
G
aleria M

B

21

M
agazin b

ib
liologic  nr. 1-2

 | 2011

Abstract: Reviewing Alexandru Boldur’s 
fundamental works, you can note its 
intrinsic peculiarity – impartiality supported 
by non-tendentiousness and solidity of 
information. In fact, the very subject of his 
research, which largely remains constant 
– Bessarabia, makes you to treat him as 
a spokesman of historical determination. 
However, avoiding the frames of false 
interpretation and reference, Al. Boldur, in 
his complex works Romanian Bessarabia 
and Contributions to the history of 
Bessarabia, gives a quite comprehensive 
description from the point of view of image 
and information of the premises that 
have led and followed the «abduction» 
of the country: the tangents and the 
spiritual differences between the culture 
of the Empire and the province; he denies 
the opinions that at the time of Union, 
Bessarabia was denationalized, although he 
agrees to the issue of national degradation.
The historian also contributes to the 
elucidation of the status of the Romanian 
language during the period which lasted 
more than one hundred years, when the 
people between the Prut and the Dniester 
underwent spiritual bondage. In the same 
vein, the researcher explains why the 
clergy, in his great majority, remained 
faithful to the national language, analyzing 
simultaneously the contribution and the 
importance of mass media, the editorial 
domain and the activity of Bessarabian men 
of letters.

ALEXANDRU BOLDUR  
colportând valorile spiritual-naţionale

Plonjând în orizontul imaginii culturii na-
ţionale a secolului trecut, remarcăm o pleiadă de 
personalităţi excepţionale ce prin modul de activi-
tate au lăsat urme adânci în istoria și spiritualitatea 
ţării, rămânând adevăraţi fi i ai neamului, indife-
rent de situaţii, circumstanţe, orientându-și în per-
manenţă tribulaţiile în consonanţă cu problemele 
timpului, dovedind erudiţie, atașament profund 
faţă de aspiraţiile și idealurile neamului. Indubi-
tabil, secolul trecut a fost extrem de generos cu 
noi, deoarece pune în valoare prestigioase fi guri: 
C. Stere, O. Ghibu, V. Ţepordei, I. Inculeţ, Șt. Cio-
banu etc., dintre care se evidenţiază în special Al. 
Boldur, profesor, publicist, istoric, ce pe parcursul 
întregii activităţi ne-a oferit probe veritabile de 
perfecţiune spirituală, erudiţie etalată în mai mult 
de o sută de lucrări: tratate, studii, monografi i isto-
rice, articole de sinteză și analitice etc.

Juristul și istoricul Alexandru Boldur se 
naște la 9 martie 1886, la Chișinău. Studiază la 
Școala Eparhială, apoi la Seminarul Teologic 
din capitala Basarabiei. Face studii superioare la 
Sankt Petersburg, la Facultatea de Drept a Univer-
sităţii, apoi la Institutul Superior de Arheologie 
din același oraș. Activează în cadrul mai multor 
instituţii de profi l: conferenţiar la Universitatea 
din Petersburg (1916-1918), profesor la Institutul 
Superior Juridic din Sevastopol (1918-1921), Fa-
cultatea de Teologie din Chișinău (1927-1938) și 
Universitatea din Iași, Facultatea de Litere (1938-
1947), director al Institutului de Istorie „A. D. 
Xenopol” ș. a., unde în permanenţă a demonstrat 
interes constant pentru valorile naţionale, chiar și 
în momentele când se afl a departe de Patrie.

Inventariind varietatea problematicii asupra 
căreia s-a aplecat istoricul, constatăm că în cazul 
unei selectări drastice, se conturează momente 
magistrale ce au tribulat la acel spaţiu temporal 
spiritul patrioţilor basarabeni, care nu și-au pu-
tut permite luxul indiferenţei faţă de soarta ţării 
și neamului, aspecte ce, de altfel, capătă în studi-
ile și monografi ile lui Al. Boldur o supralicitare 
triumfală: istoria și cultura Basarabiei; cauzele și 
premisele anexării ţării în 1812 la Rusia; carac-
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– cultura; rolul și locul unor personalităţi mar-
cante în istoria poporului basarabean – A. Russo, 
C. Stamati, B.P. Hasdeu, A. Mateevici, C. Stere, 
L. Murafa etc. În calitate de argument ne pot servi 
așa lucrări ca: Istoria Basarabiei, Un an de luptă 
pentru binele poporului, Statutul internaţional al 
Basarabiei, Unirea: Analiza psihologică a eveni-
mentelor din 1918-1928, Autonomia Basarabiei 
sub stăpânirea rusească 1812-1928 etc., opere 
ce prin însuși genericul propriu deconspiră aria 
preocupărilor consemnatului cercetător, mani-
festându-se simultan și ca deschizătoare de noi 
perspective în conceperea a așa aspecte precum: 
căile de dezvoltare a Basarabiei după actul Uni-
rii; ponderea și locul intelectualităţii basarabene 
în viaţa politică a ţării; infl uenţe străine (ruse) în 
spiritualitatea basarabeană: pro și contra ș.a.

Glosând asupra facturii creaţiei gânditoru-
lui, ţinem să precizăm că, impulsionat de frămân-
tările social-politice și culturale ale timpului, Al. 
Boldur face să rimeze problema emancipării cul-
turii naţiei, într-o notă veritabilă, axată principiu-
lui istorismului obiectiv, depășind prin urmare 
tendenţialismul, subiectivismul și naţionalismul 
extremist în interpretarea evenimentelor particu-
lare sec. XIX-XX. Departe de a cocheta cu proble-
ma specifi cului și demnităţii naţionale, profesorul 
Al. Boldur, calculat, lucid, cu mândrie nedisimulată, 
își stabilește obiective de cercetare pe care le abor-
dează etalând un univers spiritual fundamental, 
or, tembelismul intelectual, retorica fals ludică nu 
le sesizăm în activul lui. Evitând cu succes anu-
mite clișee și stereotipuri de oglindire a politicii, 

culturii, manifestărilor naţionale și spirituale ale 
universului basarabean, proprii istoriografi ei din 
epocă, Al. Boldur ne oferă o imagine pluridimen-
sională a factorilor și cauzelor ce au determinat 
unirea. Opusul Unirea: Analiza psihologică a eve-
nimentelor din 1918-1928 constituie, în fond, o 
analiză psihologică nu numai a premiselor ce au 
impulsionat magistralul eveniment, dar și a refor-
melor economice, tribulaţiile politice din primii 
ani ce i-au urmat. Profund cunoscător al istoriei 
Basarabiei, exegetul vehiculează cu dezinvoltură 
date, argumente, situaţii, circumstanţe, comen-
tându-le din perspectiva momentelor cardinale 
ce au dus la crucialul act, și anume: revoluţia ru-
sească: victoria Puterilor Centrale: mișcarea naţi-
onală din Basarabia: tendinţa fi rească a regatului 
spre unire cu Basarabia ș.a.

Vădind supleţe și fl exibilitate intelectuală, 
cercetătorul supune analizei și cele trei categorii 
de opinii cu privire la factorul prim ce a condi-
ţionat Unirea, aserţiuni intens colportate în lu-
crările: Cum s-a făcut unirea Basarabiei, Moldova 
dintre Prut și Nistru și Istoria Basarabiei. semnate 
de Petru Cazacu, Ion Nistor și Onisifor Ghibu.

Îmbinând rigorile demonstraţiei analitice cu 
spiritul critic, Al. Boldur explică printr-o triadă 
de raţionamente că, deși oponenţii săi – Petru Ca-
zacu, Ion Nistor și Onisifor Ghibu, evidenţiază o 
serie complexă de cauze și efecte, totuși niciunul 
dintre factorii ce au contribuit la Unire nu ar fi  pu-
tut da rezultate pozitive în mod individual, adică 
fără o corelaţie și o colaborare armonioasă. Fără 
a nega raţionamentele promovate de către cei trei 
cercetători, Al. Boldur desemnează și alte aspec-
te determinante: infl uenţa mișcării revoluţionare 
asupra spiritualităţii basarabene; manifestările 
intelectualităţii urbane și rurale: divizarea păturii 
intelectuale în blocuri în funcţie de locul de trai; 
tabloul general al partidelor autohtone etc.

Parcurgând opera boldureană, ţinem să pre-
cizăm că, din contextul imaginii generale a are-
alului abordat, se prefi gurează implicit problema 
destinului Basarabiei și a poporului ei or, compa-
triotul nostru rămâne captivul benevol al acestui 
domeniu difi cil și chiar ingrat.

O rampă de lansare a subiectului remarcat 
ne servește fundamentala monografi e Autonomia 
Basarabiei sub stăpânirea rusească 1812-1828, 
în care Al. Boldur, tenace și consecvent, grefea-
ză un număr considerabil de etape, faze, ce, can-
tonate, vin să întregească în ansamblu imaginea 
spiritual-culturală și naţional-politică a împreju-
rărilor legate de perioada imediată a anexării la 
Rusia, eveniment, pe care autorul îl desemnează 
cu expresivul califi cativ – “răpire”. Cu luciditate 
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și competenţă, dintr-o perspectivă strict critică, 
Al. Boldur grefează următoarele subiecte: particula-
rităţile și principiile administrării Basarabiei în 
1812-1828: rolul și locul Sfatului Suprem; cauzele 
și consecinţele suprimării autonomiei; impactul 
politicii imperatorilor Alexandru I și Nicolai I 
asupra autonomiei; modifi cările în conceptul de 
origine naţională sub infl uenţa politicii ruse; po-
lemica cu L. Casso și B. Nolde pe marginea pre-
miselor abolirii autonomiei etc.

Realizând o radiografi ere minuţioasă a evo-
luţiei culturii basarabene pe parcursul unui veac, 
autorul Istoriei Basarabiei, își concentrează pri-
oritar atenţia și asupra unor evenimente, fapte, 
ce constituie fundamentul spiritual al neamului: 
limba – problemă constantă la ordinea de zi 1812-
1918; legile, politica desfășurată de Imperiul Rus 
cu privire la dezvoltarea specifi că culturală și so-
cială a provinciei anexate; reforme culturale – în-
văţământ, presă, literatură; manifestări de carac-
ter naţional în perioada 1812-1918 ș.a.

Spirit consacrat, exegetul demonstrează că în 
mod natural cultura Basarabiei a suferit modifi -
cări specifi ce care corespund și evoluţiei istorice 
generale a Rusiei: 1. 1812-1856 – tendinţa de a-și 
păstra caracterul specifi c de organizare autono-
mă; 2. 1856–1905 reforme social-administrative 
radicale culminate cu declinul absolutismului; 3. 
1905-1917 delimitarea puterii ţariste ce provoca 
avântul mișcării românești naţionale. Pe acest 
temei, Al. Boldur conturează imaginea Basara-
biei care, conform aserţiunilor sale, sub raport 
administrativ își păstrează o autonomie parţială. 
Evocând această situaţie, istoricul sugerează ideea 
că, anume acest segment, implică cercetări pluri-
dimensionale și imparţiale întrucât ne oglindesc 
primele momente de existenţă a poporului basa-
rabean sub dominaţia rusească, totodată și primii 
pași ai imperiului în procesul de adaptare la par-
ticularităţile provinciei moldovenești.

Trecând în revistă fundamentala operă a lui 
Al. Boldur, remarcăm particularitatea ei intrinse-
că – imparţialitatea susţinută de netendenţiozita-
te și temeinicitatea informaţiei. De fapt, însuși su-
biectul cercetărilor sale, care, în linii mari, rămâ-
ne constant – Basarabia, ne face să-1 tratăm ca pe 
purtătorul de cuvânt al unei determinări istorice. 
Or, evadând din cadre de referinţă și interpretări 
false, Al. Boldur în complexele lucrări Basarabia 
românească și Contribuţii la istoria Basarabiei ne 
prezintă un tablou destul de cuprinzător ca ima-
gine și informaţie despre premisele ce au condus 
și succedat “răpirea” ţării: tangenţele și deosebiri-
le spirituale în cultura Imperiului și a provinciei; 
reneagă opiniile despre faptul că, la momentul 

Unirii, Basarabia era denaţionalizată, deși cu pre-
zenţa elementului de degradare naţională cade de 
acord.

Istoricului îi aparţin și contribuţii importan-
te la elucidarea statutului limbii române pe par-
cursul celor mai mult de o sută de ani, cât poporul 
dintre Prut și Nistru a fost supus robiei spiritua-
le, în aceeași ordine de idei, cercetătorul explică 
de ce clerul, în marea sa majoritate, a rămas fi del 
limbii naţionale, radiografi ind simultan aportul și 
ponderea presei, domeniul editorial și activitatea 
literaţilor basarabeni.

În concluziile sale, remarcabilul istoric și 
publicist constată că, deși reformele sociale și 
administrative din deceniul șapte al secolului al 
XIX-lea au jucat un rol decisiv în procesul de de-
gradare naţională, totuși nu se poate vorbi despre 
deznaţionalizarea totală a Basarabiei – marea ma-
joritate o reprezentau românii, care și-au păstrat 
cu sfi nţenie tradiţiile naţionale. Poziţia sa o pre-
zintă în date concrete, subliniind că, pe parcur-
sul segmentului temporal elucidat (1812-1918), 
în Basarabia, au circulat cărţi în limba română 
și nici pentru un moment n-a încetat activitatea 
editorială. În calitate de exemple probatorii, pre-
zintă mai multe lucrări, ce au avut un apreciabil 
aport de iluminare și culturalizare în acel spaţiu 
temporal: Bucovina (redactată în 1822, 1842, 
1844), Gramatica lui Margella (1827), Abecedarul 
anonim (1830; 1840), Gramatica Hristomatia de 
limbă valaho-moldovenească a lui Iacob Hâncu 
(1840), Cursul primitiv de limbă moldovenească 
de Doncev (1865), Abeceda română (1865) etc.

Vorbind despre prodigioasa operă a vieţii 
lui Al. Boldur, nu putem face abstracţie nici de 
alt segment destul de valoros și anume activita-
tea publicistică, ce a lăsat amprente sensibile în 
cultura naţională, mai ales, perioada interbelică. 
Se publică în paginile a numeroase ziare și revis-
te – Raza, Timpul, Dreptatea, Viaţa Basarabiei, 
Cuvântul ș.a. Cronici politice și economice, schiţe 
editoriale, articole analitice și de sinteză, semna-
te de Boldur – toate ne surprind prin fi neţea și 
abilitatea raţionamentelor, ajustarea concluziilor 
și temerara promovare a opiniilor, prin maniera 
proprie de decupare și elucidare a evenimentelor.

Consemnăm în acest sens că publicistica lui 
Al. Boldur, pe parcursul mai multor ani, a infl u-
enţat sensibil opinia publică, a focalizat atenţia 
compatrioţilor și cititorilor asupra unor aspecte 
care cereau o rezolvare imediată, a contribuit la 
promovarea unor valori, tradiţii sacre pentru în-
tregul neam, or publicistica sa în mod orientat s-a 
manifestat ca un catalizator constant și, bineînţe-
les, ca punct de inspiraţie pentru o multitudine 
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B de evenimente spirituale și politice proprii popo-

rului român.
Predilecţia pentru comentariul politic se 

manifestă cu deosebire în paginile ziarului Raza 
– Organul Independent al Clerului Ortodox din 
Basarabia. Articolele sale din această publicaţie: 
Momentul potrivit, Pactul de neagresivitate, În 
ajunul alegerilor, Rolul Basarabiei în statul român 
etc. constituie o reprezentare de ansamblu, holo-
grafi că, a societăţii basarabene din anii ‘30 ai se-
colului trecut. Succesele și insuccesele Basarabiei 
după Unire, rolul și statutul ei în cadrul Români-
ei, reformele promovate – aceste subiecte în mod 
frecvent sunt abordate în publicistica eminentu-
lui istoric și ziarist.

Deși unele raţionamente și concluzii formu-
late de neobositul compatriot ne pot părea prea 
emoţionale sau categorice, totuși ele nu sunt ab-
solvite de bunul-simţ, chiar mai mult ca atât, prin 
stilul, modalitatea prezentării ele angajează citi-
torul într-un dialog ideatico-valoric, nelăsându-1 
impasibil la problema subiectului abordat.

Maniera de a lua atitudine și concomitent 
de a nu fi  părtinitor se soldează în creaţia lui 

Al. Boldur cu succesul unor generalizări absolvite 
de extremismul naţionalist, iar facultatea cu care 
aruncă pe cântar punctul de vedere ne determină 
să avem un sentiment de consideraţie profundă. 
Eroul captiv al problemei naţionale – Al. Boldur 
inundează publicaţiile timpului și cu materiale de 
o covârșitoare importanţă știinţifi că și pondere 
teoretică.

Fiind cunoscut și apreciat în Franţa, Spania, 
Italia, Turcia, Al. Boldur, cu regret, rămâne aproa-
pe anonim printre ai săi, basarabenii, pentru care 
a luptat, apărându-le drepturile și libertăţile, pu-
nându-le în valoare tezaurul spiritual, mândria 
și caracterul naţional. Absenţa îndelungată din 
orizontul spiritual basarabean a profesorului, is-
toricului, publicistului Al. Boldur, al cărui nume 
și activitate sunt sinonimice cu ideea emancipării 
naţionale, al cărui cuvânt a slujit idealurilor ba-
sarabene, ne obligă să-i scoatem din anonimat și 
să-i valorifi căm eminenta operă.

În concluzia capitală, conchidem următoare-
le: fecundul, talentatul și infatigabilul dascăl cul-
tural Al. Boldur a fost și rămâne etalon de profe-
sionalism, patriotism și onestitate civică.


