chişinău), medic,
organizator al ocrotirii sănătăţii. Studii la Gimnaziul nr.1 de băieţi din Chişinău (1875–1885) şi la Facultatea de Medicină a Universităţii din Kiev (1885–1893). Revenind în Basarabia
activează în calitate de medic sanitar al or. Chişinău şi
de medic la Spitalul Gubernial de Zemstvă. Fondează Spitalul de Boli Infecţioase din Chişinău, al cărui
medic-şef a fost între anii 1896 și 1932. A introdus
vaccinarea obligatorie a populaţiei contra variolei. A
susţinut crearea multor organizaţii medicale din Basarabia (Filiala Crucii Roşii, 1905; Societatea Surorilor de
Caritate; Ambulatorul de Psihiatrie). Surse: Prezenţe
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basarabene în spiritualitatea românească..., p.  87–88; Chişinău. Enciclo
pedie. 1997, p.  150; Кишинев. Энциклопедия. Кишинев, 1984, стр. 528.
93
Alexander STUART (STEWART) (20.
XI.1942, Odesa – 20.X.1917, Chişinău), biolog,
activist pe tărâm social. Studii la Gimnaziul nr.
2 din Sankt Petersburg, apoi a urmat Liceul de
elită „Împăratul Aleksandru I”, pe care nu l-a
absolvit. S-a înscris la Secţia de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Sankt Petersburg (1860),
dar în 1861 se retrage, continuându-şi studiile
la universităţile din Bonn, Heidelberg, Berlin,
Berna, Göttingen, unde efectuează şi investigaţii ştiinţifice. În 1866 susţine doctoratul în filosofie cu specializarea în zoologie. Revenind în
Rusia şi fiind acuzat de participare în mişcarea
revoluţionară este arestat şi exilat. Eliberat în
1867, susţine teza de magistru la Universitatea
din Derpt (Dorpat, Tartu). Lucrează privat-docent la Universitatea Novorossiisk din Odesa (1868–1870). Fondează Staţiunea de biologie din Sevastopol
(1870–1872). Judecător de pace (1869–1872), judecător de pace de onoare
în judeţul Bender (1872–1878, 1884–1902) şi în or. Odesa (din 1872), preşedinte al Consiliului de zemstvă al judeţului Bender (1872). A lucrat în cadrul unui laborator ştiinţific din Geneva (1878–1883). Revenind în 1884
în Rusia se stabileşte la Chişinău, fiind în acelaşi an ales secretar al Adunării
Guberniale a Nobililor din Basarabia (1884–1902), membru al Consiliului
gubernial de zemstvă al Basarabiei (din 1985), preşedinte interimar (1895 şi
1897), preşedinte al acestui consiliu (1902–1906). A contribuit la organizarea
Spitalului de Psihiatrie din Costiujeni, Muzeului Zemstvei din Basarabia şi
la ridicarea altor obiecte de menire socială şi culturală. Membru (din 1870)
şi vicepreşedinte al Societăţii Naturaliştilor din Novorosia de pe lângă Universitatea din Odesa, membru fondator şi preşedinte al Societăţii Naturaliştilor şi Amatorilor Naturii din Basarabia (din 1904). După demisia din 1906
se retrage în jud. Bender, unde desfăşoară o vastă activitate publică. Devine
preşedinte al Consiliului pentru viticultură şi vinificaţie al jud. Bender, organizează laboratoarele de chimie şi de drojdie, inaugurează Muzeul Ştiinţelor
Naturii din Bender. Autor a peste 70 de lucrări publicate în Germania, Italia,
Rusia, Estonia, Basarabia. Surse: Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească..., p.  262; Коварская Бригита. Александр Федорович Стуарт
(1842–1917)  // Revista de Istorie a Moldovei, 1993, nr. 3, p. 54–68.
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Nicolai ZELINSKI (25.I./6.II. 1861, Tiraspol – 31.VII.1953, Moscova), chimist, unul dintre fondatorii teoriei catalizei organice. Studii la
Şcoala judeţeană din Tiraspol (1869–1872), Gimnaziul Richelieu din Odesa (1872–1880), Secţia
de știinţe naturale a Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii Novorossiisk din Odesa
(1880–1884). Fiind angajat la aceeaşi universitate,
este delegat la universităţile din Leipzig şi Göttingen (Germania). Susţine teza de magistru (1889)
şi de doctor (1891). Profesor la Universitatea din
Moscova (1893–1911, 1917–1953), în care a condus şi Catedra de chimie analitică şi organică, şef de catedră la Institutul Politehnic din Petersburg, director al Laboratorului Central al Ministerului de
Finanţe (1911–1917). Participă la fondarea Institutului de Chimie Organică
al AŞ a URSS (1935) care în prezent îi poartă numele. Membru corespondent
(1924), membru titular al AŞ a URSS (1929), membru de onoare (1921), preşedinte (din 1935) al Societăţii Cercetătorilor Naturii din Moscova, a participat
la fondarea Societăţii Unionale de Chimie „D. Mendeleev”, devenind în 1941
membru de onoare al acestei organizaţii, membru al Societăţii de Chimie din
Franţa, membru de onoare al Societăţii de Chimie din Londra. Laureat al Premiului Lenin (1934) şi al Premiului Stalin (1942, 1946, 1948). Este autor a
circa 700 de lucrări în domeniul chimiei organice, anorganice şi analitice, chimiei fizice, biochimiei, tehnologiei chimice. Din opera ştiinţifică: Избранные
труды, în 2 vol. (1941); Собрание трудов, în 4 vol. (1954–1960); Избранные
труды (1968). Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 124–
126; Большая советская энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/
bse/88570; Большая биографическая энциклопедия //http://dic.academic.
ru/dic.nsf/enc_biography/136243. Accesate la
14.04.2011.
95
Lev PISARJEVSKI (1 (13).I.1871?
(1874?), Chişinău – 23.III.1938, Dnepropetrovsk,
Ucraina), chimist, fizician–chimist. Studii la Progimnaziul din Chişinău (1881), Gimnaziul Richelieu (1881–1890), Secţia de știinţe naturale a
Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii
Novorossiisk din Odesa, pe care a absolvit-o în
1895 (1896?), apoi îşi continuă studiile în Germania (1900–1902), unde audiază cursuri de chimie
la Universitatea din Leipzig. Teza de magistru o
94
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susţine în 1902 şi pe cea de doctor în 1912. Activează în calitate de colaborator
(1897–1900), privat-docent (1902–1904) la Universitatea din Odesa, profesor la
Universitatea din Iuriev (azi Tartu, Estonia) (1904–1908), Institutul Politehnic
din Kiev (1908–1911), Cursurile Superioare pentru Femei şi Institutul de Psihoneurologie din Petersburg (1912), profesor (din 1913), rector (1924–1926)
al Institutului de Mine, profesor la Universitatea din Ekaterinoslavl (azi Dnepropetrovsk, Ucraina) (din 1916), fondator şi director (din 1927) al Institutului de Chimie Fizică din Ucraina (azi îi poartă numele şi intră în componenţa
ANŞ din Ucraina), profesor la Institutul Politehnic din Tbilisi (1929–1934), în
al cărui cadru formează (1929), Institutul de Cercetări Ştiinţifice (azi Institutul
de Chimie al AŞ din Georgia), fiind directorul acestuia până în 1935. Membru
titular al AŞ din Ucraina (1925), membru corespondent (1928), membru titular
(1930) al AŞ a URSS. A elaborat o serie de lucrări care au pus bazele teoriei electronice a proceselor chimice, teoriei proceselor electronice echilibrate, teoriei
electronice a catalizei eterogene. A fost numit „pionier în introducerea ideilor
electronice în sistematizarea chimică, teoria catalizei şi electrochimie”. Autor a
peste 70 de studii ştiinţifice. Din opera ştiinţifică: Избранные труды (1936);
Избранные труды в области катализа (1955). Manuale: Введение в химию
(1926) и Неорганическая химия (1930, în colaborare) Surse: Academicieni
din Basarabia şi Transnistria…, p.102–104; Chişinău. Enciclopedie. 1997,
p. 366–367; Румянцев Е. Генерал Писаржевский, его дети и внуки
(очерк) // Catholica. I. Chişinău, 2005, p. 273–277; Большая советская
энциклопедия // http://dic.academic. ru/dic.nsf/bse/120702. Большая био
графическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/
101133. Accesate la 14.04.2011.
96
Lev TARASEVICI (2(14).II.1868, Tiraspol – 12.VI.1927, Dresden, înmormântat la Moscova), microbiolog, patolog, epidemiolog, organizator al
ocrotirii sănătăţii. Studii la Progimnaziul din
Chişinău (1879–1882), Gimnaziul Gubernial
din Chişinău (1882–1886), Secţia de știinţe naturale a Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii Novorossiisk din Odesa (1886–1891),
Facultatea de Medicină a Universităţii din Paris
(1893–1897), pe care a absolvit-o cu titlul de
doctor în medicină. A activat în cadrul Universităţii din Kiev (1899), la Institutul Louis Paster
în laboratorul lui I. Mecinicov (1900–1902),
privat-docent la Universitatea Novorossiisk
din Odesa (1902–1907), profesor la Universitatea de Stat din Moscova (1907–1911), profesor,
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şef de catedră la Cursurile Superioare Medicale pentru Femei (1908–1918),
ulterior Universitatea a 2-a din Moscova (1918–1924) (azi Universitatea de
Stat de Medicină din Rusia). Fondator (1918) şi director al Staţiunii de control al serului şi vaccinei din Rusia, reorganizată ulterior în Institutul de control al serului şi vaccinei (azi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul
Standardizării şi Controlului Preparatelor Medicale Biologice „L.A. Tarasevici”), preşedinte al Consiliului Ştiinţific Medical al Comisariatului Ocrotirii
Sănătăţii (1918–1927). Fondator şi director al Institutului de Stat al Ocrotirii Sănătăţii Publice (din 1920), din care făceau parte 8 instituţii de profil.
Fondator şi redactor (din 1924) al publicaţiei ştiinţifice Журнал патологии,
микробиологии и инфекционных болезней (azi: Журнал микробиологии,
эпидемиологии и иммунологии). Membru titular al AŞ din Ucraina (1925),
membru corespondent al Societăţii de Patologie din Franţa (1923), membru al Societăţii de Medicină din Berlin. Autor a peste 90 de lucrări ştiinţifice în domeniile microbiologiei, epidemiologiei, originii hemolizinelor, a
introdus vaccinarea contra tuberculozei. Din opera ştiinţifică: К учению о
гемолизинах. Историко-критическое и экспериментальное исследование
(1902); Медицинская микробиология. Для врачей и студентов, în 3 vol
(1912 – 1915), Курс общей патологии (1923). Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 118–120; http://www.gisk.ru/cat154; Большая
биографическая энциклопедия // http://dic.academic. ru.dic.nsf/enc_biography/121998; http:// rsmu.ru/3033.html. Accesate la 17.03.2011.
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Lev BERG (2 (14).III.1876, Bender – 24.
XII.1950, Leningrad, azi Sankt Petersburg), ihtiolog, geograf. Studii la Gimnaziul nr. 2 din Chişinău (1885–1894), Secţia de știinţe naturale a
Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii
din Moscova (1894–1899). Teza de magistru a
susţinut-o în 1909, iar în 1934 i s-a conferit titlul de doctor în zoologie. Activează în funcţia de
administrator al exploatărilor piscicole în Marea
Aral şi Sârdaria (Asia Mijlocie) (1899–1902) şi
cursul de mijloc al fluviului Volga (1903–1904),
şef al Secţiei ihtiologie a Muzeului de Zoologie al
Academiei Imperiale de Ştiinţe din Petersburg (1905–1913). Profesor la Institutul Agricol din Moscova (1913–1914), profesor, şef de catedră la Universitatea din Petrograd (Leningrad) (1916–1950), profesor la Institutul de Geografie
din Petrograd (1918–1925), şef de secţie în Laboratorul de ihtiologie al Institutului de Zoologie al AŞ a URSS din Leningrad (1934–1950), preşedinte al Comisiei
de Ihtiologie a AŞ a URSS (1948–1950). Membru corespondent (1928), membru
titular (1946) al AŞ a URSS, preşedinte al Societăţii de Geografie din URSS (1940–
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1950), membru al Academiei Agricole din Cehoslovacia, membru al Societăţilor
de Geografie din Bulgaria (1936), Polonia (1946), SUA (1946). Laureat al Premiului de Stat al URSS (1951). Autor a peste 700 de lucrări în domeniile ihtiologiei,
geografiei, istoriei descoperirilor geografice, climatologiei, paleontologiei, teoriei
evoluţiei, geologiei, etnografiei. Din opera ştiinţifică: Tруды по теории эволю
ции. 1922–1930 (1977); Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран, în 3
vol. (1949); Очерки по истории русских географических открытий (1946);
Избранные труды, în 5 vol. (1956–1962); Бессарабия. Страна–Люди–Хо
зяйство (1918). Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p.  43–
47); Большая биографическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.
nsf/enc_biography/10095; Большая советская энциклопедия // http://dic.
academic.ru/dic.nsf/bse/68644   http://www.aari.aq./persons/berg/berg_ru.html.
Accesate la 17.03.2011.
98  
Constantin GHEDROIŢ (25. III./6. IV.1872,
Bender – 5.X.1932, Moscova), agrolog, agrochimist, fondatorul chimiei coloidale a solurilor.
Studii la gimnaziul din Bolgrad, Corpul de Cadeţi
din Kiev, Institutul de Silvicultură din Petersburg
(1897) şi Secţia de știinţe naturale a Facultăţii de
Fizică şi Matematică a Universităţii din Petersburg, pe care a absolvit-o extern în 1903. Activează
consecutiv ca laborant inferior, laborant superior
şi cercetător ştiinţific la Laboratorul de chimie al
Ministerului Agriculturii al Rusiei (1900–1915),
şef de laborator la Comitetul de Agrologie (1915–
1918), profesor, ulterior şef de catedră la Institutul de Silvicultură din Petrograd
(1918–1930), şef al Secţiei de agrochimie a Staţiei experimentale agricole Hosova din Ucraina (1818–1919), colaborator ştiinţific (1918–1928), director (1928–
1930) al Institutului Solului al AŞ a URSS. Redactor-şef adjunct, redactor-şef
al publicaţiei ştiinţifice Журнал опытной агрономии (1915–1931). Membru
corespondent (1927), membru titular (1929) al AŞ a URSS, membru titular al
AŞ din RSS Ucraineană (1930), membru corespondent al Academiei Agricole
din Cehoslovacia (1928), preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Agrologilor
(din 1928). Moştenirea ştiinţifică numără peste 100 de studii şi 2 500 de refe
rate. Din opera ştiinţifică: Химическиий анализ почвы, în 4 ediţii (1923, 1929,
1932, 1935); Избранные труды, în 3 vol. (1955); Избранные научные труды
(1975). Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 67–69; Боль
шая советская энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/78030;
Энциклопедический словарь // http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/14925.
Accesate la 14.03.2011.
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Nicolae DIMO (18.XI.1873, Orhei – 15.III.
1959, Chişinău), pedolog, organizator al ştiinţei.
Studii la Şcoala Reală din Chişinău (1894), Institutul Agricol şi Silvicultură din Novo–Alexandrovsk,
gub. Lublin, pe care l-a absolvit în 1902. La începutul secolului XX coordonează cercetările solului
în guberniile Saratov, Cernigov şi Penza din Rusia,
conducând expediţii ştiinţifice (1912–1914). Din
1908 efectuează investigaţii în Asia Mijlocie, unde
cercetează solurile irigate şi tipurile de sărătură a
lor. Este membru, apoi preşedinte al Comitetului
de Agrologie a Societăţii Agricole din Moscova
(1910–1917), profesor la Universitatea Populară „Şaneavski” (1913–1918),
profesor, şef de catedră la Institutul de Ingineri Hotarnici din Moscova (1917–
1920). Ca membru şi preşedinte al Comitetului de Organizare şi de Conducere, contribuie la fondarea Universităţii Asiei Mijlocii din Taşkent, decan
(1920–1930) al Facultăţii de Pedologie. Organizator şi director al Institutului
de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Pedologiei şi Geobotanicii din Asia Mijlocie (1920–1930). În 1930, acuzat de sabotaj, este arestat şi condamnat la doi
ani de închisoare. Eliberându-se, pleacă în Georgia, unde lucrează în funcţie
de şef de secţie la Institutul Gospodăria Apelor şi profesor la Institutul Agricol
din Tbilisi (1932–1945). În 1939 i se conferă titlul ştiinţific de doctor (doctor habilitat) în geologie şi mineralogie. Revenind în Moldova, se implică în
activitatea ştiinţifică şi de organizare a ştiinţei, exercitând funcţiile de şef de
catedră la Institutul Agricol din Chişinău (1945–1946), de prorector la Universitatea de Stat din Moldova (1946–1948), de şef al Sectorului Pedologie
al Bazei Moldoveneşti a AŞ a URSS (din 1947), de director al Institutului de
Pedologie, Agrochimie şi Ameliorare a Solurilor al Filialei Moldoveneşti a
AŞ a URSS (1956–1959). Membru al Academiei Agricole din URSS (1948),
este distins cu Medalia de Aur „V. V. Dokuceaev” a AŞ a URSS (1950). Autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice despre fizica solurilor, istoria pedologiei,
ameliorarea soloneţurilor şi solonceacurilor, printre care: Очерк географии
почв Саратовской губернии с их классификацией (1908); Почвоведение
(în cooperare,1948); Наблюдения и исследования по фауне почв (1955).
Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 54–56; Chişinău.
Enciclopedie. 1997, p. 188; Большая биографическая энциклопедия //
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/ 20642. Accesat la 12.03.2011.
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Petru JUCOVSKI (10/22.I.1888, Chişinău – 2.X. 1975), botanist. A
absolvit Universitatea Novorossiisk din Odesa (1911). Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1934) şi în ştiinţe biologice (1935), profesor (1923). Director al
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Grădinii Botanice din Tbilisi (1920–1922), profesor
la Institutul Politehnic din Tbilisi (1923–1933), la
Academia Agricolă „C. A. Timireazev” din Moscova (1934–1952), la Universitatea de Stat din Leningrad (1962–1963). Din 1925 a lucrat la Institutul
Unional de Cercetări în domeniul Botanicii Aplicative şi Culturilor Noi, ulterior Institutul Unional de
Cercetări în domeniul Culturii Plantelor, în calitate
de cercetător, apoi de director (1951–1962). A exercitat funcţia de academician coordonator al Secţiei
agricultură a Academiei Agricole din URSS (1956–
1961). A descoperit şi a descris un nou gen de grâu
Triticum timopheevii Zhuk, care dispunea de o imunitate unică (1923), a fondat ierbarul Institutului Unional de Cercetări în domeniul Culturii Plantelor (1926). A efectuat expediţii ştiinţifice în Asia Mică, Siria, Mesopotamia
(1925–1927), Argentina, Chile, Peru, Mexic (1956, 1958), de unde a adus zeci
de mii de mostre de grăunţe şi tubercule de plante pentru cercetări de selecţie.
Membru titular al Academiei Agricole din URSS (1935), membru corespondent (1955) şi doctor de onoare (1967) al Academiei de Ştiinţe Agricole din
Republica Democrată Germană. Laureat al Premiului de Stat al URSS (1943)
şi al Premiului „N. I. Vavilov” (1967). A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice. Studii selective: Земледельческая Турция (Азиатская часть-Анатолия)
(1933); Культурные растения и их сородичи: Систематика, география,
цитогенетика, иммунитет, экология, происхождение, использование,
ediţia a 3-a (1971); Избранные труды (1985); Ботаника. Учебник для
студентов, ediţia a 5-a (1982). Surse: Большая советская энциклопе
дия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/87514; Большая биографическая
энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/139188. Accesate la 03.03.2011.
101
Constantin SCROBANSKI (1874, Chişinău – 4.III.1946, Leningrad,
azi Sankt Petersburg), obstetrician şi ginecolog. A absolvit Academia Medicală Militară din Petersburg (1898), a avut o stagiune ştiinţifică în Germania
(1902–1904), doctor în medicină (1901), profesor (1912). Privat-docent la
Academia Medicală Militară (1905), profesor, şef de catedră, rector (1920–
1922, 1925–1928) al Cursurilor Superioare pentru Femei (azi Universitatea
de Medicină de Stat din Sankt Petersburg) (1912–1946), director al Clinicii de
Obstetrică şi Ginecologie, profesor, şeful Catedrei de obstetrică şi ginecologie
a Institutului de Ocrotire a Mamei şi Copilului, ulterior Institutul Medical
de Pediatrie din Leningrad, azi Academia Medicală de Pediatrie din Sankt
Petersburg (1923–1946), şef al unui spital militar din Leningrad (1941–1943).
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Redactor şi coredactor al mai multor publicaţii periodice ştiinţifice, coredactor
al Marii Enciclopedii Medicale din URSS, membru al Societăţii de Ginecologie
şi Obstetrică din URSS, membru fondator al Academiei de Ştiinţe Medicale a
URSS (1944). A publicat peste 170 de lucrări. Autor al manualelor: Учебник
акушерства (1946); Учебник гинекологии (1946). Surse: Enciclopedia Sovietică Moldovenească. Volumul 6. Chişinău, 1976, p. 168; http://bigmeden.
ru/article/; http://spb-medic. narod.ru/index.htm; http://spb-medic.narod.
ru/history.htm;   http://dic.academic.ru.dic.nsf/enc_sp/1525/Медицинский;
http://www.intelros.rureadroom/index/index/-30-2009/5758-conec-pirogovsko
goobschhestva.html; http://spbg mu. ru/maih.php?s=j3q3500430. Accesate la
17.03.2011.
102
Aleksandr OSSOVSKI (31.III.1871, Chişinău – 31.VII.1957, Leningrad, azi Sankt Petersburg), muzicolog, critic de muzică. Studii la Facultatea
de Drept a Universităţii din Moscova, pe care a absolvit-o în 1893, Conservatorul din Petersburg (1896–1899), a studiat compoziţia la N. Rimski-Korsakov (1900–1902), doctor habilitat în studiul artelor (1943). După absolvirea
universităţii a lucrat la Ministerul Justiţiei. Ca critic de muzică şi muzicolog
s-a manifestat din 1894, colaborând la diverse publicaţii periodice de profil, coordonând secţia muzicală a redacţiilor Русскaя энциклопедии (1910–
1914) şi Краткий русский энциклопедическия словарь (1911–1914), fiind
unul dintre membrii fondatori şi membrii Сolegiului de redacţie al revistei
Музыкальный современник (1915–1917). Profesor (1915–1918, 1921–1952),
prorector (1922–1929), şef de catedră (din 1935) la Conservatorul din Leningrad, profesor la Conservatorul din Kiev (1918–1919), la Conservatorul din
Odesa (1920–1921) şi la Universitatea din Leningrad (1921–1923). Director
adjunct (1921–1923), director (1923–1925), conducător artistic (1933–1936)
al Filarmonicii din Leningrad. Director adjunct pe probleme ştiinţifice (din
1937), director (1943–1952) al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Teatrului şi Muzicii din Leningrad. Este cunoscut ca un cercetător profund al esteticii muzicale ruse din secolul XVIII, al creaţiei lui M. Glinka,
A. Glazunov, N. Rimski-Korsakov, printre primii din Rusia a tratat muzica
lui I. Bach, A. Vivaldi, A. Corelli ş.a. Membru corespondent al AŞ a URSS
(1943). Opere selective: О старинной музыке (1906); И. С. Бах (1907); А. К.
Глазунов (1907); Н. А. Римский-Корсаков и русская культура. În: Совет
ская музыка, кн. 3 (1945); Мировое значение русской классической музыки
(1948); Избранные статьи, воспоминания (1961); Воспоминания. Иссле
дования (1968); Музыкально-критические статьи (1971). Surse: Музы
кальная энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/5730/;
Большая биографическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.
nsf/enc_biography/96713. Accesate la 17.03.2011.
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Alexei ŞCIUSEV (26.IX./8.X.1873, Chişinău – 24.V.1949, Moscova), arhitect, istoric şi teoretician al artei. Studii la Gimnaziul nr. 2 din Chişinău (1883–1891) şi la Academia de Arte din Sankt
Petersburg (1891–1897). A studiat arhitectura şi
pictura în Asia Mijlocie (Samarkand), Tunis, Italia,
Austria, Franţa, Anglia, Belgia (1897–1899). Din
1901 se află în serviciul Sfântului Sinod, devenind
o figură remarcabilă în domeniul reconstrucţiei,
proiectării şi construcţiei diverselor edificii de cult
şi civile. În 1911 este numit arhitect principal al gării Kazan din Moscova, construită în 1913–1926.
A elaborat, în colaborare, proiectul de reconstrucţie a or. Moscova (1918–
1925). În anii ’20–’40 ai secolului XX, de sine stătător sau în colaborare, proiectează şi construieşte mausoleul „Lenin” (1924–1930), hotelul „Moscova”
(1932–1938), marele pod Moscvoreţk din Moscova (1936–1938 ), edificiile
Teatrului de Operă şi Balet „A. Navoi” din Taşkent (1940–1947), Comisariatului (Ministerului) de Interne de pe Piaţa Lubianka din Moscova (1946), staţia
de metrou Komsomoliskaia de pe centură şi multe alte clădiri din Moscova şi
din alte oraşe din fosta URSS, precum şi clădirea ambasadei sovietice la Bucureşti. În Basarabia a proiectat şi construit vila lui Karcevski, amplasată în Valea
Farmecelor (azi str. Melesteu), casa lui Dragoev (str. Puşkin–Bernardazzi) şi
biserica din localitatea Cuhureşti (1912). A participat la elaborarea schemei de
reconstrucţie a or. Chişinău (1945–1947). A desfăşurat o vastă activitate pedagogică şi administrativă, fiind profesor la Şcoala de Arte „Stroganov” (1913–
1918), Şcoala de Pictură, Sculptură şi Arhitectură din Moscova (1914–1918),
Atelierele Uniunilor de Artă şi Tehnică (1920–1924), Institutul de Arhitectură
din Moscova (1948–1949). A exercitat funcţiile de preşedinte al Societăţii de
Arhitectură din Moscova (1922–1932), director al Galeriei de Stat „Tretiakov”
din Moscova (1926–1929), director al Muzeului de Arhitectură din Moscova
(1946–1949). Membru al Academiei de Arte din Rusia (1910), membru titular
al Academiei de Ştiinţe a URSS (1943), laureat al Premiului Stalin (1941, 1946,
1948, 1952). A publicat circa 240 de articole şi studii în domeniul teoriei şi istoriei artei. Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 115–117;
Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 494; Москва (энциклопедия) // http://
dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/3658; http://www. moscow.org/mosvov_
encyclopedia/168_arhitect-shusev.htm. Accesat la 17.03.2011.
104
Nicolae DONICI (1/13.IX.1874, Petricani, Chişinău – 1956 ?, Franţa),
astrofizician. Studii la Gimaziul nr.1 din Odesa (1893), Facultatea de Fizică
şi Matematică a Universirăţii Novorossiisk din Odesa, pe care a absolvit-o în
103
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1897. Între anii 1898 și 1918, funcţionar la Cancelaria Consiliului de Stat al Rusiei imperiale. În paralel
a efectuat investigaţii ştiinţifice în domeniul astronomiei la Observatorul din Pulkovo, unde şi-a amenajat,
din mijloace proprii, un laborator personal. În 1908 a
construit la Dubăsarii Vechi un observator şi o staţie
meteo. Este delegat de către Academia de Ştiinţe din
Rusia în diferite zone geografice ale globului pentru
observarea eclipselor de soare (Africa de Nord, 1900;
insula Sumatra, 1901; Indochina, 1904; Spania, 1905;
Egipt, 1907; Portugalia, 1912; Crimeea, 1914). În perioada interbelică, activează în România, paricipând la diferite expediţii ştiinţifice (SUA, 1925 şi 1932; Egipt, 1930 şi 1932; Indochina şi Filipine, 1929;
Turcia, 1936). După al Doilea Război Mondial şi-a continuat activitatea ştiinţifică în Franţa. A participat la mai multe congrese internaţionale ale astronomilor (1922, 1925, 1928, 1932, 1938 etc.). Doctor de onoare al Institutului
Coimbria din Portugalia (1912), membru al Uniunii Internaţionale pentru
Cercetarea Soarelui (1913), reprezentant al Rusiei în Comisia pentru eclipse
(1913–1916), membru al Societăţii de Astronomie din Rusia (până în 1917),
al Uniunii Internaţionale de Astronomie (din 1922), al Comitetului Naţional
de Astronomie din România (1818–1948), al socetăţilor de astronomie din
Franţa şi Germania. Membru de onoare al Academiei Române (1922), exclus
în 1948 şi restabilit în 1990. Autor a peste 60 de lucrări ştiinţifice. Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria..., p. 57–59; Prezenţe basarabene
în spiritualitatea românească..., p. 119–120; Chişinău. Enciclopedie. 1997,
p. 192; Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura
românească de-a lungul timpului. Volumul 1. Bucureşti, Editura Geneze,
1999, p. 380–381.
105
Ştefan CIOBANU (11/24.XI.1883, Talmaz, jud. Bender – 28.II.1950, Bucureşti), istoric,
filolog, om politic. Studii la şcoala primară din satul natal, Seminarul de învăţători din Bairamcea,
Gimnaziul nr.1 de băieţi din Chişinău, pe care l-a
absolvit în 1905, Facultatea de Istorie şi Filologie
a Universităţii din Kiev (1907–1911), rămânând
la aceeaşi universitate pentru specializare aprofundată (1911–1912) şi luându-şi licenţa în litere.
Unul dintre fondatorii Societăţii Naţionale de Cultură „Deşteptarea” de la Kiev (1908). A lucrat ca
profesor la Gimnaziul nr. 1 de băieţi din Chişinău
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(1905–1907), la un gimnaziu din Jitomir, Ucraina (1912–1914). Revenind în
1917 în Basarabia este angajat profesor la Bolgrad. Militant activ al mişcării de
eliberare naţională. Membru al Sfatului Ţării şi al Guvernului Republicii Democratice Moldoveneşti în funcţie de Director general al Instrucţiunii Publice.
După Unire deţine funcţiile de director şi secretar al învăţământului public din
Basarabia (1918–1921), profesor (din 1918), director (1921–1928) al Liceului
„Alecu Russo” din Chişinău, profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău a
Universităţii din Iaşi (1926–1938), la Universitatea din Bucureşti (1938–1949).
A deţinut şi funcţii publice de ministru al cultelor şi artei (1940) şi de senator.
S-a pronunţat pentru neacceptarea ultimatului sovietic din iunie 1940. Membru (1919–1927), preşedinte (din 1927) al Comisiei Monumentelor Istorice,
secţia Basarabia, editează revista „Şcoala Basarabiei” (1919–1923). Membru
titular (1918), vicepreşedinte (1942–1848) al Academiei Române, fiind exclus
din rândurile ei în 1948 şi restabilit în 1990. Autor a peste 60 de lucrări ştiinţifice tipărite. Opere selective: Dosoftei, mitropolitul Moldovei, şi activitatea lui
literară. Contribuţii la istoria literaturii româneşti şi a legăturilor româno-ruse
literare din sec. XVIII (rus.1915, rom. 1918); Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă (1923); Dimitrie Cantemir în Rusia (1925); Documente
din Basarabia (1928–1938); Unirea Basarabiei. Studiu şi documente cu privire
la mişcarea naţională din Basarabia la anii 1917–1918 (1929); La Bessarabie.
Sa population, son passe, sa culture (1941, rom. 1992); Începuturile scrisului în
limba românească (1941); Istoria literaturii române vechi (1947). Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 47–49; Prezenţe basarabene în
spiritualitatea românească…, p. 83–86; Badiu V. Cuvânt înainte // Ciobanu
Şt. Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, p. 4–6; Şt. Ciobanu.
Basarabia. Populaţia, Istoria, Cultura. Bucureşti–Chişinău, 1992, p. 7–11;
Enciclopedia României // http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Stefan _ciobanu. Accesat la 13.03.2011.
106
Ivan CIORBĂ (6.VI.1873, Grădeşti, jud. Bender – 27 VII.1942,
Kovrov, Federaţia Rusă). Studii la Gimnaziul nr.1 de băieţi din Chişinău
(1883–1893), Secţia de matematică a Universităţii din Varşovia (1893–1898),
pe care a absolvit-o cu titlul de candidat. Îşi continuă studiile la Politehnica
din Zürich (Elveţia), Şcoala Tehnică Superioară din München (Germania)
(1898–1900). Teza de doctor este susţinută în 1912. Activează ca lector (1901–
1905), profesor interimar (1908–1913), profesor titular (din 1913) director
interimar (iulie–octombrie 1917) al Institutului Politehnic din Varşovia [fiind
evacuat este reorganizat în Institutul Politehnic din Nijni Novgorod (octombrie 1917), apoi în Universitate (1918)], profesor (din 1919), prorector (din
1921), decan al Facultăţii de Mecanică (1927–1930) a Universităţii din Nijni
Novgorod, exercitând concomitent funcţiile de preşedinte adjunct al Secţiei
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oamenilor de ştiinţă din Nijni Novgorod (1924–1930). În continuare lucrează
profesor la Institutul de Mecanică şi Construcţie de Maşini (1930–1934), decan
(1934–1936), director adjunct (1936–1937), director interimar (1937–1938)
al Institutului Industrial din Gorki, iar din ianuarie 1939 – profesor la acelaşi
institut. Învinuit de activitate antisovietică, la 26 septembrie 1939 este arestat
şi condamnat la 8 ani închisoare (22 martie 1940). Prin decizia Colegiului
militar al Judecătoriei Supreme a URRS din 24 septembrie 1956 este reabilitat.
Din opera ştiinţifică: Винтовые координаты и применение их в кинетике
твердого тела с тремя степенями свободы (1898); Гидравлика (1901); Об
определении коэффициента расхода при истечении воды из отверстий
в тонкой стенке при постоянном напоре (1911); Курс графостатики
(1932); Основной курс теоретической механики для индустриальных
втузов. Ч. 1. Статика (1934) etc. Sursă: Koварская Бригита. Профессор
Иван Феодосьевич Чорба // Revista de Istorie a Moldovei, 1996, nr. 1, p. 63–77.
107
Dmitrii ZEILIGHER (14.V. 1864, Tiraspol
– 25.VI.1936, Rostov-pe-Don), matematician, mecanic. A absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică
a Universităţii Novorosiik din Odesa (1887), magistru (1891), doctor (1894) în domeniul mecanicii
aplicative. A lucrat privat-docent la Universitatea
Novorossiisk din Odesa (din 1892), profesor (din
1895), profesor titular (din 1899) la Universitatea
din Kazan, unde în 1910 a organizat cercul de aeronautică. În 1914–1917 este profesor la Universitatea din Petrograd, revenind apoi la Universitatea din Kazan, unde organizează învăţământul
în domeniul aeronauticii şi contribuie la fondarea
Institutului de Aeronautică din Kazan (1917), fiind numit şi şef de catedră
la Facultatea Silvică a universităţii (1917). În 1919 este ales primul rector al
Institutului Politehnic din Kazan şi decan al Facultăţii de Economie. Ulterior,
a fost profesor, şef de catedră la Institutul de Mine din Iuzovk (1929–1933)
şi la Institutul Industrial din Caucazul de Nord (Novocerkask, 1932–1936).
Din opera ştiinţifică: Теория векторов (1890); Теория движения подобноизменяемого тела (1892); Об одном способе получения общих интегралов
некоторых систем дифференциальных уравнений (1897); Теория плоских
централ (1908); Комплексная линейчатая геометрия. Поверхности и
конгруэнции (1934). Sursă: Большая биографическая энциклопедия //
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/136041. Accesat la 13.03.2011.
108
Fiodor ŞVEDOV (14.II.1840, Chilia, Basarabia, azi Ucraina –
12.XII.1905, Odesa), fizician. Studii superioare a obţinut la Universitatea din
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Sankt Petersburg (1858–1862). Magistru (1868) doctor (1870) în fizică. Profesor (din 1870), rector (1895–1903) al Universităţii Novorossiisk din Odesa.
A publicat studii în domeniul fizicii moleculare, electricităţii, astrofizicii, meteorologiei. Surse: Биографический словарь // http://dic.academic.ru/dic.
nsf/biograf2/14113. Accesat la 12.06.2011.
109
VARLAAM (Vasilii CERNEAVSCHI) (28. II. 1819, Kobolcina, jud.
Hotin – 21. V. 1889, Mensk), episcop. Studii la Şcoala spirituală, Seminarul Teologic din Chişinău (1845–1851), Academia Teologică din Petersburg (1853–
1855), i s-a acordat titlul de magistru (1858). Călugărit în 1848, hirotonit în
ieromonah (1848), numit egumen la mănăstirea Frumoasa din Basarabia
(1851). După absolvirea Academiei Teologice lucrează profesor (din 1855),
inspector (1859) la Seminarul Teologic din Ekaterinoslavl, apoi fiind transferat la Seminarul Teologic din Chişinău în funcţie de inspector (1859–1862) şi
rector (1862–1875). Ridicat în rangul de arhimandrit (1860–1875) exercită în
acelaşi timp funcţiile de stareţ (egumen) al mănăstirii Frumoasa (1860–1862)
şi al mănăstirii Curchi (1862–1875). Ulterior este hirotonisit în episcop de
Totem, vicar al Eparhiei Vologda (1875), episcop de Vâborg, vicar al Eparhiei
Petersburgului (1876) episcop al eparhiei Menskului şi Turovului (din 1880).
Operă: Об изменении в чине литургий Иоанна Златоустого, Василия
Великого и Григория Двоеслова, указанных в Поморских ответах и Мече
Духовном (1860). Surse: Русский биографический словарь // http://www.
rulex.ru/01030072.htm; http://drevo-info.ru/articles/11862.html; http://www.
ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_2683. Accesate la 11.06.2011.
110
Первая всеобщая перепись населения Российской империи
1897 г. Выпуск 3. Бессарабская губерния. Спб.,1905, Таблица IX – Рас
пределение населения по грамотности, образованию, сословным и воз
растным группам.
111
Ibidem. Tabelul XX. – Repartiţia populaţiei potrivit categoriilor de
ocupaţie şi de vârstă.
112
Hrisanf P. SOLSKII, născut în 1838. Absolvent al Universităţii din
Kiev. A lucrat în calitate de profesor la Gimnaziul din Kursk (din 1863), inspector al Gimnaziului din Tambov (1868) şi Gimnaziului din Voronej (1869–
1871), inspector (1871–1879) şi adjunct (1879–1885) al administratorului
(epitropului) Districtului de Învăţământ Vilno, administrator (tutore) al Districtului de Învăţământ Odesa (din 1885). Surse: Русский биографический
словарь // http://www.rulex.ru/01180861.htm; Биографический словарь
// http://dic.academic. ru/dic.nsf/ biograf2 /12068. Accesate la 24.04.2011.
113
Aleksandr P. KONSTANTINOVICI (25.VIII.1832 – 12.IX.1903),
om de stat, militar profesionist, general-locotenent. Serviciul militar l-a
făcut în diferite unităţi militare, participant al operaţiile militare de cucerire

COMISIA GUBERNIALĂ ŞTIINŢIFICĂ A ARHIVELOR DIN BASARABIA
Ion JARCUŢCHI

a Hanatului Hiva (1873), guvernator militar, comandant al forţelor armate
ruse din regiunea Turgaisk cu centrul la Orenburg (1876–1883), guvernator
al Basarabiei (1883–1899), membru al Consiliului Ministerului de Interne
(din 1899). Înmormântat în cavoul familiei din Râşcani, suburbie a Chişinăului. Surse: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st= 1231400880. Accesat la
24.04.2011.
114
Halippa I., Op. cit., p. 10.
115
Ibidem, p. 13.
116
Ibidem, p. 15.
117
Ibidem, p. 16.
118
Ibidem, p. 17.
119
Nicolae V. POKROVSKI (1848–1914 (1917?)), arheolog, savant, om
public. A absolvit Academia Teologică din Sankt Petersburg, magistru (1880),
doctor (1892), profesor la Catedra de arheologie bisericească a Academiei Teologice din Petersburg, director al Institutului Imperial de Arheologie (din
1898). Preocupările sale ştiinţifice cuprindeau preponderent arheologia bisericească, iconografia creştină veche şi arta. Autor al mai multor lucrări, printre
care Происхождение древнехристианской базилики (1880), Страшный Суд
в памятниках византийского и русского искусства (1887), Миниатюры
Евангелия гелатского монастыря XII века (1887), Евангелие в памятниках
иконографии, преимущественно византийских и русских (1892), Очерки
памятников иконографии и искусства (1894) etc. Surse: Русский
биографический словарь // http://www.rulex.ru/01160824.htm; http://www.
hrono.info/ biograf/bio_pokrovski_nv.html. Accesate la 24.04.2011.
120
Halippa I., Op. cit., p.19.
121
Ibidem, p. 20.
Şcoala Reală din Chişinău, deschisă la 6 decembrie 1873, una din primele şcoli reale din Rusia. În anii 1884–1885 a fost construită noua clădire a
Şcolii Reale, amplasată la intersecţia străzilor Reni şi Gubernială (M. Kogălniceanu şi A. Puşkin), în care astăzi se află Facultatea de Litere a Universităţii
de Ştat din Moldova (arhitect V. Ţâganko). Pe lângă şcoală a fost ridicată şi o
biserică, sfinţită în 1886. Şcoala era una din cele mai dotate instituţii de învăţământ secundar din Basarabia: în cadrul ei funcţionau cabinetele de fizică, de
mecanică, de mineralogie, de artă şi cel al naturii, laboratorul de chimie, clasele de istoriografie, de muzică şi de desen, biblioteca (la începutul secolului
XX ea însuma peste 6 500 titluri de cărţi în circa 9 670 de volume), muzeul etc.
Şcoala Reală reprezenta nu numai o instituţie de instruire, dar şi un „centru de
cultură şi ştiinţă” al Chişinăului de atunci. În cadrul ei funcţiona o orchestră
a elevilor, o pinacotecă cu o colecţie de peste de 100 de tablouri originale sau
copii comandate la Academia de Arte din Sankt Petersburg şi la Galeria din
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Leipzig, deschisă pentru public în zilele de duminică. Se organizau, de asemenea, serate literare. Pe lângă Şcoala Reală din Chişinău au fost organizate staţiile de Pluviometrie şi de Meteorologie (ambele fondate 1886). Observatorul
de Meteorologie era una dintre cele mai avansate instituţii de acest gen din
sudul Rusiei, el prezenta informaţii despre climă la început Universităţii din
Odesa, iar apoi Observatorului Pulkovo din Sankt Petersburg. Ulterior a fost
fondat Laboratorul de Entomologie. Şcoala dispunea de un corp didactic de
înaltă calificare: entomologul cercetător E. Rekalo, A. Costinski (absolvent al
Universităţii din Petersburg), I. Stepankovcki (absolvent al Academiei de Arte
din Petersburg, organizatorul primei şcoli de desen din Chişinău), I. Allendorf, al cărui manual de limbă germană pentru şcolile secundare a cunoscut
25 de ediţii etc. Activitatea prodigioasă a Şcolii Reale din Chişinău pe tărâmul
educaţional, cultural şi ştiinţific i-a oferit lui N. Codreanu dreptul să afirme:
„Şcoala Reala a devenit un centru al vieţii intelectuale din Basarabia”. Surse:
Corneţchi Aurelia. Reconstituiri: Nicolae Codreanu // Pergament. Anuarul
arhivelor Republicii Moldova. 1999, II, p. 33–36; Idem. Un intelectual basarabean // Revista „Sud–Est”, 1998, nr. 3 (33), p. 50–53; http://cc.bingj.com/cache.
aspx?q. Accesat la 11.02.2011.
122
Halippa I., Op. cit., p. 20–21.
123
Episcopul IACOB (IACOV) (IOAN PIATNIŢKII), născut în anul
1844 în gubernia Kaluga. A absolvit Seminarul Teologic din Kaluga şi Academia Teologică din Moscova, după care a lucrat ca învăţător la mai multe
şcoli duhovniceşti. Fiind călugărit în anul 1886, a exercitat funcţiile de rector
al Seminarului Teologic din Vifan (1886–1891), arhiereu-vicar în Mitropolia
Kiev (1891–1898), episcop al Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (1898–1904),
transferat în grad de arhiepiscop în eparhiile Iaroslav (1904–1907), Simbirsk
(1907–1910), apoi în Eparhia Kazanului, unde i s-a acordat rangul de mitropolit. Sursa: Popovschi N. Op. cit., p. 186.
124
Halippa I., Op. cit., p. 23.
125
Nicolae CODREANU (Kodrean), născut la 9 octombrie 1838 în
s. Leuşeni, jud. Chişinău. A absolvit Gimnaziul Regional din Chişinău şi Facultatea de Fizică şi Matematică a Liceului Richelieu din Odesa (1861). Cariera didactică o începe în or. Feodosia în calitate de învăţător la o şcoală armenească (1861–1863), urmată de cea de profesor şi inspector la Gimnaziul din
Kerci (1863–1873). În 1873 este numit director al Şcolii Reale din Chişinău,
funcţie deţinută până în 1903 (conform unor informaţii, în acest an este pensionat, după altele este transferat într-o altă localitate din afara Basarabiei). A
contribuit substanţial la dezvoltarea învăţământului tehnic în Basarabia, susţinând deschiderea şcolii de meserii din Chişinău (1881) şi a celei tehnice din
Soroca. Este primul preşedinte al Secţiei din Basarabia a Societăţii Tehnice
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din Rusia şi primul preşedinte (1898–1903) al Comisiei Guberniale Ştiinţifice
a Arhivelor din Basarabia, ambele desfăşurându-şi activitatea în incinta Şcolii Reale. Surse: Corneţchi Aurelia. Reconstituiri: Nicolae Codreanu…, p.
33–36; http://cc.bingj.com/ cache.aspx?q. Accesat la 11.02.2011.
126
Aleksandr L. KRÂLOV, născut în 1845 în familia unui preot din
eparhia Vladimir. A absolvit Seminarul Teologic şi Academia Teologică din
Kazan (1870), magistru în teologie (1872). Activitatea pe tărâmul pedagogic
a început-o în calitate de profesor la Seminarul regional al Oştii Căzăceşti de
pe Don (din 1870), inspector al şcolilor primare din Regiunea Oştii Căzăceşti
de pe Don (1878), urmată de cea de director al Seminarului Pedagogic din
Molodecino (Belarus) şi al unui seminar similar din or. Novâi Bug, gubernia
Herson. În anii 1895–1907 exercită funcţia de director al Şcolilor primare din
Basarabia. Preocupările ştiinţifice ţineau de arheologie, arhitectură, etnografie, lingvistică şi teologie, de „studierea antichităţii neamului”. A participat
la congresele arheologice din Kazan (1877) şi Odesa (1884), la expoziţia antropologică din Moscova (1879). Membru al Comitetului de Statistică din
Regiunea Oştii Căzăceşti de pe Don (1872), al Societăţii de Arheologie din
Moscova (1883), al Societăţii Arheologice Bisericeşti a Academiei Teologice din Kiev (1884), al Societăţii Amatorilor Ştiinţelor Naturale, Astronomiei
şi Etnografiei a Universităţii din Moscova (1884), al Societăţii Imperiale de
Arheologie din Rusia (1885), al Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odesa
(1895), preşedinte adjunct al Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din
Basarabia (din 1898). Autor al mai multor lucrări, printre care По поводу
миссионерства на Дону (1875); О происхождении и сущности религии
(1877); Архиепископ Никанор как педагог (1893); Педагогические очерки,
вып. I–III, (1895–1900); Памятная книжка дирекции народных училищ
Бессарабской губернии за 1898 год (1898); Происхождение и сущность
религии (1901) etc. A colaborat activ la revista Кишинёвские eпархиальные
ведомости, în care publică un şir de articole. Surse: Rumeanţev E. Schiţe la
portretul pedagogului şi etnografului Alexandru L. Krâlov // Pergament.
Anuarul arhivelor Republicii Moldova. 1999, II, p. 59–62; Крылов А. Краткие
воспоминания о моих занятиях по археологии // Труды БГУАК. Том
1. Кишинев, 1900, с. 69–78; Русский биографический словарь // http://
www.rulex.ru/ 01110362.htm. Accesat la 16.02.2011.
127
Ioan N. HALIPPA (1871, s. Cubolta, jud. Soroca – 1941, or. Zaporojie), istoric, arhivist. Şi-a făcut studiile la Şcoala Spirituală din Edineţ, Seminarul Teologic din Chişinău (1891) şi Academia Teologică din Kiev (1895),
pe care a absolvit-o cu titlul de candidat în teologie. Revenind în Basarabia,
a activat în calitate de subinspector la Seminarul Teologic (din 1895), în 1905
este transferat, conform mărturisirii lui I. Halippa, la Novomoskovsk, gubernia Ekaterinoslavl (1905–1907), profesor la Seminarul Teologic din Chişinău,
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inspector al şcolilor din jud. Chişinău (1907–1910), inspector al şcolilor din
jud. Berdeansk, Ucraina (din 1910). Nereuşind să revină, în 1918, la baştină,
a continuat să locuiască în or. Berdeansk, lucrând în calitate de profesor la
Şcoala Reală (1919), Şcoala Muncitorească nr. 5 (1919–1922), lector la Şcoala medie social-economică (1921–1922), director (1922–1923) al Cursurilor
Pedagogice şi lector (1922–1924) la aceste cursuri, fiind impus să se concedieze din serviciu pe motiv de invaliditate („invalid al muncii ştiinţifice” s-a
autoidentificat mai târziu, în 1936). La 5 iunie 1941 a fost arestat şi, împreună
cu fiul său mai mare, Constantin, arestat la 29 iunie, este transferat la închisoarea din or. Zaporojie, unde ambii au fost asasinaţi de NKVD-işti. A desfăşurat
o vastă activitate de cercetare arheologică, istorică şi arhivistă, participant la
Congresul de Arheologie din Kiev (1899). Fondator şi membru al Comisiei
Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia (1898) şi al Societăţii IstoricoArheologice Bisericeşti din Basarabia (1904), elaborând şi statutul acestei societăţi. Membru al Comisiei Științifice a Arhivelor din Taurida (1911). Personal,
se considera (din 1926) şi colaborator al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, unde
a trimis, în manuscris, un şir de lucrări. A publicat mai multe studii de istorie a
Basarabiei şi de arhivistică: Город Кишинев времен жизни в нем Александра
Сергевича Пушкина (1899, 1900); Материалы для истории Кишинева в XVIXVIII  вв. (1900); Основные исторические данные о Бессарабии (1902); Очерк
истории народного образования в Бессарабии в первой половине XIX века
(1902); Бессарабия в момент присоединения ее к России (1907); Описания
Архива гг. Сенаторов, председательствовавших в диванах княжеств
Молдавии и Валахии с 1808 по 1813 гг. (1900, 1902, 1907); Бессарабия до
присоединения к России. Исторический очерк (1914) etc. Surse: Malaneţchi
V. Documente despre viaţa şi activitatea lui Ioan Halippa în Uniunea Sovietică // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova. 1999, II, p. 39–60;
Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău, Universitas, 1993, p. 52–57;
Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 239; Prezenţe basarabene în spiritualitatea
românească…, p. 146–147; Dicţionar de istorie / A. Agachi ş.a. Ediţia a II-a
revăzută şi adăugită. Chişinău, Civitas, 2007, p. 197.
128
Halippa I., Op. cit., p. 24–25.
129
Ibidem, p. 26.
130
Din numărul total al persoanelor de sex masculin înregistrate la anul
1897 în tagma slujitorilor confesiunilor creştine din Basarabia 78,3% erau ştiutori de carte, dintre care circa 54,2% aveau studii superioare, medii speciale
şi secundare. Vezi: Первая всеобщая перепись населения Российской
империи 1897 г. Выпуск 3. Бессарабская губерния.Tabelul IX.
131
Халиппа И. Несколько слов по поводу открытия Бессарабской
Губернской Учёной Архивной Комиссии // Кишинёвские eпархиальные
ведомости (КЕВ), 1898, № 20, Отдел неофициальный, p. 663.
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Întrunirile membrilor Comisiei se divizau, după importanţa lor, în
două categorii: Adunarea generală şi şedinţele particulare (de lucru) ale Comisiei. La Adunarea generală se examina raportul despre activitatea Comisiei şi se aprobau lucrările ştiinţifice recomandate spre publicare în Analele
Comisiei. La şedinţele particulare ale Comisiei, la care avea dreptul să participe oricare membru, se examinau chestiunile curente privind organizarea activităţii, erau audiate lucrările pregătite pentru publicaţiile Comisiei,
precum şi informaţiile privind rezultatele obţinute în realizarea obiectivelor
principale ale Comisiei, erau analizate lucrările parvenite la adresa Comisiei, în special ale comisiilor similare din Rusia imperială etc. De la data fondării Comisiei (23 august 1898) şi până la finele anului 1903 au avut loc 3
adunări generale şi 89 şedinţe particulare. Vezi: Протоколы и журналы
заседаний Бессарабской Губернской Учёной Архивной Комиссии //
Труды БГУАК, vol. I, р. 375–406; Протоколы заседаний Бессарабской
Губернской Учёной Архивной Комиссии (с 4-го марта 1900 года
по 22-е декабря 1901 года) // Труды БГУАК, vol. 2, Кишинёв, 1902,
р. 425–447; Протоколы заседаний Бессарабской Губернской Учёной
Архивной Комиссии (с 12-го января 1902 года по конец 1903 года) //
Труды БГУАК, vol. I, Кишинёв, 1907, р. 509–528.
133
Труды БГУАК, vol. I, р. 375, 394.
134
În legătură cu plecarea lui N. Codreanu în afara Basarabiei la 24 septembrie 1903 funcţiile de preşedinte al Comisiei au fost preluate de vicepreşedintele A. Krâlov. Ulterior, probabil din anul 1904, preşedinte al Comisiei a devenit Pavel Dicescu care, în comun cu vicepreşedintele şi secretarul
Comisiei, a semnat darea de seamă financiară a Comisiei până la 1 ianuarie
1904. Vezi: Труды БГУАК, vol. III, р. 523–524, 538–539; Кишинёвские
епархиальные ведомости, 1906, № 17, р. 545.
Pavel DICESCU (20.I.1837, Chişinău – 12.III.1909, Sankt Petersburg).
Şi-a făcut studiile la gimnaziu, Liceul Richelieu din Odesa, Facultatea de Drept
a Universităţii din Moscova (1859–1861), Facultatea de Filosofie a Universităţii din Berlin (1861–1864) şi la Universitatea din Heidelberg, unde în anul
1865 a susţinut teza de doctor în filosofie şi magistru al artelor. Revenit în Basarabia, a deţinut funcţii de mediator de pace (1868), preşedinte al Consiliului
de zemstvă al judeţului Orhei (1869–1872 ), preşedinte al Consiliului gubernial de zemstvă (1872–1875), judecător onorific de pace, preşedinte al Adunării judecătorilor de pace din jud. Orhei (1869–1881), retrăgându-se ulterior
din viaţa publică activă. După o întrerupere de mai mult de zece ani este ales
membru al Sucursalei din Odesa a Băncii Funciare de Stat a Nobilimii (1893–
1899, 1902–1905), judecător onorific de pace în jud. Orhei (1894–1897) şi
în jud. Chişinău (1902–1905), mareşal al nobilimii jud. Chişinău (din 1905),
132
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membru al Consiliului de Stat al Imperiului Rus (din 1906), mareşal gubernial interimar al nobilimii basarabene (1907), redactor-editor al ziarului Bessarabeţ (1906). Preşedinte al Societăţii Vinificatorilor din Basarabia (1895), al
Societăţii Horticultorilor şi Vinificatorilor din Basarabia (1902), al Societăţii
Moldoveneşti din Basarabia pentru Susţinerea Învăţământului şi Studierea Ţinutului Natal (1905), preşedinte al Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor
fin Basarabia (1904–1908). Surse: Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău: Museum, 2000, p. 4–11; Кишиневские епархиальные ведомости,
2006, № 17, неофициальная часть, с. 545; Кишиневские епархиальные
ведомости, 2007, № 9, неофициальная часть, с. 336; Poştarencu D. Nobili
basarabeni – neamul Dicescu // http://www.agero-stuttgart.de/REVISTAAGERO/I STORIE/Nobilii%20basarabeni%20%20neamul%20Dicescu%20
de%20Dinu%20Postarencu.htm. Accesat la 09.03.2011.
Paul (Pavel) GORE (27.VII.1875, Chişinău – 8.XII.1927, Chişinău), istoric, heraldist,
specialist în domeniul monumentelor istorice.
Studii: Gimnaziul din Nikolaev şi Facultatea
de Drept a Universităţii din Sankt Petersburg.
A activat în calitate de judecător de pace în ţinutul Orhei (din 1905), director general sanitar şi director al Muzeului Naţional din Chişinău (1909–1918), preşedinte al Consiliului de
zemstvă al Basarabiei (1910). În 1908 a fost ales
preşedinte al Comisiei Guberniale Ştiinţifice a
Arhivelor (identificată uneori şi cu denumirea
Comisia Arhivelor Basarabiei), funcţie deţinută până în 1918. În anii Primului Război Mondial este director al Societăţii
Crucea Roşie din Basarabia. În 1917 a îndeplinit funcţia de vicecomisar al
Basarabiei, devine preşedinte al Partidului Naţional Moldovenesc, al Comisiei
şcolare moldoveneşti şi al Societăţii Culturale Moldoveneşti, director general
al Crucii Roşii pentru Basarabia. În 1918 este recunoscut director al Muzeului
Ţinutal şi numit preşedinte al Comisiei Arhivelor Statului din Basarabia, ulterior este ales preşedinte al Comisiei Monumentelor Istorice, secţia Basarabia
(1919), al Ligii Culturale, secţia Chişinău (1920), membru al Comitetului de
conducere al Societăţii Române de Numismatică (1921), al Comitetului Societăţii Regale Române de Geografie (1922), membru de onoare al Societăţii
Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău (1922), membru al Ateneului
român (1923), al Societăţii Renaşterea Română, al Fundaţiei Principele Carol
etc. Membru de onoare al Academiei Române (1919). A contribuit la apariţia
Revistei Arhivelor. Autor al lucrărilor Notiţe despre mazilii Basarabiei (1908);
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Albumul de ornamente de covoare moldoveneşti (1912); Plebiscitul din Basarabia (1919); Populaţia Basarabiei pe naţionalităţi după izvoarele oficiale ruse (în
colaborare cu P. Cazacu, 1919); Autoadministrarea şi Zemstvul (1920), Populaţia Basarabiei. Materiale istorico-statistice (1923) etc. Visul lui Paul Gore, „…
ultimului cavaler al Basarabiei” (Sever Zotta), era ca „Splendida Basarabie…
să devină un exemplu strălucitor al legislaţiei, ordinii, dreptăţii şi… un focar
de cultură”. Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 70–71;
Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 138–139; Colesnic
Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău, Universitas, 1993, p. 104–111; Enciclopedia României // http://enciclopediaromaniei.ro./ wiki/Paul_Gore. Accesat la
12.03.2011.
135
Труды БГУАК, vol. I, р. 402.
136
Iustin FRĂŢIMAN (FRAŢMAN) (1.VI.1870,
Cuhureştii de Sus, jud. Soroca – 23.IX1927, Cuhureştii de Sus, jud. Soroca), absolvent al Seminarului
Teologic din Chişinău (1892) şi al Academiei Teologice din Kazan (1897) cu titlul candidat în teologie,
supraveghetor şi profesor la Şcoala Spirituală din
Chişinău (1897–1899), profesor la seminarele teologice din Pskov (1899–1904) şi Lâskov (1904–1905).
Abandonând activitatea pedagogică pe motive de
sănătate, continuă studiile la Institutul Imperial de
Arheologie, devenind în anul 1907 membru activ al
acestei instituţii, şi la Facultatea de Litere a Universităţii din Sankt Petersburg, pe care a absolvit-o în anul
1910. Continuă activitatea pedagogică în calitate de profesor la seminarele teologice din Oloneţ (1910–1912) şi Pinsk (1912–1913). În anul 1913 revine în
Basarabia, fiind numit profesor de istorie şi geografie la Şcoala Normală din
Soroca. Militant al mişcării naţionale din Basarabia. Acuzat de separatism, în
anul 1916 a fost exilat în Siberia, de unde a revenit peste un an. Colaborează la
ziarul Cuvânt Moldovenesc, profesor la Şcoala normală de fete din Chişinău.
A fondat, la 1 aprilie 1918, Societatea Istorică Literară „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Chişinău, al cărei preşedinte a fost ales. Membru corespondent
al Academiei Române (1919). Autor al lucrărilor ştiinţifice privind istoria bisericii şi a culturii naţionale, precum şi istoria moldovenilor (românilor) de
peste Nistru. Debutul ştiinţific datează cu începutul secolului XX: Епископ
Хушский Яков (1901); К вопросу об епархиях Бессарабии (1902); Епископ
Хушский Инокентий (1903); Românii de peste Nistru (1918); Administrarea
bisericească la românii transnistrieni, între Bug şi Nistru; Studiul contributiv
la istoricul Mitropoliei Proilava (Brăila) (1923) etc. Surse: Vataman P. Figuri
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sorocene. Chișinău: Știința, 1993, p. 83–112; Academicieni din Basarabia
şi Transnistria…, p. 60–71; Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău,
Museum, 2000, p. 82–85; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 130–131; Vicol P. Iustin Frăţiman – un cărturar al Basarabiei //
Pergament. Anuarul Arhivelor Republicii Moldova. IX. 2006, p. 56–64.
137
Dmitrie ŞCEGLOV, absolvent şi candidat (1878) al Academiei Teologice din Kiev, a fost numit, în acelaşi an, inspector adjunct la Seminarul
Teologic din Chişinău, profesor la Şcoala eparhială de fete din capitala ţinutului (1879), ulterior la Seminarul Teologic. Autor al unui şir de articole
publicate în Кишиневские епархиальные ведомости: Народные воззрения
на святых, (1881); О чтении художественных произведений в народных
школах, (1882); Обучение книжному языку в народных школах, (1883);
Народные обычаи и обряды, соблюдаемые при погребении умерших, в связи
с воззрениями на загробный мир, (1883); Народные поверъя о Святой
мученице Параскеве, нареченной Пятнице, (1883); Предпразднество
Рождества Христова, (1884); Двадцатипятилетие „Кишинёвских
Епархиальных Ведомостей” (Систематическое библиографическое обозрение), (1892); Материалы по истории Кишиневской епархии (1897);
Об отношении митрополита Гавриила к Молдавии по переселении его
в Бессарабию (1900); К вопросу об имениях заграничных монастырей
в Бессарабии (1900); Материалы для Гинкульского монастыря (1900);
Участие митрополита Гавриила в гражданском устройстве Бессарабии
(1902) etc. Surse: Popovschi N. Op. cit., p. 216; Ученая, литературная и
художественная Бессарабия. Алфавитный библиотечный указатель.
Составил Д. Драганов. Кишинев, Universitas, 1993, с. 259.
138
Vladimir KURDINOVSKI, absolvent şi candidat (1995) al Academiei Teologice din Sankt Petersburg, profesor la Seminarul Teologic din Chişinău (din 1896), membru fondator şi secretar (administrator) (1906–1908) al
Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia, redactor al Buletinului Eparhiei Chişinăului (din 1908). Autor al lucrărilor: Легенды в Бессара
бии (1905); Рукописная церковно-славянская грамматика Гербовецкого
монастыря Бессарабской губернии (1908) etc. Această apariţie prezintă
un imprimat al lucrării cu acelaşi titlu, publicată în anul 1907 în revista
Русский филологический Вестник, Том LVII, LVIII. Surse: Кишиневские
епархиальные ведомости, 1906, № 31, неофициальная часть, с. 112;
Кишиневские епархиальные ведомости, 1908, № 25, oфициальная
часть, с. 121, неофициальная часть, с. 952.
139
Труды БГУАК, vol. II, р. 426, 454; vol. III, р. 536.
140
Ibidem, vol. I, p. 408–411; vol. II, p. 454–455; vol. III, p. 536–537.
141
Ibidem, vol. II. p. 444.
142
Ibidem, vol. I, p. 408–411; vol. II, p. 454–455; vol. III, p. 536–537.
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Ibidem, vol. I, p. 375, 404.
Ibidem, vol. I, p. 408–411; vol. II, p. 454–455; vol. III, p. 536–537.
Calculele ne aparţin.
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Axentie (Avsentie) STADNIŢCHI, călugărit în anul 1895 cu numele Arsenie. Născut
la 22 ianuarie 1862 în s. Comarova, jud. Hotin,
în familia preotului Gheorghe Stadniţchi. A absolvit Seminarul Teologic din Chişinău (1880)
şi Academia Teologică din Kiev (1885). A activat în calitate de profesor la Şcoala Spirituală
din Edineţ (1880–1881) şi Seminarul Teologic
din Chişinău (1885–1895), redactor al Analelor
Eparhiei Chişinăului (1887–1895), inspector şi
rector al Seminarului Teologic din Novgorod
(1895–1897), inspector (1897–1898) şi rector
(1898–1903) al Academiei Teologice din Moscova, fiind hirotonit episcop al Volokalamskului (1899) şi vicar al Mitropoliei Moscovei, episcop (1903) şi arhiepiscop (1907) al Pskovului, arhiepiscop
(1910) şi mitropolit al Novgorodului (1917), mitropolit al Taşkentului şi Turkestanului (1933–1936). În anul 1906 a fost numit membru al Sinodului şi
preşedinte (1906–1907) al Comitetului şcolar de pe lângă Sinod, membru al
Consiliului de Stat al Rusiei imperiale (din 1907). Figură influentă în Sinod,
rezolvând în fond aproape toate chestiunile sinodale, este părtaşul restabilirii
patriarhiei în Rusia şi a unităţii între biserică şi stat. În 1917–1918 preşedinte
adjunct al Sinodului (Soborului) local al Bisericii Ortodoxe Ruse, membru al
Sfântului Sinod şi al Consiliului Bisericesc Suprem (din 1917), a fost unul din
cei trei candidaţi la tronul de patriarh, acesta fiind ales prin tragere la sorţi. În
continuare destinul mitropolitului Arsenie a fost unul tragic. Primul arest a
avut loc în noiembrie 1919 la Moscova, iar al doilea – în 1920 la Novgorod, unde
se afla sub supraveghere. În 1922 mitropolitul Arsenie împreună cu patriarhul
Tihon este dat în judecată, fiind acuzat de împotrivire confiscării obiectelor
preţioase bisericeşti, deşi personal a îndemnat clerul să jertfească în favoarea
înfometaţilor „podoabele preţioase bisericeşti care nu au întrebuinţare în serviciul divin”. Eliberat în 1924, îndată este arestat din nou şi băgat la închisoarea Вutârka din Moscova, ulterior fiind deportat în Asia Mijlocie, la început în
or. Poltaraţk (Aşhabad, conform altor surse în or. Krasnovodsk, 1925–1926),
iar din 1926 – la Taşkent. Aici, în 1933, este numit mitropolit al Taşkentului
şi Turkestanului. S-a stins din viaţă la 23 februarie 1936. Este înmormântat la
cimitirul Aleksandro-Nevskii (conform altor surse la cimitirul Botkinsk) din
Taşkent. A fost mentorul spiritual al viitorului patriarh al Bisericii Ortodoxe
143
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Ruse Alexei I, al arhiepiscopului Luca (Valentin Voino-Iaseneţkii), medic chirurg, profesor în medicină, laureat al Premiului Stalin (de Stat) de gradul I
(1946). În 1992 este reabilitat. Biserica Ortodoxă Rusă de peste hotare l-a canonizat pe Prea Sfinţitul Arsenie (1993). În acelaşi an, în or. Novgorod au fost
inaugurate Lecturile Arseniene.
Mitropolitul Arsenie (Stadniţchi) s-a afirmat şi ca un distins om de ştiinţă, deţinând titlurile ştiinţifice de magistru în teologie (1895) şi de doctor în
istoria bisericii (1904). În 1906 din cei 115 arhierei ai bisericii ortodoxe ruse
episcopul Arsenie era printre cei patru care deţineau titlul ştiinţific superior
de doctor. A publicat circa 100 de lucrări teologice şi în domeniul istoriei
bisericii din Principatele Moldova şi Muntenia, în special a celei din Basarabia. Opere selective: Гавриил Банулеско-Бодони, экзарх Молдо-Влахийский
(1808–1812 гг.) и митрополит Кишиневский (1813–1821 гг.) (1895, rom.
2004); Исследования и монографии по истории Молдавской церкви
(1904), lucrare apreciată cu Premiul Uvarov al Academiei de Ştiinţe din Rusia
şi cu medalia Bene Merenti de gradul I a României, decernată de către regele
Carol; Митрополит Сочавский Досифей в его сношениях с Россией, при
свете новых исторических материалов (1914) etc.
A contribuit la fondarea Comitetului Istorico-Arheologic Bisericesc din
Pskov (1908) şi a Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Novgorod
(1913). Pentru contribuţia esenţială la studierea patrimoniului cultural bisericesc a fost ales membru de onoare al Academiilor Teologice din Kiev (1900),
Sankt Petersburg (1910) şi din Kazan (1910), al Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia (1904), al Societăţii de Arheologie şi al Comitetului Gubernial de Statistică din Pskov (1904), al Societăţii Istorico-Arheologice
Bisericeşti a Academiei Teologice din Kiev (1909), al Institutului Rus de Arheologie din Constantinopol (1910–1913), al Societăţii Imperiale de Arheologie din Rusia (1913) etc. Promova şi susţinea pe studenţii basarabeni în
privinţa realizării lucrărilor de licenţă pe tematica istoriei bisericii naţionale.
Cu sprijinul material al episcopului Arsenie, tânărul cercetător A. Iaţimirschi
a efectuat o călătorie ştiinţifică în România şi a publicat în urma acestor investigaţii lucrarea Grigore Ţamblac (1903), obţinând titlul de doctor în filologie
slavă. Surse: Popovschi N. Op. cit., p. 216–217, 232; Prezenţe basarabene în
spiritualitatea românească…, p. 253–254; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p.
429; Гросул В.Я. Митрополит Арсений Стадницкий – историк румынской и молдавской православных церквей // Новая и новейшая история, 2002, № 1; Одинцов М. И. Арсений, митрополит Ташкентский и
Туркестанский (1862–1936 гг.) Биографический очерк // http://www.
rusoir.ru/president/works/156/; Иером. Фотий (Нечепоренко). Арсений //

COMISIA GUBERNIALĂ ŞTIINŢIFICĂ A ARHIVELOR DIN BASARABIA
Ion JARCUŢCHI

http://www.pravenc.ru/text/76250.html); http://www.ortho-rus.ru/vgi-bin/ps_
file.cgi?2-2042; http://www. pskovcity.ru/pers_stad.htm. Accesate la 04.03.2011.
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Episcopul ARCADIE (Alexei FILONOV)
(1827–1908). S-a născut în gubernia Smolenck întro familie de slujitori ai bisericii. A absolvit Seminarul Teologic din Smolensk (1847) şi Academia Teologică din Petersburg (1855) cu titlul de candidat
în teologie, profesor la şcoala spirituală, inspector
(1863–1865) şi rector (1865–1867) al Seminarului
Teologic din Vladimir, egumen al unor mănăstiri
din eparhiile Tula şi Vitebsk (1869–1885), episcopvicar în eparhia Vladimir (1885–1887), episcopvicar al Akkermanului (1887–1907), preşedinte al
Comitetului misionar eparhial (din 1892), preşedinte adjunct al Secţiei Chişinău a Societăţii Imperiale Ortodoxe Palestina (din 1897), preşedinte al Frăţimii ortodoxe „Naşterea lui Hristos” din Chişinău (din 1899), preşedinte de onoare al Societăţii
Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia (1904–1907). Surse: Popovschi
N. Op. cit., p.188; Кишиневские епархиальные ведомости, 1907, № 51–
52, неофициальная часть, с. 1821–1854.
147
Nicolae LAŞCOV, protoiereu. Născut în 1859 în s. Chiperceni, jud. Orhei. Absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău (1879) şi al Academiei Teologice din Kiev (1884) cu titlul de candidat în teologie, profesor de limba greacă
la Seminarul Teologic din Chişinău (1884–1885), profesor de religie la Gimnaziul de băieţi nr. 1 din Chişinău (din 1885). Autor al lucrărilor: Tемный период
в истории Румынии (1884–1886), tradusă şi publicată în revista Biserica Ortodoxă Română; Местное управление в Молдавии и Валахии в 17 в. (1901);
Кишиневская областная, впоследствии губернская, ныне первая гимназия
(1908); Бессарабия. К столетию присоединения к России. Географический и
историко-статистический обзор состояния края. (1912) etc. Surse: Popovschi N. Op. cit., p. 192; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 280.
148
E. MIHALEVICI, preot, născut în 1849, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău (1874) şi al Academiei Teologice din Kiev (1878), candidat în teologie (1881), supraveghetor adjunct al Şcolii spirituale din Edineţ,
profesor la Şcoala spirituală din Chişinău (1880), profesor la Seminarul Teologic din capitala Basarabiei (1883), fiind concomitent (din 1890) şi profesor la Gimnaziul de fete nr. 2 din Chişinău, redactor al părţii neoficiale a
Buletinului gubernial al Basarabiei (Бессарабские губернские ведомости).
Și-a adus contribuția la elaborarea unor compartimente pe tematică bisericească, publicate în lucrarea Бессарабия. Историческое описание (СПБ.,
164

165

Note și referințe biobibliografice

1892), ediţie coordonată de P. Batiuşkov (la elaborarea acestui studiu și-au
dat concursul, de asemenea, guvernatorii Basarabiei N. Şebeko (1871–1879)
şi A. Konstantinov (1883–1899); arhiepiscopii Chişinăului şi Hotinului Pavel (1871–1882) şi Serghii (1882–1891); K. Ianovskii, director al şcolilor din
Basarabia şi al Gimnaziului Regional din Chişinău (1863–1871), membru al
Societăţii de Arheologie din Moscova (1889), membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din Petersburg (1891), cetăţean de onoare al Chişinăului (1871);
L. Maţeevici, profesor al seminarelor teologice din Chişinău şi Odesa; A. Stadniţchi, redactor al Buletinului Eparhiei Chişinăului; M. Ceachir, protoiereu,
preot la biserica Mazarachi din Chişinău), şi în Buletinul Eparhiei Chişinăului, dintre care menţionăm studiile: Молдо-влахийские Господари из греков,
деятельность их на пользу греков и греческого духовенства, в связи с
стремлениемъ к возстановлению Византийской Империи, и значение
их для просвещения Румынъ и Православной Румынской церкви (1883–
1885); Курский монастырь в Бессарабии (1896); Сказания молдавских
летописцев o происхождении молдаван и об основании молдавского
княжества (1898); Былое Бессарабии (1905) etc. Surse: Popovschi N.
Op. cit., p. 216; Ученая, литературная и художественная Бессарабия.
Алфавитный библиотечный указатель…, с. 89–90.
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Andrei PARHOMOVICI (2.X.1836,
gub. Poltava – 21.IV.1919, Chişinău). A absolvit
Seminarul Teologic din Poltava (1857) şi Academia Teologică din Kiev (1863), obţinând titlul de
magistru. A activat în calitate de profesor (1863–
1890) şi inspector (1890–1904) la Seminarul Teologic din Chişinău, fiind în paralel şi profesor
de religie (1863–1890) la Gimnaziul de fete nr.
1 din Chişinău. A fost printre fondatorii şi colaboratorii revistei Кишиневские епархиальные
ведомости (1867) şi Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia (1904), membru
al Dumei municipale Chişinău (1893–1897),
membru viager (1899) şi membru plenipotenţiar viager (1905) al Societăţii
Imperiale Creştine Palestina. Autor al unei serii de lucrări privind viaţa şi activitatea unor episcopi ai Eparhiei Chişinăului şi Hotinului şi a unor instituţii teologice: Список ректоров и инспекторов Кишиневской Духовной
Семинарии за время 100-летнего (с 31 января 1813 г.) существования
ее и редакторов и цензоров Кишиневских eпархиальных ведомостей
(1911), Преосвященые викарии Кишиневской епархии: Димитри Сулима,
Петр Троицкий, Аугустин Гуляницкий (1909), Краткие биографические
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сведения об иерархах Кишиневской епархии с 1882 г. по 1913 г. (1914),
Киевская Духовная Академия для Кишиневской епархии с ея учебными
заведениями (1813–1913 г.) (1914) etc. Surse: Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău, Museum, 2000, p. 60–63; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 222; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 357.
150
Gheorghe I. PERETIATCOVICI (26.XI/8.XII. 1840, Mălăieşti, jud.
Orhei – 7/20. VIII. 1908, Odesa). Studii: Gimnaziul Regional din Chişinău
(1857), Liceul Richelieu din Odesa şi Facultatea de Drept a Universităţii din
Moscova (1864), audiind în paralel şi lecţiile la Facultatea de Istorie şi Filologie, magistru (1877), doctor (1882) în istorie. Discipol al cunoscutului istoric
rus S. M. Soloviov. A lucrat în calitate de profesor la instituţii de învăţământ
secudar din Moscova (1865–1877), docent (din 1877), profesor (din 1886)
la Universitatea Novorossiisk din Odesa. Opere selective; Поволжье в XV и
XVI веках. Очерки из истории колонизации края (1877); Поволжье в XVII
и в начале XVIII в. Очерки из истории Низовья” (1882); Малороссияне
в Оренбургском крае при начале его заселения (1888); О значении
царствования Екатерины II в русской истории (1897). Surse: Коварская
Б., Перетяткович Георгий Иванович (manuscris); Большая советская
энциклопедия // http://lic.academic.ru/dic.nsf/bse/119657/Перетяткович;
Биографический словарь // http://lic.academic.ru/dic.nsf/biograf 2/9976.
Accesate la 05.05.2011.
Fratele său, Fiodor I. PERETIATCOVICI (11.IX.1839, Mălăieşti, jud.
Orhei – 13.V.1916, Chişinău), a fost medic. Studii la Gimnaziul Regional din
Chişinău (1852–1857), la Secţia de știinţe ale naturii a Facultăţii de Fizică şi
Matematică a Universităţii din Petersburg (1857–1858), apoi la Facultatea de
Medicină a Universităţii din Moscova (1858–1863), doctor în medicină (1871).
A activat în calitate de medic la serviciul de poliţie din Moscova (1863–1871)
medic-şef al Spitalului de zemstvă din Chişinău, inspector medical al Basarabiei
(1888–1902), judecător de pace onorific al judeţului Orhei timp de 12 ani. În
perioada războiului sârbo-turc din 1876 a fost şeful unui spital de campanie din
or. Valevo (Serbia). A contribuit esenţial la organizarea asistenţei medicale de
zemstvă din Basarabia. Sursă: Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 362.
151
Vasilii SOLOVIOV (1831, Voskresensk, gub. Vladimir – 1904, Chişinău). Studii: Seminarul Teologic din Vladimir, Academia Teologică din Sankt
Petersburg, de unde s-a transferat la Institutul Pedagogic Principal din acelaşi
oraş. A activat în funcţie de profesor la Gimnaziul de băieţi şi la cel de fete
din Perm (din 1854), fiind concomitent redactor al părţii neoficiale a gazetei Пермские губернские ведомости (1863–1866) şi membru al Comitetului Gubernial de Statistică; inspector al Gimnaziului din Perm (1870–1875),
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director al Gimnaziului din Ekaterinburg (1875–1881) şi al Gimnaziului de
băieţi nr. 1 din Chişinău (1881–1904), preşedinte al Consiliului pedagogic al
Gimnaziului de fete din acelaşi oraş. Sursă: Лашков Н. В. Кишиневская
областная, впоследствии губернская, ныне первая гимназия. Исто
рико-статистический очерк за 75 летие ея существования (1833–
1908). Кишинев, 1908, с. 240–250.
152
Mihail N. CRUPENSCHI (17.XI.1851, Corjeuţi, jud. Soroca – 21.III.1905, Sankt Petersburg). A
absolvit Gimnaziul Regional din Chişinău (1871).
Este ales în funcţie de judecător de pace onorific
al judeţului Hotin (din 1878), mareşal al nobilimii
judeţului Hotin (1881–1893), mareşal al nobilimii
din Basarabia (1897–1905). Sursă: Румянцев Е.А.
Бессарабское дворянство. Биографии дворян
в Бессарабии // http://www.besarabia.ru/dvor4.
htm. Accesat la 12.04.2011.
153
Bezviconi Gh. Chişinăul de altădată. Începuturile istorice şi teritoriile // Nistru, 1989, nr. 12, p. 101; http://www.pll.md/ro/portrait/info/11379/.
Accesat la 18.03.2011.
154
Carol SCHMIDT (25.VI.1846, Bălţi –
9.IV.1928, Chişinău), jurist. Absolvent al Gimnaziului Regional din Chişinău (1863) şi al Facultăţii
de Drept a Universităţii Novorossiisk din Odesa,
obţinând titlul de candidat în ştiinţe juridice. A lucrat în funcţie de anchetator în judeţele Bender şi
Chişinău, anchetator penal al Judecătoriei de district din Chişinău (1870), judecător de pace onorific al districtului Chişinău (1872–1908), primar al
Chişinăului (1877–1903). A contribuit substanţial
la dezvoltarea şi amenajarea oraşului prin ridicarea
a mai multe obiecte de menire culturală şi educativă, promovarea tramvaiului ca mijloc de transport public, sistemelor de canalizare şi electrificare a oraşului. Sursă: Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 410.
155
Anatolie COŢOVSCHI (KOŢOVSKI) (19.VI.1864, Târnova (Bârnova), judeţul Soroca – 27.II.1937, Chişinău), neurolog, psihiatru. Studii:
Gimnaziul Gubernial din Chişinău (1879), Şcoala Reală din Odesa (1881),
Secţia de știinţe ale naturii a Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii
Novorossiisk din Odesa (1888) şi Facultatea de Medicină a Universităţii din
Harkov (1891). Şi-a luat doctoratul în medicină la Academia Medico-Militară
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din Sankt Petersburg (1894). A lucrat la Clinica de Psihiatrie a aceleiaşi academii (1892–1895) şi la Spitalul de Psihiatrie din Odesa (1895–1898), director al Spitalului de Psihiatrie din Costiujeni, Basarabia (1898–1916), medic
superior la Spitalul de Psihiatrie din Odesa (1916–1921), profesor la Universitatea din Odesa (1916), şef de catedră, director al Clinicii de Psihiatrie din
Odesa (1920–1923). Revenind la Chişinău, organizează un sanatoriu pentru
afecţiuni neurologice. Membru al Societăţii Naturaliştilor şi a Amatorilor
Naturii din Basarabia (1904), preşedinte al Societăţii de Arte Frumoase. Autor
a peste 37 de lucrări ştiinţifice. Opere selective: К учению об анатомических
изменениях при эпилептическом состоянии (1896); Очерк призрения
душевнобольных в России, в 2-х томах (1902); Пеллагра. Патaлaгоанатомическое исследование (1910); К обзору теорий этиологии пел
лагры (1913) etc.
Fratele său, Nicolae COŢOVSCHI (1853–
1910), a absolvit Gimnaziul Regional din Chişinău şi Institutul de Mine din Sankt Petersburg
(1879), doctor în mineralogie (1885), conferențiar
(1885), profesor (1896), şef de catedră şi director al acestui institut. Autor al mai multor lucrări
ştiinţifice, inclusiv: Марганцовые исследования
в Екатеринославской губернии и Закавказье;
Каменноугольные месторождения в Закавказье;
Положение учебного горного дела в Западной
Европе; Особенные способы рудничных обогащений и добычи полезных ископаемых в Западной
Европе; manualul Курс горного искусства (în colaborare). Surse: Diaconescu Z. Familia Koţovschi din Basarabia // Pergament,
1999, II. p. 283–287; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 171; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 96; http://persons-info.com//index.
php?pid=70409; Биографический словарь // http://dic.academic.ru/dic. nsf/
biograf2/7435. Accesate la 31.01.2011.
156
Isaak KRASILŞCIK (14.IV.1857, Chişinău – 3.XI.1920, Chişinău),
microbiolog şi entomolog. A făcut studii secundare la gimnaziile din Chişinău şi Ananiev (1878). A absolvit Secţia de știinţe ale naturii a Facultăţii de
Fizică şi Matematică a Universităţii Novorossiisk din Odesa (1882), a susţinut doctoratul în 1882. A lucrat ca expert cercetător la Comisia pentru combaterea filoxerei de pe lângă Societatea Imperială Agricolă din Sudul Rusiei
(din 1883), este numit şef al Departamentului Prelucrării Solurilor din Sankt Petersburg (1890), continuându-şi însă activitatea la Chişinău. A cercetat
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plantaţiile de viţă-de-vie din Basarabia şi România,
descoperind primul boala numită mildiu. A propus
mai multe metode de combatere a vătămătorilor
culturilor agricole, a cultivat ciuperci muscardine
pentru lupta împotriva insectelor vătămătoare. A
organizat Laboratorul entomologic pe lângă Şcoala Reală din Chişinău, Staţia Bioentomologică din
Chişinău (1911), pe care a condus-o până în 1915.
Membru al Secţiei Basarabene a Societăţii Tehnice
Ruse (1894), fondator al Societăţii Naturaliştilor şi
a Amatorilor Naturii din Basarabia (1904). Autor
a circa 100 de studii inclusiv: К истории развития и систематике рода
Polytoma Ehrenberg (1882), Грибные болезни, как средство в борьбе с
насекомыми, повреждающими свекловичные плантации (1885), Борьба с
вредными насекомыми (1886), Борьба с филоксерою (1889) etc. Surse: Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 277; Prezenţe basarabene în spiritualitatea
românească…, p. 176; Русский биографический словарь // http://www.
rulex.ru/01119265. htm. Accesat la 03.02.2011.
157
Труды БГУАК, vol. I, p. 411; vol. II, p. 455; vol. III, p. 537.
158
Ibidem, vol. II, p. 427.
159
Ibidem, vol. II, p. 429, 436–437.
160
Ibidem, vol. II, p. 455; vol. III, p. 538.
161
Ibidem, vol. II. p. 435, 436, 444–445; vol. III, p. 518.
162
Ibidem, vol. II, p. 455; vol. III, p. 538.
163
Prin desemnarea, la 17 februarie 1808, a senatorului rus S. Kuşnikov
în funcţia de preşedinte al Divanurilor Ţării Moldovei şi Ţării Româneşti cu
reşedinţă la Iaşi, în Principate a fost instaurată administraţia civilă rusă, subordonată direct comandantului-şef al armatei ruse din acest teritoriu. Această
administraţie, cu propria sa cancelarie, a funcţionat în perioada martie 1808 –
octombrie 1812. În perioada evacuării trupelor ruse a fost transferată, la Chişinău, Arhiva senatorilor – preşedinţi ai Divanurilor Principatelor, cunoscută
ca Fondul senatorilor, astăzi Fondul nr. 1 al Arhivei Naţionale a Republicii
Moldova. Vezi: Agachi A. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia
militară rusă (1806–1812). Chişinău, Pontos, 2008, p. 10, 46–102.
164
Труды БГУАК, vol. I, p. 379.
165
Ibidem, vol. I, p. 385–386.
166
Ibidem, vol. III, p. 517.
167
Ibidem, vol. I, p. 391.
168
Voloşin Rita. Op.cit., p. 66.
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Труды БГУАК, vol. I, p. 395.
Ibidem, vol. II, p. 426, 432, 436, 437, 446, 447, 453–454; vol. III,
p. 517, 520, 535.
171
Ibidem, vol. I, p. 420; vol. III, p. 521, 535.
172
Ibidem, vol. I, p. 387.
173
Ibidem, vol. I, p. 395–396.
174
Ibidem, vol. I, p. 384, 396.
175
Ibidem, vol. I, p. 391.
176
Ibidem, vol. II, p. 428.
177
Ibidem, vol. II, p. 427.
178
Ibidem, vol. I, p. 384. Vezi: Халиппа И. Материалы для истории
Кишинева в XVI–XVIII вв. // Труды БГУАК, vol. I, p. 171–233; Idem.
Документы XVII–XVIII вв., касающиеся вотчины села Буюкань,
ныне предместье г. Кишинева // Труды БГУАК, vol. II, p. 231–340; Idem.
Дополнительная серия документов XVII–XVIII вв., относящихся к
истории г. Кишинева // Труды БГУАК, vol. III, p. 321–394.
179
Труды БГУАК, vol. III, p. 522.
180
Ibidem, vol. p. 234–260, 392, 396.
181
Ibidem, vol. II, p. 432; vol. III, p. 429–441, 523.
182
Ibidem, vol. III, p. 514.
183
Ibidem, vol. I, p. 380.
184
Ibidem, vol. I, p. 388-390.
185
Ibidem, vol. II, p. 436, 438–443.
186
Ibidem, vol. III, p. 526.
187
Ibidem, vol. I, p. 376.
188
În adresare se menţiona: „Fiind preocupată de descrierea arheologică a
Basarabiei, Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor roagă persoanele interesate de antichităţi care dispun de orice informaţie despre monumentele vechi,
horodişti, movile, peşteri şi alte obiecte interesante pentru studierea Basarabiei din punct de vedere arheologic să le comunice Comisiei”. Ele erau rugate,
de asemenea, „să pună la dispoziţia Comisiei portrete ale oamenilor de stat,
savanţilor, scriitorilor şi ale altor persoane marcante, scrisori, autografe şi alte
obiecte valoroase care le aparţineau, cărţi editate în ţinut, manuscrise şi gravuri
vechi, cărţi domneşti şi documente ale domnilor Moldovei, arme vechi şi în
general obiecte de antichitate, confecţionate din piatră, oase, ceramică, ghips,
aramă, bronz, argint şi aur, precum şi osături şi fosile”. Vezi: Кишиневские
епархиальные ведомости, 1898, nr. 20. Partea neoficială, p. 665, 667.
189
Apud: Ploşniţă Elena. Op. cit., p. 174.
190
Труды БГУАК, vol. I, p. 377, 401, 408; vol. III, p. 511–515.
Din motive necunoscute, studiul lui I. Halippa privind Harta arheologică
169
170
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a Basarabiei nu a fost publicat în cele două volume de materiale ale acestui
congres – Труды одинадцатого археологического съезда в Киеве. 1899 год
(1901). Materialele publicate ale congresului includ două comunicări referitoare la Basarabia: Кнауэр Ф. И. Раскопки в Аккерманском уезде – Săpături
în judeţul Akkerman; Флоринский Т. Д. Происхождение и имя молдавских
валахов – Geneza şi numele valahilor moldoveni.
191
Ibidem, vol. III, p. 514. În literatură se afirmă că asemenea săpături
arheologice au mai fost efectuate pe moşiile satelor Stahnoie (judeţul Orhei),
Vălcineţi (Călăraşi). Vezi: Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău,
Universitas, 1993, p. 53.
192
Ion SURUCEANU (13.XII.1851, Chişinău –
18.XI.1897), arheolog, muzeolog. Şi-a făcut studiile
la Gimnaziul Regional din Chişinău (1861–1868),
apoi la gimnaziile din Odesa, s-a înscris la Institutul de Istorie şi Filologie din Hejin. Fiind un mare
pasionat iubitor de antichităţi şi cercetător al monumentelor arheologice din Basarabia şi de pe litoralul
nordic al Mării Negre şi efectuând în acest spaţiu un
şir de săpături, a colecţionat un număr enorm de materiale arheologice antice (antichităţi egiptene, amfore antice, vase greceşti şi romane, diferite obiecte de
sticlă, bronz, argint şi aur, monede antice printre care
multe exemplare foarte rare şi unicate). A fondat Muzeul de Antichităţi ale
Pontului Scitic din Chişinău (aproximativ la mijlocul anilor ’70 ai secolului
XIX). La începutul anului 1888, Mihail Kogălniceanu a luat cunoştinţa de exponatele muzeului şi a prezentat mai târziu o comunicare despre fondatorul
lui la una din şedinţele Academiei Romane. Activitatea amplă şi fructuoasă
în domeniul arheologiei şi istoriei litoralului nordic al Mării Negre şi participarea activă la mai multe congrese arheologice îi face un bun renume lui Ion
Suruceanu. Este ales membru titular al Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Kiev (1882), membru colaborator (1885) şi membru titular (1886)
al Societăţii de Arheologie a Rusiei din Sankt Petersburg, membru titular al
Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odesa (1886), membru de onoare al
Academiei Române (1888). Autor al mai multor lucrări pe problematică arheologică. Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 113–114;
Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 267–268; Colesnic
Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău, Universitas, 1993, p.126–129; Chetraru N. Primul arheolog basarabean – Ion C. Surucean. // http://cc.bingj.com/
cache.aspx?q=Ion+ Suruceanu. Accesat la 05.03.2011.
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Труды БГУАК, vol. I, p. 377.
Ibidem. Fiind conştienţi de valoarea ştiinţifică a fondurilor Muzeului
de Antichităţi ale Pontului Scitic din Chişinău, Academia de Ştiinţe din Petersburg şi Comisia Arheologică din Rusia au întreprins, imediat după decesul prematur al lui Ion Suruceanu, unele acţiuni în vederea păstrării acestor
colecţii. Preşedintele Comisiei Arheologice, contele A. Bobrinski, s-a adresat
către văduva arheologului basarabean, O. Surucean-Goronovici, cu rugămintea să cedeze colecţia guvernului ţarist pentru a o transmite spre păstrare unuia dintre cele mai mari muzee din Rusia. O. Surucean-Goronovici a
acceptat „să vândă întregul muzeu… dacă odată cu vânzarea el va intra în
gestiunea unuia dintre cele mai mari muzee”. În 1898, Ermitajul a informat
Comisia Arheologică că este disponibil „să procure din colecţia răposatului
I. C. Suruceanu acele obiecte care vor fi selectate de către custodele superior
al Secţiei Antichităţilor dl Kizeriţki şi care ar prezenta interes şi ar fi necesare
pentru completarea colecţiei Ermitajului”. La 20 ianuarie 1899 este emis decretul împăratului Rusiei prin care i se permitea O. Surucean-Goronovici să
vândă colecţia, propunându-i, totodată, „să întocmească un inventar detaliat
cu indicarea valorii fiecărui obiect stabilită de către specialişti”. S-a remarcat,
de asemenea, oportunitatea „de a găsi o modalitate şi a realiza toate obiectele”. Colecţia a fost evaluată de către cunoscutul specialist B.V. Farmakovski
(1870–1928), istoric al artelor, arheolog, specialist în domeniul arheologiei
antice, membru al Comisiei Arheologice din Rusia, membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe din Petersburg, care menţiona în raportul către Comisia
Arheologică că această colecţie trebuie procurată, însă din lipsa mijloacelor
financiare n-a fost cumpărată. În 1908, O. Surucean-Goronovici i-a încredinţat lui Ş. Gofman să vândă colecţia. În acelaşi an o parte din colecţie a fost
vândută la Berlin, care se păstrează în mai multe muzee ale oraşului, altă parte
– unui colecţionar din Odesa. Ulterior, obiecte ale colecţiei au fost procurate
şi de alţi colecţionari privaţi, precum şi de Muzeul Antichităţilor din Regiunea Herson. În anul 1918, Muzeul de Istorie al Universităţii din Perm a procurat colecţia lui A. Elterman (Эльтерман), dintre care cca 1500 de obiecte
arheologice făceau parte, conform afirmaţiei directorului muzeului A. Stabrovski, din colecţia lui Ion Suruceanu. În 1938, N. P. Lihaciov a predat colecţia
sa Ermitajului, care includea şi 8 obiecte din colecţia arheologului din Chişinău, procurate înainte de Primul Război Mondial de la un colecţionar din
Sankt Petersburg. Vezi: Власова Е. В. Музей И. К. Суручана в Кишиневе
(судьба коллекции) // Жебелевские чтения-I (научные чтения памяти
академика С.А.Жебелева). Конференции Центра антиковедения СПбГУ.
Тезисы докладов научной конференции 28–29 октября 1997 г. În: http://
193
194

172

173

Note și referințe biobibliografice

centant.spbu.ru; Федосеев Н. Ф. Керченский Музей Древностей, p. 14. În:
http://www.kerch-museum.com/userfiles/VDI.pdf; Редкие экспонаты. Маска
Фараона // Пермская Афиша, 21 ноября 2011. În: http://afisha.prm.ru.
195
Ploşniţă Elena. Op. cit., p. 174.
196
Ibidem; Труды БГУАК, vol. I, p. 377.
197
Труды БГУАК, vol. II, p. 429.
198
Ibidem, vol. I, p. 392, 400–401.
199
Alexandru STURDZA (18.XI.1791. Iaşi –
13.VI.1854, s. Manzâri, jud. Bender), fiul primului guvernator (1812–1813) al regiunii Basarabiei
Scarlat Sturdza, diplomat, filosof religios, publicist.
A obţinut studii superioare la universităţile din
Germania. Din 1809 este angajat în serviciul diplomatic al Rusiei. A activat în calitate de secretar al
Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, translator (poseda limbile greacă, latină, rusă, germană,
franceză şi română) al Cancelariei Armatei ruse
dunărene din Moldova şi Ţara Românească (1812–1813), reprezentant diplomatic al Împăratului Rusiei Aleksandru I în Elveţia (1813–1814), translator
la Ambasada Rusiei din Paris, participant la lucrările Congreselor privind
constituirea Sfintei Alianţe şi a redactat Actul de constituire a Sfintei Alianţe
(1814–1815). Din 1816 este membru al Comitetului ştiinţific al Ministerului Învăţământului, iar din 1818 – membru al Direcţiei generale a şcolilor a
Ministerului Învăţământului şi Afacerilor Religioase al Rusiei. S-a pronunţat în favoarea introducerii limbii române (moldoveneşti) în şcolile primare
din regiunea Basarabia. În 1821 a demisionat, pe motiv de sănătate, din toate
posturile ocupate, instalându-se cu traiul în or. Odesa. În 1828 este delegat
la Bucureşti pentru administrarea Cancelariei de campanie a ministrului de
externe al Rusiei în perioada războiului ruso-turc din anii 1828–1829 şi efectuarea reformei administrative în Principatul Moldovei şi Ţara Românească,
stabilind o strânsă conlucrare cu reprezentanţii acestor ţări şi contribuind la
elaborarea Regulamentelor organice. În 1929, după semnarea Tratatului de
pace ruso-turc de la Adrianopol, demisionează şi se instalează definitiv cu
traiul la Odesa, desfăşurând aici o vastă activitate ştiinţifico-literară, publică şi filantropică. Este unul dintre fondatorii Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odesa (1839), pe parcursul a 12 ani a fost vicepreşedinte al Societăţii Agricole din Sudul Rusiei, înfiinţată în 1828. În studiile sale abordează
şi tratează preponderent probleme de natură filosofico-religioasă şi bisericească, a desfăşurat o vastă activitate de propagare a ortodoxiei, considerând
că pilonii de bază ai societăţii constituie religia şi caracterul naţional. Poetul
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rus V. Jukovski l-a numit „al nostru Platon creştin”. Autor al unui număr
impunător de lucrări publicate în română, rusă, franceză, greacă, germană,
engleză. Opere selective: Опыт об основных законах природы человека и
общества (1811–1812); Considérations sur la doctrine et l’esprit de l’Eglise
orthodoxe (1816); Очерк христианской жизни и смерти (1841); Нечто о
философии христианской (1844); Oeuvres posthumes religieuses, historiques,
philosophiques et Litteraires (1858–1861) etc. În prefaţa lucrării Învăţăturile
religioase morale şi istorice, editată în 1842 la Iaşi, Mihail Kogălniceanu, membru al Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odesa (1941), nota: „Dar până şi
talentul dlui Sturdza, fiind cunoscut şi apreciat în Europa de tot ceea ce este
mai distins în litere şi ştiinţe, elogiile mele cu această ocazie nu ar fi decât de
prisos” Apud: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 24. Surse:
Babii A., Vrabie E. Alexandru Scarlat Sturza (1791–1854) // Revista de
Istorie a Moldovei, 1992, nr. 4, p. 64–66; Prezenţe basarabene în spiritualita
tea românească…, p. 263–266; http://www.portal-slovo.ru/history/35482.php;
Большая биографическая энциклопедия // http://www.doc.academic.ru/
nsf/enc_biography/117217; http://www. bogoslov.ru/bv/text/53981/index.html;
http://www.hrono.info/biograf/bio_s/sturdza_as/html;   http://old.portal-slovo.
ru/rus/history/84/6945. Accesate la 01.02.2011.
200
Pavel I. FIODOROV (15.I.1791 – 3.VII.1855), general. Şi-a făcut studii militare în cadrul Corpului de cadeţi din Sankt Petersburg, a participat în
războiul ruso-turc din anii 1806–1812 şi la luptele contra armatei franceze
conduse de Napoleon. A exercitat funcţiile de şef al poliţiei (din 1820) şi de
comandant (din 1833) al or. Nikolaev, gubernia Herson. În 1834 este numit
guvernator civil, iar în 1836 guvernator militar al Basarabiei, funcţie deţinută
până în 1854, ocupând concomitent (din 1835) şi postul de comandant al
or. Ismail. Periodic a exercitat interimatul general-guvernatorului Novorosiei
şi Basarabiei. În 1854 este numit senator. A contribuit la dezvoltarea economică şi la ridicarea unor obiecte de cult în Basarabia. Numindu-l „Potiomkin
al Basarabiei”, I. Halippa a caracterizat activitatea de guvernator a lui P. Fiodorov cu următoarele cuvinte: „Fiind de o energie excepţională, inteligent şi
priceput, lipsit de sentimentul şovinismului rus, el a putut schimba radical
înfăţişarea Basarabiei, activând în diferite domenii, atrăgând atenţia asupra
stării materiale a populaţiei, elaborând un şir de legi”. Apud: Griţco A. Ioan
Halippa. Contribuţii la cercetarea istoriei Basarabiei // Pergament, 1999, II,
p. 56. Sursă: Большая биографическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/27630. Accesat la 01.06.2011.
201
Mihail S. VORONŢOV (19/30.V.1782 – 6/18.XI.1856), conte, om de
stat, general-feldmareşal. Şi-a făcut studiile în Anglia. Începutul carierei militare este datat cu anul 1801. Participant, din 1809, al războiului ruso-turc din
174

175

Note și referințe biobibliografice

1806–1812 şi al războiului împotriva armatei napoleoniene (1812–1814), comandant al trupelor ruse
de ocupaţie din Franţa (1815–1818). În anii 1823
–1844 a exercitat funcţiile de general-guvernator
al Novorosiei şi rezident plenipotenţiar (din 1828
– general-guvernator) al Basarabiei. În 1844 este
desemnat rezident plenipotenţiar şi comandantşef al armatei ruse în Caucaz, conducând operaţiile de cucerire a acestui teritoriu. Contribuind la
dezvoltarea economică a Basarabiei, M. Voronţov
reprezenta totodată unul din promotorii activi ai
politicii de lichidare a autonomiei administrativteritoriale (1828) şi de rusificare a Basarabiei. Surse: Jarcuţchi I., Valcov S. Aspecte din istoria învăţământului public din Basarabia şi Transnistria (sec.
XIX – înc. sec. XX) // Revista de Istorie a Moldovei, 1992, nr. I, p. 70; Гросул
Я. С. Автономия Бессарабии в составе России (1812–1828 гг.) // Труды
по истории Молдавии. Кишинев, Штиинца, 1882, р. 193–197; Военная
энциклопедия. Под ред. В.Ф. Новицкого, в 18 томах. Том 7. Петербург,
1912, стр. 40-43; Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и
И. А. Ефрон. Том VII. С.-Петербург., 1892, стр. 222-223; http://www. hrono.info/biograf/bio_we/voroncov_ms.php. Accesat la 01.06.2011.
202
Труды БГУАК, vol. I, 381, 392, 400–401, 408; vol. II, p. 429, 431, 432;
vol. III, p. 509.
203
Ibidem, vol. I, p. 400.
204
Ibidem, vol. III, p. 524.
205
Ibidem, vol. I, p. 381, 384–385.
206
Ibidem, vol. II, p. 426, 428.
207
Ibidem, vol. II, p. 444.
208
Ibidem, vol. III, p. 511–512.
209
Ibidem, vol. II, p. 443.
210
Ibidem, vol. II, p. 445–446.
211
Ibidem, vol. III, p. 518–519, 520, 522, 535.
212
Ibidem, vol. I, p. 356, 382,401–402.
213
Constantin ERBICEANU (5.VIII.1838, Erbiceni, jud. Iaşi –
21.III.1913, Bucureşti), profesor de teologie, istoric. Studii: Seminarul de la
Socola (1850–1858), Facultăţile de Teologie şi Litere ale Universităţii din Iaşi
(1860–1864) şi Facultatea de Teologie din Atena (1865–1868), licenţiat în
1868. Profesor la Seminarul de la Socola (1868–1896), Seminarul „Central”
din Bucureşti (1886–1892), Facultatea de Teologie (1887–1903) a Universităţii din Bucureşti, decan al Facultăţii de Litere (1896–1900), şef de catedră
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(1897–1904) la aceeaşi facultate a Universităţii din Bucureşti. Membru corespondent (1890), membru titular (1900) al Academiei Române, membru de
onoare al Societăţii Literare din Constantinopol (1888) şi al Societăţii Literare
Medievale din Constantinopol (1889). A fost unul dintre primii elenişti care
a tradus şi publicat numeroase izvoare greceşti privitoare la istoria românilor.
A publicat studii privind trecutul bisericii din Moldova şi viaţa unor personalităţi ale culturii româneşti, printre care Cronicarii greci care au scris despre
români în epoca fanariotă (1888); Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a
catedralei mitropolitane din Iaşi (1888); Despre viaţa si activitatea mitropolitului Veniamin Costachi ca mitropolit al Moldovei (1888); Viaţa şi activitatea
şi scrierile Prea Sfinţitului Filaret Scriban, tratată din punct de vedere religios, moral şi literar (1892); Bibliografia greacă sau cărţile greceşti imprimate în
Principatele române în epoca fanariotă şi dedicate domnitorilor şi boierilor români (1903) etc. Surse: Enciclopedia României. Dr. C. Diaconovici. Tomul
II. Sibiu, 1900, p. 321; Maftei I. Personalităţi ieşene. Vol. 1. Chişinău, Universitas, 1992, p. 285–287; http://www. crestinortodox.ro/dictionarul-teologilorromani/constantin-erbiceanu-87384.html; http://biserica.org/WhosWho/
DTR/E/Constantin Erbiceanu.html. Accesate la 06.03.2011.
214
Alexandru BELDIMAN (cca 1760, Huşi?/Iaşi? – 1826). Studii, posibil, la Academia Domnească din Iaşi. A activat în funcţie de ceauş, serdar, paharnic, ispravnic de Neamţ, pârcălab de Galaţi, agă la Hârlău, mare postelnic
şi ispravnic la Iaşi. După izbucnirea răzmeriţei din martie 1821, se refugiază
în Basarabia, fiind în acelaşi an rechemat la Iaşi şi numit în Divan în calitate
de biv vel vornic, deoarece avea praxis şi ştiinţă. A făcut un mare număr de
traduceri, preponderent din franceză şi greacă. Este primul traducător român
al operei lui Homer Odiseea. Operă originală constituie cronica rimată Tragodia sau mai bine a zice jalnica Moldovei întâmplare după răzvrătirea grecilor,
1821, editată la Iaşi în 1861. Surse: Istoria literaturii moldoveneşti. Vol.1. De
la origini până la 1840. Chişinău, Ştiinţa, 1986, p. 471–481; Maftei I. Personalităţi ieşene. Vol. 1, p. 81.
215
Ioan BOGDAN (25.VII.1864, Şcheii Braşovului – 1.VI.1919, Bucureşti), lingvist şi filolog român, creator al filologiei slavo-române. Studii la Liceul din Braşov şi la Universitatea din Iaşi (1885), licenţiat în litere. A studiat
limbile slave la Viena, Sankt Petersburg, Moscova, Kiev şi Cracovia. Profesor
(din 1892), decan (în anii 1898, 1900, 1902, 1904, 1906, 1909, 1910 şi 1912)
al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. A fondat Comisia Istorică
a României pe lângă Ministerul Învăţământului şi Cultelor (1903–1910), a
editat volume de documente, cronici şi texte româneşti vechi. Membru corespondent (1892), membru titular (1903), vicepreşedinte (1910–1913, 1916–
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1919) al Academiei Române, membru al Societăţii de Istorie şi Antichităţi
din Moscova. A descoperit şi a cercetat numeroase manuscrise slavo-române,
în special lexicul documentelor slavo-române. Opere selective: Vechile cronici moldoveneşti până la Ureche (1891); Luptele românilor cu turcii. Cultura
veche română (1898); Originea voievodatului la români (1902); Despre cnejii
români (1903); Letopiseţul lui Azarie (1909); Documentele lui Ştefan cel Mare,
în 2 volume, (1913). Surse: Михаила Г. Иоан Богдан – основоположник
славяно-румынских исследований в Бухарестском университете //
Romanoslavica. XLIII, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, p. 35–47;
Dicţionar enciclopedic român. Vol. I. Bucureşti, 1962, p. 383.
216
Bogdan Petriceicu HASDEU, născut
Tadeu Hasdeu (26.II.1838, Cristineşti, jud. Hotin (azi Ucraina) – 25.VIII.1907, Câmpina, România), enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist,
publicist, istoric şi om politic, pionier în diferite ramuri ale filologiei şi istoriei româneşti, una
dintre cele mai mari personalităţi ale culturii
române din toate timpurile. Studii la gimnaziile din Kameneţ-Podolsk, Rovno şi Chişinău, la
Facultatea de Drept a Universităţii din Harkov,
frecventând de asemenea lecţiile la Facultatea
de Filosofie, Istorie şi Filologie (neterminate).
În 1857 s-a refugiat în Principatul Moldovei,
fiind numit membru al Tribunalului din Cahul. În 1858 s-a mutat la Iaşi, aici a lucrat în calitate de director al Bibliotecii Publice (actualmente biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”
(1859–1863), ocupând totodată postul de profesor la Şcoala Reală, apoi la
Gimnaziul din Iaşi. Între timp a pus bazele câtorva publicaţii: săptămânalul România (1858–1859), revistele Foaia de istorie română (1859), Foiţa de
istorie şi literatură (1859–1860), Din Moldova, numită în curând Lumina
(1862–1863). În 1863 se stabileşte la Bucureşti. Este numit membru al Comisiei istorice de cercetare a documentelor mănăstirilor închinate, editează
revista Arhiva istorică a României (1864–1868), în care sunt publicate documente de arhivă şi manuscrise de istorie a românilor, revista Traian, denumită
ulterior Columna lui Traian (1869–1877, 1882–1883). Între 1876 şi 1900 a
fost director al Arhivelor Statului din Bucureşti. În 1877 este ales membru
al Academiei Române, ulterior exercitând funcţiile de secretar (1879), vicepreşedinte şi preşedinte al Secţiei filologie-literare (1888–1889, 1901–1902),
vicepreşedinte al Academiei Române (1885–1886, 1887–1888, 1889–1892).
A desfăşurat o vastă activitate didactică, în 1874 începe faimosul său curs de
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filologie comparată la Universitatea din Bucureşti, ulterior fiind ales profesor titular (1878) şi decan al Facultăţii de Filologie (1882). Este ales membru
al Societăţii Arheologice Jagellone din Cracovia (1861), al Comitetului Arheologic din Copenhaga (1869), al Societăţii Lingvistice Italiene din Milano
(1878), al Societăţii Ştiinţifice Sârbe din Belgrad (1878), al Societăţii de Lingvistică din Paris (1882), al Societăţii Enciclopedice Române din Bucureşti
(1882), al Societăţii Imperiale Arheologice din Sankt Petersburg (1883), al
Societăţii Tradiţiilor Populare din Paris (1886), al Syllogului Filologic Elenic
din Constantinopol (1886), membru corespondent al Academiei Imperiale
de Ştiinţe din Sankt Petersburg (1883), membru al Societăţii Academice din
Sofia (1884), al Societăţii Neolingvistice Americane din Baltimore (1893), al
Academiei Regale Sârbe din Belgrad (1893), membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din New York (1895), al Asociaţiei Lingvistice Moderne Americane de la Universitatea Columbia de la New York (1897) etc. A publicat
mai mult de 100 de lucrări ştiinţifice şi volume literare – poezii, povestiri,
drame, pamflete, articole de publicistică. Opere selective: Arhiva istorică a
României, în 3 vol., (1865–1867); Istoria critică a Românilor, în 2 vol., (1873–
1875); Principii de filologie comparativă (1875); Cuvente den bătrâni, în 3 vol.,
(1878–1881); Etymologicum Magnum Romaniae, în 4 vol., (1886–1898) etc.
Surse: Enciclopedia României. Dr. C. Diaconovici. Tomul II. Sibiu, 1900,
p. 661; Cimpoi M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia.
Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Chişinău: ARC, 1997, p. 339; Academicieni
din Basarabia şi Transnistria…, p. 79–83; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 152–154; Istoria literaturii moldoveneşti. Vol. 2.
De la 1840 până la 1917. Chişinău, Ştiinţa, 1988, p. 328–375; Bobână Gh.
Hasdeu Bogdan Petriceicu – savant şi gânditor. 100 ani de la moarte //
Akademos, 2007, nr. 4 (8), p. 24–27.
217
Ioan NENIŢESCU (11.IV.1854, Galaţi – 23.II.1901, Buzău), om politic şi de cultură. Studii: Gimnaziul şi Şcoala comercială din Galaţi, Liceul din
Iaşi şi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi (1875), Facultatea
de Filosofie a Universităţii din Berlin (1878), doctor în filosofie şi pedagogie la Leipzig (1887). Profesor de istorie şi pedagogie la Şcoala normală de
institutori din Bucureşti, inspector general la Ministerul Instrucţiunii Publice, deputat de Covurlui, prefect de Constanţa (1888) şi al judeţului Tulcea
(1897–1900). Membru al Parlamentului României. Membru al Societăţii Literare „Junimea”, membru corespondent al Academiei Române (1896). Autor
al studiului De la românii din Turcia europeană, distins cu Premiul Academiei
Române, şi al unor volume de versuri. Surse: http://www.primaria-tulcea.ro/
parc/inenitescu.html; http://www.bvqu.ro/manifestare/2009/0400/ioan_nenitescu.paf. Accesate la 25.05.2011.
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Petru KUNIŢCHI (1774 – 1837, Odesa), protoiereu, slujitor al bisericii ortodoxe şi al învăţământului religios, colaborator activ al mitropolitului
Gavriil Bănulescu-Bodoni. A absolvit Seminarul Teologic din Poltava, unde a
lucrat în funcţie de profesor. În 1797 este hirotonit preot. În 1799 este numit
paroh al Catedralei din Ekaterinoslavl, iar mai târziu al celei din Odesa. În 1808
este numit preşedinte al Dicasteriei exarhiceşti din Iaşi şi rector al Seminarului
Teologic din Socola. A fost rector al Seminarului Teologic din Chişinău (1813–
1821), revenind apoi la postul de paroh al Catedralei din Odesa. A publicat
lucrarea Краткое статистическое описание Заднестровской области,
присоединенной к России по мирному трактату, заключенному с Портою
Оттоманскую в Бухаресте 1812 года (1813). Surse: Popovschi N. Op. cit.,
p. 73. Stadniţchii A. Gavriil Bănulescu-Bodoni, exarh al Moldovei şi Valahiei (1808–1812), mitropolit al Chişinăului (1813–1821). Chişinău, 2004,
p. 51–52 .
219
Spiridon N. PALAUZOV (16.VII.1818, Odesa – 12.VIII.1872, Pavlovsk), istoric. Familia Palauzov a jucat un rol de frunte în renaşterea mişcării de emancipare naţională a bulgarilor. Studii la un pension privat şi Liceul Richelieu din Odesa (1832–1841), apoi la universităţile din Heidelberg
şi München (1841–1844), unde a obţinut titlul de doctor în ştiinţe politice şi
economice. A continuat studiile la Moscova cu conferirea titlului de candidat în filosofie (1845), apoi de magistru în literatura slavă (Sankt Petersburg,
1952). A activat ca funcţionar cu misiuni speciale al Ministerului Învăţământului (1853–1858), fiind totodată delegat (1854–1856) la dispoziţia comandantului armatei ruse plasate în Principatul Moldovei, Ţara Românească şi
Basarabia, urmând să se ocupe cu problema bulgarilor. În continuare a lucrat ca cenzor în Comitetul de cenzură din Sankt Petersburg (1858–1861),
funcţionar cu misiuni speciale (1861–1864) al Departamentului Comerţului Extern, administrator al vămii din Varşovia (1864–1866), şeful secţiei de
codificare a Departamentului taxe vamale (1866), şeful Secţiei de secretariat
(1867–1868) a aceluiaşi departament al Ministerului Finanţelor. Membru titular al Societăţii Imperiale de Istorie şi Antichităţi din Moscova (1846), al
Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odesa (1862), al Societăţii Imperiale
de Arheologie şi al Societăţii Imperiale de Geografie, membru al Comisiei de
Arheografie (1868). Opere selective: Век Болгарского царя Симеона (1852);
Австрия со времени революции 1848 г. (1850); Юго-Восток Европы в XIV
в. (1857); Румынские господарства Молдавия и Валахия (1859); Реформы
и католичeская реакция в Венгрии (1860); Венгрия в современных ее
отношениях к Австрии (1861); Распространение христианства в
Болгарии (1870) etc. Surse: Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А.
Брокгауз и И. А. Ефрон. Том XXIIA. С.-Петербург., 1897, стр. 605-606;
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Большая биографическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.
nsf/enc_biography/98216; Биографический словарь // http://dic.academic.
ru/dic_nsf/biograf2/9794. Accesate la 13.05.2011.
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Труды БГУАК, vol. I, p. 419; vol. III, p. 548–549.
221
Ibidem, vol. I, p. 376.
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Aleksandr KOCIUBINSKI (20.X.1845, Chişinău – 13.V.1907, Odesa), filolog slavist, istoric. A
absolvit Gimnaziul Richelieu din Odesa (1863) şi
Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii din
Moscova (1868), magistru (1873), doctor (1877) în
filologie. A lucrat în calitate de profesor la Gimnaziul din Vladimir (1868–1869), ulterior la Gimnaziul
nr. 2 din Odesa, docent interimar (1871), profesor
(1877), profesor emerit (1896), decan al Facultăţii
de Istorie şi Filologie (1903) a Universităţii Novorossiisk din Odesa. Membru al Societăţii de Istorie
şi Antichităţi din Odesa (1883), al Societăţii Elene
„Sillogos” din Constantinopol, al Societăţii Regale Cehe pentru Ştiinţă din
Praga (1889), al Societăţii de Arheologie din Moscova (1990), al Academiei
Cehe de Ştiinţe şi Arte (1898). Unul dintre fondatorii Societăţii Istorico-Filologice a Universităţii Novorossiisk din Odesa (1889). Este distins cu premiile „Makariev” (1889) şi „Uvarov” (1900) şi Medalia de Aur „Uvarov” (1890)
ale Academiei de Ştiinţe din Rusia. Autor a peste 60 de lucrări, printre care
Сношения России при Петре Первом с южными славянами и румынами
(1872); Братья-Подобои и чешские католики в начале XVII в. (1873);
Мы и они (1711–1878). Очерки истории и политики славян (1878); К
вопросу о взаимных отношениях славянских наречий, т. 1–2 (1877–1878);
Начальные годы русского славяноведения. Адмирал Шишков и канцлер
гр. Румянцев (1887– 1888); Граф А.М. Остерман и раздел Турции. Из
истории восточного вопроса. (1899) etc. Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 91–93; Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 155;
Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Том
XVI. С.-Петербург., 1895, стр. 466; http://www.bessarabia.ru/intel.14.htm;
Биографический словарь // http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/7447.
Accesate la 06.05.2011.
223
Труды БГУАК, vol. I. 378, 380–381, 384, 412, 416, 418, 419; vol. II, p.
431, 465, 471; vol. III, p. 544.
224
Alexandru D. XENOPOL (23.III.1847, Iaşi – 27.II.1920, Bucureşti),
istoric, sociolog, economist, filosof. Studii la Şcoala Trei Ierarhi, Liceul Naţional şi Academia Mihăileană din Iaşi, după care au urmat cele universitare
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de filosofie, drept şi istorie (1867–1871), culminând
cu obţinerea doctoratului în drept la Berlin şi a celui
în filosofie la Giessen (1871). A activat în calitate de
profesor de liceu la Iaşi (1871–1876) şi de prim-procuror al Tribunalului din acelaşi oraş (1876–1878).
În 1878 obţine Catedra de istorie a românilor, iar în
1891 Catedra de istorie universală la Universitatea din
Iaşi, funcţie deţinută până în 1915, rector al aceleiaşi
universităţi (1898–1901). Între anii 1894–1903 şi, respectiv, 1906–1908, la Iaşi, conduce revista Arhiva. În
1915 se mută la Bucureşti. Membru titular al Academiei Române (1893) şi al
Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice din Paris (1914), membru de onoare
al Societăţii de Arheologie din Bruxelles (1900) şi al Societăţii Academice din
Cernăuţi (1901), membru al Institutului Internaţional de Sociologie (1903),
vicepreşedinte al Societăţii de Sociologie din Paris (1916). Opere selective:
Etudes historique sur le peuple roumain (1887); Istoria românilor din Dacia
Traiană, în 6 volume, (1888–1893); Histoire des Roumains de la Dacie Trajane depuis les origines jusqu’a l’Union des Principautés en 1859, în 2 volume,
(1896); Istoria românilor din Dacia Traiană, în 13 volume, (1896–1912); Les
principes fondamentaux de l’histoire (1899); Principiile fundamentale ale istoriei (1900); La thėorie de l’histoire ( 1908); Românii şi Austro-Ungaria (1914)
etc. Surse: Maftei I. Personalităţi ieşene. Vol. 2. Chişinău, Universitas, 1993,
p. 390–391; Dicţionar de istorie…, p. 397; Dicţionar enciclopedic român.
Vol. IV. Bucureşti, 1966, p. 921-922; www.academicion.ro/article/28761/
Alexandru_D_Xenopol. Accesat la 12.05.2011.
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Труды БГУАК, vol. II, p. 474.
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Nicolae Nicolae BANTÂŞ-KAMENSKI (16/27.XII.1737, Nejin, gub.
Kiev – 20.I/1.II. 1814, Moscova), arheograf, istoric. Sofia, bunica lui Nicolae N.
Bantâş-Kamenski, împreună cu fiul său Nicolae Constantin Bantâş a emigrat,
la propunerea lui Dimitrie Cantemir (cu care se afla în relaţii de rudenie), în
1711, din Moldova în Rusia. Căsătorindu-se cu Ana,
fiica lui Stepan Constantin Zertis-Kamenski, de origine român, translator de limbi orientale al hatmanului Mazepa, Nicolae Constantin Bantâş a adăugat
la numele său de familie numele soţiei Kamenski.
Nicolae N. Bantâş-Kamenski şi-a făcut studiile la
Şcoala elenă din Nejin, Academia Movileană din
Kiev (1745–1754), Academia slavono-eleno-latină
din Moscova (1754–1758) şi la Universitatea din
Moscova, unde a audiat lecţii de matematică, fizică,
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istorie, limba franceză. A lucrat în calitate de arhivar (din 1762), adjunct al
directorului (din 1765), director-secund (din 1783) şi director (din 1800) al
Arhivei din Moscova a Colegiului (Ministerului) Afacerilor Externe. Lucrări
arheografice selective: Историческая выписка из всех дел, происходивших
между Российскою и Турецкою империями, с 1512 по 1700 год; Описание дел
греческих духовных и светских лиц, бывших в России, китайского двора,
Молдавии и Валахии (1897); Описание дел турецкого двора пограничных
с Польшею, сербских и других славянских, грузинских и имеретинских, а
также азиатских; Сокращенное дипломатическое известие о взаимных
между российскими монархами и европейскими державами посольствах,
переписках и договорах, хранящихся в государственной коллегии ино
странных дел в московском архиве, с 1481 по 1800 г., в 4-х томах; Собра
ния государственных грамот и договоров, ч. 1 (1813); Обзор внешних
сношений России по 1800 г., в 3-х томах (1894) etc. În 1783 a editat, în propria traducere, lucrarea lui Т.З. Беер История о жизни и делах молдавского
господаря князя Константина Кантемира, fiind autorul arborelui genealogic al Cantemireştilor. Surse: Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII–XVIII. Coordonator şi redactor ştiinţific, acad. A. Eşanu. Chişinău, Ştiinţa 2008,
p. 29–43; Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А.
Ефрон. Том III. С.-Петербург., 1891, стр. 12-13; Биографический словарь
// http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/1004; http://www.bessarabia.ru/intel11.htm; Большая биографическая энциклопедия // http://dic.academic.
ru/dic.nsf/enc_biographi/7834. Accesate la 12.06.2011.
Dimitrie Nicolae BANTÂŞ-KAMENSKI (5/16.XI.1788, Moscova –
25.I/6.II.1850, Sankt Petersburg), istoric, arheograf, om de stat. Fiul lui Nicolae Nicolae Bantâş-Kamenski. A obţinut studii în familie (ulterior a audiat
şi lecţii universitare), însuşind limbile franceză, engleză, germană, italiană
şi latină. A studiat diplomaţia, făcând cu această ocazie extrase din scrisorile diplomatului Antioh Cantemir din Londra şi
Paris. În 1801 s-a angajat ca traducător la Arhiva
din Moscova a Ministerului Afacerilor Externe.
În 1808 este delegat cu o misiune diplomatică
în Serbia, efectuând astfel o călătorie prin patria
istorică – Ţara Moldovei. În 1814 este transferat
cu serviciul la Ministerul de Externe, fiind delegat la Paris şi Viena. Din 1816 a activat în cadrul cancelariei guvernatorului Malorosiei N. G.
Repnin, ca funcţionar cu misiuni speciale, apoi
în calitate de administrator al cancelariei (din
1821). Guvernator civil al guberniei Tobolsk
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(1825–1828) şi al guberniei Vilno (1836–1838). Membru al Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Moscova (1823), al Societăţii Naturaliştilor din Moscova, asociat (membru) al Societăţii Regale a anticarilor arctici din Copenhaga
(1843). Opere selective: Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию
(1810); Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в
царствования Петра Великого, в 2-х томах (1813); История Малой
России от присоединения её к Российскому государству до отмены гет
манства, с общим введением, приложением материалов и портретами,
в 4-х томах (1822); Словарь достопамятных людей русской земли, в 5
томах (1836), дополнения в 3-х томах (1847); Биографии российских
генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов, в 4-х томах (1840–1841)
etc. Surse: Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А.
Ефрон. Том III. С.-Петербург., 1891, стр. 12-13; http://www.bessarabia.ru/
intel11.htm; Большая биографическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biographi/7831. Accesate la 12.06.2011.
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Vladimir A. ULIANIŢKI (1855, Moscova
– 1917) jurist, specialist în dreptul internaţional.
A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din
Moscova, magistru (1883), doctor (1900) în drept
internaţional. A activat în calitate de colaborator
la Arhiva Principală din Moscova a Ministerului
Afacerilor Externe (din 1878), docent la Universitatea din Moscova (1885–1899), docent (1899)
şi profesor (din 1900) la Universitatea din Harkov
şi la Universitatea din Tomsk (din 1901), fiind ales
şi preşedinte al Societăţii juridice de pe lângă universitate. Din 1912 activează la Universitatea din Kazani. Opere selective:
Очерки дипломатической истории Восточного вопроса. Дарданеллы,
Босфор и Черное море в XVIII в. (1883), distinsă cu Premiul Uvarov al Academiei de Ştiinţe din Rusia (1885); Материалы для истории отношений
между Молдавией, Валахией, Польшей и Россией в XIV–XV вв. (1887);
Русские консульства за границей в XVIII в., în 2 volume, (1899), distinsă
cu Premiul Uvarov al Academiei de Ştiinţe din Rusia; Черное море в XVIII в.:
Очерки дипломатической истории Восточного вопроса (1911) etc. Surse:
Биографический словарь // http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/12049.
Уляницкий В. А. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII веке. М.:
Тип. А. Гатцули, 1883 // http://runivers.ru/lib/book3066/9674/. Accesate la
12.06.2011.
228
Труды БГУАК, vol. I, p. 411–419; vol. II, p. 465–474; vol. p. 541–548.
229
Ibidem, vol. III, p. 544.
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Ioan C. BIANU (8.IX.1856, Făget, jud. Alba
– 13.II.1935, Bucureşti), filolog şi bibliograf, fondator
al şcolii române de biblioteconomie şi bibliografie. A
absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, apoi şi-a continuat studiile la Milano, Madrid şi
Paris. Profesor de limba şi literatura română la Liceul
„Sfântul Sava” şi şef al Catedrei de istorie a literaturii
române la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, director al Bibliotecii Academiei
Române (din 1884), înzestrând-o cu un număr mare
de manuscrise, cărţi şi periodice. Membru corespondent (1887), membru titular (1902), secretar general (1927–1929), preşedinte (1929–1932) şi vicepreşedinte (1932–1935) al Academiei Române. A coordonat elaborarea lucrărilor de bibliografie Bibliografia românească veche,
1508–1830, în 3 vol. (1903–1936) şi Catalogul manuscriptelor româneşti, în
3 vol. (1907–1931). Este unul dintre autorii principali ai reformei ortografice
din 1904 a Academiei Române. Sub îndrumarea lui Ion Bianu s-a organizat
primul Congres naţional al bibliotecarilor (1924) şi prima Asociaţie a Bibliotecarilor din România (1924), al cărei preşedinte a devenit. Surse: Dicţionar
enciclopedic român. Vol. I. Bucureşti, 1962, p. 351; http://www. academicion.
ro/article/19302/Ion_Bianu. Accesat la 12.05.2011.
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Zamfir ARBORE-RALLI (14.II.1848, Cernăuţi – 04.IV.1933, Bucureşti), om public, publicist, militant socialist, militant al mişcării naţionale din
Basarabia. Şi-a făcut studiile la gimnaziile din Chişinău, Nikolaev şi Moscova, la Facultatea de Medicină a Universităţii din Moscova (1865–1866), transferându-se ulterior la Academia Militară Medico-Chirurgicală din Sankt Petersburg. Implicat în mişcarea revoluţionară studenţească, în 1869 este arestat
şi întemniţat în fortăreaţa Petropavlovsk din Petersburg, de aici este eliberat
în 1870 datorită cauţiunii depuse de principele Constantin Moruzi şi trimis
în Basarabia sub supravegherea poliţiei. În 1871 emigrează în Europa Occidentală, stabilindu-se în Elveţia, unde îşi continuă
studiile la Universitatea din Zürich (1871–1873).
Aderă la mişcarea socialistă internaţională. Fondator şi membru al colegiilor de redacţie ale revistelor
Работник (1875) şi Община (1878). În 1878 trece
în România, obţinând în 1886 cetăţenia română. A
colaborat la multe publicaţii din ţară (Românul, Telegraful, Telegraful român, Corespondenţa română)
şi din străinătate. A activat la Arhivele Statului, Serviciul statistic al primăriei din Bucureşti, la Şcoala
230
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Superioară de Război (din 1900). Autor al studiilor Basarabia în secolul al
XIX-lea (1898), premiată de Academia Română, Dicţionar geografic al Basarabiei, apărut în seria Dicţionarele geografice ale provinciilor române în afară
de Regat (1904) şi al unor lucrări publicistice de memorialistică. Surse: Istoria
literaturii moldoveneşti. Vol. 2, p. 548–558; Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău, Museum, 2002, p. 4–21; Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească…, p. 34–35.
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Nicolae IORGA (6/18.VI.1871, Botoşani – 27.XI.1940, Strejnic, jud. Prahova),
istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist. Studii gimnaziale la
Botoşani şi la Liceul Naţional din Iaşi (1888),
într-un an absolveşte Facultatea de Litere şi
Filosofie a Universităţii din Iaşi (1889), cu diploma magna cum laude. Studiile superioare
le desăvârşeşte în străinătate, la Înalta Şcoală de Ştiinţe Politice din Paris (1892), apoi la
Berlin şi Leipzig, unde şi-a luat doctoratul în
filosofie (1893). Debutul activităţii pedagogice
este marcat cu funcţia de profesor suplinitor
(1894), titular la Catedra de istorie a Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi
(1895), este ales decan (1928) al Facultăţii de
Litere şi Filosofie şi rector (1929) al Universităţii din Bucureşti. Organizează
la Vălenii de Munte cursuri de vară, acestea luând denumirea de Universitatea Populară N. Iorga (astăzi Muzeu memorial). A fondat Institutul de Studii
Sud-Est Europene (1914), Institutul de Studii Bizantine, Institutul de Istorie
Universală, înfiinţând totodată instituţii româneşti în străinătate (Şcoala Română de la Paris, Casa Română de la Fontenay-aux-Rosses, Casa Română
din Veneţia şi altele). S-a implicat activ în viaţa politică, fiind preşedinte al
Partidului Naţionalist-Democrat (1910–1940), deputat (1907), preşedinte
al Adunării deputaţilor (1919–1920), senator (1939), titular al Ministerului
de Interne, Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, ministru de stat,
prim-ministru (1931–1932). Savant de renume mondial, a avut o activitate
ştiinţifică prodigioasă, fiind autorul a 1 003 volume, 12 755 de articole şi studii, 4 963 recenzii. A editat şi condus numeroase ziare şi reviste (Neamul românesc, Revista istorică, Revue Historique du Sud-Est-Européen, Sămănătorul
etc.). Membru corespondent (1893) şi membru titular (1910) al Academiei
Române, preşedinte al Secţiunii de Istorie a Academiei (1924-1927). A primit titlul de Doctor Honoris Causa al universităţilor din Strasbourg (1919),
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Cernăuţi (1920), Lyon (1923), Geneva (1926), Vilaius (1929), Oxford (1930),
Paris (1931), Bratislava (1932), Roma (1933), Iaşi (1936), Alger (1939). După
cum a afirmat George Călinescu, N. Iorga a jucat în cultura românească, în
primele decenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”. Opere selective: Studii şi
documente cu privire la istoria românilor, 31 vol., (1901–1916); Istoria Imperiului Otoman, 5 vol., (apărută în limba germană - Geschichte des osmanischen
Reiches - 1908–1913); Istoria românilor, 10 vol., (1936–1939); Histoire des Roumains et de la romanité orientale (1937–1945); Histoire de la vie byzantine,
3 vol., (1934); Dezvoltarea aşezămintelor politice şi sociale în Europa, 3 vol.,
(1920–1922); Elemente de unitate ale lumii medievale, moderne şi contemporane, 3 vol., (1921–1922); Essai de synthèse de l’histoire de l’humanité, 4 vol.,
(1926–1928); Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, 2 vol., (1901);
Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688 (1904); Istoria literaturii
româneşti în veacul al XIX-lea, de la 1821 înainte. În legătură cu dezvoltarea
culturală a neamului, 3 vol., (1907–1909); Istoria literaturii româneşti, 3 vol.,
(1925–1926, 1933); Istoria literaturii româneşti contemporane (1934) etc. Sur
se: Dicţionar de istorie…, p. 215–216; Theodorescu Barbu. Nicolae Iorga.
1871–1940. Biobibliografie. Bucureşti, 1976; Nicolae Iorga. O viaţă de om
aşa cum a fost. Vol. I-III. Chişinău, 1991; Dicţionar enciclopedic român.
Vol. II. Bucureşti, 1964, p. 851-852.
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Marian S. Nunta la români. Studiu istorico-etnografic. Bucureşti, 1890;
Idem. Naşterea la români. Studiu etnografic. Bucureşti, 1892; Idem. Înmormântarea la români. Studiu etnografic. Bucureşti, 1892; Idem. Vrăji, farmece
şi desfaceri. Bucureşti, 1993; Idem. Sărbătorile la români. Vol. I-III. Bucureşti, 1898–1901; Șăinenu L. Basmele române în comparaţiune cu legendele
antice clasice şi în legătură cu basmele popoarelor învecinate şi ale tuturor
popoarelor romanice. Studiu comparativ. Bucureşti, 1895.
Simeon Florea MARIAN (1.IX.1847, Ilişeşti, Suceava – 11.IV.1907,
Suceava), folclorist şi etnograf, preot. Studii secundare la Gimnaziul din Suceava, la gimnaziile greco-catolice Năsăud şi Beiuş (1871), studii superioare la Institutul Teologic Ortodox din Cernăuţi (1871–1875). Preot la Poiana
Stampii (1875–1877), Voloca (1877) şi Siret (1878–1883), profesor de religie
şi de limbă română la Şcoala Poporală şi la Şcoala Reală inferioară din Siret
(1879–1883), profesor de religie şi de ştiinţe naturale la Gimnaziul ortodox
din Suceava (1893–1907), protopresbiter (1903). Colaborează la Revista ilustrată, împreună cu T. Stafanelli la Revista politică şi-i asigură editare între 1886
și 1891. Primele publicaţii le semnează în anii de studii în gimnaziu. Membru titular al Academiei Române (1881), membru al Societăţii Geografice din
România, al Societăţii Istorice Române din Bucureşti şi al Comisiei pentru
conservarea monumentelor istorice din Viena, membru de onoare al mai
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multor societăţi culturale (Societatea Academică
Literară „România Jună” din Viena, societăţile
„Junimea” şi „Dacia” din Cernăuţi etc.). A pus
bazele cercetării ştiinţifice a folclorului. Pe lângă
culegeri de folclor din toate ţinuturile locuite de
români, a elaborat studii despre sărbători, datini
româneşti, ornitologie, cromatică etc. Opere selective: Cromatica poporului român. Discurs de
recepţie (1882); Ornitologia poporană română,
2 vol., (1883, premiată de Academia Română);
Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor. Studiu folcloristic (1903); Legendele Maicii
Domnului. Studiu folcloristic (1904) etc. A editat din manuscrisele lui Vartolomeu Măzăreanul: Condica sfintei mănăstiri Voroneţul (1900); Condica sfintei
mănăstiri a Solcăi (1902) Surse: Enciclopedia României. Dr. C. Diaconovici.
Tomul III. Sibiu, 1904, p. 206-207; http://www.crestinortodox.ro/dictionarulteologilor-romani/florea-simeon-marian-87501.html; http://www.gcosbucnasaud.ro/3.html. Accesate la 13.05.2011.
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Istoriile lui Erodot. Vol. I, Berlin. 1894; Opurile lui Caiu Corneliu
Tacitu. Sibiu, 1871; M. Tulliu Cicerone. Filipicelle sau discursurile contra
lui M. Antoniu. Bucureşti, 1877; Titus Livius. Istoria romană. Tom. II. Cărţile VII–X. Bucureşti, 1901 etc.
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Dimitrie A. STURDZA (10. III. 1833, Miclăuşeni, jud. Iaşi – 8. X.
1914, Bucureşti), om politic, istoric, economist. Studii la Academia Mihăileană din Iaşi, apoi la universităţile din Berlin, Jena, München, Freiburg,
Göttingen şi Bonn. Cariera politică o începe ca secretar al Divanului ad-hoc
din Moldova (1857), după care a urmat cea de agent diplomatic al României la Constantinopol (1868–1870), de titular
al ministerelor de Agricultură; Comerţ; Lucrări Publice; Finanţe; Externe; Interne; Culte
şi Instrucţiune Publică; Agricultură, Industrie,
Comerţ şi Domenii; de Război; de 4 ori primministru al României (între anii 1895–1909). A
ocupat funcţii elective de deputat (1866–1876),
senator (1876–1909) şi preşedinte al Senatului
(1897). Membru fondator (1875) şi preşedinte
(1892–1909) al Partidului Naţional Liberal. A
devenit o autoritate recunoscută în numismatica românească. Activitatea academică s-a caracterizat prin contribuţia esenţială la întregirea

COMISIA GUBERNIALĂ ŞTIINŢIFICĂ A ARHIVELOR DIN BASARABIA
Ion JARCUŢCHI

patrimoniului ştiinţific, cultural şi naţional al Academiei Române, al cărui
membru titular a fost ales în 1871. Ca secretar şi preşedinte (1882–1884) al
Academiei Române a asistat publicarea colecţiilor de documente istorice făcute de Constantin Hurmuzachi (30 de volume, 1876–1897), precum şi alte
acte şi documente. Opere selective: Convenţiunea cu Rusia (1877); Basarabia
şi Dobrogea (1878); Bibliografia numismaticii româneşti (1879); Chestiunea
naţională (1894); L’Europe, la Russie et la Roumanie (1898); Însemnătatea
divanurilor ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti în istoria renascerii României (1912)
etc. Surse: Maftei I. Personalităţi ieşene. Vol. 2, p. 307–308; Enciclopedia
României // http://enciclopediaromaniei.ro; http://www.acad.ro/membri_ar/
membri_s.htm; http://www.util21.ro/util21/prim-ministru romania-istoric.
htm. Accesate la 16.05.2011.
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Ghenadie PETRESCU (III.1836, Bucureşti – 31.VIII.1918, Bucureşti), mitropolit-primat. Studii la şcolile de la bisericile Stelea şi Domniţa
Bălaşa din Bucureşti. Frate în mănăstirea Căldăruşani (1854–1857), tuns în
monahism în martie 1858, ierodiacon la Catedrala mitropolitană (1858), arhidiacon (1867), ieromonah (1869), mare eclesiarh şi protosinghel (1870), arhimandrit (1873), arhiereu – vicar pe seama Episcopiei Argeşului (1875), locţiitor de episcop la Argeş (1875–1876), episcop eparhiot tot acolo (din 1876),
mitropolit primat (1893–1896). Stabilit la Căldăruşani, unde a ajuns stareţ pe
viaţă (1905). Ca episcop s-a ocupat de refacerea multor biserici din eparhie,
a sprijinit multe societăţi culturale şi filantropice, a întreţinut studenţi la învăţătură, a ajutat editarea colecţiei de documente privitoare la istoria modernă a României. Surse: http://biserica.org/GenadiePetrescu.html; http://www.
pravenc,ru/text/162096/html. Accesate la 16.05.2011.
237
Dimitrie C. STURDZA-SCHEIANU (19.V.1839, Iaşi – 6.II.1920, Bu
cureşti), istoric, om politic, membru de onoare al Academiei Române (1907).
Sursă: http://www.acad.ro/membri_ar/membri_s.htm. Accesat la 16.05.2011.
238
Eudoxiu HURMUZAKI (29.IX.1812, Cernăuca, Cernăuţi – 29.I/10.
II. 1874, Cernăuţi), istoric şi om politic, militant pentru drepturile românilor
din Imperiul Habsburgic. Iniţiatorul Colecţiei Hurmuzaki, culegere de documente privind istoria românilor, publicată de Academia Româna, începând
din 1887 (44 volume, din care 11 conţin documente adunate de E. Hurmuzaki). Membru titular al Societăţii Academice Române (1872). Surse: Enciclopedia României. Dr. C. Diaconovici. Tomul II. Sibiu, 1900, p. 737–738;
Dicţionar enciclopedic român. Vol. II. Bucureşti, 1964, p. 733; Dicţionar de
istorie…, p. 208.
239
Grigore TOCILESCU (26.X.1850, Fefelei, Prahova – 18.IX.1909, Bucureşti), istoric, arheolog, epigrafist şi folclorist. Studii la Gimnaziul din Ploieşti, Liceul „Sfântul Sava” din Bucureşti, după care urmează cele universitare
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la Praga şi Viena. Obţine titlul de doctor în filosofie
şi de licenţiat în drept roman. Profesor la Universitatea din Bucureşti (din 1881), director al Muzeului
Naţional de Antichităţi (astăzi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”), secretar general la Ministerul
Învăţământului şi senator. Membru titular al Academiei Române (1890). A contribuit esenţial la valorificarea moştenirii ştiinţifice a lui Dimitrie Cantemir, descoperind la Moscova şi Sankt Petersburg
manuscrise ale mai multor opere ale acestui gânditor şi pe care le-a publicat la Bucureşti. Ca folclorist a publicat, în colaborare,
o vastă culegere folclorică. Este unul din primii istorici care s-a ocupat de studiul civilizaţiilor de pe teritoriul fostei Dacii. Autor al lucrărilor Dacia înainte
de Romani (1880), 534 documente istorice slavo-române din Țara Românească
şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul.1346–1603. (1931). Contribuie la elaborarea şi editarea Marelui Dicţionar Geografic al Românei, 5 volume
(1898–1902). Surse: Dicţionar enciclopedic român. Vol. IV. Bucureşti, 1966,
p. 678; http://scoli.didactic.ro/detalii/alte-date/grigore_tocilescu; http://www.
cantemir.cozmilici.info/lucrarile-lui-dimitrie-cantemir/; http:// www.critube.
com/sociologie/psihologie/comunicare/IZVOARE-SCRISE-CU-ACCESIBILITA
52675. php. Accesate la 17.05.2011.
240
Alexandru ODOBESCU (23.I.1834, Bucureşti – 10.XI.1895, Bucureşti), istoric-arheolog, istoric al artelor şi culturii, eseist prozator. Studii la
Liceul Sfântul Sava din Bucureşti (1850), College de France din Paris (1850–
1853), în 1853 îşi susţine bacalaureatul în litere şi îşi continuă studiile la Facultatea de Litere a Universităţii Sorbona (1853–1855), unde se interesează de
arheologie şi antichităţile clasice. Reîntorcându-se în 1855 în ţară, începe cariera în funcţia de şef de masă la Postelnicie, în 1857 este numit Șef al biroului
francez al Secretariatului de Stat, apoi procuror la Curtea de Apel din Bucureşti
(1859), director al Departamentului Valahia al Ministerului Cultelor și Instrucţiunii Publice (1862),
ulterior numit ministru al acestui minister (1863),
apoi al Ministerului Afacerilor Externe, dar în curând demisionează. În 1860 este numit membru al
Comisiei documentare de adunare a materialelor
pentru elaborarea istoriei naţionale. În 1861 scoate
la Bucureşti Revista română pentru ştiinţe, litere şi
arte. Comisar (1865–1867) al României la Expoziţia universală din Paris, la care a fost expus şi tezaurul de la Pietroasa, director al Teatrului National
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(1874–1876). În 1880 se stabileşte cu familia la Paris, unde exercită funcţia de
secretar de legaţie (până în 1885). Director al Şcolii Normale Superioare (din
1891). Membru titular (1870), secretar general (1879) al Academiei Române,
membru corespondent al Institutului Arheologic din Roma (1873). Membru
al Comisiei pentru publicarea documentelor Hurmuzaki şi al Comisiei pentru examinarea traducerilor din autorii elini (din 1874). Din acelaşi an ține
cursul de arheologie la Universitatea din Bucureşti. Opere selective: Cântecele
poporane ale Europei Răsăritene, mai ales în raport cu ţara, istoria şi datinile românilor (1861); Istoria arheologiei. Studiul introductiv la această ştiinţă
(1877), distinsă cu Premiul Academiei Române; Scrieri literare şi istorice, vol.
I–III (1887); Le Trésor de Pétrossa. Étude sur l’orfèvrerie antique, vol. I–III,
(1887–1900), pierdut de România prin mutarea tezaurului la Moscova (1916)
etc. Surse: Enciclopedia României. Dr. C. Diaconovici. Tomul III. Sibiu,
1904, p. 441; Dicţionar enciclopedic român. Vol. IV. Bucureşti, 1965, p. 567568; http://www.autorii.com/scriitori/alexandru-odobescu; http://artzone.ro/
literatura/scriitori/alexandru_odobescu.html. Accesate la 19.05.2011.
241
Nerva HODOS (1869, Baia de Cris, jud. Hunedoara – 1913), istoric şi
bibliograf. A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Din 1891
este încadrat la Biblioteca Academiei Române, la modernizarea căreia a contribuit esenţial. În 1903 şi 1904 a editat „Revista bibliografică”. A elaborat (în
colaborare cu Ioan Bianu) Bibliografia românească veche. 1508–1830 şi (împreună cu Al. Sadi-Ionescu) Publicaţiunile periodice româneşti, a participat
la realizarea colecţiei de documente Hurmuzaki. Surse: http://www.crispedia.
ro/Nerva_Hodos; http://www,edusoft.ro/rol/Nerva%20 Hodos.php. Accesate la
12.05.2011.
242
Труды БГУАК, vol. II, p. 456–464; vol. III, p. 539–541.
243
La şedinţa Comisiei din 19 septembrie 1898 s-a luat decizia ca publicaţiile recepţionate de la comisiile guberniale ştiinţifice ale arhivelor din Rusia
să fie repartizate membrilor Comisiei chişinăuiene spre studiere, ei urmând
să prezinte note informative privind conţinutul acestor publicaţii, îndeosebi
conţinutul articolelor care puteau servi drept călăuză pentru Comisia chişinăuiană şi să-şi expună opiniile referitor la utilitatea folosirii metodelor de activitate aplicate de comisiile similare din alte gubernii. Vezi: Труды БГУАК,
vol. I, p. 377.
244
Ibidem, vol. II, p. 433.
245
Ibidem, vol. III, p. 510.
Iosif NANIESCU (27. VII.1820, Răzălăi, jud. Soroca – 26.I.1902, Iaşi),
mitropolit. În 1831 vine la Iaşi, de unde în 1833 se mută la Buzău. Studii la
Seminarul din Buzău (1836-1940) şi la Colegiul „Sfântul Sava” din Bucureşti
(1947). Călugărit (1835). Egumen la mănăstirile Serbăneştii Morunglavului,
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jud. Vâlcea (1849–1857) şi Giseni Dâmboviţa (1857–1863), „curator” la mănăstirea Sărindar din Bucureşti (1863–1864). Profesor la Gimnaziul „Gh. Lazăr”
(1864–1866), Liceul „Matei Basarab” (1866–1873), Şcoala Normală (1867–
1873), director la Seminarul Central (1870–1871) toate în Bucureşti. În 1873
este ales episcop la Argeş, iar în 1875 mitropolit al Moldovei. În timpul păstoririi lui s-a zidit şi pictat Catedrala mitropolitană (1881–1887), s-au restaurat
bisericile „Sfinţii Trei Ierarhi” şi „Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi. În 1888 este
ales membru de onoare al Academiei Române, căreia i-a dăruit bogata sa bibliotecă, cu peste 10 000 de cărţi, peste 300 tipărituri vechi româneşti, numeroase
manuscrise şi două lăzi cu documente. A tipărit câteva lucrări, predici şi discursuri. A avut legături permanente cu Basarabia, întreţinând corespondenţă
cu oamenii de cultură şi susţinând material pe studenţii basarabeni la Iaşi şi
Kiev. Surse: Academicieni din Basarabia şi Transnistria…, p. 94–95; Prezenţe
basarabene în spiritualitatea românească…, p. 210–211; Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău: Universitas, 1993, p. 92–95; Maftei I. Personalităţi
ieşene. Vol. 2, p. 70–71; Enciclopedia României. Dr. C. Diaconovici. Tomul
II. Sibiu, 1900, p. 874; http://mihailmaster. wordpress.com//2007/07/03/mitropolitul-iosif-naniescu-8120-1902/; http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/
pateric-romanesc/mitropolitul-iosif-naniescu-81728.html; http://www.episcopiagiurgiului.ro/Stiri/showarticle.php?articleID=961; http://personalitatibsarabene.
info/190-de-ani-de-la-nasterea-mitropolitului-iosif-naniescu_07_2010. html. Accesate la 22.04.2011.
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Iurie I. VENELIN (numele adevărat Gheorghe HUŢA (GUŢA) (latineşte Georgius HUTZA)
(22.IV.1802, Tibava, Transcarpatia, regatul Ungariei,
astăzi Ucraina – 27.III.1839, Moscova), filolog şi istoric-slavist rus. Și-a făcut studiile la Gimnaziul din
Ujgorod, în 1822 s-a înscris la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Lvov, unde şi-a luat numele de
Venelin (Venelovici). În 1823 vine la Chişinău, unde
lucrează, până în 1825, profesor la Pensionul pentru copiii de nobili de pe lângă Seminarul Teologic
şi a stabilit relaţii cu coloniştii bulgari din regiune.
În 1825 pleacă la Moscova, aici îşi continuă studiile
la Facultatea de Medicină a Universităţii din Moscova (1829), ocupându-se în paralel cu cercetări istorice. În anii 1830–1831
efectuează, cu susţinerea Academiei de Ştiinţe din Rusia, o expediţie ştiinţifică în Bulgaria, Valahia şi Moldova, unde colectează şi cercetează cărţile
şi manuscrisele în limbile slavonă, română şi greacă. Membru al Societăţii
de Arheologie şi Antichităţi din Rusia (1833). A publicat un şir de lucrări,
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printre care Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном,
историческом и религиозном их отношении к россиянам, în 2 volume
(1829–1841); О характере народных песен у славян задунайских (1835);
О зародыше новой болгарской литературы (1838); Влахо-болгарские или
дако-славянские грамоты (1840); Критические исследования об истории
болгар (1849) etc. Surse: Chişinău. Enciclopedie. 1997, p. 287–288; http://
www.pravenc.ru/text/150229.html; Энциклопедический словарь Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона // http://dic.academic.ru/dic.nsf/brorgauz_
efron/1124894/ Венелин; Русский биографический словарь // http://
www.rulex.ru/01030224.htm. Accesate la 13.05.2011.
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Труды БГУАК, vol. III, p. 513.
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Evghenii E. GOLUBINSKI (28.II.1834,
Matveeva, gub. Kostroma – 7.I.1912, Serghiev-Posad, gub. Moscova), specialist în domeniul istoriei bisericii ruse şi arhitecturii bisericeşti. Studii la
Seminarul Teologic din Kostroma (1848–1854) şi
la Academia Teologică din Moscova (1854–1858),
magistru (1861), doctor (1880). Activitatea didactică a desfăşurat-o la Academia Teologică din
Moscova în calitate de lector (din 1861) şi profesor (1881–1895). Membru al Societăţii de Istorie şi
Antichităţi a Universităţii din Moscova, al Academiei de Ştiinţe din Rusia (1902). Opere selective:
Константин и Мефодий, апостолы славянские (1867, manuscrisul fiind
apreciat cu Premiul Uvarov al Academiei de Ştiinţe din Rusia); Краткий
очерк истории православных церквей – болгарской, сербской и румынской
(1871); История Русской церкви, în 2 volume (1880, 1900). Surse: Большая
биографическая энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/37136; http://www.golubinski.ru/golubinski/andre.htm; http://www.
infanata.org/society/history/1146105391-golubinskijj-historia-russkojj-cerkvot.-1.html. Accesate la 19.05.2011.
249
Melchisedec ŞTEFĂNESCU (15.II.1823, Gârcina, jud. Neamţ –
16.V.1892, Roman, Neamţ), episcop şi istoric român, călugărit cu numele Melchisedec (1843). A studiat la Seminarul de la Socola (1834–1841 şi 1842/43)
şi la Academia Teologică din Kiev (1848–1851), unde a obţinut titlul de magistru în teologie şi litere. A lucrat învăţător în Şerbeşti-Neamţ (1841–1842),
profesor suplinitor la Seminarul de la Socola (1843–1848, 1851–1856), profesor şi director la Seminarul din Huşi (1856–1861), locţiitor de episcop la
Huşi (1861–1864), locţiitor (1864), apoi episcop eparhiot (1865–1879) al noii
eparhii a Dunării de Jos, cu reşedinţa în Ismail, episcop al Romanului (din
192
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1879), unde a păstorit până la moarte. Ca membru al Divanului ad-hoc (1857) a luptat pentru
unirea Principatelor, a contribuit mult la unirea
bisericilor din Moldova şi Ţara Românească, la
constituirea Sfântului Sinod şi la recunoaşterea
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885).
Membru titular al Academiei Române (1870). A
trimis tineri la studii în Rusia (Gavriil Musicescu,
Silvestru Bălăneşti, Constantin Nazarie ş. a.). A
publicat numeroase manuale didactice: Teologia
dogmatică a Bisericii Ortodoxe Catolice de Răsărit
(1855), Introducere în sfinţitele cărţi ale Vechiului
şi Noului Testament, în 2 volume, (1860); documente, inscripţii şi însemnări din bisericile din
Moldova, monografii de eparhii, biografii ale unor ierarhi: Cronica Huşilor şi
a episcopiei cu asemenea numire (1869); Cronica Romanului şi a Episcopiei de
Roman, în 2 volume, (1874–1875); Inscripţiunile bisericilor armeneşti din Moldova (1883); Notiţe istorice şi arheologice adunate de pe la 48 de mânăstiri şi
biserici antice din Moldova (1885) etc. Surse: Enciclopedia României. Dr. C.
Diaconovici. Tomul III. Sibiu, 1904, p. 241–242; http://www.crestinortodox.
ru/carti-ortodoxe/pateric-romanesc/episcopul-melchisedec-stefanescu-81725.
html; http://biserica.org/ WhosWho/DTR/S/MelchisedecStefanescu.html. Accesate la 21.05.2011.
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Труды БГУАК, vol. I, p. 384.
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Ibidem, vol. II, p. 432.
252
Ibidem, vol. I, p. 379, 380; vol. II, p. 434–435, 451.
253
Ibidem, vol. I, p. 378.
254
Ibidem, vol. I, p. 375–376.
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Ibidem, vol. II, p. 430.
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Ibidem, vol. II, p. 452; vol. III, p. 511.
257
Ibidem, vol. I, p. 390, vol. III, p. 526–527.
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Ibidem, vol. III, p. 522, 525.
259
Ibidem, vol. III, p. 515.
260
Serghei D. URUSOV (7 /19). III. 1862, s. Spasskoe, gub. Iaroslavl – 1937,
Moscova), om politic şi public. Studii la Gimnaziul din Iaroslavl (1872–1881)
şi la Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii din Moscova (1881–1885).
Judecător onorific de pace (din 1887), mareşal de judeţ al nobilimii din gub.
Kaluga (1887–1896), membru al Comitetului de evidenţă al Băncii de Stat din
Kaluga (1893–1896). În 1901 a administrat tipografiile din Moscova, viceguvernator al gub. Tambov (1902–1903), guvernator al Basarabiei (1903–1904) şi

COMISIA GUBERNIALĂ ŞTIINŢIFICĂ A ARHIVELOR DIN BASARABIA
Ion JARCUŢCHI

al gub. Tver (1904–1905), viceministru de interne
(1905–1906), deputat în Duma de Stat (1906). Ca
semnatar al Manifestului din Vâborg este întemniţat, fiind privat de dreptul de a ocupa funcţii de
stat şi publice. A colaborat la publicaţiile Вестник
Европы şi Русские ведомости. Activist de vază
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în cadrul Consiliului Economic Suprem al URSS (1921–1925), inspector al
Băncii de Stat (1925–1929), colaborator al serviciului economico-financiar al
unor trusturi. Distins cu Ordinul Coroana României, gradul I (1904) şi Drapelul Roşu de Muncă (1923). A publicat Записки губернатора. Кишинёв.
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Scrisă în limba franceză, opera Cântarea României a fost publicată, pentru
prima dată, în 1850, în revista emigranţilor români la Paris, România viitoare,
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donaţiile de cărţi ale Academiei Române au început să parvină nu mai devreme de anul 1900.
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Ibidem.
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Резюме
Бессарабская губернская ученая архивная комиссия:
ее создание и деятельность
В настоящей работе рассматриваются вопросы эволюции научнокультурной среды в Бессарабии в XIX– начале XX вв., формирова
ния и деятельности губернского научного общества – Бессарабской
губернской ученой архивной комиссии.
I. Конкретный анализ исторического и культурологического
материала указывает на то, что образованная в 1898 г. Бессарабская
губернская ученая архивная комиссия является не только и не
столько частным явлением российского «архивного движения»
во второй половине XIX – начале XX в., которое было вызвано
критическим состоянием архивного дела в России, особенно на
губернском уровне. В широком смысле, ее создание вписывается в
изменения и трансформации научно-культурной среды Бессарабии
в XIX – начале XX в., которые, однако, в силу ряда исторических
обстоятельств, происходили в замедленном темпе, с некоторым вре
менным опозданием по сравнению с соседними территориями и
европейскими странами.
Насильственное присоединение восточной территории Молдав-
ского средневекового государства (названной Бессарабией) к Рос
сийской империи в 1812 г. Существенным образом изменило
здесь естественную традиционную научно-культурную среду, которая формировалась и развивалась в исторической Молдове на
протяжении многих веков. Научно-культурный процесс, который
до этого военно-политического акта представлял собой единое интегрированное явление, раздвоился, а его разветвления в последую
щие годы эволюционировали в различных социально-политических,
культурных, научных и идеологических социумах.
Включение Бессарабии в инородное государственно-полити
ческое образование решающим образом изменило политические и
национально-культурные условия дальнейшего культурно-духовного
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развития молдавского / румынского населения Прутско-Днес тров
ского междуречья. Будучи инкорпорированной в состав единого
и централизованного имперского государства континентального
типа, Бессарабия, как и другие национальные окраины Российской
империи, становилась в политическом и национально-культурном
отношении „внутренней колонией”, своеобразным периферийным
обществом с запоздалым развитием.
Будучи заинтересованными в организации прямого управ
ления национальными окраинами, царские власти, воздерживаясь
от грубых форм экономического грабежа, сделали ставку на при
менение различных методов духовного покорения аннексирован
ных народов. Естественная и добровольная адаптация к новым
историческим условиям, к новому политическому и национальнокультурному социуму существенным образом была деформирована
великодержавной имперской политикой, суть которой состояла в
том, чтобы придать российскому обществу полное единообразие по
образу титульного этноса империи. Ее реализация вела не только к
социальному нивелированию между метрополией и окраиной, но и
к игнорированию царскими властями изобилия и разнообразия жи
вых языков, традиций и отличительных национально-культурных
черт присоединенных народов. Действующим инструментом реали
зации намеченной долгосрочной стратегии являлась насильствен
ная русификация аннексированных народов, в отношении которых
цель имперской власти заключалась не столько в их немедленной
ассимиляции, а в аккультурации их социально-экономической, по
литической и интеллектуальной элит посредством освоения рус
ского языка. Знание этого языка являлось непременным условием
интеграции элит инкорпорированных народов с имперскими элита
ми, а достижение этой цели могло быть обеспечено русификацией
народного образования и привлечением национальных элит на сто
рону имперского центра.
Было отмечено, что включением Бессарабии в состав Россий
ской империи было нарушено единство многовекового культурного
процесса в пределах исторического пространства Молдавского
государства, раздвоившегося в 1812 г. Этот процесс продолжал
развиваться (с разной интенсивностью) параллельным курсом
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по обеим сторонам р. Прут. Однако, параллельное развитие некогда
единого культурного процесса в разных социально-политических,
исторически-культурных и идеологических социумах не означает,
что появившиеся разветвления стали особыми явлениями, резко
отличающимися друг от друга, хотя, несомненно, бессарабский
культурный процесс приобрел некоторые специфические черты,
на формирование которых оказывали влияние также усиленная
колонизация края и ускоренная этнокультурная диверсификация
населения. Длительное предшествующее совместное историческое
развитие в границах единого государства, общность языка и культурных традиций не могли не повлиять на схожесть культурных
процессов по обоим берегам Прута, ставшего государственной
границей, но не непреoдoлимой преградой между Бессарабией и
Молдавским княжеством, а затем Румынией.
Направления и специфические черты развития националь
ной культуры в Бессарабии и левобережье Днестра в составе Российской империи обуславливались не только ее внутренними по
тенциальными возможностями, но во многом ходом и эффектами
адаптации молдавского общества к новым условиям существования,
к иной социально-культурной и языковой среде, способностью
местного культурного потенциала противостоять навязанным извне
негативным факторам, полнотой и интенсивностью его связей с
культурной средой правобережья Прута и мировой культурой, глав
ным образом русской.
Исторически-сравнительный анализ развития культуры в целом
и ее основных составляющих компонентов (образование, литература,
наука, театр, искусство, музыка, печать) в Бессарабии и на левобережье
Днестра в XIX в. – начале XX в. показывает определенную схожесть,
последовательность и синхронность происходивших явлений, что
позволяет выявить основные этапы эволюции культурно-научного
процесса в рассматриваемое время.
Первый этап включает период между 1812 годом и 80-ми –
началом 90-х годов XIX в., условно названный нами адаптационнопереходным периодом. Его отличительными чертями являлись адап
тация молдавского общества Бессарабии и его культурно-духовная
среда к новой имперской великодержавной среде существования
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и развития и проявления процессов и тенденций, связанных с
переходом культурно-исторических явлений от средневекового ка
чественного состояния к новому модернизованному современному
состоянию. Происходившие в этот период в Бессарабии явления и
события культурно-духовного характера, а также изменения в куль
турном облике области/губернии, хотя и являлись значимыми для
местного общества, не были еще в состоянии вызвать существенный
качественный сдвиг в развитии культуры в целом и ее отдельных
отраслей. Их незначительность по масштабу и медленное развитие
предс тавляют своеобразную форму отражения противоречивого
процесса адаптации к новой культурно-духовной среде. Это явление
определило эффект замедленного развития национальной культу
ры в целом и ее составляющих частей, по сравнению с подобными
явлениями, происходившими в соседних территориях Юго-Восточ
ной, Центральной и Восточной Европы.
Основными и отличительными характеристиками эво
лю
ции
национально-культурной среды и культурных процесссов в Бесса
рабии в указанный период являлись наличие проявлений и тен
денций перехода от средневекового традиционализма к современ
ному модернизму европейского типа и от любительского уровня
к профессиональному, к диверсификации и самоидентификации,
«автономизации» некоторых отраслей культуры. В силу ряда исто
рических условий масштабность и интенсивность этих явлений
проявлялись по-разному в рассматриваемое время. По своим мас
штабности и значимости происходившие в Бессарабии культурные
явления и процессы являлись довольно скромными по сравнению
с аналогичными проявлениями, имевшими место в молдавскорумынском культурном пространстве и других соседних территорий,
а формат собственно коренных, национальных культурных явлений
и процессов характеризовался на общем фоне минорными пара
метрами.
На первом этапе эволюции культурно-духовного процесса мол
давско-румынская литература Бессарабии (имеются в виду только
литераторы, жившие и творившие в этом крае) была представлена
одиночными творцами, испытавшими на себя влияния как нацио
нальной духовной культуры, так и русской культ уры. Главной про
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блемой, с которой столкнулись молдавские литераторы Бессарабии
в условиях официального доминирования русского языка, являлась
проблема языка выражения и издания своих работ. Бóльшая часть
литературных произведений бессарабских авторов, написанных на
родном «молдавском»/румынском языке, осталась в рукописи; ред
кие же случая издания их на родном языке представляли собой
заметные явления в культурно-литературной жизни Бессарабии.
Бессарабские читатели знакомились с национальной молдавскорумынской литерат урой главным образом посредством частных
библиотек национально настроенных бояр, интеллектуалов и слу
жителей культа, учебной литературой «молдавского языка», издан
ной в Петербурге и Кишиневе, и переводенных на русский язык
литературных произведений. В рамках формирования местной
культ урно-духовной среды в условиях „культурного империализма”
специфическим явлением следует рассматривать становление мол
давско-румынской русскоязычной литературы, представленной мол
давскими бессарабскими литераторами, пишущими на русском
языке, русскими и украинскими писателями постоянно или времен
но жившими в Бессарабии.
С точки зрения эволюционных перемен национально-куль
турная среда и культурные процессы в адаптационно-переходный
период (1812–1880/1890 годы) неоднозначными явлениями и тенденциями характеризуется и эволюция других отраслей культуры.
В обобщенном виде они сводятся к следующему:
1) Формирование областной/губернской системы народного
образования первых двух уровней (начального и среднего), лишенной, однако, перспективы становления национальной школы из-за
русификации образовательного процесса.
2) Театральная жизнь Бессарабии указанного периода, представленная несколькими кратковременными любительскими коллективами, находилась на любительском уровне; предпринятые по
пытки создать профессиональный театр не увенчались успехом. Теа
тральная жизнь края поддерживалась главным образом гастролями
драматических, оперных и балетных коллективов и исполнителей
из России, Украины, Румынии, Польши и других стран, во время
которых бессарабские зрители имели возможность ознакомиться с
национальной, русской и европейской культурами.
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3) В области музыки и изобразительного искусства наметились
тенденции перехода от традиционных к современным европей
ским жанрам, от церковных мотивов к светским, от любительского
занятия к профессиональному; указанные явления проявлялись
спорадически и были частными.
4) Периодическая печать находилась лишь на начальной ста
дии зарождения, в рассматриваемое время она была представлена
2-3 изданиями.
5) Главными тенденциями развития науки в Бессарабии в ука
занный период стали перерастание временных научных увлечений
в профессиональное постоянное занятие и создание пред
посы
лок для „коренизации” исследовательского корпуса и пополнения
его местными уроженцами. В первой половине XIX  в. природа
Бессарабии, ее история и культура изучались главным образом
научными организациями и индивидуальными исследователями
из-за ее пределов, а также некоторыми чиновниками и воен
ными, направленными сюда для несения службы, работы которых
издавались вне Бессарабии. К ним присоединились бессар аб
ские преподаватели и литераторы, вовлеченные в науку. Предста
вительность местных исследователей в научную среду Бессара
бии была незначительной. Заметное оживление научной жизни в
Бессарабии произошло в 60-е годы XIX в., когда областной статис
тический комитет взял на себя обязанность по организации научных
исследований, был зарегистрирован выход первого бессарабского
научного периодического издания (Записки Бессарабского област
ного статистического комитета, 1864–1868), а также ряда научных
работ местных авторов. Отличительной чертой научно-культурного
развития Бессарабии в рассматриваемый период было вовлечение
в научные изыскания не только профессиональных исследователей,
но и представителей литературного сообщества и журналистского
корпуса края.
Наметившиеся в период между 1812 и 1880/1890 годами измене
ния в научно-культурной среде Бессарабии нашли свое завершение
и институциональное оформление в конце XIX – началe XX вв.
Совокупность научно-культурных изменений и трансформаций,
которые имели место в указанное время, идентифицирует новый
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отличительный этап (второй) в научно-культурном развитии
Бессарабии, отличительными чертами которого являлись демокра
тизация, модернизация и профессионализация научной и куль
турной деятельности. Конкретными формами проявления ука
занных процессов являлись: 1) образование в области музыки и
изобразительного искусства первых профессиональных обществ и
училищ, формирование профессионального контингента музыкантов и художников, которые стали доминирующими факторами
в развитии соответствующих отраслей культуры; 2) «взрыв» в
развитии бессарабской периодической печати, который выразился
в значительном росте периодических изданий разных политических
и идеологических ориентаций, в расширении географического
пространства их появления, а также в становлении национальной
прессы в губернском масштабе; 3) значительный количественный
рост (по сравнению с предшествующим периодом) печатных изда
ний на «молдавском» / румынском языке и публикаций произве
дений классиков молдавско-румынской литературы в виде учеб
ных книг и национальной прессы; 4) оживление театральной
жизни организацией любительских и полупрофессиональных теа
тральных трупп национальной ориентации; 5) формирование
профессионального сельскохозяйственного, технического и ком
мерческого обучения; 6) демократизация и «социализация» бесса
рабской литературы, наряду с традиционной исторической тема
тикой постоянно стали присутствовать и социально-крестьянские
мотивы, явление, вызванное как социальными и политическими
волнениями, так и появлением целой группы молдавских литераторов из разных социальных слоев, преимущественно из бес
сарабской сельской среды.
По сравнению с предыдущими периодами наука в Бессарабии
выделялась заметными и значимыми институцио
нальными и
функциональными трансформациями и обновлениями, которые
в совокупности существенно изменили унаследованную ею парадигму. В этот период развитие науки в Бессарабии выделялось
образованием и функционированием ряда научных организаций
различных типов (обществ, комиссий, лабораторий, метеороло
гических, гидрологических и астрофизических станций, опытных
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сельскохозяйственных полей и др.); расширением ареала на
учных исследований (биологические, аграрные, медицинские,
геологические, гуманитарные и другие области науки); количес
твенным ростом научных публикаций (монографии, сборники,
труды научных обществ, статьи, специализированные журналы
для пропаганды научных знаний, особенно сельскохозяйственных),
изданных как в Бессарабии, так и за ее пределами; консолидацией
научного сообщества. Проявления этих и других научных процес
сов и феноменов дают основания полагать о зарождении в бес
сарабском обществе, особенно в ее интеллектуальной части, свое
образного «культа» науки.
В то же время, в силу ряда исторических обстоятельств и от
сутствия в Бессарабии высших форм организации науки, культуры
и образования распространенным явлением стала трансплантация
культуры и науки Бессарабии в инородных культурных и науч
ных средах. Эмиграция бессарабских ученых и деятелей культуры
в ведущие европейские и национальные научные и культурные
центры стала обыденным явлением. Их присутствие было осо
бенно заметно в русской культуре и науке.
В целом, культура и наука в Бессарабии, несмотря на ее про
винциальное положение в рамках Росиийской империи, были
открытыми и предрасположенными к ценностям румынской, рус
ской и европейской культур, к тесному взаимодействию с ними.
II. Организация Бессарабской губернской ученой архивной ко
миссии (1898 г.), одной из первых научно-культурных организаций
края, стало заметным событием в местной научно-культурной жиз
ни. Ее появление было обусловлено, с одной стороны, внутренними
потребностями и ходом научно-культурного развития Бессарабии,
а с другой стороны, российским „архивным движением” по охране
древних памятников истории и культуры и архивных докумен
тов, которое развернулось в последнюю четверть XIX в. Интел
лектуально-духовный статус комиссии был по местным меркам
довольно высок. Ее членами являлись представители научного мира
и преподавательского состава, дворянства и служителей культа,
государственных служащих и земских деятелей, любителей истории
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и старины, все те, кто изъявляли желание участвовать и помочь в
сохранении и освоении историко-культурного и архивного на
следства, изучении национальной истории и культуры, в расспро
с
транении национально-культурных ценностей и историчес
ких
знаний. По научной части комиссия подчинялась Императорскому
Институту археологии в Санкт-Петербурге, куда представляла от
четы о своей деятельности.
Выходя за пределы официально предписанных ей прямых
функциональных задач, Бессарабская ученая архивная комиссия
включила в программу своей деятельности почти всю совокупность
археологической и исторической науки, развернув сравнительно
широкую научную и практическую деятельность. Она впервые в
Бессарабии заложила научные принципы по разработке экспертных
оценок архивных документов, в их изучение, подбор и хранение, в
организацию губернского исторического архива. Комиссия соста
вила первую археологическую карту Бессарабии, организовала ряд
археологических раскопок, сбор грамот молдавских господарей,
старинных монет, археологических объектов и других музейных
редкостей для создания собственного музея истории и археологии,
способствовала разработке мероприятий по охране некоторых архи
тектурных памятников Бессарабии.
Комиссия является одной из первых научно-культурных орга
низаций края, которая предприняла попытки организовать си
стематические исследования национальной истории. Разработанные сотрудниками комиссии, особенно ее секретарем И. Халиппа,
научные исследования по истории Бесса
р абии, изучению и
введению в научный оборот губернских архивных фондов высоко
оценены научными организациями и учеными России и Украины,
а также правительственной и церковной властью, которые разреши
ли пополнить школьные библиотеки выпущенными комиссией
трудами.
Памятником деятельности Бессарабской ученой архивной ко
миссии является создание первой в губернии научной библиотеки,
к книжным фондам которой свободный доступ имели не только ее
члены, но и другие читатели. Она пополнялась литературой, как
приобретенной на средства комиссии, пожертвованные членами

COMISIA GUBERNIALĂ ŞTIINŢIFICĂ A ARHIVELOR DIN BASARABIA
Ion JARCUŢCHI

комиссии и частными лицами, так и полученной от научно-архео-
логических и архивных организаций и других научных обществ
России, Украины, Польши. Важную роль в формировании и разви
тии научной библиотеки комиссии принадлежит Румынской акаде
мии, которая своими значительными книжными пожертвованиями
заложила основы фонда национальной исторической литературы в
Бессарабии.
В целом, Бессарабская губернская ученая архивная комиссия
осуществила крупную научно-культурную работу, она сплотила
вокруг себя значительный круг людей, интересующихся историческим и культурным прошлом своей родины, что для провинциальной жизни края и его научного раз
ви
тия является
существенным шагом вперед. Своей деятельностью она пробудила
в бессарабском молдавском обществе интерес к историческому
прошлому и национально-куль
т урным традициям и ценностям,
способствовала к формированию национального самосознания и
оживлению национального движения в Бессарабии в начале XX в.
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The Scientific provincial archive commission from Bassarabia:
its establishment and activity
The problems regarding the evolution of the scientific-cultural milieu
in the Bessarabia of the 19th century – the beginning of the 20th century,
the establishment and the activity of the provincial scientific society – the
Scientific Provincial Archive Commission from Bessarabia – are approached and tackled in this study.
I. The analysis of the historical and culturological material denotes
that the establishment of the Scientific Provincial Archive Commission
from Bessarabia in 1898 is not just and not only a particular phenomenon
of the “archivistic movement” in imperial Russia of the second half of the
19th century – the beginning of the 20th century, caused by the critical state
of archivistics, especially at the level of a province. In a broad meaning, the
setting up of the Commission falls under the chain of changes and transformations that occurred in the scientific-cultural milieu during the 19th
century – the beginning of the 20th century, which, however, due to historical circumstances, evolved at a slow pace, with some temporary delay in
comparison with the bordering lands and the European states.
The annexation of the eastern territory of Moldavia, which was later
named Bessarabia, to the Russian Empire in 1812 radically changed here
the traditional and natural historical-cultural ambience, which had been
forming and developing in historical Moldova over many centuries. The
historical-cultural process, which had been a unique, integrated phenomenon before this act, bifurcated, and its ramifications in the following
period evolved in various socio-political, cultural, scientific and ideological environments.
As a result of including Bessarabia into a heterogeneous politicalstatal unit, the political and national-cultural conditions of the culturalspiritual development of the Moldovan/Romanian population in the area
between the Prut and Nistru modified essentially. Being incorporated into
a unique and centralized imperial state of a continental type, Bessarabia,
as the other peripheral national regions of the Russian Empire, became an
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“internal colony” in political and cultural-spiritual terms, a specific so
ciety of periphery with a delayed development.
Being interested in the direct organisation and administration of
the national peripheries, the tsarist authorities abstained from the brutal
forms of economic robbery, relying on the application of various methods
of spiritual submission of the annexed peoples. The natural and voluntary adaptation to the new historical circumstances, to the new political
and national-cultural ambience was radically distorted by the chauvinistic
imperial policy, the essence of which was the standardization of the Russian society according to the model of the titular ethnicity of the empire.
Carrying out this policy led not only to the social levelling between the
metropolis and periphery, but also to the tsarist authorities’ ignoring of
the abundance and diversity of the spoken languages, of the traditions and
of the national-cultural features typical of the annexed peoples. An effective instrument of achieving the long-term planned strategy was the forced
Russification of the annexed peoples, in relation to which the goal of the
imperial power policy was not only their immediate assimilation, but also
the acculturation of their social-economic, political and intellectual elites
through their mastering the Russian language. Knowing this language became an indispensable condition of integrating the elites of the incorporated peoples into the imperial elites, and this goal could be achieved only
through the Russification of the educational system and through attracting the national elites to the imperial centre.
It has already been mentioned that together with the annexation of
Bessarabia to the Russian Empire, the unity of the multi-century cultural process within the boundaries of the historical area of Moldavia was
violated; being bifurcated in 1812, this process continued to evolve, with
various intensity, parallelly on both sides of the Prut. However, the parallel development of the unique cultural process of another time in various
social-political, historical-cultural and ideological environments does not
mean that the new bifurcations became special phenomena which were
entirely different from each other, although, obviously, the Bessarabian
cultural process acquired some specific features which were also influenced by the intense colonization of the region and the amplification of the
ethno-cultural diversity of the population. It was impossible for the longterm preceding common historic development within the boundaries of a
unique state, the community of the language and of cultural traditions not
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to have an influence on the affinity of the cultural processes on both sides
of the Prut, which became a state border, not a barrier impossible to overcome between Bessarabia and the Principality of Moldova, later between
Bessarabia and Romania.
The specific orientations and features of the national culture development in Bessarabia and on the territory from the left side of the Nistru
as part of the Russian Empire were determined not only by its internal
potential possibilities, but, to a great extent, by the development and the
effects of Moldovan society adaptation to the new existing circumstances,
to a new social-cultural and linguistic ambience, by the autochthonous
cultural potential to resist the externally imposed negative factors, by the
plenitude and intensity of the relations with the cultural milieu of the right
side of the Prut, with the world and Russian culture.
The historical-comparative analysis of the overall culture development
and of its main component elements (education, literature, science, theatre,
music, the press) in Bessarabia and on the territory from the left side of the
Nistru in the 19th century – the beginning of the 20thy century attests a certain similitude, consecutiveness and synchronisation of the phenomena that
occurred, which allows establishing the main stages of the evolution of the
cultural and scientific process in the period under research.
The first stage includes the period between 1812 and the 80s - the
beginning of the 90s of the 19th century, which is conventionally named
the adaptation and transition period. Its distinctive features are the adaptation of the Moldovan society of Bessarabia and of its cultural-spiritual
ambience to the chauvinistic imperial environment of existence and development, the manifestation of the processes and orientations related to the
transition of the historical-cultural phenomena from their medieval state
to the modernised contemporary one. Being basically significant for the
local society, the phenomena and events of cultural-spiritual nature which took place in the respective period, as well as the modifications of the
cultural image of the region/province were not able to lead to an essential
qualitative progress of culture in general and of each branch in particular.
Their reduced dimensions and their slow development represent a specific form of expressing the contradictory process of adaptation to the new
cultural-spiritual environment, a phenomenon that generated the effect of
a delayed development of the national culture in general and of its component elements, in comparison to the analogical phenomena that occurred
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on the neighbouring territories from Central, South-Eastern and Eastern
Europe.
The main and distinctive features of the evolution of the nationalcultural environment and of the cultural processes in Bessarabia in the
mentioned period are the presence of the manifestations and tendencies
of transition from the medieval traditionalism to the contemporary modernism of European type and from amateurism to professionalism, to the
diversification, self-identification, and autonomy of some branches of culture. Due to the historical circumstances, the dimensions and the intensity
of these phenomena manifested themselves in this period differently. By
their dimensions and significance, the cultural processes and phenomena
that occurred in Bessarabia were relatively modest in comparison with the
similar manifestations that occurred in the Moldovan-Romanian cultural
area and in other neighbouring lands, and the actual format of the autochthonous national-cultural processes and phenomena was characterised,
on the basic background, by parameters of minor dimensions.
At the first stage of the evolution of the cultural-spiritual process, the
Moldovan-Romanian literature of Bessarabia (we refer only to the men of
letters who lived and created in this region) was represented by singular
creators who were influenced by both the spiritual and national culture
and the Russian culture. The main problem faced by the Moldovan men of
letters from Bessarabia in the conditions of the official domination of the
Russian language was the language of writing and editing their own works.
The greatest part of the literary creations of the Bessarabian authors written
in the “Moldovan”/Romanian language remained in manuscript; the rare
cases of their publication in the mother tongue represent an exceptional
phenomenon in the cultural-literary life of Bessarabia. The Bessarabian readers got familiarised with Moldovan-Romanian national literature mainly
through the private libraries of the boyars, intellectuals and ministers of
national worship, through the didactic literature of “Moldovan language”,
published in Petersburg and Chisinau, and through the translations of the
literary works into the Russian language. As part of the cultural-spiritual
environment formation in the conditions of the “cultural imperialism”, the
establishment of the Moldovan-Romanian literature in the Russian language can be identified, which was represented by the Bessarabian Moldovan
writers who wrote in the Russian language, by the Russian and Ukrainian
writers, who lived permanently or temporarily in Bessarabia.
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From the point of view of the evolutionist changes that occurred in
the national-cultural environment and of the cultural processes of the
adaptation and transition period (1812–1880/1890), the evolution of the
other branches of culture was also characterised by ununiform phenomena and orientations. In general, they are the following;
1. The establishment of the regional/provincial system of education
of the first two levels (elementary and secondary), which was, however,
deprived of the perspective of forming the national school because of the
Russification of the educational process.
2. The theatrical life of Bessarabia of the respective period, being represented by several short-term amateur troupes, is at amateurship level;
the attempts made with a view to establishing a professional theatre did
not have the desired result. Generally, the theatrical life of the region was
maintained by the tours of the dramatic, opera and ballet troupes and of
performers from Russia, Ukraine, Romania, Poland and other countries,
through which the Bessarabian spectators got familiarised with the national, Russian and European culture.
3. In the field of music and fine arts, tendencies of transition from the
traditional genres to the European contemporary ones, from the religious
themes to the secular ones, from the amateur occupations to professional
ones took shape; this phenomenon manifested itself sporadically and particularly.
4. The periodic press is just in the initial period of its establishment;
in the respective period it was represented by 2-3 issues.
5. The main tendencies of science development in Bessarabia in the
respective period became the transformation of temporary scientific hob
bies into permanent professional occupations and the creation of premises
for the indigenisation, “autochtonisation” of the number of researchers
and their completing with indigenous people. In the first half of the 19th
century Bessarabia’s nature, culture and history were studied especially by
scientific organisations and individual researchers who were not from the
country as well as by some workers and militaries delegated here on business, whose works were exclusively published out of Bessarabia’s borders.
The Bessarabian men of letters and teachers fond of science should be
mentioned in this context as well. The representativity of the local researchers in the scientific milieu of Bessarabia was minor. A visible invigoration of the scientific life from Bessarabia was attested starting with the 60s
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of the 19th century, when the regional committee of statistics undertook
the task concerning the organisation of scientific researches, the first scientific periodical from Bessarabia ((Записки Бессарабского Областного
Статистического Комитета – The Memoirs of the Regional Committee
of Statistics from Bessarabia, 1864–1868), as well as a number of scientific
works of the local authors were published. The distinctive feature of the
scientific-cultural evolution of Bessarabia in the first 80 years of the 19th
century was the involvement in the field of scientific researches not only
of the professional researchers, but of the representatives of literary and
journalistic communities as well.
The changes that took shape in the cultural-scientific environment
of Bessarabia in the period of 1812–1880/1890 found their institutional
completion and finalisation at the end of the 19th century – the beginning
of the 20th century. The totality of scientific-cultural changes and transformations that occurred in this period revealed a new distinctive stage
(the second one) in the scientific-cultural evolution of Bessarabia, whose
characteristic features were the democratisation, the modernisation and
the professionalisation of the scientific and cultural activity. The concrete
forms of these processes were expressed through: 1) the establishment of
professional societies and schools in the fields of music and fine arts, the
formation of the contingent of professional musicians and artists, who became a dominant factor for developing these branches of culture; 2) “the
boost” of development of Bessarabian periodical press, which was manifested through the considerable growth of the number of periodical issues
of various political and ideological orientations, expanding the geographical space of their circulation, as well as the establishment, at provincial
level, of the national press; 3) the considerable numeric growth (in comparison with the previous period) of the printed works in the “Moldovan”/
Romanian language and of the publications of the classical writers’ works
of Moldovan-Romanian literature through the textbooks of “Moldovan
language” and the national press; 4) the invigoration of the theatrical life
through the establishment of semi-professional and amateurish theatrical
groups of national orientation; 5) the establishment of the chain of professional schools in the agricultural, technical and commercial fields; 6) the
democratisation and “socialisation” of the Bessarabian literature; besides
the traditional historical themes, elements of social- rustic nature began to
be present permanently, a phenomenon caused by both social and politi214
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cal unrest and by the emergence of a group of Moldovan men of letters of
various social origins, mainly from the Bessarabian rural area.
In comparison with the previous periods, science in Bessarabia stood
out for obvious institutional and functional transformations and renovations, which, in their totality, modified the inherited paradigm. In this
period, the development of Bessarabia’s science stood out for establishing
a number of scientific organisations of various types (societies, commissions, laboratories, weather, hydrological and astronomical observation
stations, experimental agricultural fields etc.); expanding the scientific research area (biological, agricultural, medical, geological, humanistic etc.
sciences); the growth of the number of scientific publications (monographs, collections, annals of scientific societies, articles, specialized journals
for the propaganda of scientific achievements, especially of those in the
agricultural area), published both in Bessarabia and out of its borders; the
consolidation of the scientific community. The manifestation of these and
of other scientific processes and phenomena serves as a certain ground
to consider that in the Bessarabian society, especially in its intellectual
environment, a kind of “cult” of science started to take shape, although in
an embrionary state.
At the same time, due to the historical circumstances and the lack
of superior forms of science organisation in Bessarabia, the transplantation of science and culture from Bessarabia to heterogeneous scientific and
cultural milieus became a widely spread phenomenon. The emigration
of Bessarabian men of science and culture to the European and national
scientific and cultural centres represents an everyday phenomenon. Their
presence in the Russian science and culture was especially obvious.
In general, Bessarabia’s science and culture, despite their provincial
status within the Russian Empire, were open and predisposed towards the
Romanian, Russian and European culture values, towards a profound interaction.
II. Setting up the Scientific Provincial Archive Commission from
Bessarabia in 1898, one of the first scientific-cultural organisations in the
region, is an important phenomenon of the local scientific-cultural life. Its
emergence was determined, on the one hand, by the domestic needs and
the scientific-cultural development of Bessarabia, and, on the other hand,
by the “archivistic movement” from Russia concerning the protection of
the ancient monuments of history and culture and of archive documents,
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which developed in the last quarter of the 19th century. By the local parameters, the intellectual and spiritual status of the Commission was relatively high. Among its members were representatives of the scientific world
and secondary school teachers, of nobility and clergy, of public servants
and Zemstvo activists, people fond of history and antiquity, everyone who
was willing to participate and offer help for the preservation and development of the historical-cultural and archivistic heritage, the study of natio
nal history and culture, the propaganda of the national-cultural values and
of historical knowledge. The commission was subordinated scientifically
to the Imperial Institute of Archaeology from Saint Petersburg, to which it
had to report about its activity.
Exceeding its officially prescribed functional tasks, the Scientific Archive Commission from Bessarabia included in its activity programme almost the entire totality of historical and archaeological sciences, carrying
on a relatively vast scientific and practical activity. For the first time in
Bessarabia, it set the scientific principles regarding the elaboration, the
expertise evaluation of archive documents; their analysis, selection and
protection; setting up the provincial historical archives. The Commission
worked out the first archaeological map of Bessarabia, organised archaeological expeditions, the collection of royal books, of old coins, of archaeological vestiges and of other museum rarities from the private sector in
order to set up its own history and archaeology museum, contributed to
the elaboration of protection measures of some monuments of architecture from Bessarabia.
The Commission represents one of the first scientific organisations of
Bessarabia, which undertook actions with a view to organising the systematic study of the national history. The scientific works concerning the
history of Bessarabia, on studying and putting into scientific circulation
of the documents from the provincial archive funds worked out by the
members of the Commission, especially by its secretary I. Halippa, were
highly appreciated by the scientific organisations and the scientists from
Russia and Ukraine, as well as by the government and church authorities,
the latter accepting the fact that the school libraries will be completed with
the Annals of the Commission.
The establishment of the first scientific library of the province is a monument of the Scientific Archive Commission from Bessarabia activity;
not only the members of the Commission had access to its book fund, but
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the other readers as well. The library was completed with literature procured with its own funds, donated by the members of the Commission and
by private persons, received from scientific-archaeological and archivistic
organisations and from other scientific societies from Russia, Ukraine, Poland. The Romanian Academy played an important role in the formation
and development of the scientific library of the Commission; through its
substantial book donations, it laid the foundations of the national historical literature fund from Bessarabia.
On the whole, the Scientific Archive Commission from Bessarabia
accomplished a remarkable scientific-cultural work, it reunited an imposing group of people, who were interested in the historical and cultural
past of their motherland, which was an important step forward for the life
of the province of those times and for its scientific development, an obvious progress. Through its activity, the Commission awakened the interest
in the historical past, in the national-cultural values in the Bessarabian
Moldovan society, contributed to the formation of the national consciousness and the invigoration of the national movement in Bessarabia of the
early 20th century.

Biserica de iarnă
și chilia starețului
mănăstirii Hâncu

O familie de țărani își
ridică o casă nouă

Vapoare pe Nistru

Anexe
ANEXA 1

Циркулярное сообщение
Товарища Министра Внутренних Дел Губернаторам
Господину Губернатору
Государь Император, по положению Комитета Министров, в
13-й день апреля 1884 года, Высочайше соизволил на учреждение, в
виде опыта, в губерниях Тверской, Тамбовской, Рязанской и Орловской
губернских ученых архивных Комиссий и исторических архивов на
предположенных Министром Внутренних Дел основаниях, предоставив ему, Министру, в случае надобности и имеющихся средств,
разрешать открытие подобных же учреждений и в других губерниях.
Сообщая Вашему Превосходительству о таковом Высочайшем
повелении, для сведения, долгом считаю присовокупить, что осно
вания, на которых Министерства Внутренних Дел предположено
учреждение губернских ученых архивных Комиссий и исторических
архивов заключаются в следующем:
1) Для сосредоточения и вечного хранения архивных дел и доку
ментов, не требующихся для текущего делопроизводства но более
или менее важных в историческом отношении, учреждаются в
губерниях местные исторические архивы.
2) Собирание и приведение в порядок означенных архивных дел и
документов возлагаются на учреждаемую для сего в губернии ученую
архивную Комиссию.
3) Ученые губернские архивные Комиссии составляются, по вза
имному соглашению Директора Археологического Института в
С.-Петербурге с местным Губернатором, как из служащих, так и
не состоящих на службе в губернии лиц, могущих быть полезными
Комиссии своими познаниями и усердием к делу. Губернатор есть
Непременный Попечитель таковой Комиссии.
4) Председатель и Правитель дел ученой Комиссии, а в случае
надобности, и Помощник Председателя, избираются самою Комиссиею, в первое ее заседание.
219

COMISIA GUBERNIALĂ ŞTIINŢIFICĂ A ARHIVELOR DIN BASARABIA
Ion JARCUŢCHI

5) На обязанности ученой Комиссии лежит: а) разбор дел и
документов, предназначенных в губернских и уездных архивах разных
ведомств к уничтожению, для выделения из них тех столбцов
и бумаг, которые, по представляемому ими интересу в научном
отношении, подлежат передаче для хранения в исторический архив,
б) составление таковым документам и делам надлежащих описей и
указателей и в) расположение их в таком порядке, чтобы они были
доступны для ученых занятий.
5) Копия с упомянутых выше описей и указателей и годовые
отчеты о своих занятиях ученые Комиссии представляют в конце
года (не позже ноября) Директору Археологического Института,
который доводит о них до сведения Императорской Академии Наук,
в виде отчета о трудах за истекший год по архивному делу в тех
губерниях, в которых учреждены такие Комиссии.
7) Ученые Комиссии, независимо от прямой своей обязанности,
могут, по местным обстоятельствам, включать в круг своих
занятий розыскание, описание и объяснение всяких других памят
ников старины.
8) Расходы, необходимые на содержание и занятия ученых
губернских архивных Комиссий, покрываются из средств, имеющихся
в распоряжении Директора Археологического Института, и из
местных пожертвований на пользу науки. О лицах же, оказывающих
Комиссии особые услуги своим усердием, Директор Института пред
ставляет на усмотрение Президента Императорской Академии
Наук.
Подписал: За Министра Внутренних Дел,
Товарищ Министра, Сенатор Дурново.
Скрепил: Вице-Директор Н. Бойсман.
Верно:
За начальника Отделения Кондратьев
Sursă: Вестник аpхеологии и истории. 1985. Вып.1, p. XII–XIV.
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Fondul de carte al Bibliotecii Comisiei Ştiinţifice a Arhivelor
din Basarabia
(conform situaţiei la 31.XII.1903)
Numele şi prenumele donatorului
Denumirea instituţiei donatoare
_______________________________________________________
Numele şi prenumele autorilor, titlurile cărţilor, culegerilor
de documente şi publicaţiilor periodice

Literatură procurată din contul mijloacelor
proprii ale Comisiei
CODRESCU Teodor. Uricarul sau colecţiunea de diferite acte care
pot servi la istoria Românilor. Iaşi, Tipografia Buciumului Românu[lui]:
Vol. I. Ediţiunea a II-a, adăugată cu mai multe documente, 1873; Vol. II.
Ediţiunea a II-a, 1889; Vol. III. Ediţiunea a II-a depe cea de la 1853, 1892;
Vol. IV, 1857; Vol. V, 1862; Vol. VI. 1876; Vol. VII, 1886; Vol. VIII, 1886;
Vol. IX, 1887; Vol. X, 1888; Vol. XI, 1889; Vol. XII, 1889; Vol. XIII, 1889;
Vol. XIV, 1889; Vol. XV, 1889; Vol. XVI, 1889; Vol. XVII, 1891; Vol. XVIII,
1892; Vol. XIX, 1891; Vol. XX, 1892; Vol. XXI, 1892; Vol. XXII, 1892; Vol.
XXIII. (Având ca prefaţă, „Documentul”, studiu istoric, archeologic şi
paleografic de Gh. Ghibănescu. 1895; Vol. XXIV, 1895; Vol. XXV (În acest
volum se dau ca prefaţă discursurile funebre rostite la înmormîntarea lui
Th. Codrescu. 1895).
ERBICEANU Constantin. Istoria Mitropoliei Moldaviei şi Sucevei
şi a Catedralei mitropolitane din Iaşi. Bucureşti. Tipografia Cărţilor
Bisericeşti, 1888.
SOIN Constantin. Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note con
temporane. Cu o prefaţă analitică de Gh. Ghibănescu, Iaşi, 1892.
DREGHICIU Manolaki. Istoriea Moldowei pe timp de 500 ani Pînî în
dzilele noastre. Tomul I şi II. Iaşii, 1857.
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BELDIMANU Alecu. Eterie sau Jalnicile scene prilegite în Moldavia
din resvretirile Grecilor, prin şeful lor Alexandru Ipsilanti venitu din Rusia
la anul 1821. Iaşii. Banul şi cavaleriul Alecu Balica, editoru, 1861.
Cronice inedite atingătoare de Istoria Românilor adunate şi publicate
cu traduceri şi adnotaţiunĭ de Ioan BOGDAN. I. Letopiseţul de la Bistriţa;
II. Cronica serbo-moldovenească dela Neamţ; III. Cronica moldo-polonă
de Nicolae BRZESKI; IV. Cronica Ţării Moldovei şi a Munteniei de Miron
COSTIN. Bucureşti, 1895.
HAŞDEU Bogdan Petriceicu. Oameni mari ai României. Ion-Vodă
cel Cumplit. Aventurile, Domnia, Resboiele, mortea lui; Rolul seu în
istoria universală şi în vieţa poporului român (1572–1574). Ediţiunea a
II-a. Bucureşti, 1894.
NENIŢESCU Ioan. De la românii din Turcia Europeană. Studiu etnic
şi statistic asupra Aromânilor. Bucureşti, 1895.
КУНИЦКИЙ П. Краткое статистическое описание Заднестров
ской области, присоединенной к России по мирному трактату, за
ключенному с Портою Оттоманскою в Бухаресте 1812 года. [Спб.,
1813].
АЗАРЕВСКИЙ А. Сулимовский Архив. Киев, 1884.
ПАЛАУЗОВ С.Н. Румынские господарства Валахия и Молдавия
в историко-политическом отношении. СПб., 1859.
Literatura donată de către membrii Comisiei
Aллендорф И. А.
ДРАНИЦЫН Н. И. Нижегородской городской художественный
и исторический Музей. Нижный-Новгород, 1996.
КУЩ А. А. Саратовский Радищевский музей в первое свое
трехлетие. 1885–1888. Саратов, 1888.
РAДДЕ Г., доктор. Краткий очерк истории развития Кавказского
Музея. Тифлис, 1891.
Берг Д. Г.
Voyages du S-r Motraye, en Europe, Asie et Afrique. Vol. I-II. Haye,
1727.
Крылов А. Л.
КРЫЛОВ А. Л. О старине Донской Области (locul şi anul editării
nu sunt indicate).
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Михалевич Е. Е.
МИХАЛЕВИЧ Е. Е. Курковский монастырь в Бессарабии. Ки
шинев, 1896.
МИХАЛЕВИЧ Е. Е. К столетию кончины императрицы Екате
рины II. Кишинев, 1897.
МИХАЛЕВИЧ Е. Е. Сказания молдавских летописцев о про
исхождении молдаван и об основании молдавского княжества.
Кишинев, 1898.
Одобаш С. З.
Записки Г. Бурiенна, государственного министра, о Наполеоне,
директирiи, консульстве, империи и возстановленiи бурьонов. Пе
ревод с франц. С. де Шаплет. Том I-V. СПб., 1834–1836.
Исторiя древней Греции, Творенiе Гиллиса. Перев. с англ.
Алексея Огинского. Часть II–VI и VIII. СПб., 1830–1831.
Капитан Iаков КУК. Путешествiе в южной половине земного
шара и вокруг онаго. Перев. с. франц. Л. Голинищева-Кутузова. Ч. 1.
СПб., 1796.
Середа Л. И.
Устав образования Бессарабской области. Ашызымынтул обра
зованiей Областей Бассарабiей. Кишинев, 1818.
Щеглов Д. В.
СТАДНИЦКИЙ А. Матерiалы для исторiи Бессарабии. О войне
при завоеванiи Молдавiи и Бессарабiи в 1787. 1788. 1789 и 1790 годах.
Записки секундъ-маiора фона-Раана. Кишинев. 1891.
СТАДНИЦКИЙ А. Амфилохiй, епископ Хотинскiй. Материалы
для исторiи Бессарабской епархiи. Кишинев, 1891.
СТАДНИЦКИЙ А. Архимандрит Андроник, игумен НовоНямецкого Св.-Вознесенского монастыря в Бессaрабии. Кишинев,
1895.
ШИРЯЕВ И. Л. Историческiе памятники русского перiода исто
рiи Новороссiи и Бессарабiи. Одесса, 1884.
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КРЫЛОВ А. Л. Памятная книжка дирекции народных училищ
Бессарабской губернии за 1898 год. Кишинев, 1898.
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Потоцкий С. В.
ПОТОЦКИЙ С. В. Историко-географическiй очерк Бессарабской
губернии. Опыт родиноведенiя. Учебное пособiе для городских
училищ, средних учебных заведенiй и для всех вообще начальных
народных училищ Бессарабской губернiи. Ялта, 1902.
Савинский М. М.
Обзор Бессарабской губернiи за 1902 год. Кишинев, 1903.
Иванов И. С.
ИВАНОВ И.С. Сборник статей о некоторых выдающихся со
бытiях в современной жизни Болгар. I. Болгары Русскiе. II. Болгары
Княжеские. Изд. 2-е. Кишинев, 1900.
Literatura donată de către persoane particulare
Xenopol A. D.
Archiva. Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi. Anul X.
1899, nr. 1-12. Numere disparate din alţi ani.
Арбузов В.
АРБУЗОВ В. Ковры Бессарабiи. Рисунки с натуры. Вып. 1.
Одесса, 1902.
Вахрамеев И. А.
ВАХРАМЕЕВ И. А. Историческiе акты Ярославского Спасско
го монастыря. Т. 1. Княжiя и царскiе грамоты; Т. 2. Выписи изъ
ярославскихъ межевыхъ книгъ. Т. 3. Выписи из писцовыхъ и пере
писныхъ книгъ. Москва, 1896.
Гошкевич В. И.
ГОШКЕВИЧ В. И. Клады и древности Херсонской губернiи.
Книга 1. Херсон, 1903.
Кокинов Г. М.
КОКИНОВ Г. М. Новый синопсисъ или краткое описанiе о
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Тимофеев Н.П.
ТИМОФЕЕВ Н.П. По полям Бородина. Издание 2-е. Полтава,
1893.
Кочубинский А. А.
КОЧУБИНСКИЙ А. А. Графъ Андрей Ивановичъ Остерманъ
и разделъ Tурции. Из исторiи Восточного вопроса. Война пяти лет
(1735–1739). Одесса, 1899.
1799–1899. Пушкинскiе дни в Одессе. 26-27 мая 1899. Сборник
Императорского Новороссiйского Университета. Одесса 1900.
КОЧУБИНСКИЙ А. А. Тура (Тирасъ)-Белгород-Аккерман и его
новая лапидарная надпись от 1454 года. Одесса, 1901.
КОЧУБИНСКИЙ А. А. Памяти сослуживцев (1876-1901). Речи у
гроба и посмертные поминки. Одесса, 1901.
Лашков Ф. Ф.
ЛАШКОВ Ф. Историческiй очерк крымско-татарского землевладенiя. Симферополь, 1897.
ЛАШКОВ Ф. Сборник документов по исторiи крымско-татарского землевладенiя. Симферополь, 1897.
Нарцов А. Н.
НАРЦОВ А. Н. Губернскiе ученые архивные коммиссiи и их
значение. Тамбов, 1899.
Успенский А. И.
УСПЕНСКИЙ А. И. Судьба первой церкви в Москве. Реферат,
читанный 8 ноября 1900 г. в заседанiи Церковно-археологического
Отдела при Обществе Любителей Духовного Просвещенiя. Москва,
1901.
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произхожденiи славено-россiиского народа… собранное и дополненное поручикомъ Петромъ Захарьинымъ. Николаевъ, 1798.
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Literatura donată de către instituţii ştiinţifice
şi organizaţii culturale
Academia Română
Analele Societăţii Academice Române. Seria I:
Tomulŭ XI. Sesiunea anului 1878. Secţiunea I. Partea administrativă
şi dezbateri. Secţiunea II. Memorii şi notiţe. Bucureşti, 1879.
Analele Academiei Române. Seria II:
Tomulŭ I. Sesiunea extraordinară a anului 1879. Bucureşti, 1880.
Tomulŭ II. Şedinţele ordinare din 1879–80 şi sesiunea generală a anului 1880. Secţiunea I. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1881.
Tomulŭ III. Şedinţele ordinare din 1880–81 şi sesiunea generală a
anului 1881. Secţiunea I. Partea administrativă şi dezbaterile. Secţiunea II.
Memorii. Bucureşti, 1882
Tomulŭ IV. Şedinţele ordinare din 1881–82 şi sesiunea generală a
anului 1882. Secţiunea I. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti,
1882.
Tomulŭ V. Şedinţele ordinare din 1882–83 şi sesiunea generală a anului 1883. Secţiunea I. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1884.
Tomulŭ VI. 1883–1884. Secţiunea I. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1884.
Tomulŭ VII. 1884–1885. Secţiunea I. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1885.
Tomulŭ VIII. 1885–1886. Secţiunea I. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1886.
Tomulŭ IX. 1886–1887. Secţiunea I. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1887.
Tomulŭ X. 1887–1888. Partea administrativă şi dezbaterile. – Memoriile secţiunei istorice. Bucureşti, 1889.
Appendix. Indice alfabeticŭ alŭ cuprinsului volumeloru XI din Seria
I şi I–X din Seria II (din Analele Academiei Române, pentru 1878–1888).
Bucureşti, 1890.
Tomulŭ XI. 1888–1889. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1889; – Memoriile secţiunei istorice. – Memoriile secţiunei sciinţifice. Bucureşti, 1890.
Tomulŭ XII. 1889–1890. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucu226
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reşti, 1990; – Memoriile secţiunei literare. – Memoriile secţiunei sciinţifice. Bucureşti, 1892; – Memoriile secţiunei istorice. Bucureşti, 1893.
Tomulŭ XIII. 1890–1891. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1892.
Tomulŭ XIV. 1891–1892. Partea administrativă şi dezbaterile. – Memoriile secţiunei literare. – Memoriile secţiunei sciinţifice. Bucureşti, 1893.
Tomulŭ XV. 1892–1893. Partea administrativă şi dezbaterile. – Memoriile secţiunei literare. Bucureşti, 1893; – Memoriile secţiunei istorice.
Bucureşti, 1895.
Tomulŭ XVI. 1893–1894. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1894; – Memoriile secţiunii istorice. – Memoriile secţiunii sciinţifice.
Bucureşti, 1895.
Tomul XVII. 1894–1895. Partea administrativă şi dezbaterile. – Memoriile secţiunii istorice. Bucureşti, 1899.
Tomul XVIII. 1895–1896. Partea administrativă şi dezbaterile. – Memoriile secţiunei istorice. Bucureşti, 1896; – Memoriile secţiunii literare.
– Memoriile secţiunii sciinţifice. Bucureşti, 1897.
Tomul XIX. 1896–1897. Partea administrativă şi dezbaterile. – Memoriile secţiunii istorice. Bucureşti, 1897
Tomul XX. 1897–1898. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1898; – Memoriile secţiunii istorice. – Memoriile secţiunii literare.
– Memoriile secţiunii sciinţifice. Bucureşti, 1899.
Appendix. Indice alfabetic al cuprinsului volumelor XI-XX din Seria
II (din Analele Academiei Române). Bucureşti, 1900.
Tomul XXI. 1898–1899. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1899; – Memoriile secţiunii istorice. Bucureşti, 1900.
Tomul XXII. 1899–1900. Partea administrativă şi dezbaterile. – Memoriile secţiunii istorice. – Memoriile secţiunii ştiinţifice. Bucureşti, 1900.
Tomul XXIII. 1900–1901. Partea administrativă şi dezbaterile. Bucureşti, 1901. Appendix: Ugrinus – 1291. Discurs rostit la 9 (22) martie 1901
în şedinţă solemnă de Ioan Puşcariu, membru al Academiei Române, cu
Răspuns de B. Petriceicu Hasdeu, membru al Academiei Române. Bucureşti, 1901.
Tomul XXIII. 1900–1901. Memoriile secţiuniĭ istorice. Memoriile
secţiuniĭ sciinţifice. Bucur., 1901; – Memoriile secţiuniĭ literare. Bucureşti,
1902.
Tomul XXIV. 1901–1902. Partea administrativă şi dezbaterile. Memoriile secţiuniĭ istorice. Memoriile secţiuniĭ sciinţifice. Bucureşti, 1902.
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Tomul XXV. 1902–1903. Memoriile secţiuniĭ literare. Memoriile
secţiuniĭ ştiinţifice. Bucureşti, 1903.
Discursuri de recepţiune
Episcopul Melchisedec. Discurs de recepţiune rostitu în şedinţă solemnă sub preşedinţa M.S. Regelui la 25 martie 1894 de Ioanu Kalinderu,
membru alu Academiei Române cu Răspunsul D-lui Dimitrie A. Sturza,
membru alu Academiei Române. Bucureşti, 1894.
Vasile Alexandri. Discurs de recepţiune rostitu în şedinţă solemnă
sub preşedinţa M.S. Regelui la 25 martie 1894 de Dumitru C. Ollanescu,
membru alu Academiei Române cu Răspunsul D-lui Iacubŭ C. Negruzzi,
membru alu Academiei Române. Bucureşti, 1894.
Cuvîntŭ de primire rostitŭ în şedinţa solemnă dela 2 (14) aprilie 1894
sub preşedinţa M.S. regelui de A. Naum, membru alŭ Academiei Române
cu Răspunsul D-lui T. Maiorescu, membru alŭ Academiei Române. Bucureşti, 1894.
Michail Kogălniceanu. Discurs de recepţiune rostit în şedinţă solemnă sub preşedinţa M. S. Regelui la 17 martie 1895 de A. Xenopol, membru
al Academiei Române cu Răspunsul D-lui Dimitrie A. Sturdza, membru
al Academie Române. Bucureşti, 1895.
Despre transmiterea proprietăţilor immunisante prin sângele animalelor immunisate. Discurs de recepţiune rostit în şedinţă solemnă sub
preşedinţa M.S. Regelui la 24 martie 1895 de Dr. Victor Babeş, membru al
Academiei Române cu Răspunsul D-lui Nicolae Kretzulescu, membru al
Academiei Române. Bucureşti, 1895.
Archiepiscopul şi Mitropolitul Andrein baron de Saguna. Discurs
rostit la 13 (26) martie 1900 în şedinţa solemnă sub preşedinţa M.S. Regelui de Nicolae Popea, Episcopul Caransebeşului cu Răspuns de Dimitrie
A. Sturdza, secretar general al Academiei Române. Bucureşti, 1900.
Viaţa şi activitatea literară a Protisinghelului Naum Rîmnicenu. Discurs rostit la 17 (30) marte 1900 în şedinţă solemnă sub preşedinţa M.S.
Regelui de Constantin Erbiceanu cu Răspuns de Dimitrie A. Sturdza, secretar general al Academiei Române. Bucureşti,1900.
Activitatea sciiinţifică a luĭ Ion Ghica. Discurs rostit la 5 (18) aprilie
1902 în şedinţă solemnă de dr. Constantin Istrati, membru al Academieĭ
Române, cu Răspuns de Dimitrie A. Sturdza, membru al Academieĭ Române. Bucureşti, 1902.
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Bibliografie
Bibliografia Românéscă veche 1508–1830 de Ioan Bianu, membru
corespondent, bibliotecar al Academiei Române şi Nerva Hodos, bibliotecar-ajutor al Academiei Române. Ediţiunea Academiei Române.
Fascicola I. 1508–1588. Bucureşti, 1898.
Fascicola II. 1635–1656. Bucureşti, 1899.
Fascicola III. 1673–1690. Bucureşti, 1900.
Biblioteca Academiei Române. Catalogul manuscriselor românesci
întocmit de Ioan Bianu, bibliotecarul Academiei Române. Ediţiunea Academiei Române.
Fascicola I. Paginele 1–96. Bucureşti 1897.
Fascicola II. Paginele 97–224. Bucureşti, 1899.
Fascicola III. Paginele 225–368. Bucureşti, 1899.
Opere. Studii
Demetriu Cantemiru. Opere. Tomul II. Descrierea Moldaviei, tra
dusă din textulu originale latinescu aflatu în museulu asiaticu alu Academiei Imperiale Scientifice de la St. Petropole, cu charta geographica a
Moldaviei şi unu facsimile. Ediţiunea Societăţii Academice Române. Bucureşti, MDCCCLXXVI.
Demetriu Cantemiru. Opere. Tomul III. Istori’a Imperiului Ottomanu, crescerea şi scăderea lui, cu note forte instructive, tradusă de Dr. Ios.
Hodosiu. Partea I. Ediţiunea Societăţii Academice Române. Bucureşti,
MDCCCLXXVI.
Demetriu Cantemiru. Opere. Tomul IV. Istori’a Imperiului Otto
manu, crescerea şi scăderea lui, cu note forte instructive, tradusă de Dr.
Ios. Hodosiu. Partea II. (Appendice.Vieţi’a luĭ Demetriu Cantemiru fost
domnu alu Moldaviei. 2. Indice alfabetic despre persoanele, localitatele
şi evenimentele cele mai însemnate în acesta istoria). Ediţiunea Societăţii
Academice Române. Bucureşti, MDCCCLXXVIII.
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Mijloco de investigaţiune ale meteorologieĭ. Discurs rostit la 30 martie (12 aprilie) 1903 în şedinţă solemnă de Stefan C. Hepites. Membru
al Aacdemieĭ Române, cu rĕspuns de dr. I. Felix, membru al Academieĭ
Române. Bucur., 1903.
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Demetriu Cantemiru. Opere. Tomu V. Partea I. Evenimentele
Cantsacucuziniloru şi Brancoveniloru. Partea II. Divanulu. Publicate şi
însocite cu una prefaţia şi unu glossariu de G. Sion. Ediţiunea Societăţii
Academice Române. Bucureşti, MDCCCLXXVIII.
Demetriu Cantemiru. Opere. Tomu VI. Istoria ieroglifică. (Operă
originală inedită, scrisă în limba românescu la1704) – Compendiolum
universae logices institutionis. – Enconium in I. B. Van-Helmont et virtutem physices universalis doctrinae ejus. Cu mai multe fac-simile şi stampe
lucrate de Cantemiru, unele separate şi altele intercalate in textu. Ediţiunea Academiei Române. Bucureşti, 1883.
Demetriu Cantemiru. Opere. Tomu VII. Vita Constantini Cante
myrii cognomento senis Moldaviae principis. – Collectanea orientalia.
Publicate după manuscrisele din biblioteca museului asiaticu din St. Petersburg. Ediţiunea Academiei Române. Bucureşti, 1883.
Demetriu Cantemiru. Opere. Tomul VIII. Hronicul vechimeĭ a Romano-Moldo-Vlahilor, publicat de pre originalul autoruluĭ de Gr. G. Tocilescu, membru al Academieĭ Române. Ediţiunea Academiei Române.
Bucureşti, 1901.
Catechismulu Calvinescu impusu clerului şi poporului românescu
sub domni’a principiloru Georgiu Rákoczy I şi II. – Transcrisu cu litere
latine după ediţiunea II tipărită în anulu 1656, insocitu de una escursiune istorică şi de unu glossariu de Georgiu Baritiu. Cu spesele Academiei
Românescĭ, Sibiu, 1879
Comentariele lui Caiu Juliu Cesare [Caius Julius Caesar] de belulu civile: urmate de Comentariele lui A. Hirtiu de belele Alexandrinu şi Africanu precumu şi comentariele de belulu Ispanicu ale unuĭ autoru anonimu
traduse de D. Caianu professore. Tipărite şi premiate din fondul Cuza de
Societatea Academica Română. Bucureşti, 1877.
M. Tilliu Cicerone [Marcus Tullius Cicero]. Filippicele sau discursurile contra luĭ M. Antoniu. Traducere de D. Aug. Laurianu (după edit. Tauchnitz). Tipărită şi premiată de Societatea Academica Română din fondul
Cuza. Bucureşti, 1877.
Codicele Voroneţean cu un vocabularĭŭ şi studiŭ asupra luĭ de Ion al
lui G. Sbiera, profesor universitarĭŭ, membru al Academiei Române din
Bucurescĭ, membru fondătorĭŭ al Soţietăţiĭ pentru cultura şi literatura
romînească din Bucovina, membru onorarĭŭ al maĭ multor soţietăţĭ literare. Ediţiunea Academiei Române. Cernăuţ, 1885.
Psaltirea publicată românesce la 1577 de diaconulŭ Coresi. Reprodu230
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să cu unŭ studiŭ bibliograficŭ şi unŭ glosarŭ comparativŭ de B.Petriceĭcu
Hasdeu. Ediţiunea Academieĭ Române. Tomulu I. Textulŭ. Bucureşti, 1881.
Crăῐniceanu Gheorghe, dr. Igiena ţĕranuluĭ român. Locuinţa, încălţămintea şi îmbrăcămintea. Alimentaţiunea în diferite regiunĭ ale ţĕriĭ şi
în diferite timpurĭ ale anuluĭ. Scriere premiată şi tipărită de Academia Română. Bucureşti, 1895.
Dione Cassius (Cocceianu) [Dio Cassius Cocceianus]. Istori’a romană de la Nerone pene la Alexandru Severu. DCCCVI-CMLXXXII (cartea LXI-LXXX). Traducere de Angelu Demetrescu. Tipărită şi premiată
de Societatea Academica Română din fondulu Zappa sub preveghierea
Domnului G. Sion, membru aliu Societăţii. Bucureşti, 1878.
Psaltirea în versurĭ de Dosofteĭu Mitropolitul Moldoveĭ 1671–1686.
Publicată de pe manuscrisul original şi de pe ediţiunea dele 1673 de prof.
I. Bianu, bibliotecarul Academieĭ Române. Ediţiunea Academieĭ Române.
Bucureşti 1887.
Istoria Romană de Titus Livius. Traducere începută de de Nicolae
Barbu continuată de Nd. Locusteanu şi I.S. Petrescu, profesorĭ la liceul
Michaiŭ Vitezul din Bucurescĭ. Publicată de Academia Română. Tomul II.
Cărţile VII-IX. Bucureşti, 1901.
Istoriile luĭ Erodot [elinesc: Hēródotos]. Traducere română din limba
originală însoţită de textul elinesc şi de note critice geografice, etnografice,
filologice şi gramaticale, cuprindênd resultatul celor maĭ recente cercetărĭ
şi descoperirĭ privitore la text şi la subiectele tratate de acest autor, şi ilustrată cu harte şi desenuri de Dimitrie Ion Ghica M.A. Graduat în onorurĭ
la facultatea de sciinţe morale din Universitatea de Cambridge. – Operă
premiată de Academia Română. Vol. I. (Cartea I – Clio). Berlin, 1894.
Istoriile luĭ Erodot. Traducere română din limba originală însoţită de
textul elinesc şi de note critice geografice, etnografice, filologice şi gramaticale, cuprindênd resultatul celor maĭ recente cercetărĭ şi descoperirĭ
privitore la text şi la subiectele tratate de acest autor, şi ilustrată cu harte
şi desenuri de Dimitrie Ion Ghica M.A. Graduat în onorurĭ la facultatea
de sciinţe morale din Universitatea de Cambridge. – Operă premiată de
Academia Română. Bucureşti, 1902.
Etimologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbeĭ istorice şi poporane a Românilor lucrat după dorinţa şi cu cheltuiéla M.S. Regeluĭ Carol  I sub auspiciele Academiei Române de B. Petriceĭcu Hasdeu, Membru
al Academiei Române, al Academiei Imperiale Sciinţe şi al Societăţiĭ Imperiale archeologice dela St. Petersburg, al Societăţiĭ de Linguistică din
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Paris, al Academiei Regale din Belgrad, al Societăţiĭ Academice din Sofia,
al Sylloguluĭ filologic1 ellenic din Constantinopole Etc.; Director general al
Archivelor Statului, profesor de Rilologie comparativă la Universitatea din
Bucureşti.
Tomul I. A – Amurţesc. Bucureşti, 1886.
Tomul II. Amuşĭ - Aŭ. Bucureşti, 1887–90 .
Tomul III. B – Bărbat. Bucureşti, 1893.
Tomul IV. Introducerea. Negru –Vodă. Un secol şi jumătate începuturile Statuluĭ Tereĭ-Românescĭ (1230-1380). Bucureşti, 1898.
Dicţionarulu limbeĭ române dupo însărcinarea dată de Societatea
Academică Română elaboratu ca proĭectu de A.T. Laurianu şi J.C.Massimu.
Tomul I. A – H. Bucureşti, 1873.
Tomul II. I – Z. (colaboratori Iosefu Hodosiu şi G. Baritiu). Bucureşti,
1876.
Glossariu care cuprinde vorbele d’in limb’a română străine prin originea sau form’a loru, cumu şi celle de origine indouioasa. Dupo însarcinarea data de Societatea Academica Română elaboratu ca proĭectu de A.T.
Laurianu şi J.C. Massimu. Bucureşti, 1876.
Ig’ena ţĕranuluĭ. Locuinţa, iluminatul şi încălzitul eĭ. Îmbrăcămintea,
încălţămintea, alimentaţiunea ţĕranuluĭ în deosebitele epoce ale anuluĭ şi
în deosebitele regiunĭ ale ţĕreĭ. De d-r N. Manolescu, profesor de oftalmologie la Universitatea din Bucurescĭ. Scriere premiată şi tipărită de Academia Română. Bucureşti, 1895.
MARIANŬ S. Fl., membru alu Academiei Române. Operele sale
(Ediţiunĭ ale Academieĭ Române):
Nascerea la Românĭ. Studiŭ etnografic. Bucureşti, 1892.
Nunta la Românĭ. Studiŭ istorico-etnorgraficŭ comparativ. Bucureşti,
1890.
Înmormîntarea la Românĭ. Studiŭ etnograficŭ. Bucureşti, 1892.
Vrăjĭ, farmece şi desfacerĭ. Extrasŭ din Analele Academieĭ Române.
Seria II. Tom. XV. Memoriile secţiuneĭ literare. Bucureşti, 1893.
Sĕrbătorile la Românĭ. Vol. I. Cârnilegile. Bucureşti, 1898; Vol. II. Păresimile. Bucureşti, 1899; Vol. III. Cincĭ-Decime. Bucureşti, 1901
OBEDENARU M. G., dr. Texte macedo-române. Basme şi poesiĭ
poporale de la Cruşova, publicate după manuscrisele originale de prof. I.
Bianu, membru corespondent şi bibliotecarul Academieĭ Române. Bucureşti, 1891.
Psaltirea Scheiană (1482). Mss. 449 B. A.R. Publicată de prof. I. Bianu,
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bibliotecarul Academieĭ Române. Tomul I. Textul în facsimile şi transcriere cu variantele din Coresi (1577). Ediţiunea Academieĭ Române. Bucureşti, 1889.
Basmele Române în comparaţiune cu legendele antice clasice şi în
legătură cu basmele poporelorŭ învecinate şi ale tuturorŭ poporerolŭ romanice. Studiu comparativŭ de Lazăr Săĭnénu. Operă premiată şi tipărită
de Academia Română. Bucureşti, 1895.
Opurile lui Caiu Corneliŭ Tacitu, traduse de Gavrilu J.Munteanu, directoriu şi professoriu la gimnasiulu romanu gr.-orient din Braşiov, membru alu Societateĭ Acădemice Române d’in Bucurescĭ. Date în tipariu sub
auspiciele Societateĭ dupa decesulu d’in vieţia a traductoriuluĭ. Biografi’a
traductoriullui annessata. Sibiu, 1871.
ARBURE Zamfir C. Basarabia în secolul XIX. Scriere premiată de
Academia Română cu premiul statuluĭ Eliade-Rădulescu din 1898. Ediţiunea Academieĭ Române. Bucureşti, 1899.
HOROVEĬ Artur. Cimitirile Românilor de. Ediţiunea Academieĭ Române. Bucureşti, 1898.
BRANDZA D. dr. Flora Dobrogeĭ. Premiată de Academia Româmă
cu premiul Lazăr în 1887. Ediţiunea Academieĭ Române, îngrijită de Sabba Stafanescu, membru corespondent al Academieĭ Române. Bucureşti,
1898.
1866–1896. Treĭ-dzecĭ de anĭ de domnie aĭ Regeluĭ Carol I. Cuvîntărĭ
şi acre. Ediţiunea Academieĭ Române. Vol. I. 1866–1880; Vol. II. 1881–
1896. Bucureşti, 1897.
IORGA Nicolae, membru corespondent al Academieĭ Române. Studiĭ
istorice asupra Chiliei şi Cetăţiĭ Albe. Ediţiunea Academieĭ Române. Bucureşti, 1900.
COZIANUL Mardarie. Lexicon slavă-românesc şi tîlcuirea numelor
din 1649. Publicate cu studiŭ, note şi indicele cuvintelor românescĭ de
Grigorie Creţu, profesor la liceul Mateiŭ Basarab. Cu mai multe facsimile.
Ediţiunea Academieĭ Române. Bucureşti, 1900.
Memoriu despre starea Moldovei la 1787 de Comitele D’Hauterive,
membru liber al Academieĭ de inscripţiunĭ şi frumóse litere, secretar al
Domnului moldovei Alexandru Mavrocordat. Ediţiunea Academieĭ Române. Bucureşti, 1902.
Monumentele epigrafice şi sculpturali ale Museuluĭ naţional de
antichităţĭ din Bucurescĭ. Partea I. Colecţiunea epigrafică a Museu
luĭ pănă în anul 1881. Publicate sub auspiciile Academieĭ Române de
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Gr. G. Tocilescu, membru al Academieĭ Române, al Institutelor archeologice din Roma şi Viena, al Societăţilor archeologice din Paris, Orleans, Bruxelles, Athena, Odesa şi Moscova, al Societăţilor istorice din
Bucurescĭ şi Moscova, al Societăţii de etnografie şi anthropologie din
Paris etc., Vicepreşedinte al Atheneuluĭ Roman, profesor la Universitatea din Bucurescĭ, director al Miseuluĭ naţional de antichităţĭ. Bucureşti,
1902.
Acte şi note relative la istoria renascerei Românieĭ
Volumul I. 1391–1841. Publicate de Dimitrie A. Sturdza şi C. Co
lescu-Vartic (Academia Română. Publicaţiunile Funduluĭ Princesa Alina
Ştribeĭ № IV ). Bucureşti, 1900.
Volumul II. (1844–1856). Publicate de Ghenadie Petrescu, Episcop de
Argeş; Dimitrie A. Sturdza, membru al Academieĭ Române şi Dimitrie C.
Sturdza. Bucureşti, 1889.
Volumul III. (1854–1857). Publicate de Ghenadie Petrescu, Episcop
de Argeş; Dimitrie A. Sturdza, membru al Academieĭ Române şi Dimitrie
C. Sturdza. Bucureşti, 1889.
Volumul IV. (1854–1857). Publicate de Ghenadie Petrescu, Episcop
de Argeş; Dimitrie A. Sturdza, membru al Academieĭ Române şi Dimitrie
C. Sturdza. Bucureşti, 1889.
Volumul V. (1853–1857). Publicate de Ghenadie Petrescu, Episcop de
Argeş; Dimitrie A. Sturdza, membru al Academieĭ Române şi Dimitrie C.
Sturdza. Bucureşti, 1889.
Volumul VI. Partea I. Divanul ad-hoc al Moldovei din 1857. (Publicaţiunile fonduluĭ Princesa Alina Stirbeĭ № I); Partea II Divanul ad-hoc
al Muntenieĭ din1857. Comisiunea Europeană din 1857-1858. (Publicaţiunile fonduluĭ Princesa Alina Ştirbeĭ. № II). Publicate de Dimitrie A.
Sturdza şi C. Colescu-Vartic. Bucureşti, 1896.
Volumul VII. (1856–1858). Publicate de Ghenadie Petrescu, Episcop
de Argeş; Dimitrie A. Sturdza, membru al Academieĭ Pomâne şi Dimitrie
C. Sturdza. Bucureşti, 1892.
Volumul VIII. (1858–1859). (Publicaţiunile fonduluĭ Princesa Alina
Ştirbeĭ № III). Publicate de Dimitrie A. Sturdza şi J. J. Skupiewski. Bucureşti, 1900.
Volumul IX. 1857–1859. (Publicaţiunile fonduluĭ princesa Alana
Ştirbeĭ. № IV). Bucureşti, 1901.
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Publicaţiunile fonduluĭ Vasile Adamachi
GUTZU Victor S. Rafinarea petroleuluĭ crud şi manufactura diferitelor producte comerciale din petroleul crud în Statele-Unite ale Americii. I.
Rafinăria petroleuluĭ crud din Whiting, Indiana. II. Rafinăria Tide Water
Oil Co din Bayonne, New-Jersey. Bucureşti, 1898.
SIMIONESCU Ioan, dr. Studiĭ geologice şi palentologice din Carpaţiĭ
Sudicĭ. I. Studiĭ geologice asupra basenuluĭ Dîmbocicioreĭ. II. Fauna neocomiană din basenul Dîmbocicioreĭ. Bucureşti, 1898.
SIMIONESCU Ioan, dr. Studiĭ geologice şi palentologice din Carpaţiĭ
Sudicĭ.III. Fauna calloviană din Valea Lupuluĭ (Rucăr). Bucureşti, 1899.
SIMIONESCU Ioan, dr. Fauna creticica superioră de la Ürmös (Transilvania). Bucureşti, 1899.
NEAGOE Ioan, dr. Studiŭ asupra pelagreĭ. Scriere premiată cu premiul Adamachi din 1900. Bucureşti, 1900.
Documente privitoare la Istoria Românilor culese de Eudoxiu de
Hurmuzaki. Publicate sub auspiciile Academieĭ Române şi ale Ministeruluĭ
Cultelor şi Instrucţiuniĭ Publice.
Volumul I. Partea 1. 1199–1345. (Culese şi însoţite de note şi variante
de Nic. Densuşianu). Bucureşti, 1887;
Partea 2. 1346–1450. (Culese, adnotate şi publicate de Nic. Densuşianu). Cu dóue apendice documente slavone (însoţite de traducerĭ latine)
1198-1459 şi cu portretul luĭ Mrcea celŭ Mare şi alŭ fiuluĭ seu Mihailŭ.
Bucureşti, 1890.
Volumul II. Partea 1. 1451–1575. Cu portretul luĭ Iacob Heraclid Despot Voevod. Bucureşti, 1891;
Partea 2. 1451–1510. Cu unŭ apendice. Documente slavone 1451–
1517 şi cu portretul luĭ Ştefan cel Mare şi Bunŭ. Bucureşti, 1891;
Partea 3. 1510–1530. (Culese, adnotate şi publicate de Nic. Densuşianu). Cu unŭ apendice documente slavone (însoţite de traducerĭ latine).
1510–1527. Bucureşti, 1892;
Partea 4. 1531–1552. (Culese, adnotate şi publicate de Nic. Densu
şianu). Bucureşti, 1894;
Partea 5. 1552–1575. (Culese, adnotate şi publicate de Nic. Den
suşianu). Bucureşti, 1897.
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Volumul III. Partea 1. 1576–1599. Cu portretul luĭ Mihaĭŭ-Vodă Vitézul. Bucureşti, 1880;
Partea 2. 1576–1600. Cu portretul luĭ Petru-Vodă Schiopul. Bucureşti, 1888.
Volumul IV. Partea 1. 1600–1649. (С портретом Иоанна Маттея
Бассарабы, князя-воеводы Трансальпiйской Валахiи). Bucureşti, 1882;
Partea 2. 1600–1650. Cu portretul luĭ Vasilie-Vodă Lupul. Bucureşti,
1884.
Volumul V. Partea 1. 1650–1699. Cu portretul luĭ Gheorghe Stefan
Voevod. Bucureşti, 1885;
Partea 2. 1650–1699. Cu portretul luĭ Constantin-Vodă Brancovenu.
Bucureşti, 1886.
Volumul VI. 1700–1750. Cu portretul luĭ Dimitrie Cantemir. Bucureşti, 1878.
Volumul VII. 1750–1818. (С портретом Григория Суцо?). Bucureşti, 1876.
Volumul VIII. 1376–1650. Bucureşti, 1894.
Volumul IX. Partea 1. 1650–1747. Bucureşti, 1897;
Partea 2. 1751–1796. Cu indice alfabetic pentru vol. VIII şi IX (1–2).
Bucureşti, 1899.
Volumul X. 1763–1844. Cuprindênd documente (rapoarte consulare
prusiene din Iaşĭ şi Bucureştĭ), adunate, adnotate şi publicate de Neculaĭ
Iorga (С портретом Александра Ипсиланти, князя Молдавiи и Валахiи
1774 –797). Bucureşti, 1897.
Volumul XI. 1517–1612. Cuprindênd documente (acte din secolul al
XVI-lea relative maĭ ales la domnia şi viaţa luĭ Petru-Vodă Schiopul), adunate, adnotate şi publicate de Neculaĭ Iorga. Bucureşti, 1900.
Documente privitore la Istoria Românilor. Urmare la colecţiunea
luĭ Eudoxiu de Hurmuzaki. Publicate sub auspiciile Ministerului Cultelor
şi Instrucţiunii Publice şi ale Academieĭ Române.
Suplementul I.
Volumul I. 1518–1780. Cu portretul luĭ Ioan Niculae Alexandru Mavrocordat Voevod. Documente culese din diferite publicaţiuni şi din Biblioteca Naţională din Paris de Gr.G. Tocilescu, din Archivele Ministeruluĭ
Afacerilor Străine din Paris de A. I. Odobescu. Bucureşti, 1886.
236

Fragmente zur Geschichte der Rumānen von Eudoxius Freiherrn
von Hurmuzaki. Herausgegeben vom kōniglich ruānischen Cultus-und Unterrichts-Ministerium unter Aufsicht der rumānischen Akademie.
Erster Baud. Mit Eudoxius Hurmuzaki’s Portrait. Bucureşti, 1878.
Zweiter Band. Bucureşti, 1881.
Dritter Band. Bucureşti, 1884.
Vierter Band. Bucureşti, 1885.
Fünfter Band. Bucureşti, 1886.
Fragmente din Istoria Românilor de Eudoxiu Baron de Hurmuzaki.
Sub auspiciile Ministeruluĭ Cultelor şi Instrucţiuniĭ Publice şi ale Academieĭ
Române. Traducere făcută de Ioan Slavicĭ.
Tomul II. Bucureşti, 1900.
Tomul III. Bucureşti, 1900.
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Volumul II. 1781–1814. Cu portretul luĭ Ioan Gheorghe Caragea Voevod. Documente culese din Archivele Ministeruluĭ Afacerilor Străine din
Paris de A. I. Odobescu. Bucureşti, 1885. Appendix. Indice alfabetic al
materiilor cuprinse în vol I şi II. Bucureşti, 1897.
Volumul III. 1709–1812. Cu portretul luĭ Alexandru Ipsilanti Voevod. Documente culese din Archivele Ministeruluĭ Afacerilor Străine din
Paris de A. I. Odobescu. Bucureşti, 1889.
Volumul IV. 1802–1849. Cu portretul luĭ Mihail Sturdza Voevod. Documente adunate, coordonate şi publicate de D. A. Sturdza, D. C. Sturdza
şi Octavian Lugoşianu. Bucureşti, 1891.
Volumul V. 1822–1838. Documente adunate şi coordonate de D. A.
Sturdza şi C. Colescu-Vartic. Bucureşti, 1894.
Volumul VI. 1827–1849. Documente adunate şi coordonate de D. A.
Sturdza şi C. Colescu-Vartic. Bucureşti, 1895.
Suplimentul II. Documente culese din archive şi bibliotecĭ polone.
Coordonate, adnotate şi publicate de Ioan Bogdan cu traducerea franceză
a documentelor polone de I. Skupiewski
Volumul I. 1510–1600. Cu portretul luĭ Ieremia Movilă Voevod. Bucureşti, 1893.
Volumul II. 1601–1640. Cu portretul luĭ Gaspar Gratiani Boevod. Bucureşti, 1895.
Volumul III. Fasciora 1. 1641–1703. Bucureşti, 1900.
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Аккерманское (Уездное) Земство
Статистическое описанiе Бессарабiи собственно так называе
мой, или Буджука, с приложенiемъ генерального плана его края,
составленного при гражданской съемке Бессарабiи, производившей
по Высочайшему повеленiю размежеванiе земель оной на участки с
1822 по 1828-й г. Аккерман, 1899.
Антикварная книжная торговля В. И. Ключкова
Каталоги №№ 252 и 254. Спб., 1898.
Антикварная книжная торговля П. Шибанова
Каталоги №№ XXXIV, LVI, LXIII. LXXIII, LXXXI, LXXXII, LXXXIII,
LXXXIV, LXXXVI, LXXXVII, XCIV. Москва, 1890–1898.
КАЧЕНОВСКИЙ Вл. Михаилъ Трофимовичъ Каченовскiй.
Москва, 1892.
ОСТРОГЛАЗОВ А.  И. Сергей Дмитрiевичъ Полтарацкiй.
Москва, 1892.
ТИТОВ А. А. Матерiалы для Бiо-библiографического Словаря.
Словарь писателей духовного и светского чина Костромской гу
бернiи. Москва, 1892.
ТИТОВ А. А. Рукописи цензора архимандрита Сергiя Наза
ретского. Москва, 1892.
ТИТОВ А. А. Описанiе рукописей библiотеки Ростовского
Спасо-Яковлевского монастыря. Москва, 1892.
ТИТОВ А. А. Рукописи Пресвященного Амфилохiя, епископа
угличского. Москва, 1892.
ТИТОВ А. А. Тимофей Каменевичъ Рвовскiй. Москва, 1892.
Летописец Димитрiя. Гоголь в русской литературе. Москва, 1892.
ЩУКИН И. И. Биронъ в гравюре Ив. Соколова. Москва, 1893.
ЯЗЫКОВ Д. Д. Обзоръ жизни и трудов покойныхъ русскихъ
писателей. Вып. VII. Москова, 1893.
Архив Оружейной Палаты
ВИКТОРОВ А. Описанiе записныхъ книгъ и бумагъ старин
ныхъ дворцовыхъ приказовъ. 1584– 1725 гг.: Вып. 1. Москва, 1877;
Вып. 2. 1613–1725 гг. Москва, 1883.
Владимiрская Ученая Архивная Комиссiя
Труды Владимiрской Ученой Архивной Комиссiи. Книга 1. Вла
димiр, 1899.
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Воронежскiй Церковный Историко-Археологическiй
Комитетъ
Воронежская старина. Вып. 1. Воронеж, 1902.
Воронежская старина. Вып. 2. Воронеж, 1903.
Императорская Археологическая Коммиссiя
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи
Спб., 1892.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи
Спб., 1893.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи
Спб., 1892.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи
Спб., 1894.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи
Спб., 1895.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи
Спб., 1896.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи
Спб., 1897.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи
Спб., 1898.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи
Спб., 1900.

за 1889 г.
за 1890 г.
за 1891 г.
за 1892 г.
за 1893 г.
за 1894 г.
за 1895 г.
за 1896 г.
за 1897 г.
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Труды Владимiрской Ученой Архивной Комиссiи. Книга 2. Вла
димiр, 1900.
Труды Владимiрской Ученой Архивной Комиссiи. Книга 3. Вла
димiр, 1901.
Труды Владимiрской Ученой Архивной Комиссiи. Книга 4. Вла
димiр, 1902.
Труды Владимiрской Ученой Архивной Комиссiи. Книга 5. Вла
димiр, 1903.
Пушкинскiе дни в губернскомъ городе Владимiре (26-29 мая
1899). Владимiр, 1899.
В. Ц. Г. Государственное подвижное ополченiе Владимiрской
губернiи 1855–1856 гг. По матерiаламъ и личнымъ воспоминанiямъ.
Владимiр, 1900.
Чествованiе памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского в губерскомъ
городе Владимiре (22 и 23 апреля 1902 года). Владимiр, 1902.
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Отчет Императорской Археологической Коммиссiи за 1898 г.
Спб., 1901.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи за 1899 г.
Спб., 1902.
Отчет Императорской Археологической Коммиссiи за 1900 г.
Спб., 1902.
Известiя Императорской Археологической Коммиссiи. Вып. 1.
Спб., 1901.
Известiя Императорской Археологической Коммиссiи. Вып. 2.
Спб., 1902.
Известiя Императорской Археологической Коммиссiи. Вып. 3.
Спб., 1902.
Известiя Императорской Археологической Коммиссiи. Вып. 4.
Спб., 1902.
Матерiалы по Археологии России. № 13. ЛАППО-ДАНИЛЕВ
СКИЙ А., МАЛЬМБЕРГ В.. Древности Южной Россiи. Курганъ
Карагодеуашхъ. Спб., 1894.
Матерiалы по Археологии России. № 14. Древности СевероЗaпадного Края. Т. I. Вып. 2. Люцинскiй могильникъ. Спб., 1893.
Матерiалы по Археологии России. № 15. РАДЛОВ В. Сибирские
древности. Т. I. Вып. 3. Спб., 1894.
Матерiалы по Археологии России. № 16. ЖУКОВСКИЙ В.  А.,
профессор Санкт-Петербургскаго университета. Древности Закас
пiйского Края. Развалины Старого Мерва. Спб., 1894.
Матерiалы по Археологии России. № 17. ЛАТЫШЕВ В. В. Древ
ности Южной Россiи. Греческiя и латинскiя надписи, найденныя в
Южной Россiи в 1892–1894 годахъ. Спб., 1895.
Матерiалы по Археологии России. № 18. БРАНДЕНБУР Н. Е.
Курганы Южного Приладожья. Спб., 1895.
Матерiалы по Археологии России. № 19. КУЛАКОВСКИЙ   Ю.,
профессор Кiевского университета, член-корреспондент Импера
торской Археологической Коммиссiи. Древности Южной Россiи.
Две Керченскiя катакомбы съ фресками. Приложение: христiаская
катакомба, открытая в 1895 году. Спб., 1896.
Матерiалы по Археологии России. № 20. СПИЦЫН А. A., член
Императорской Археологической Коммиссiи. Курганы С.-Петер
бургской губернии в раскопкахъ Л. К. Ивановского. Спб., 1896.
Матерiалы по Археологии России. № 21. Обсужденiе проекта
стенной росписи Новгородского Софiйского Собора. Спб., 1897.
Матерiалы по Археологии России. №№ 22-23. Спб., 1899.
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Императорское Московское Археологическое Общество
Археологическiе Известiя и Заметки. Т. I. №№ 1-12. Москва, 1893.
Археологические Известия и Заметки. Т. II. №№ 1-12. Москва,
1894.
Археологические Известия и Заметки. Т. III. №№ 1-12. Москва,
1895.
Археологические Известия и Заметки. Т. IV. №№ 1-12. Москва,
1896.
Археологические Известия и Заметки. Т. V. №№ 1-12. Москва,
1897.
Археологические Известия и Заметки. Т. VI. №№ 1-12. Москва,
1898.
Археологические Известия и Заметки. Т. VII. №№ 1-12. Москва,
1899.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. VI. Вып. 1. Москва,1876; Вып. 2-3. Москва, 1877.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. VII. Вып. 1. Москва, 1877; Вып. 2-3. Москва, 1878.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. VIII. Москва,1880.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. IX. Вып. 1. Москва, 1881; Вып. 2-3. Москва, 1883. При
ложение. Труды 5-го Археологического Съезда в г. Тифлисе.
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Матерiалы по Археологии России. № 24. ЖЕБЕЛЕВ C. А., приватдоцент Императорского Санкт-Петербургского Университета. Древ
ности Южной России. Пантикапейскiе Нiобиды. Спб., 1901.
Матерiалы по Археологии России. № 25. СПИЦЫН А. А., член
Императорской Археологической Коммиссiи. Древности бассейновъ
рекъ Оки и Камы. Вып. 1. Спб., 1901.
Матерiалы по Археологии России. № 26. СПИЦЫН А. А., член
Императорской Археологической Коммиссiи. Древности Камской
Чуди по коллекцiи Теплоуховыхъ. Спб., 1902.
Матерiалы по Археологии России. № 27. РАДЛОВ В. В., академик.
Сибирскiя древности. Том. II. Вып. 1. Спб.,1902.
Матерiалы по Археологии России. № 28. СИЗОВ В. И. Курганы
Смоленской губернiи. Вып. 1. Гнездовскiй могильникъ близъ Смо
ленска. Спб., 1902.
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Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. Х. Москва, 1885.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. ХI. Вып. 1-2. Москва, 1886; Вып.3. Москва, 1887.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. XII. Москва, 1888.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. XIII. Вып. 1. Москва, 1889; Вып. 2. Москва, 1890.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. XIV. Москва, 1890.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. XV. Вып. 1-2. Москва, 1894.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. XVI. Москва,1900.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. XVII. Москва,1900.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. XVIII. Москва,1901.
Древности. Труды Императорского Московского Археологического
Общества. Т. ХIX. Вып. 1-2. Москва, 1901; Вып.3. Москва, 1902.
Древности. Труды Археографической Коммиссiи Император
ского Московского Археологического Общества. Т. I. Вып. 1-2.
Москва, 1898; Вып. 3, Москва, 1899.
Древности. Труды Археографической Коммиссiи Император
ского Московского Археологического Общества. Т. II. Вып. 1.
Москва, 1900; Вып. 2, Москва, 1902.
Древности. Труды Славянской Коммиссiи Императорского
Московского Археологического Общества. Том I. Москва, 1895.
Древности. Труды Археографической Коммиссiи Император
ского Московского Археологического Общества. Том II. Москва, 1898.
Древности. Труды Археографической Коммиссiи Император
ского Московского Археологического Общества. Том II. Москва, 1898.
Древности. Труды Археографической Коммиссiи Императорского
Московского Археологического Общества. Том III. Москва, 1902.
Труды III-го Археологического Съезда в Россiи, бывшаго в Кiеве
в августе 1874 года. Т. I-II. Приложенiе Атласъ. Кiев, 1878.
Труды IX-го Археологического Съезда в Вильне 1893 г. Т. I-II.
Москва, 1895–1897.
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Императорское Общество Истории и Древностей Российских
при Московском Университете
Чтение в Императорском Обществе Исторiи и Древностей
Россiйских при Московском Университете за 1871 г. Кн. 1-4.
Чтение в Императорском Обществе Исторiи и Древностей
Россiйских при Московском Университете за 1872 г. Кн. 1-4.
Чтение в Императорском Обществе Исторiи и Древностей
Россiйских при Московском Университете за 1873 г. Кн. 1-4.
Чтение в Императорском Обществе Исторiи и Древностей
Россiйских при Московском Университете за 1874 г. Кн. 1-4.
Чтение в Императорском Обществе Исторiи и Древностей
Россiйских при Московском Университете за 1875 г. Кн. 1-4.
Императорское Общество Любителей Древней Письменности
Отчеты о заседанiяхъ Императорского Общества Любителей
Древней Письменности в 1896– 1897 году. (Памятники Древней
Письменности. CXXIV). Спб., 1897.
Императорское Одесское Общество Исторiи и Древностей
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. II. Отд.
2-3. Одесса, 1850.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. III.
Одесса, 1853.
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Труды Х-го Археологического Съезда в Риге. 1896 г. Том I-II.
Москва, 1899; Т. III, Москва, 1900.
Труды ХI-го Археологического Съезда в Кiеве. 1899 г. Том I.
Москва, 1901; Т. II (с протоколами заседанiй Съезда). Москва, 1902.
Матерiалы по археологiи восточныхъ губернiй, издавемые
Императорскимъ Московскоимъ Археологическимъ Обществомъ.
Вып. I. Под редакцiей Л. Н. Анучина. Москва, 1893.
Матерiалы по археологiи восточныхъ губернiй, издавемые
Императорскимъ Московскоимъ Археологическимъ Обществомъ.
Вып. II. Под редакцiей Гр. Уваровой. Москва, 1896.
Матерiалы по археологiи восточныхъ губернiй, издавемые
Императорскимъ Московскоимъ Археологическимъ Обществомъ.
Т. III. Под редакцiей Л. Н. Анучина. Москва, 1899.
Правила Тринадцатого Археологического Съезда в Екатерино
славле в 1905 г. и протоколы заседанiй Предварительного Комитета
4–6 января 1903. Москва, 1903.
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Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. IV. Отд.
1. Одесса, 1858; отд. 2-3. Одесса, 1860.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. VI.
Одесса, 1867.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. VII.
Одесса, 1868.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. VIII.
Одесса, 1872.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. IX.
Одесса, 1875.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. X.
Одесса, 1877.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XI.
Одесса, 1879.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XII.
Одесса, 1881.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XIII.
Одесса, 1883.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XIV.
Одесса, 1886.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XV.
Одесса, 1889.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XVI.
Одесса, 1893.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XVII.
Одесса, 1894.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XVIII.
Одесса, 1895.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XIX.
Одесса, 1896.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XX.
Одесса, 1897.
Записки Одесского Общества Исторiи и Древностей. Т. XXI.
Одесса, 1898.
Торжественное собранiе Одесского Общества Любителей
Исторiи и Древностей 4 февраля 1840 года. Одесса, 1840.
ГРИГОРЬЕВ В. Описанiе Куфических монетъ Х века, найден
ныхъ в Рязанской губернiи в 1839 г. Спб., 1841.
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Императорское Русское Археологическое Общество
Записки Императорского Русского Археологического Общест
ва. Старая серiя. Т. XI. Спб., 1865.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. I. Спб., 1886.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. II. Спб., 1887.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. III. Спб., 1888.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. IV. Спб., 1890.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. V. Спб., 1892.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. VI. Спб., 1893.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. VII. Спб., 1895
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Приложение к V-VII томам. – Scythica et Caucasica e veteribus scriptoribus graeci et latinus collegit et cbv versione rossica edidit
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MURZAKEWIEZ N.. Descriptio Musei Publici Odessanî. Pars I,
continens numophilacium Odessanum. Odessae, MDCCXLI.
Notice sur la Société Impériale Odessoise d’Histoire et d’Antiquités et
sur ses mémoires. 2-de édition. Odessa, 1875.
Von D-r O. BLAU. Восточные монеты музея Императорского
Общества Исторiи и Древностей в Одессе. Die orientalischen Müuzen
des Muzeums der Kaiserlichen Historisch-Archāologischen Gesellschaft
zu Odessa. Odessa, 1876.
А.Л.Б.Д. (Бертье-Делагардъ) Каталогъ картъ, плановъ, чертежей,
рисунковъ, хранящихся в музее Императорского Одесского Общества
Исторiи и Древностей, Одесса, 1888.
ЮРГЕВИЧЪ В.. Историческiй очеркъ пятидесятилетiя Импе
раторского Одесского Общества Исторiи и Древностей. 1839-1889.
Одесса, 1889.
ЯКОВЛЕВ В. Я. Пятидесятилетiе ученой деятельности В. Н.
Юргевича, Вице-Президента Императорского Одесского Общества
Исторiи и Древностей. Одесса, 1892.
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Basilius Latyschev. Vol. I. Scriptores graeci / Известiя древних писателей
греческихъ и латинскихъ о Скифiи и Кавказе. Собралъ и издалъ с
русскимъ переводомъ В. В. Латышев. Том I. Греческие писатели. Вып.
1-2. Спб., 1890–1892.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. VIII. Вып. 1-2. «Труды Отделенiя Славянской и Русской
Археологiи. Кн. 1. 1895». Спб., 1896; Вып. 3-4. «Труды Отделенiя Архео
логiи Древне-Классической, Византiйской и Западно-Европейской.
Кн. 1. Спб., 1895.
Записки Императорского Русского Археологического Общес
тва. Новая серiя. Т. IX. Вып. 1-2. «Труды Отделенiя Славянской
и Русской Археологiи. Кн. 2. 1896». Спб., 1897; Вып. 3-4. «Труды
Отделенiя Археологiи Древне-Классической, Византiйской и За
падно-Европейской. Кн. 2. Спб., 1896.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. X. Вып. 1-2. «Труды Отделенiя Славянской и Русской
Археологiи. Кн. 3». Спб., 1898; Вып. 3-4. «Труды Отделенiя Археологiи
Древне-Классической, Византiйской и Западно-Европейской. Кн. 3.
Спб., 1899.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. XI. Вып. 1-2. «Труды Отделенiя Славянской и Русской
Археологiи. Кн. 4». Спб., 1899; Вып. 3-4. «Труды Отделенiя Археологiи
Древне-Классической, Византiйской и Западно-Европейской. Кн. 4.
Спб., 1900.
Приложение к тому: Scythica et Caucasica e veteribus scriptoribus
graeci et latinus collegit et cbv versione rossica edidit Basilius Latyschev. Vol. I.
Scriptores graeci / Известiя древних писателей греческихъ и латинскихъ
о Скифiи и Кавказе. Собралъ и издалъ с русскимъ переводомъ В. В.
Латышев. Том I. Греческие писатели. Вып. 3. Спб., 1900.
Записки Императорского Русского Археологического Общества.
Новая серiя. Т. XII. Вып. 1-2. «Труды Отделенiя Славянской и Русской
Археологiи. Кн. 5». Спб., 1901; Вып. 3-4. «Труды Отделенiя Археологiи
Древне-Классической, Византiйской и Западно-Европейской. Кн. 5.
Спб., 1901.
Записки Императорского Русского Археологического Общес
тва. Новая серiя. Т. XII. Вып. 3-4. «Труды Отделенiя Археологiи
Древне-Классической, Византiйской и Западно-Европейской. Кн. 5.
Приложение. Спб., 1902.
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Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Архео
логического Общества. Т. I. Вып. 1-3. Спб., 1886; Вып. 4. Спб., 1887.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Архео
логического Общества. Т. II. Вып. 1- 2. Спб., 1887; Вып. 3-4. Спб., 1888.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Археологического Общества. Т. III. Вып. 1- 2. Спб., 1888; Вып. 3-4. Спб., 1889.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Археологического Общества. Т. IV. Вып. 1- 2. Спб., 1889; Вып. 3-4. Спб., 1890.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Археологического Общества. Т. V. Вып. 1. Спб., 1890; Вып. 2-4. Спб., 1891.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Ар
хеологического Общества. Т. VI. Вып. 1- 4. Спб., 1892.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Ар
хеологического Общества. Т. VII. Вып. 1- 4. Спб., 1893.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Археологического Общества. Т. VIII. Вып. 1-2. Спб., 1893; Вып. 3-4. Спб., 1894.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Ар
хеологического Общества. Т. IX. Вып. 1- 4. Спб., 1896.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Ар
хеологического Общества. Т. X. Вып. 1- 4. Спб., 1897.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Ар
хеологического Общества. Т. XI. Вып. 1- 4. Спб., 1899.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Ар
хеологического Общества. Т. XII. Вып. 1. Спб., 1899.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Археологического Общества. Т. XIII. Вып. 1. Спб., 1900; Вып. 2-4. Спб., 1901.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Ар
хеологического Общества. Т. XIV. Вып. 1-4. Спб., 1902.
Записки Восточного Отделенiя Императорского Русского Ар
хеологического Общества. Т. XV. Вып. 1. Спб., 1903.
Записки Отделенiя Русской и Славянской Археологiи Императорского Русского Археологического Общества. Т. III. Спб., 1882.
Записки Отделенiя Русской и Славянской Археологiи Императорского Русского Археологического Общества. T. IV. Спб., 1887.
Записки Отделенiя Русской и Славянской Археологiи Императорского Русского Археологического Общества. T. V. Спб., 1903.
Труды Восточного Отделенiя Императорского Русского Архео
логического Общества. T. XX. Спб., 1890.
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Труды Восточного Отделенiя Императорского Русского Археологического Общества T. XXI. Спб., 1892.
Труды Восточного Отделенiя Императорского Русского Архео
логического Общества T. XXII. Спб., 1898.
Труды Второго Археологического Съезда в Санкт-Петербурге.
Вып. 1-2. Спб., 1876–1882.
Архим. Антонина. О древних христiанскихъ надписяхъ в Афинахъ. Спб.,1874.
Архим. Антонина. Поездка в Румелiю. Спб., 1979.
Архим. Антонина. Изъ Румелiи. Спб., 1886.
Археологическiе труды Алексея Николаевича Оленина. Т.I-II.
Изд. Имп. Рус. Археол. О-ва. Спб., 1881-1882.
ПРАХОВ А. Критическiя наблюденiя надъ формами изящ
ныхъ искусствъ. Вып. 1. Зодчество Древняго Египта. Изд. Имп. Рус.
Археол. О-ва. Спб., 1880.
Древности Россiйского Государства. Кiевский Софiиский соборъ.
Изд. Имп. Рус. Археол. О-ва. Вып. I-III. Спб., 1871: Вып. IV. Спб., 1887.
Констанцскiй Собор. 1414–1418. Concilium Constantiense
MCDXIX-MCDXVIII. Изд. Имп. Рус. Археол. О-ва. Спб., 1874–1875.
ИВЕРСЕН Ю. Б. Медали въ честь русскихъ государственныхъ
деятелей и частных лицъ. Т. III. Спб., 1896.
ЛАТЫШЕВ В. В. Сборникъ греческихъ надписей христианских
времен из Южной Россiи. Изд. Имп. Рус. Археол. О-ва. Спб., 1896.
LATYSCHEV Basilius. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis
Ponti Euxini graecae et latinae. Jussu et impensis Sicietatis Archaeologicae
Imperii Russici. Vol I. Petropoli, MDCCCLXXXV.
LATYSCHEV Basilius. Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersones, Tauricae, aliorum locorum a Danubio usque ad Regnum Bosporanum. Jussu
et impensis Sicietatis Archaeologicae Imperii Russici. Vol. II. Petropoli,
MDCCCXC.
LATYSCHEV Basilius. Inscriptiones Regni Bosporani graecae et
latinae. Jussu et impensis Sicietatis Archaeologicae Imperii Russici.
Vol. IV.Suplementa continens per annos 1885–1900 collecta. Petropoli,
MDCCCCI.
ВЕСЕЛОВСКИЙ Т. И. Исторiя Императорского Русского Архео
логического Общества за первое пятидесятилетiе его существования.
1846–1996. Спб., 1900.
Протоколы заседанiй Императорского Русского Археологичес
кого Общества за 1897 г. Спб., 1899.
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Императорское Русское Географическое Общество
Отчет Императорского Русского Географического Общества за
1897 год. Спб., 1898.
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Протоколы заседанiй Императорского Русского Археологи
ческого Общества за 1898 г. Спб., 1900.
Собранiе надписей съ памятниковъ Рязанской старины (locul şi
anul ediţiei nu sunt indicate)
Записка для обозренiя русскихъ древностей Спб., 1851.
РЕНЕ Б. Описанiе европейскихъ монетъ X, XI и XII века, най
денныхъ въ России. Спб., 1852.
МАКАРIЯ, aрхим. Памятники церковныхъ древностей. Ниже
городская губерния. Спб., 1857.
СОЛОВЬЕВ Петр, протоiерей. Описанiе Новгородского Софiйского собора. Спб., 1858.
ГРИГОРЬЕВ В. В. Жизнь и труды П. С. Савельева преимущественно по воспоминанiямъ и перепискес ним. Спб., 1861.
БОАС К. Каталогъ европейскихъ медалей и монетъ, хранящихся
в музее Императорского Русского Археологи
ческого Общества.
Спб., 1864.
ПРОЗОРОВСКИЙ Д. И. Каталогъ русских монет, хранящихся в
музее Императорского Русского Археологического Общества. Спб.,
1865.
ПРОЗОРОВСКИЙ Д. И. Каталогъ русских монет, хранящихся в
музее Императорского Русского Археологического Общества. Изд.
2-е Спб., 1868.
ПРОЗОРОВСКИЙ Д. И. Опись предметов, хранящихся в музее
Императорского Русского Археологического Общества. Спб., 1869.
ПРОЗОРОВСКИЙ Д. И.. Опись древнихъ рукописей, храня
щихся в музее Императорского Русского Археологи
ческого Об
щества. Спб., 1879.
ПОЛЕНОВ Л. Библiографическое обозренiе трудов Импе
раторского Русского Археологического Общества. Спб., 1871.
СТЕФАНИ Лудольф, академик. Собранiе древнихъ памятни
ковъ искусства в Павловске. Спб., 1872.
ХРУЩЕВ И. Очеркъ жизни и деятельности Д. В. Поленова. Спб.,
1879.
ВЕЛЬЯМИНОВ-ЗЕРНОВ В. В.. Исследованiе о Касимовскихъ
царяхъ и царевичахъ. Ч. IV. Вып. 1. Спб., 1887.
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Отчет Императорского Русского Географического Общества за
1898 год. Спб., 1899.
Отчет Императорского Русского Географического Общества за
1899 год. Спб., 1900.
Отчет Императорского Русского Географического Общества за
1900 год. Спб., 1901.
Отчет Императорского Русского Географического Общества за
1901 год. Спб., 1902.
Отчет Императорского Русского Географического Общества за
1902 год. Ч. I-II. Спб., 1903.
Известiя Императорского Русского Географического Общества.
Том. XXXVI. Вып. I, III-VI. Спб., 1900.
Известiя Императорского Русского Географического Общества.
Том. XXXVII. Вып. I-VI. Спб., 1901.
Известiя Императорского Русского Географического Общества.
Том. XXXVIII. Вып. I, III-VI. Спб., 1902.
Известiя Императорского Русского Географического Общества.
Том. XXXIX. Вып. I-III. Спб., 1903.
Историко-Филологическiй Институтъ Князя Безбородко в
Нежине
Известия Историко-Филологического Института Князя Безбородко. Т. XVIII. Нежинъ, 1900.
Известiя Императорского Русского Географического Общества.
T. XIX. Нежинъ, 1901.
Известiя Императорского Русского Географического Общества.
Том. XX. Нежинъ, 1902.
Историко-Филологическое Общество Императорского Харь
ковского Университета
Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества.
Том. XI. Харьков, 1899.
Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества.
Том. XII. Харьков, 1900.
Калужская Ученая Архивная Комиссiя
Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. № 1. Калуга,
1891.
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Калужское Церковное Историко-Археологическое Общество
Калужская старина. Год первый. Том I. Кн. 1-2. Калуга, 1901.
Калужская старина. Год второй. Том II. Кн. 1-3. Калуга, 1902.
Кишиневская Городская Общественная Библiотека
Отчет за 1899 год. Кишинев, 1900.
Книжная торговля И. М. Фадеева
Каталогъ старыхъ и редкихъ книгъ. № 1. Москва, 1898.
Книжный склад К. Л. Риккера
Каталогъ изданiй и книгъ, находящихся на комиссiи в складе.
Спб., 1896.
Комиссия печатания государственных грамот и договоров,
состоящая при Московском Главном Архиве Министерства
Иностранных Дел
Сборник Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел. Вып. 1-2. Москва, 1880. Вып. 3-4. Москва, 1883.
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Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. № 2. Калуга,
1892.
Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. № 3. Калуга,
1894 г..
Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. № 4. Калуга,
1895 г.
Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. № 5. Калуга,
1897 г.
Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. Т. 1. Вып. 1-12
за 1898 г. Калуга, 1899.
Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. Вып. I за 1899
г. Калуга, 1900.
Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. Вып. II-III за
1900 г. Калуга, 1901.
Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. Вып. за 1901 г.
Калуга, 1902.
Известiя Калужской Ученой Архивной Комиссiи. Выпуск за
1902 г. Калуга, 1903.
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Сборник Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел. Вып. 5. Москва, 1893.
Сборник Московского Главного Архива Министерства
Иностранных Дел. Вып. 6. Москва, 1899.
Сборник Московского Главного Архива Министерства Инос
транных Дел. Вып. 7. Москва, 1900.
БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ Н. Н. Обзоръ внешнихъ сношений
России (по 1800 г.). Часть 1-3. Москва, 1894, 1896, 1897, 1902.
УЛЯНИЦКИЙ В. А.. Матерiалы для исторiи взаимныхъ отно
шенiй Россiи, Польши, Молдавiи, Валахiи и Турцiи в XIV - XVI вв.
Москва, 1887.
Очерк деятельности Коммиссiи печатанiя Грамот и Дого
воров, состоящей при Московском Главном Архиве Министерства
Иностранныхъ Делъ. Москва,1887.
Московскiй Главный Архивъ Министерства Иностранных Дел
(Виды Архива и снимки хранящихся в немъ документовъ, рукописей
и печатей). Москва, 1898.
ТОКМАКОВ И. Ф. Библiотекa Московского Главного Архи
ва Министерства Иностранных Дел. Каталогъ книгамъ по
юриспруденцiи с 1500 по 1879 год. Москва, 1879.
ТОКМАКОВ И. Ф. Библiотека Московского Главного Архи
ва Министерства Иностранных Дел. Каталогъ рукописямъ по
юриспруденцiи с XIII по XIX столетия. Москва, 1879.
ТОКМАКОВ И. Ф.. Библiотека Московского Главного Архива
Министерства Иностранныхъ Делъ. Каталогъ деламъ и рукописямъ
Аптекарского Приказа и иным относящимся к Медицине, с XV-го
столетия. Москва, 1879.
ТОКМАКОВ И. Ф. Библiотека Московского Главного Архива
Министерства Иностранныхъ Делъ. Каталогъ рукописямъ,
относящимся до церковной истории. Москва, 1880.
ТОКМАКОВ И. Ф. Библiотека Московского Главного Архива
Министерства Иностранныхъ Делъ. Каталогъ книгамъ, относящимся
до Москвы, Московской губернии, их церквей и монастырей с XVI
столетия. Москва, 1880.
ЛЕВИНСКИЙ Д. Д., ТОКМАКОВ И. Ф.. Указатель матерiалов по
исторiи почт в Россiи. Москва, 1880.
ТОКМАКОВ И. Ф. Сведенiя о домовой церкви при Московскомъ
Главномъ Архиве Министерства Иностранныхъ Делъ. Москва, 1882.
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Коммиссия по устройству Донского музея
НОМИКОСОВ С. Статистическое Описанiе Области Войска
Донского. Новочеркасскъ, 1884.
ЛИШИН А. А. Акты, относящiеся к Исторiи Войска Донского.
Том I-II. Новочеркасскъ, 1891, 1894.
Высочайшiя грамоты и регалiи, пожалованныя Войску Дон
скому. Новочеркасскъ, 1887.
Московский Архив Министерства Юстиции
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 1. Спб., 1869.
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ТОКМАКОВ. И. Ф. Библiографическiй указатель. Литература о
Святом Кирилле и Мефодие, просветителяхъ славянскихъ. Москва,
1885.
ТОКМАКОВ И. Ф. Матерiалы для исторiи русской и иностран
ной библiографии в связи с книжной торговлей. Вып. II. СПБ., 1886.
ТОКМАКОВ И. Ф. Город Ковров (Владимiрской губернiи) и
князь Ковровы. Владимiр, 1886.
ТОКМАКОВ И. Ф. Сборник матерiалов для исторiи и археологiи
по Тверской губернiи. Вып. I. Город Кашин. Тверь, 1887.
ТОКМАКОВ И. Ф. Сборник матерiалов для VII-го Археологи
ческого Съезда в Ярославле. Вып. II-III. Ярославль, 1887.
ТОКМАКОВ И. Ф. Сборник матерiалов для VIII-го Археоло
гического Съезда в Москве. Вып. II. Московская губернiя и ея свя
тыни. Москва, 1889.
ТОКМАКОВ И. Ф. Сборник матерiалов для VIII-го Археологи
ческого Съезда в Москве. Вып.V. Краткiй историко-археологическiй
и статистическiй очерк церкви Св. Николая Чудотворца Явленнаго,
на Арбате, в Москве и ея прихода, в связи с историческим повест
вованием о почитании Св. Николая Чудотворца у всехъ народовъ.
Москва, 1889.
ТОКМАКОВ И. Ф. Каталогъ выставки древне-письменныхъ
памятниковъ в Московском Главном Архиве Министерства Ино
странныхъ Делъ (во время VIII-го Археологического Съезда).
Москва, 1890.
УЛЯНИЦКИЙ В. Критика сочиненiя С. Жигарева «Русская
политика в восточномъ вопросе: ее исторiя, критическая оценка и
будущiя задачи» в 2-х томах. Москва, 1896.
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Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 2. Спб.. 1872.
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 3. Москва, 1876.
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 4. Москва, 1884.
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 5. Москва, 1888.
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 6. Москва, 1889.
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 7. Москва, 1890.
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 8. Москва, 1891.
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 9. Москва, 1894.
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 10. Москва, 1896.
Описанiе документовъ и бумагъ, хранящихся в Московскомъ
Архиве Министерства Юстиции. Кн. 11. Москва, 1899.
Описанiе первой степени Архива Вотчинного Департамента,
составленное учрежденнымъ для сего особеннымъ комитетомъ.
Москва, 1839.
Обозренiе писцовыхъ книгъ по Новгороду и Пскову и Общий
алфавитъ фамилиямъ владельцевъ недвижимыхъ имений... по Нов
городу всехъ пятинъ. Москва, 1842.
ИВАНОВ П. И. Описанiе Государственного Разрядного Архива.
Москва, 1842.
ИВАНОВ. П. И. Описанiе Государственного Архива Старых Дел.
Москва, 1850.
ИВАНОВ П. И. Опыт исторического исследованiя и межеванiи
земель в Россiи. Москва, 1846.
Алфавитный указатель фамилiй и лицъ, упоминаемыхъ в
боярскихъ книгахъ, хранящихся в I-ом отделенiи Московского
Архива Министерства Юстицiи. Москва, 1853.
Документы Московского Архива Министерства Юстицiи. Т. I.
Москва, 1897.
Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года
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Московский отдел Общего Архива Министерства Импера
торского Двора
Доклады С. Н. Кологривова, действительного члена Церковного
Археологического Отдела, читанные на заседанiи Отдела 12 октября
1901 г.: 1) Подарки, поднесенные царю Алексею Михайловичу
восточными патрiархами. Москва, 1901; 2) Челобитная патрiарха
Антiохiйского Макарiя царю Алексею Михайловичу о пожалованiи
ему иконъ въ Дамаскъ. Москва, 1901.
УСПЕНСКИЙ А. И. Текстъ (иконографическiя объясненiя) к
альбому «Переводы съ древнихъ иконъ, собранные и исполненные
иконописцемъ и реставраторомъ В. П. Гурьяновым». Москва, 1902.
Нижегородская Ученая Архивная Коммиссiя
Действiя Нижегородской губернской ученой архивной коммис
сiи. Т. I. Вып. 1-14. Журналы заседанiй 1887–1892.
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по 25-е ноября 1741 года, по документам, хранящимся в Московском
Архиве Министерства Юстицiи. Кн. 1. Верховная власть в Импе
раторскiй Дом. Москва, 1880; Кн. 2. Высшiя Государственные учреж
денiя. Москва, 1886.
Памятная книжка Московского Архива Министерства Юстицiи.
Москва, 1890.
Описанiе документовъ и бумаг, хранящихся в Московском
Архиве Министерства Юстицiи. Книга 12. Москва, 1901.
САМОКВАСОВ Д. Я., управляющим архивом. Централизацiя
государственных архивовъ Западной Европы, в связи с архивной
реформой в Россiи. Москва, 1899.
САМОКВАСОВ Д. Я. Централизацiя государственных архивовъ.
Архивное дело на Западе. Москва, 1900.
САМОКВАСОВ Д. Я. Архивное дело в Россiи. Книга 1. Совре
менное архивное нестроение. 1852-1902. Москва, 1902.
САМОКВАСОВ Д. Я. Архивное дело в Россiи. Книга 2. Про
шедшая, настoящая и будущая постановка архивного дела в Россiи.
1852–1902. Москва, 1902.
САМОКВАСОВ Д. Я. Проектъ архивной реформы и современное
состояние окончательныхъ архивовъ въ Россiи. Москва, 1902.
САМОКВАСОВ Д. Я. Русскiе архивы и царскiй контроль при
казной службы в XVII веке. Москва, 1902.
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Действiя Нижегородской губернской ученой архивной коммиссiи. Сборник статей, сообщенiй, описей дел и документов Нижегородской губернской ученой архивной коммиссiи. Т. II. Вып.
15. Приложенiя: 1) МЕМОРСКИЙ A. М. Основатель Нижнего Нов
города Великiй Князь Георгiй (Юрiй) I Всеволодовичъ. Нижнiй
Новгород, 1889; 2) ГАЦИСКИЙ А. С. Чествованiе памяти основателя
Нижнего Новгорода святаго благовернаго великого князя Георгiя
Всеволодовича (1189–1889). Нижнiй Новгород, 1894; 3) Сборник в
памяти Александра Серафимовича Гациского. Нижнiй Новгород,
1897.
Действiя Нижегородской губернской ученой архивной коммиссiи.
Т. III. Сборник статей, сообщенiй, описей и документов. Нижнiй
Новгород, 1898
Действiя Нижегородской губернской ученой архивной коммиссiи.
Сборник статей, сообщенiй, описей и документов. Том. IV. Нижнiй
Новгород, 1900.
Действiя Нижегородской губернской ученой архивной коммиссiи.
Сборник статей, сообщенiй, описей и документов. Том. V. Нижнiй
Новгород, 1903
Журналы заседанiй Нижегородской губернской ученой архивной
коммиссiи с 23-го мая 1893 года по 22 октября 1898 года.
Журналы и доклады. Заседанiя L-LVII c 14 сентября 1899 по 6
апреля 1901 г. Нижнiй Новгород, 1901.
Журналы и доклады. Заседанiя LVIII-LXVIII c 25 maя 1901 по
2 марта 1903 г. и журналъ экстренного заседанiя 27 апреля 1903 г. в
памятъ 10-летия со дня кончины А. С. Гациского. Нижнiй Новгород,
1903.
Каталогъ библиотеки Нижегородской губернской ученой
архивной коммиссiи 1896 г. Нижнiй Новгород, 1896.
САВЕЛЬЕВ А. А. Время и причины основания Нижняго
Новгорода. Нижнiй Новгород, 1896.
САВЕЛЬЕВ А. А. Что сделано Императоромъ Николаем 1-ым
для Нижняго Новгорода. Новгород, 1896.
Памяти Н. И. Храмцовского, историка Нижняго Новгорода.
Нижнiй Новгород, 1899.
Нью-Iоркская публичная библiотека, основанная Асторомъ,
Леноксомъ и Тильденомъ
Bulletin of the New York public library Astor, Lenox and Tilden dations.
256

Общество Археологiи, Исторiи и Этнографiи при Император
скомъ Казанском Университете
Известiя Общества Археологiи, Исторiи и Этнографiи при
Императорскомъ Казанском Университете. Т. XIV. Вып. 1-3, Казань,
1897; Вып. 4. Казань, 1898.
Общество Исторiи, Филологiи и Права при Императорскомъ
Варшавскомъ Университете
Устав Общества Исторiи, Филологiи и Права при Императорскомъ
Варшавскомъ Университете. Варшава, 1901.
Записки Общества Исторiи, Филологiи и Права при Императорскомъ Варшавскомъ Университете. Вып. 1. Варшава, 1902.
Записки Общества Исторiи, Филологiи и Права при Императорскомъ Варшавскомъ Университете. Вып. 2. Варшава, 1903.
Варшавскiя Университетскiе Известiя. II. 1903. Варшава.
Варшавскiя Университетскiе Известiя. VI. 1903. Варшава.
Общiй Архив Министерства Императорского Двора
Списки и выписки из архивныхъ бумагъ. III.Описи домовъ и
движимаго имущества князя Потемкина-Таврического, купленныхъ
у наследниковъ его Императрицею Екатериною II. Москва, 1892.
Одесская Городская Публичная Библiотека
Отчеты Одесской Городской Публичной Библiотеки за 1887–
1901 гг.
Оренбурская Ученая Архивная Коммиссiя
Труды Оренбурской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. II-III.
Оренбург, 1897.
Труды Оренбурской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. IV.
Оренбург, 1898.
Труды Оренбурской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. V.
Оренбург, 1899.
Труды Оренбурской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. VI.
Оренбург, 1900.
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Volume VI. Number 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. New York, 1902.
Volume VII. Number 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12. New York, 1903.
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Труды Оренбурской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. VII.
Чернавский Н. Оренбурская епархiя въ прошломъ ея и настоящемъ.
Вып. 1. Оренбург, 1900.
Труды Оренбурской Ученой Архивной Коммиссiи – Oeuvres de
la Commission scientifique des Archives d’ Orenburg. Russie. Вып. IX.
Оренбург, 1902.
Труды Оренбурской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. X.
Чернавский Н. Оренбурская епархiя въ прошломъ ея и настоящемъ.
Вып. 2. Оренбург, 1903.
Отзывъ Оренбурской Ученой Архивной Коммиссiи о книге
профессора Д. Я. Самоквасова «Архивное дело в Россiи. Книги 1-2.
Москва, 1902». Оренбург, 1902.
Орловская Ученая Архивная Коммиссiя
Труды Орловской Ученой Архивной Коммиссiи. 1899 г. Вып. 1.
Орелъ, 1899.
Пермская Ученая Архивная Коммиссiя
Труды Пермской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. IV. Пермь,
1901.
Труды Пермской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. V. Пермь,
1902.
Труды Пермской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. VI. Пермь,
1903.
ДМИТРИЕВ А. А. Биографическiй указатель памятныхъ дея
телей Пермского края. Вып. 1. Пермь, 1902.
Петровское Общество Исследователей Астраханского Края
Отчет Петровского Общества Исследователей Астраханского
Края за 1897-й год. Астрахань, 1899.
Отчет Петровского Общества Исследователей Астраханского
Края за 1898-й год. Астрахань, 1903.
Подольскiй Епархiальный Историко-Статистическiй Комитет
Труды Комитета для историко-статистического описанiя По
дольской епархiи. Вып. 2. Каменецъ-Подольскъ, 1878–1879.
Труды Комитета для историко-статистического описанiя Подольской епархiи. Вып. 4. Приложенiе к Подольскимъ Епархiальнымъ
Ведомостямъю 1888–1889 гг. Каменецъ-Подольскъ, 1889.
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Труды Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета. Вып. 5. Приложенiе к Подольскимъ Епархiальнымъ Ведо
мостямъ 1890–1891 гг. Каменецъ-Подольскъ, 1890-1891.
Труды Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета. Вып. 6. Приложенiе к Подольскимъ Епархiальнымъ Ведо
мостямъ 1892–1893 гг. Каменецъ-Подольскъ, 1892–1893.
Труды Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета. Вып. 7. Приложенiе к Подольскимъ Епархiальнымъ Ведо
мостямъ 1894–1895 гг. Каменецъ-Подольскъ, 1895.
Труды Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета. Вып. 8. Каменецъ-Подольскъ, 1897.
Труды Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета. Вып. 9. Приходы и церкви Подольской епархiи. КаменецъПодольскъ, 1901.
Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за 1890
год. Каменецъ-Подольскъ, 1891.
Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за 1891
год. Каменецъ-Подольскъ, 1892.
Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за 1892
год. Каменецъ-Подольскъ, 1893.
Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за 1893
год. Каменецъ-Подольскъ, 1894.
Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за 1894
год. Каменецъ-Подольскъ, 1895.
Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за 1895
год. Каменецъ-Подольскъ, 1896.
Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за 1896
год. Каменецъ-Подольскъ, 1897.
Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистическо
го Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за
1897 – 1900 гг. Каменецъ-Подольскъ, 1901.
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Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за 1901
год. Каменецъ-Подольскъ, 1902.
Отчетъ Подольского Епархiального Историко-Статистического
Комитета и учрежденного имъ церковного древнехранилища за 1902
год. Каменецъ-Подольскъ, 1903.
Устав Подольского Епархiального Историко-Статистичес
кого
Комитета и состоящихъ при немъ Древнехранилища и Епархiальной
Библiотеки. Каменецъ-Подольскъ, 1895.
Годичное собранiе Подольского Епархiального Историко-Ста
тистического Комитета въ новомъ помещенiи Древнехранилища.
Каменецъ-Подольскъ, 1903.
Редакцiя Кишиневских Епархiальных Ведомостей
Кишиневскiя Епархiальные Ведомости за 1898-й год, №№ 1-24.
Кишиневскiя Епархiальные Ведомости за 1899-й год, №№ 1-24.
Кишиневскiя Епархiальные Ведомости за 1900-й год, №№ 1-24.
Кишиневскiя Епархiальные Ведомости за 1901-й год, №№ 1-24.
Кишиневскiя Епархiальные Ведомости за 1902-й год, №№ 1-24.
Кишиневскiя Епархiальные Ведомости за 1903-й год, №№ 1-24.
Рязанская Ученая Архивная Коммиссiя
Труды Рязанской Ученой Архивной Коммиссiи. Том XIII. Вып.
1-3. Рязань, 1898–1899.
Труды Рязанской Ученой Архивной Коммиссiи. Том XIV. Вып.
1-3. Рязань, 1899–1900.
Труды Рязанской Ученой Архивной Коммиссiи. Том XV. Вып.
1-3. Рязань, 1900–1901.
Труды Рязанской Ученой Архивной Коммиссiи. Том XVI. Вып.
1-3. Рязань, 1901–1902.
Труды Рязанской Ученой Архивной Коммиссiи. Том XVII. Вып.
1-2. Рязань, 1902–1903.
Саратовская Ученая Архивная Коммиссiя
Труды Саратовской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. 21-й.
Саратов, 1898.
Труды Саратовской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. 22-й.
Аткарскъ, 1902.
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Таврическая Ученая Архивная Коммиссiя
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 1-4. во
2-м изд. Симферополь, 1897.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 5-7. во
2-м изд. Симферополь, 1898.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 8. Сим
ферополь, 1889.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. №. 9-10.
Симферополь, 1890.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 11-14.
Симферополь, 1891.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 15-17.
Симферополь, 1892.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 18-19.
Симферополь, 1893.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 20-21.
Симферополь, 1894.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 22-23.
Симферополь, 1895.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 24-25.
Симферополь, 1896.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 26. Сим
ферополь, 1897.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 27. Сим
ферополь, 1897.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 28. Сим
ферополь, 1898.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 29. Сим
ферополь, 1898.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. №. 30. Сим
ферополь, 1899.
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Труды Саратовской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. 23-й.
Саратов, 1903.
МИНХЪ А. Историко-Географическiй Словарь Саратовской
Губернии. Т. I. Вып. 1. Лит. А – Г. Саратов, 1898; Вып. 2. Лит. Д - К.
Южные уезды. Камышинскiй и Царицынскiй. Саратов, 1898–1900;
Вып. 3. Лит. Л – Ф. Южные уезды. Камышинскiй и Царицынскiй.
Саратов, 1901.
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Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 31.
Симферополь, 1901.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 32-33.
Симферополь, 1902.
Известiя Таврической Ученой Архивной Коммиссiи. № 34. Сим
ферополь, 1902.
Тамбовская Ученая Архивная Коммиссiя
Известiя Тамбовской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. XLII.
Тамбов, 1897.
Известiя Тамбовской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. XLIV.
Тамбов, 1901.
Известiя Тамбовской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. XLV.
Тамбов, 1901.
Известiя Тамбовской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. XLVI.
Тамбов, 1902.
Известiя Тамбовской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. XLVIII. Тамбов, 1903.
Журналы 91-100 заседанiй Тамбовской Ученой Архивной Ком
миссiи (cентябрь 1901 – июль 1902) и Отчетъ деятельности Ком
миссiи за 1901 г. Тамбов, 1902.
ЩЕГОЛЕВЪ А. Матерiалы для библiографiи Тамбовской гу
бернiи. Вып. I-II. Тамбовъ, 1900–1901.
Тверская Ученая Архивная Коммиссiя
Отчеты о деятельности Тверской Ученой Архивной Коммиссiи
за 1888–1896 гг. Тверь (anul ediţiei nu este indicat).
Журналы 67-73 и 75-81 заседанiй Тверской Ученой Архивной
Коммиссiи (с 6 марта 1898 г. по 12 апреля 1901 г.). Тверь (anul ediţiei
nu este indicat).
Журналы 82 – 90 заседанiй Тверской Ученой Архивной Ком
миссiи (с 28 апреля 1901 г. по 9 марта 1903 г.). Тверь (anul ediţiei nu
este indicat).
Тверской Музей и его прiобретенiя в 1889–1893 гг. Тверь (anul
ediţiei nu este indicat).
Тверской Музей 13 iюня 1892 года. Посещенiе Музея Его Им
ператорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Владимиромъ
Александровичемъ. Тверь, 1892.
КОЛОСОВ В. И. Стерженскiй и Лопасницкiй кресты въ связи
съ древними водными путями въ верхнемъ Повольжьи. Тверь 1890.
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КОЛОСОВ В. И. Петр Великiй в Твери. Тверь, 1903.
ИВАНОВ И. А. О возстановленiи архимандрiи в Старицкомъ
Успенском монастыре. Тверь. 1899.
ИВАНОВ И. А.. Лицевая рукописная Псалтирь Калязина монастыря. Тверь, 1900.
ПЕРВУХИН А. Г. Летописецъ Рубцовыхъ. Тверь, 1901.
МИТРОПОЛЬСКИЙ А. А. Краткiя сведенiя о местно-чтимомъ в
городе Калязине Отроке Iоанне. Тверь, 1901.
Ведомость, учиненная в Тверской Казенной Палате о находя
щихся при Тверском архiерейскомъ доме и монастыряхъ земляхъ,
мельницахъ и рыбныхъ ловляхъ, сколько архiерейскому дому и мо
настырямъ имеющимъ менее положенной по указу 18 числа декабря
прошлаго 1797 года препорцiи земли потребно еще в добавокъ из
казенныхъ земель и изъ какихъ оброчныхъ статей оныхъ также
мельницъ и рыбныхъ ловель въ отдачу по силе онаго указа требуют.
Тверь, 1901.
ВИНОГРАДОВЪ И. А. Отчетъ о деятельности Тверской Ученой
Архивной Коммиссiи за 1900 г. Тверь, 1901.
ВИНОГРАДОВЪ И. А. Отчетъ о деятельности Тверской Ученой
Архивной Коммиссiи за 1901 г. Тверь, 1903.
ВИНОГРАДОВЪ И. А. Археологическая экскурсiя в село Кожино
и города Кашинъ, Калязинъ и Угличъ. Тверь, 1901.
ПЕРВУХИНЪ Г. П., протоiерей. О Тверскихъ iерархах. При
готовлено к печати А. А. Тяжеловымъ. Тверь, 1901.
АРСЕНIЙ, архим. Описанiе Кашинского Димитровского мо
настыря Тверской епархiи. Тверь, 1901.
ЛЕБЕДЕВЪ Д. А. Воспоминанiя о Василiи Васильевиче Болото
ве, профессоре Петербургской Духовной Академiи († 5-го апреля
1900  г.). Тверь. 1901.
ЗАВЬЯНОВ I., свящ. Матерiалы для Исторiи и Археологiи по
городу Кашину. По документамъ изъ архива бышего Кашинского
Духовного Правленiя. Тверь, 1901.
Выпись изъ Тверскихъ писцовыхъ книгъ Потапа Нарбекова и
подъячаго Богдана Фадеева 1626 года. Тверь, 1901.
Воспоминанiя княгини Софьи Васильевны Мещерской. Тверь,
1902.
Тверь в 1674 году, по Пальмквисту. Тверь, 1902.
Летописъь о событiяхъ в г. Твери тверского купца Михаила
Тюльпина. 1762–1823. Тверь. 1902.
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Церковно-Археологическое Общество при Кiевской Духов
ной Академiи
ПЕТРОВ Н. И. Указатель Церковно-Археологического Музея
при Кiевской Духовной Академiи. 2-е. Кiевъ, 1897.
ПЕТРОВ Н. И. Колекцiя древнихъ предметовъ и монетъ,
пожертвованныя Церковно-Археологическому Музею при Кiев
ской Духовной Академiи Почетнымъ Членомъ Церковно-Архео
логического Общества при сей Академiи, действительнымъ стат
скимъ советникомъ Никола
емъ Александровичем Леопардовым.
Кiевъ, 1895.
Отчет Церковно-Археологического Общества при Кiевской
Духовной Академiи за 1874, 1875, 1877, 1879–1899 гг. Кiевъ, 1875–
1900.
Отчет Церковно-Археологического Общества при Кiевской
Духовной Академiи за 1902 год. Кiевъ, 1903
Чтение в Церковно-Археологическое Обществе при Кiевской
Духовной Академiи. Вып. III. Кiевъ, 1901.
Чтение в Церковно-Археологическое Обществе при Кiевской
Духовной Академiи. Вып. IV. Кiевъ, 1902.
Черниговская Губернская Ученая Архивная Коммиссiя
Труды Черниговской Губернской Ученой Архивной Коммиссiи.
Вып. IV. Чернигов, 1902.
Труды Черниговской Губернской Ученой Архивной Коммиссiи.
Вып. V. Чернигов, 1903.
Синодикъ Любецкого Антонiевскаго монастыря. Чернигов, 1902.
Ярославская Ученая Архивная Коммиссiя
Труды Ярославской Ученой Архивной Коммиссiи. Вып. 1.
Москва, 1890.
Труды Ярославской Ученой Архивной Коммиссiи. Кн. 3. Вып.
1-2. Ярославль, 1899–1901.
МЕЗИНОВ П. Мелочи Ярославской истории XVIII и XIX в.
Ярославль, 1895.
Отчетъ о деятельности ЯрославскойУченой Архивной Ком
миссiи за 1896–1898 года. Ярославль, 1899.
Отчетъ о деятельности ЯрославскойУченой Архивной Ком
миссiи за 1899 годъ. Ярославль, 1900.
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Surse: Труды Бессарабской губернской ученой архивной Комиссии. Том 1.
Кишинев, 1900, р. 411–419; Том 2. Кишинев, 1902, р. 456–474; Том 3. Кишинев, 1907,
539–549.
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БЕРЕНДТС Э. Описанiе русскихъ меонетъ Музея Ярославской
Ученой Архивной Коммиссiи. Ярославль, 1898.
О находке мамонта в дилюзiи г. Ярославля на берегу реки Волги.
Переводъ с немецкого. Ярославль, 1895.
ТИХОМIРОВ Ил. А. Отчетъ о раскопках в Ярославской губернiи
и уезде под сельцомъ Михайловское. Ярославль, 1898.
ИЗРАИЛЕВ А. прот., Упраздненные храмы в бывшемъ борисоглебскомъ приходе города Ярославля. Ярославль, 1898.
ИЗРАИЛЕВ А. прот., Ростовскiй Ярославской губернiи Рож
дественскiй третьеклассный женскiй монастырь. Спб., 1899.
ГОЛОВЩИКОВ К. Д. Деятели Ярославского края. Вып. I.
Ааронъ-Андрей. Ярославль, 1898.
ГОЛОВЩИКОВ К. Д. Деятели Ярославского края. Вып. II.
Андрей-Башмаковы. Ярославль, 1899.
ГОРОДЦЕВ В. А. Раскопки могильника на Черной горе, в
окрестностяхъ с. Великого Ярославской губернiи и уезда. Ярославль,
1898.
Великiй Князъ Смоленский и Ярославский Федор Ростиславичъ
Черный. Речъ С. М. Шпилевского в денъ шестисотлетiя годовщины
смерти, 19 сентября 1899 г. Ярославль, 1899.
Матерiалы для каталога Пушкинской юбилейной выставки въ
г.  Ярославле 26–28 мая 1899 года. Ярославль, 1899.
Ярославская ГубернскаяУченая Архивная Коммиссiя. Заседанiе 14 ноября 1899 года, въ день завершившагося десятилетiя деятельности Коммиссiи. Ярославль, 1899.
Труды Ярославскаго Областного Съезда (изследователей исторiи и древностей Ростово-Суздальской области). Москва, 1902.
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ANEXA 3

Lucrări principale publicate în volumele
Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии
(Analele Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia)
STUDII
ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Идея губернских ученых архивных
комиссий по Н. В. Калачову, И. Е. Андриевскому и А. Н. Труворову
и учреждение комиссии в городе Кишиневе – Ideea comisiilor guberniale ştiinţifice a arhivelor după N. V. Kalaciov, I. E. Andrievski şi A. N. Truvorov şi crearea comisiei în or. Chişinău. În: Труды Бессарабской губернской
ученой архивной комиссии. Том. 1. Кишинев, 1900, р. 1–26.
Se descrie succint istoria apariţiei, promovării şi definitivării conceptului privind instituirea unor structuri pentru salvgardarea şi protecţia
dosarelor de arhivă de importanţă istorică, crearea în gubernii a arhivelor
istorice şi cercetarea istoriei ţinutului natal. Sunt evocate corespondenţa şi
acţiunile concrete referitoare la crearea şi deschiderea Comisiei Ştiinţifice
a Arhivelor din Chişinău, precum şi reacţia elitei basarabene faţă de acest
eveniment istorico-cultural.
ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Восточные святители, нашед
шие пристанище в пределах Кишиневской епархии среди смут
греческого восстания 1821–28 гг. – Prelaţii ortodocşi refugiaţi în Eparhia Chişinăului în perioada revoluţiei elene din anii 1821–28. În: Труды
БГУАК, Том. 1, р. 27–68.
La etapa iniţială a mişcării eteriste şi a revoluţiei de eliberare naţională a Greciei în urma represiunilor crunte din partea trupelor otomane, un
număr impunător de prelaţi ai bisericii ortodoxe a fost nevoit să se refugieze în teritoriile vecine, inclusiv în Basarabia. Aici a fost creată o Comisie
specială de asistenţă a imigranţilor greci, a căror întreţinere a fost pusă în
seama Eparhiei Chişinăului şi Hotinului. Se conţin informaţii despre viaţa
şi activitatea lui Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei; Grigorie, mitropolit de Irinopol, epitrop al mănăstirilor din Moldova „închinate Sfântului Munte”; Inochentie, mitropolit de Heliopolis, epitrop al mănăstirilor
din Moldova „închinate Sântului Munte”; Nectarie, mitropolit de Sarda;
Feoclit, mitropolit de Edhait; Daniil, mitropolit de Adrianopol; Grigorie,
mitropolit de Hierapolis; Constantiu, episcop de Buzău; Filofei, mitropolit
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ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Мечети, превращенные в церкв
и
в пределах Бессарабии (1808–13 гг.) – Moschei transformate în biserici
în Basarabia în anii 1808–13. În: Труды БГУАК, Том. 1, р. 89–96.
Se descriu acţiunile de transformare a fostelor moschei din raialele
turceşti în biserici ortodoxe, măsuri întreprinse la solicitarea populaţiei
creştine locale: Biserica Acoperemântul Maicii Domnului, s. Ursoaia, jud.
Bender (1808); Biserica Sfântului Ioan Botezătorul, or. Tomarov (Reni,
1809); Biserica Înălţarea Domnului, or. Ismail (1810); Biserica Adormirea
Maicii Domnului, or. Chilia (1810); Biserica Acoperemântul Maicii Domnului, s. Galileşti, jud. Chilia (1811); Biserica Sfântului Arhanghel Mihail,
s. Gansanspag, jud. Chilia (1813); Biserica Acoperemântul Maicii Domnului, or. Chilia (1813).
ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Город Кишинев времен жизни
в нем Александра Сергеевича Пушкина (Топографико-эпизо
дические и бытовые наброски к 100-й годовщине дня рождения
поэта, 26-го мая 1899 года) – Oraşul Chişinău în perioada vieţuirii aici
a lui Aleksandr Sergheevici Puşkin. În: Труды БГУАК, Том. 1, р. 97–163.
În baza „Proiectului de împărţire a Chişinăului în cinci părţi” (1823) şi
a „Planului or. regional Chişinău” (1834) au fost stabilite locurile amplasării principalelor clădiri ale Chişinăului de atunci, identificaţi proprietarii
sau chiriaşii acestor construcţii, inclusiv casa lui I. Naumov, în care a locuit Al. Puşkin, iar astăzi este amplasată Casa-Muzeu ce îi poară numele.
Gh. Bezviconi a apreciat acest ghid al Chişinăului drept „o contribuţie
importantă în puşkiniana basarabeană”.
Este reconstituit mediul societăţii chişinăuiene cu o succintă carac
teristică a marilor nobili basarabeni (Crupenschi, Varfolomei (Varfo
lomeu), Ralli, Dicescu, Catacazi, Cantacuzin ş.a.), al societăţii refugiaţilor
din Principatul Moldova (familiile domnului Moldovei Mihai Suţu, nobililor Mavrocordat, Roznovan, Balş, Mavrogeni ş.a.). O deosebită atenţie
s-a acordat relaţiilor lui Puşkin cu reprezentanţii societăţii din Chişinău.
Prima ediţie a lucrării a văzut lumina tiparului în 1899, apoi reeditată
în Analele Comisiei (1900). Ulterior, un mic fragment a fost publicat în
revista Viaţa Basarabiei (1937), iar o variantă prescurtată a studiului – în
revista Кодры. Молдавия литературная, 1989, nr. 6.
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de Neapol; Gherasim, mitropolit de Fanar, exarh al întregii Ţesalii; mitropolitul Mihail Suţu ş.a. Sunt evocate fragmente din corespondenţa acestor
prelaţi cu autorităţile civile şi bisericeşti ruse, inclusiv cu cele ale Eparhiei
Chişinăului şi Hotinului.
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ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Основные исторические данные
о Бессарабии – Informaţiile istorice principale despre Basarabia. În: Труды
Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. Том. 2. Кишинев,
1902, р.11–118.
Lucrarea este compusă din trei părţi. În partea I, intitulată Privire generală asupra istoriei Basarabiei până în anul 1812, elaborată în baza studiilor semnate de N. Iorga, Z. Arbure, S. Palauzov, A. Zaşciuk, A. Veltman,
A. Nacco, se prezintă o expunere sintetizată a evenimentelor şi fenomenelor principale ale evoluţiei istorice a spaţiului dintre Prut şi Nistru din
perioada antică până în 1812, menţionându-se că istoria Basarabiei este
strâns legată de istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti.
Partea II conţine textul Tratatului (de pace) încheiat între Rusia şi Turcia la Bucureşti la 16 mai 1812.
În partea III se elucidează istoria Basarabiei în secolul XIX prin prisma vieţii şi activităţii guvernatorilor militari şi civili, a evenimentelor ce
s-au produs în perioada cârmuirii lor şi a vizitelor împăraţilor Rusiei imperiale Aleksandru I, Nicolai I şi Aleksandru II în ţinut.
La text sunt ataşate anexele: 1) Informaţii despre antichităţile Basa
rabiei colectate de guvernatorul militar P. Fiodorov în anii 1837–1838 în
care sunt incluse date referitoare la monumentele de arhitectură bisericească şi laică, movile şi la alte obiecte ale patrimoniului istorico-cultural
cunoscute la acel moment; 2) Lista viceguvernatorilor, preşedinţilor Consiliului gubernial de zemstvă, arhiepiscopilor şi altor demnitari ai bisericii
din Basarabia.
ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Очерки истории народного обра
зования в Бессарабии в первой половине XIX-го века – Schiţe de
istorie a învăţământului public din Basarabia în prima jumătate a secolului
XIX. În: Труды БГУАК, Том. 2, p. 119–180.
Se elucidează constituirea şi evoluţia învăţământului laic şi bisericesc
în Basarabia în prima jumătate a secolului XIX, crearea primelor instituţii
secundare de învăţământ (Seminarul Teologic, 1813; Gimnaziul Regional,
1833) şi a primului Pension de fete din Chişinău (1840), contribuţia mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni şi arhiepiscopului Dimitrie Sulima
la dezvoltarea învăţământului şi promovarea limbii „moldoveneşti”/române
în şcoală. Este reflectată politica ţarismului de rusificare a şcolii şi intervenţiile nobilimii autohtone privind predarea limbii române în şcoală (1841).
ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). К вопросу о родине Митрополита
Гавриила Бонулеско-Бодони, первосвятителя русской Бессарабии
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ЩЕГЛОВ Д. (ŞCEGLOV D.). Измаильские монастыри – Mănăstirile din Ismail. În: Труды БГУАК, Том. 2, p. 215–225.
Se descrie starea deplorabilă a două mănăstiri din Ismail (Sfântul Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului) „închinate Sfântului Munte”, în care
locuiau persoane laice şi erau amplasate prăvălii, precum şi încercările disperate de a îmbunătăţi situaţia.
ЩЕГЛОВ Д. (ŞCEGLOV D.). Из прошлого Бессарабии – Din trecutul Basarabiei. În: Труды БГУАК, Том. 2, p. 226–230.
Se arată incertitudinea şi starea de spirit agitată a populaţiei din Basarabia în perioada imediată anexării ei la Imperiul Rus care s-a manifestat
prin emigrarea în masă a ţăranilor peste Prut, în Principatul Moldovei.
În context e semnificativă prescripţia secretă a preşedintelui Divanurilor
Moldovei şi Ţării Româneşti V. Krasno-Milaşevici (august 1812) către revizor, locotenent-colonelul Arkudinski, în care sunt enumerate acţiunile
ce urmau a fi întreprinse pentru a curma exodul ţăranilor.
DOCUMENTAR
ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Общий обзор главнейших правительственных архивов города Кишинева, с очерком деятельности
бывших комиссий по разборке этих архивов – Privire generală asupra
arhivelor departamentale principale din oraşul Chişinău cu un studiu despre
activitatea fostelor comisii de evaluare a acestor arhive. În: Труды БГУАК,
Том. 1, р. 265–326.
Prin acest articol s-au pus începuturile studierii arhivelor din Chişinău.
Este efectuată o scurtă trecere în revistă a arhivelor departamentale principale din Basarabia: arhiva Consiliului gubernial (dosarele Senatorilor,
preşedinţi în Divanurile Moldovei şi Ţării Româneşti, cancelariei rezidentului ţarului în Basarabia, consiliului regional, administraţiei proprietăţilor statului, consiliului asistenţei publice, comisiei alimentaţiei publice
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– Cu privire la locul de origine a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni,
primul prelat al Basarabiei sub ruşi. În: Труды Бессарабской губернской
ученой архивной комиссии. Том. 3. Кишинев, 1907, p. 301–315.
Prin acest articol I. Halippa a intervenit în discuţiile din cadrul istoriografiei române referitor la locul de naştere al mitropolitului Gavriil
Bănulescu-Bodoni: or. Bistriţa (Transilvania) sau Câmpulung Moldovenesc (Bucovina). Autorul reproduce un document din 1824 prin care se
confirmă or. Bistriţa drept loc de origine a mitropolitului.
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etc.), arhivele organelor subordonate ministerelor de Interne, Justiţie şi
Finanţe. Se analizează succint cadrul juridic de reglementare a activităţii
arhivisticii şi a comisiilor (departamentale şi guberniale) de evaluare a arhivelor departamentale şi de selectare a dosarelor de importanţă istorică,
sunt evocate probe de nimicire în masă a dosarelor de arhivă.
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ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Материалы для истории Киши
нева в XVI–XVIII гг. – Materiale privind istoria Chişinăului în secolele
XVI–XVIII. În: Труды БГУАК, Том. 1, p. 171–233; Документы XVII–
XVIII вв., касающиеся вотчин села Буюкань, ныне предместья
города Кишинева – Documente din secolele XVII–XVIII privitoare la
moşia satului Buiucani, prezent suburbie a oraşului Chişinău. În: Труды
БГУАК, Том. 2, p. 231–340; Дополнительная серия документов XVI–
XVIII вв., относящихся к истории города Кишинева – Colecţie suplimentară de documente din secolele XVI–XVIII referitoare la istoria oraşului Chişinău. În: Труды БГУАК, Том. 3, 1907, p. 321–394.
Setul include cca 90 de documente (acte domneşti, hotărâri ale Divanului Ţării Moldovei, decizii ale unor instituţii bisericeşti etc.) privind
statutul Chişinăului, proprietăţile lui funciare şi delimitarea lor, relaţiile
cu mănăstirile Galata şi Frumoasa şi transmiterea moşiei Chişinăului în
proprietatea statului (1818).
Ulterior, aceste documente, în mare parte, au fost reeditate în lucrarea
Chişinău. File de istorie. Cercetări, documente materiale (Chişinău, 1998)
semnată de acad. A. Eşanu şi în colecţia de documente Moldova în epoca
feudalismului (coordonator mem. cor. D. Dragnev).

ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Описание Архива гг. Сенаторов
(российских), председательствовавших в диванах Молда
вии и
Валахии с 1808-го по 1813-ый гг. – Descrierea arhivei a domnilor senatori (ruşi), preşedinţi ai Divanurilor Moldovei şi Valahiei din 1808 până în
1813. În: Труды БГУАК, Том. 1, p. 327–374; Том. 2, p. 341–424; Том. 3,
p. 442–508.
Sunt descrise arhivistic primele 500 de dosare din cele peste 4400 fixate în fondul respectiv la finele secolului XIX – începutul secolului XX,
fiind elucidat mai amplu conţinutul celor mai reprezentative dosare. Se reflectă succint apariția instituţiei de senator-preşedinte al Divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti şi rolul ei în sistemul de administrare a principatelor, diverse aspecte ale vieţii interne, raporturile dintre populaţia locală
şi armata rusă în perioada februarie 1808 – începutul lui octombrie 1808.
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ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). Б. Сведения о состоянии церквей
Бессарабии в 1812–1813 гг. – Informaţii privind starea bisericilor din
Basarabia în anii 1812–1813. În: Труды БГУАК, Том. 3, p. 231–296.
Lucrarea prezintă a doua parte a setului de materiale cu genericul
Basarabia la vremea anexării la Rusia. Conţine informaţii succinte despre
775 de biserici: localitatea, denumirea bisericii, materialul de construcţie
din care a fost ridicat locaşul sfânt, nivelul de înzestrare cu atribute bise
riceşti şi cărţi, anul primei menţionări cunoscute la acel moment.
Sursă: Acestea şi alte studii şi materiale documentare publicate în Analele Comisiei
Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia, procesele verbale şi dările de seamă ale
Comisiei pot fi consultate, în varianta electronică, pe site-ul: http://www.oldchisinau.com.
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ХАЛИППА И. (HALIPPA I.). A. Роспись землевладения и сос
ловного строя населения Бессарабии по данным переписи 1817
года – Inventarul proprietăţii funciare şi a structurii sociale a populaţiei
din Basarabia potrivit recensământului din anul 1817. În: Труды БГУАК,
Том.  3, p. 1–230.
Documentul face parte din setul de materiale cu genericul Basarabia
la vremea anexării la Rusia. Include informaţii despre 1050 de localităţi
din Basarabia, fiind indicate posesiunile funciare şi alte bunuri, proprie
tarii moşiilor, numărul locuitorilor şi starea lor socială.
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