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Rezumat: Studiul de față este o radiografie a evoluției presei bisericești din Basarabia în perioada 

Primului Război Mondial. Vom analiza materialele revistei Luminătorul, în sensul abordării unei 

problematici, care nu reflectă nici pe departe aspirațiile clerului basarabean. Aceasta dimensiune polemic-

militantă, promovată insistent de autoritățile țariste, a fost inevitabilă pentru preoțimea basarabeană, care a 

avut unele contribuții la desfășurările evenimențiale de la începutul secolului XX. 
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Резюме: Настоящее исследование представляет собой оценку эволюции церковной печати в 

Бессарабии во время Первой мировой войны. Мы используем материалы журнала Luminătorul, в 

смысле подхода к этому вопросу бессарабского духовенства. Это воинственно-полемическое 

измерение, настойчиво пропагандируемое царскими властями, было до некоторой степени 

неизбежной реальностью для бессарабского духовенства, которое внесло определенный вклад в 

последующие события начала двадцатого века. 

Anul 1914 a fost unul de cotitură, care a declanșat cel mai sângeros secol din istoria europeană. 

Marele război, așa cum a rămas în memoria omenirii, a fost surprins în diferite ipostaze-politice, diplomatice, 

militare, dar și din perspectiva tragediilor individuale, colective, umane. Acest eveniment a marcat și presa 

scrisă, care a debutat în Basarabia mult mai târziu, dar a condus inevitabil la un proces de maturizare, fiind 

unul din capitolele cele mai dense ale scrisului istoric.  

Studiul de față este o radiografie a evoluției presei bisericești din Eparhia Chișinăului și Hotinului în 

perioada Primului Război Mondial. Vom analiza materialele revistei Luminătorul, focalizate pe prima 

conflagrație mondială, în sensul abordării unei problematici, care nu reflectă nici pe departe aspirațiile 

clerului basarabean. Aceasta dimensiune polemic-militantă, promovată insistent de autoritățile țariste, a fost 

până la un punct, inevitabilă pentru preoțimea basarabeană, care a avut unele contribuții ladesfășurările 

evenimențiale de la începutul secolului XX. 

Odată cu venirea în scaunul episcopal de la Chişinău a episcopului Pavel Lebedev364[1, p. 270] , viaţa 

bisericească din ţinut a fost puternic periclitată. Acesta a contribuit la închiderea a 340 de biserici, a expulzat 

din Basarabia mulţi clerici, a scos din circuitul ecleziastic numeroase cărţi bisericeşti în limba română, a 

substituit preoţii basarabeni prin preoţi ruşi. După ce au fost conştientizate repercusiunile tragice ale 

desconsiderării limbii române, în anii 1906–1908 s-au întreprins măsuri de contracarare a consecinţelor grave 

ale politicii de rusificare, măsuri ce aveau ca obiectiv stoparea înstrăinării credincioşilor de biserică şi 

întărirea echilibrului confesional printre enoriaşi. 

Ieromonahului Gurie, care era şi misionarul Bisericii pravoslavnice din Basarabia, îi aparţine ideea 

unei reviste moldoveneşti, în care să fie reflectată morala creştină, în limba păstoriţilor. Congresul din 1907 a 

decis ca revista să fie întitulată Luminătorul şi să fie editată cu caractere slavone. În paginile revistei erau 

publicate materiale cu conţinut bisericesc, prin intermediul cărora preoţimea putea... să-şi îndeplinească 

datoria de a lumina poporul lor, nu numai prin cuvintele, care ei le spun norodului, ci şi prin scrieri pentru 

norod [2, p. 234]. 

Primul număr a fost tipărit la 1 ianuarie 1908, avându-i ca redactori pe misionarul eparhial, 

ieromonahul Gurie Grosu şi fostul rector al Seminarului Teologic din Chişinău, protoiereul Constantin 

1 Doctor în istorie, conferențiar universitar, Liceul Teoretic N. Iorga, municipiul Chișinău. 
2 Doctor, conferențiar  universitar, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Muzeul Brăilei „Carol I”.  
3 La 1 aprilie 1879 a fost ridicat la rangul de arhiepiscop. 



Popovici465. Publicaţia avea partea oficială şi un supliment ce urma să cuprindă Vieţile sfinţilor, despre care 

Nicolae Popovschi scria: ...a început să se traducă şi să se tipărească în limba moldovenească vieţile 

sfinţilor. Munca aceasta o îndeplinea protoiereul Iustin Ignatovici, care mai târziu a trecut la monahism, 

primind numele de Ignatie [4, p. 255]. 

Revista era destinată, în primul rând, preoţilor din satele moldoveneşti sub titlul ei fiind rezoluţia: 

Lumina lui Hristos să lumineze pre toţi.  Pantelimon Halippa afirma: Dacă ziarul „Viaţa Basarabiei”, prin 

viaţa sa scurtă, n-a putut scoate din aluatul moldovenesc vre-o putere nouă; dacă „Moldovanul”, în 

întregime, a fost scris numai de G. Madan, apoi în jurul „Luminătorului” s-a format o seamă de scriitori 

bisericeşti, care merită de a fi pomeniţi aici.Printre aceştia ne aducem aminte de preoţii: Iustin Ignatovici566 

, Constantin Popovici, Constantin Partenie, Mihail Plămădeală, Ioan Andronic, Mihail Ceachir, Mitrofan 

Ignatiev, ieromonahul Gurie, diaconul Ion Savca, învăţătorul Sava Dănilă, Iorgu Tudor şi Nadejda Tudor 

etc.[5, p. 236] 

Protoiereul P. Florov a adus la redacţie o colecţie de predici, scrise cu mâna lui, într-o frumoasă limbă 

populară, protoiereul Iustin Ignatovici a contribuit la traducerea şi tipărirea vieţilor sfinţilor, protoiereul 

Mitrofan Ignatiev a scris mai multe povestiri educative din viaţa sihaştrilor şi pustnicilor. Învăţătorul Sava 

Dănilă a scris poezii, a trimis redacţiei ştiri de pe front, de unde, probabil, că nu s-a mai întors. Apariţia unui 

grup de preoţi care a început să lucreze pentru trezirea demnităţii naţionale ...a fost pregătită de lucrarea 

misionară, naţională şi religioasă înfăptuită cu răbdare de generaţii întregi de slujitori ai bisericii [6, p. 

424]. 

 Pentru Eparhia Chișinăului și Hotinului, perioada 1914-1918 a însemnat o etapă plină de zguduire și 

tensiune.La 19 iulie 1914, în gubernia Basarabiei este decretată starea de război [7, p. 10]. Presa basarabeană 

a reflectat realitățile, oferind perspective nuanțate asupra evenimentelor de pe front, printre care se înscrie și 

revista Luminătorul. Astfel, în numărul din martie 1916, se vorbeşte despre căderea cetăţii Erzerum, care ...a 

adus o deosebită bucurie nu numai nouă, dar şi împărăţiilor celor unite cu noi [8, p. 70]. 

Revista relata despre bătălia de la Verdun, care a provocat, până în luna aprilie, 250000 de morţi [9, p. 

65], despre luptele din Bucovina şi pierderile austriecilor în perioada 22 mai–4 iunie 1916: ...3350 de ofiţeri 

şi 170000 de ostaşi de rând  prizonieri, 200 de tunuri, 550 mitraliere, 170 de aruncătoare de bombe [...], 

ceea ce ne dă nădejde că navala începută va aduce oştile noastre la biruinţa desăvârşită [10, p. 70]. Despre 

intrarea Statelor Unite în război împotriva Germaniei redacţia scria următoarele: Această veste a stârnit în 

toate capitalele întovărăşiţilor şi mai ales la Petrograd o bucurie enormă [11, p. 45]. O deosebită atenţie se 

acorda vieţii politice din România. În numărul din octombrie 1916 se anunţă cu multă satisfacţie hotărârea 

României ...de a lupta împotriva nemţilor şi bulgarilor [12, p. 65–66]. Trebuie însă să menţionăm, că 

problema intrării României în război era privită prin prisma presei ruse, care prezenta Rusia ca protectoare a 

popoarelor din Balcani, după cum afirma şi Onisifor Ghibu: Totul se învârtea în jurul misiunii înalte 

creştineşti a Rusiei împotriva păgânilor, a ocrotirii popoarelor asuprite, a slavei Împăratului, a Rossiei şi a 

«norodului». De alte lucruri nici pomenire nu se făcea: de libertăţi cetăţeneşti şi naţionale, de autonomie, de 

Basarabia nu se vorbea nici măcar prin aluzii îndepărtate[13, p. LXXXVIII]. Totuşi, după intrarea 

României în război, alături de Antantă, Luminătorul şi–a exprimat satisfacţia sa pentru ...purtarea delicată a 

românilor, care nu au răsplătit bunătatea Rusiei cu nerecunoştinţă [13, p. XCI]. 

Pe paginile Luminătorului găsim informații despre condițiile dezastruoase, în care se aflau prizonierii 

ruși. Diaconul Savca acuză germanii de tratament inuman, care se manifesta prin bătăi, pălmuiri, umilințe: 

…prizonierii vor primi suplimentar o porție de supă, cu condiția că vor pune spinările sub lovitura de 

bici…[14, p. 49]. Același autor îndeamnă credincioșii să ajute …mai întâi pe ostașii de pe front, apoi răniții, 

apoi refugiații, și cu rugăciuni calde pentru odihnirea celor uciși pe câmpul războiului...[14, p. 49]. Este un 

exemplu sugestiv pentru presa bisericească din Basarabia, care reliefează latura emotivă a cititorului țintă, 

mizând pe atașamentul mirenilor față de țar. 

                                                             
4 Constantin Popovici a fost doctor în teologie al Academiei din Kiev în 1887, cu teza Sfântul Sofronie Patriarhul Ierusalimului [3, p. 76]. După 
unire, acesta a ,,strâns într-un volum un mănunchi de articole publicate în «Luminătorul» sub titlul «Studii religioso-morale», Chişinău, 1934”, p. 
31. Mihail P. Rectorul Constantin Popovici-luptător pentru limba română în Basarabia. În:  Cugetul. 1994, nr. 1, p. 29-32. 
5 Iustin Ignatovici a contribuit şi la tipărirea Psaltirii (1907), Ceaslovului, Cărţii de rugăciuni (1909), Evangheliei (1912), a tălmăcit  Acatiste şi 

Vieţi de Sfinţi. Onicov E., Olaru T. Viaţa bisericească din Basarabia la răscrucea secolelor XIX-XX. p. 75 [3, p. 70-77]. 



Preoții chemau oamenii să ajuteostașii de pe front cu haine, produse alimentare, să manifeste grijă de 

copiii celor, care luptau: De vrem noi, ca ostașii noștri cei viteji fără de frică și cu lepădare de sine, să 

poarte truda a grozavului războiului de astăzi…suntem datori a slobozi sufletul lor pentru casnicii lor.[16, p. 

II], [Anexa 1]. 

Presa ecleziastica din Eparhia Chișinăului și Hotinului publica in anii războiului articole care, cu 

siguranță, treceau prin cenzura autorităților țariste. Desigur că aceste informații conțineau o doza de 

patriotism, manifestat cu pioșenie și evlavie față de țar, atât de necesar în acele clipe și dictat de circumstanțe. 

M. Ignatiev, în articolul Ce voiesc nemții care au pornit bătălia cu noi?[Anexa 2]este convins că nemții vor 

să ne lipsească pe noi de …cele mai neprețuite bunătăți, numele cărora este Patria, Împăratul și 

Slobozenia…[17, p. 66],  Autorul afirmă cu pietatecă rugăciunea către Dumnezeu, răbdarea și suferința… și 

smerenia …este puterea care va aduce biruință…[idem, p. 68] 

Au fost situaţii când preoţii au luat arma în mână şi,constrânși sa participe intr-un război care nu era al 

lor și pe care nu-l înțelegeau, au strâns subunităţile care erau în degringoladă, ridicând pe soldaţi la luptă667. 

Luminătorul a reflectat uneleevenimente militare din anul 1918, prin prisma spațiului damnat, în care 

iminența morții este prezentă la tot pasul. În acest sensfigurează cifra de 300.000 de oameni, care și-au 

pierdut viața în luptele din Franța [18, p.80]. Revista prezintă cititorilor și dimensiunea pierderilor teritoriale 

ale  germanilor... aproape jumătate din tot pământul cuprins de la francezi în luptele celor patru ani trecuți 

[19, p.78]. 

În același timp, agonia Germaniei, Imperiului Austro – Ungar, a Turciei este relatată paralel cu 

informațiile despre susținerea României de către SUA și Franța , care au dat asigurări, că susțin cererile 

naționale ale României [20, p.73]. 

 În comunicarea noastră am prezentat unele articole de fond din revista Luminătorul, ce trădează 

starea de îngrijorare, care domnea în rândurile românilor basarabeni, în perioada războiului. La fel, exista și o 

componentă concentrată asupra fortificării poziției autorităților țariste față de evenimentele de pe front. Pe de 

altă parte, Luminătorul s-a raliat schimbărilor din spațiul românesc, intervenite în anul 1918. Astfel, în 

publicațiile apărute în această perioadă, se dădea ca certă posibilitatea unirii Basarabiei cu Țara. 

                           Anexa 1                Anexa 2 

           
*http://www.moldavica.bnrm.md/biblielmo 

            

                                                             
6Alexandru Tarnoruţki a fost rănit mortal, deoarece se avântase cu crucea în mână în fruntea regimentului care respingea atacul 
inamicului.Alexandru Tarnoruţki s–a născut la 30 iulie 1888, în satul Cobâlevo, judeţul Hotin. A învăţat la şcoala bisericească din Edineţ, apoi la 
Seminarul teologic din Chişinău. La 1 decembrie 1914, a fost mobilizat în calitate de preot de unitate militară [Памяти священника Александра 

Григорьевича Тарноруцкого, павшего на поле брани 19 октября 1916 года. Кишинёв: Епархиальная типография, 1917. 19 р.] 
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