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Presa basarabeană de la începutul secolului XX 
este, în linii mari, o refl ectare complexă şi con-
tradictorie a evenimentelor ce s-au petrecut în 
acest spaţiu, înţelegerea cărora – pentru cercetă-
tor chiar – prezintă difi cultăţi şi în zilele noastre. 
Sursele bibliografi ce existente – de la contribu-
ţiile rezumate în lucrări pe probleme şi subiecte 
aparte, la studii monografi ce de sinteză, nu ne 
oferă, din păcate, un tablou integral şi cuprinză-
tor al istoriei presei propriu-zise (Boldur 1992, 
465-481; Matcovschi 1976, 129-161; Levit 1981, 
3-30; Трубецкой 1989, 270; Coval 1992, 274-
288). La fel, se cere să precizăm că cercetările asu-
pra istoriei presei basarabene, în special după anii 
’90 ai sec. XX şi până la zi, – au fost /sunt în temei 
orientate spre valorizarea surselor documentare 
ce ţin de apariţia presei româneşti în Basarabia 
„sub stăpânirea rusă” (Fruntaşu 2002, 32-35; 
Grossu 2002, 22-26; Varta 2005, 25-54; Negru, 
2008, 63-69). Au rămas în continuare nevalorifi -
cate sursele ce ţin de istoricul presei basarabene 
în ansamblul ei, al presei de orientare imperiala, 
de expresie rusă, şi care acoperă aproape în în-
tregime spaţiul mediatic basarabean în interva-
lul 1854-1917. Nivelul actual al înţelegerii şi/sau 
cunoaşterii fenomenului presei basarabene este 
încă foarte vag, este abia la început de cale. 

Demersul nostru istoriografi c se înscrie în con-
textul unei abordări documentare asupra istoriei 
presei basarabene din perspectiva cenzurii impe-
riale. Or, aceasta din urma şi-a impus amprenta 
diriguitoare asupra întregului proces de constitu-
ire a presei basarabene. Şi mai mult, însuşi feno-
menul presei din tot cuprinsul imperiului ţarist 
nu poate fi  conceput şi realizat în întregime fără o 
raportare adecvata la instituţiile cenzurii. Sarcina 
noastră este doar de a lămuri şi de a scoate în evi-
denţă acele particularităţi ale presei basarabene 
de la începutul secolului XX. Motive pentru a in-
voca aceste obiective avem mai multe: 

– Insufi cienţa datelor istorice asupra titlurilor de 
ziare apărute în Basarabia în intervalul 1900-
1918, inclusiv.

– Identifi carea surselor documentare în vederea 
stabilirea volumului de informaţii privitor la cen-
zura presei din Basarabia la începutul sec. XX.

– Evidenţierea condiţiilor specifi ce de aplicare a 
legislaţiei imperiale privitor la cenzura presei 
în Basarabia în baza Manifestului din 17 oc-
tombrie 1905.

***

Particularităţile presei basarabene 
la începutul sec. XX 

Cert este că presa basarabeană a evoluat – cum 
de altfel întregul proces cultural din această pro-
vincie, începând cu anul 1812 şi până la zi – în 
dependenţă de două infl uenţe, de două structuri, 
două modele, de fapt: cel românesc (se are în 
vedere factorul general românesc) şi, respectiv, 
cel rusesc, în structura căruia Basarabia a fost 
împinsă (o remodelare forţată timp de aproape 
două secole). Astfel, istoricul presei basarabeane 
se proiectează într-un model mult mai complex, 
mult mai contradictoriu decât apare în „istoria” 
lui B. Trubeţkoj (Трубецкой 1989, 1-270 ) sau în 
cea a lui D. Coval (Coval 1992, 251-303). 

Moştenirea cea mai gravă pe care o are istoriogra-
fi a basarabeană din perioada regimului totalitar 
este infl uenţa ideilor preconcepute asupra scrisu-
lui nostru istoric. Fenomenul presei basarabene 
în nici un caz nu trebuie singularizat. Istoricul nu 
are dreptul s-o facă. Cert este că efortul cercetă-
torului asupra problemei istoriei presei din Basa-
rabia nu poate fi  lipsit de duplicitatea contextelor 
social-istorice şi politice în care s-a plăsmuit mo-
delul basarabean. De aceea, credem, se impune o 
analiză nu atât comparatistă a fenomenului pre-
sei basarabene, ci una de context, în ansamblul 
ei, raportată la realităţile concret-istorice ale fe-
nomenului basarabean în totalitate, pus sub sem-
nul unei abordări documentare. 

Tabloul presei basarabene la începutul secolului 
XX este marcat, bineînţeles, de contextul eveni-
mentelor istorice ce s-au produs în imperiul ţa-
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rist. În urma schimbărilor social-politice interve-
nite după revoluţia burgheză din anii 1905-1907, 
presa ofi ciala îşi pierde monopolul asupra pieţei 
mediatice din tot cuprinsul vastului imperiu, in-
clusiv în gubernia Basarabiei. Mărturiile aduse 
în discuţie înregistrează un număr impunător de 
titluri de ziare în intervalul 1912-1916 (marea ma-
joritate, fi ind scrise în ruseşte), aparţinând unor 
persoane particulare. 

În linii mari, vom observa că îşi continuă apari-
ţia – la începutul secolului XX – presa ofi cială de 
orientare imperială, aşa-zisa „presă monarhistă”. 
În contextul abordării documentare a fenome-
nului presei basarabene este absolut necesar să 
observăm că datele de arhivă privind aplicarea 
restricţiilor de cenzură asupra presei ofi ciale din 
provincie se întâlnesc rar de tot. Or, acest gen de 
presă provincială este unul mai puţin afectat de 
instituţiile cenzurii ţariste. La fel, vom observa că 
presa de orientare general-democratică şi/sau li-
berală este cea mai numeroasa la început de secol 
XX. Informaţiile documentare asupra acestui gen 
de presă anume sunt atestate în arhivele locale, 
mai cu seamă, după proclamarea Înaltului Mani-
fest din 17 octombrie 1905. După această limită 
cronologică, mai exact, începând cu anul 1906, 
putem vorbi de apariţia primei publicaţii in limba 
română – ziarul Basarabia (Varta 2005, 25). Cea 
mai abundentă informaţie documentară referitor 
la presa scrisă (în arhivele locale) este stocată în-
tre anii 1911-19131.

Lipsa unei tradiţii în promovarea jurnalismului 
profesional, de breaslă, – constituie o particula-
ritate distinctă a presei basarabene la începutul 
secolului XX. În marea lor majoritate, persoanele 
care se lansau în domeniul ziaristicii, fi e în cali-
tate de editori, fi e redactori de ziare erau persoa-
ne venite din alt domeniu de activitate, decât cel 
al presei scrise. Arhivele locale conţin sufi ciente 
probe în acest sens. Şi mai mult: lipsa unei tradiţii 
locale în promovarea presei scrise a condus la o 
mimare crasă după modele ce apăreau în guberni-
ile centrale ale Imperiului Rus. Editarea ziarelor, 
revistelor, anuarelor se făcea, în temei, după un 
program foarte vast şi supraîncărcat cu materia-
le preluate după surse străine, ce nu aveau nici o 
legătură directă cu realităţile din provincie. Acele 
puţine cotidiene ce apăreau la Chişinău, neapărat 
aveau inserat la subtitlu titulatura de „cotidian 

1 ANRM, F. 2, inv. 1. d. 9126; 9167; 9163; 9164, 9277.

social-politic, literar şi economic”. Presa basara-
beană din această perioada mai avea şi un spaţiu 
extins rezervat reclamei comerciale.

Lipsa de diversitate – iată o componentă distinc-
tă a presei din Basarabia. O serie de publicaţii 
din această perioadă apăreau sub un titlu comun, 
precum au fost ediţiile gen „Bessarabetz”2 sau 
„Drug”3. La fel, se făcea simţită lipsa unor atelie-
re tipografi ce în măsură să asigure o periodicitate 
constantă a publicaţilor periodice. La aceasta se 
mai adaugă şi lipsa de muncitori califi caţi în do-
meniu. Un număr important de titluri apărute în 
această perioadă au o durată de cel mult doi-trei 
ani de activitate, altele fi ind identifi cate doar după 
surse de arhivă4. Cu atât mai mult cu cât surse-
le bibliografi ce existente nu ne dau o informaţie 
exactă asupra titlurilor apărute în Basarabia până 
la anul 1918, (inclusiv Presa Basarabeană 2002, 
22-415).

Analiza surselor 

Este tocmai important se precizăm, din capul lo-
cului ca, informaţiile documentare asupra istoriei 
presei basarabene sunt dispersate în diverse fon-
duri de depozitare ale arhivei din Chişinău. Cele 
ce refl ectă nemijlocit activitatea instituţiilor de 
cenzura sunt, în marea lor majoritate, concentra-
te în fondul Guvernatorului civil din Basarabia şi 
în cel al Şefului de jandarmi din Chişinău. Sursele 
depozitate se constituie astfel, dintr-o impunătoa-
re corespondenţă „strict secretă” distribuită atât 
între funcţionarii administraţiei locale de diferi-
te nivele: Guvernatorul civil al Basarabiei, Şeful 
Jandarmeriei guberniale, ispravnicul de judeţ, 
procurorul oraşului Chişinău, cât şi cu cei din 
structurile superioare: Guvernatorului General al 
Basarabiei şi Novorossiei şi – la etapa fi nală – cu 
structurile centrale din Sankt Petersburg (Depar-
tamentul Principal pentru problemele presei şi 
cenzurii). Abundenţa acestui tip de documente de 
cancelarie, refl ectă specifi cul administrării impe-
riale a provinciei, orientat exclusiv spre executa-
rea întocmai a circularelor emise de către funcţio-
narii ministerelor imperiale din Sankt Petersburg. 
Ce ne oferă, totuşi, sursele cele dintâi?

2 Sub acelaşi titlu vezi: Бессарабец (1897-1906), editor Pavel 
Cruşevan; Бессарабец (1910-1911). A.V. Nour; Бессарабец 
(1914), editor I. Cecan; Бессарабец (1914), editor V.I. Tiho-
novici.
3 Vezi ediţia îngrijită de Pavel Kruşevan din 1897-1905; Друг 
Бесарабии (1911-1912), editor A.M. Balabaev; Друг Народa 
(1912).
4 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9167, 9779.
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Aceasta categorie de documente de uz intern – di-
verse rapoarte, dispoziţii, note informative, pe-
tiţii etc. – însumează preţioase informaţii despre 
anturajul jurnalistic provincial, despre condiţiile 
istorice propriu-zise în care se zbătea presa ba-
sarabeană la începutul secolului XX. Ele ne oferă 
date sigure privitor la numele şi prenumele edito-
rilor; vârsta acestora şi locul de trai; tipografi a 
unde urma să fi e executat tiparul. Sunt la fel de 
preţioase datele privitor la conţinutul programu-
lui propriu-zis al ziarelor şi al revistelor ce urmau 
să apară. Toate aceste date – adunate la un loc 
– sunt o restituţie documentară adecvată surselor 
istorice. Ele ne creează, fără îndoială, o posibili-
tate unică de cunoaşterea obiectivă a realităţilor 
basarabene ce ţin de istoricul presei. 

Presa şi cenzură. Documentar 

Mărturiile aduse în discuţie, cronologic se înscriu 
pe segmentul anilor 1911-1916 şi sunt, în totali-
tatea lor, restituiri documentare asupra istoriei 
presei basarabene (scrise în ruseşte), din fondul 
Cancelariei Guvernatorului civil al Basarabiei. In-
stituţiile cenzurii, în această perioadă, activau în 
baza unor regulamente temporare ce erau ajusta-
te, de fi ecare dată, unor noi cerinţe, unor noi sar-
cini, intervenite în urma revoluţiei ruse din anii 
1905-1907. 

Pentru a închega o imagine adecvată realităţii 
concret-istorice în care s-a realizat presa din Ba-
sarabia în urma publicării Înaltului Manifest din 
17 octombrie 1905, reproducem în continuare 
textul integral al documentului emis de către Di-
recţia Principală pentru presă şi expediată către 
„conducătorii de gubernii”5. 

Nr. 11723, octombrie 19, 1905: „Înaltul Ma-
nifest din 17 octombrie, curent, a delegat către 
guvern îndatorirea de a executa întocmai voinţa 
Majestăţii Sale privitor la bazele libertăţilor ci-
vile dăruite: libertatea persoanei, a cuvântului, 
a adunărilor/ întrunirilor.

În urma demersului întreprins către Direcţia 
Principală pentru Presă, s-a stabilit în ce măsură 
poate fi  deja implementată libertatea cuvântului 
tipărit. Direcţia Principală pentru presă, execu-
tând circulara Ministerului Afacerilor Interne, 
consideră necesar de a delega unele sarcini către 
Comitetele de cenzură sau către unii cenzori pen-
tru cenzură internă şi externă.

5 AISR, F. 776, inv. 34, d. 18, f. 1-2. 

Cele anunţate anterior cu privire la libertăţi vor 
conduce în timpul apropiat la schimbări esenţi-
ale în Statutul cenzurii şi la emiterea unor legi 
noi. Însă până atunci, Regulamentele anterioare 
privitor la cenzură rămân în vigoare; însă ati-
tudinea cenzurii faţă de presa periodică trebuie 
schimbată conform cerinţelor stipulate în Înaltul 
Manifest.

Întrucât nici într-un stat nu există o libertate ab-
solută a cuvântului tipărit, fără ca aceasta să fi e 
limitată de legislaţia represivă a puterii, şi la noi 
asemenea legi întotdeauna vor limita libertatea 
cuvântului. Instituţiile de cenzură trebuie să se 
conducă în activitatea lor după legea penală, 
care prevede mai multe coordonate cu statut de 
cenzură şi articolele penale de acolo.

[...] Cenzorii trebuie să se conformeze cu noile 
condiţii asupra presei şi să nu treacă limita ce-
rinţelor în plan personal, decât cele cerute de 
lege.

[...] Ministrul de Interne a găsit de cuviinţă ca 
odată cu emiterea Înaltului Manifest, imediat să 
fi e anulate toate circularele emise în baza art. 
140, Statutul de cenzură” (Комитет Цензуры 
2006, 62-63)6 .

Cert este că după anul 1905, instituţiile de cenzu-
ră continuau să-şi desfăşoare activitatea în baza 
unor regulamente vechi, acţiunile lor fi ind racor-
date, de fi ecare dată, unor instrucţiuni restrictive 
şi/sau temporare „până la emiterea noului Statut 
de cenzură” (Сурдило 1918, 1-52). În fapt, existau 
aceleaşi instituţii de cenzură, care militau pentru 
păstrarea unor interdicţii drastice faţă de presa 
de orientare liberal-democratică. Cenzura, fi ind 
un instrument viabil al puterii un „atribut” indis-
pensabil al acesteia (Petcu 2005, 9) a supravieţuit 
în Imperiul Rus şi după revoluţia din 1905-1907. 
Cert este că a fost elaborat un „Regulament speci-
al al presei, aprobat pentru locuitorii Basarabiei 
în baza Înaltului Ucaz din 11 iunie 1907”7.

Aşa, după cum vom vedea din exemplele de mai 
jos, registrul interdicţiilor prevăzute de către 
cenzura imperială – după anul „libertăţilor pre-
sei” (1905), în zonele de frontieră, era multiplicat 
prin diverse dispoziţii ale funcţionarilor locali ce 
stăruiau astfel să asigure securitatea şi statorni-
cia sistemului autocrat din imperiul ţarilor. Cele 

6 AISR, F. 7778, inv. 34, d. 18, f. 1-2.
7 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9163, f. 6.
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mai răspândite forme de cenzură asupra presei în 
aceşti ani erau sancţiunile şi/sau restricţiile ad-
ministrative de tipul: suspendarea editării ziaru-
lui, amenda cu anumite sume de bani (până la 
500 rub.), care, în lipsa sumei indicate prin recurs 
judiciar putea fi  înlocuită cu arestul în închisoa-
re. O elocvenţă în acest sens este şi cazul ziarului 
„Drug Bessarabii”. Editorului publicaţiei – V. Ya-
kubovici, i se aduc învinuiri pentru încălcarea art. 
15. al Regulamentului obligatoriu (17 iunie 1907), 
încât este arestat pe termen de trei luni în Închi-
soarea Centrală din Chişinău8. Amintim în con-
text că ziarul Drug Bessarabii nu a avut o apariţie 
constantă. Această publicaţie este considerată de 
către unii cercetători drept o continuare a ziaru-
lui „Drug” (1905-1914) şi care, în ani diferiţi apare 
sub diverse denumiri: Друг Бессарабии (1911- 
1912)9; Знамя (Трубецкой 1989, 206; Presa Ba-
sarabeană 2002, 159). Cităm după „hotărârea” 
semnata de guvernatorul I.V. Kankrin10:

„Anul 1911, decembrie, ziua a 4-a, subsemnatul, 
guvernatorul Basarabiei, în baza procesului-
verbal depus de către şeful poliţiei din Chişinău, 
consilierul titular Petrovski, alcătuit pe 26 no-
iembrie 1911 de către pristavul sectorului 1, din 
care se vede că editorul ziarului „Drug Bessara-
bii”, nobilul Vitold Yakubovici, pentru nerespec-
tarea dispoziţiei emise de către viceguvernatorul, 
consilierul B. Merzinski, a şi confi scat nr. 7 al zi-
arului amintit din 26 noiembrie, curent. Editorul 
ziarului Vitold Yakubovici şi-a permis difuzarea 
publică a articolului „Meloci dnja”, expus în două 
numere de ziar în vitrină, după sticlă, cu vedere 
spre str. Sinadino, unde se afl ă şi redacţia ziaru-
lui. Ţinând cont de faptul că nr. 7 al ziarului n-a 
fost scos din vitrina după confi scarea acestuia, 
iar mărturia lui Vitold Yakubovici, în sensul că 
„au uitat”, nu este un argument demn de atenţie, 
acesta va fi  pedepsit. 

De aceea, editorul publicaţiei „Drug Bessarabii” 
şi proprietarul tipografi ei V. Yakubovici, pentru 
încălcarea art. 15 al Regulamentului obligatoriu 
şi a deciziilor regulamentare amintite mai sus, 

8 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 1. 
9 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 1-16; Друг Бессарабии – „об-
щесвенно-политическая, литературная и экономическая 
газета”; editor V.V. Yakubovici, redactor A.M. Balabaev; co-
tidian. 
10 Kankrin I.V (1908-1912); A. Boldur susţine că „acest guver-
nator era lipsit de tact şi nu-şi dădea seama de limitele puterii 
sale, din care cauză a avut multe neînţelegeri cu persoane din 
societatea înaltă” (Boldur 1992, 397).

la fel, ţinând cont de acele multe alte abateri 
de la Legislaţia Presei – deşi a fost de multe ori 
avertizat, va fi  pedepsit cu restricţii administra-
tive extreme – arest în Închisoare orăşenească 
din Chişinău pe termen de trei luni. Executarea 
acestei Hotărâri este pusă pe seama şeful poliţiei 
din Chişinău”11 (Semnat în decembrie 5, 1910, nr. 
30927). 

După „dosarul” personal al lui V. Yakubovici – 
pus la dispoziţia guvernatorului – putem urmări 
şi alte decizii ale guvernatorului în legătură cu re-
stricţiile aplicate redacţiei ziarului, cum ar fi , de 
pildă, Lista actelor depuse la dosar şi expediate 
Ministerului Afacerilor Interne de către guver-
natorul Basarabiei:

1. Copia prezentată Dlui Ministru al Afacerilor 
Interne din 11 august 1910 cu nr. 1 7071

2. Copia prezentată Dlui Ministru al Afacerilor 
Interne din 1 martie 1911 sub nr. 5169

3. Copia Hotărârii guvernatorului Basarabiei din 
8 mai 1909 

4. Copia Hotărârii guvernatorului Basarabiei din 
18 februarie 1910

5. Copia Hotărârii guvernatorului Basarabiei din 
19 februarie 1910

6. Copia Hotărârii guvernatorului Basarabiei din 
19 martie 1911

7. Copia Hotărârii guvernatorului Basarabiei din 
18 august 1911

8. Copia Hotărârii guvernatorului Basarabiei din 
16 noiembrie 1911

9. Copia Hotărârii guvernatorului Basarabiei din 
3 decembrie 1911

10.  Foto: grupul redacţional al ziarului Drug Bes-
sarabii ş.a.

11. Nr. 13 al ziarului Drug Bessarabii din 3 de-
cembrie 1911

12. Dosarul Cancelariei Guvernatorului civil nr. 9 
din 1911 privitor la confi scarea nr. 47 al ziaru-
lui Drug Bessarabii din 27 februarie 1911

13. Dosarul Cancelariei Guvernatorului civil nr. 
30 pe anul 1911 privitor la ziarul Drug Bessa-
rabii.

14. Dosarul Cancelariei Guvernatorului civil nr. 
31 pe anul 1911 privitor la confi scarea nr. 241 
al ziarului Drug Bessarabii din 21 octombrie 
1911

11 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 1. 
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15. Dosarul Cancelariei Guvernatorului civil nr. 
35 din 1911 despe confi scarea ziarului Drug 
Bessarabii din 25 noiembrie 1911.

16. Dosarul Cancelariei Guvernatorului civil nr. 
1907 pe anul 1911 privitor la intrdicţiile ad-
ministrative asupra ziarului Drug Bessarabii, 
editat de Vitold Yakubovici“12. 

O adresă identică – „strict secretă” – este expediată 
pe numele Inspectorului închisorii din Chişinău 
(nr. 944). La aceasta se mai adaugă şi indicaţia 
riguroasă a guvernatorului: „Rog, să dispuneţi să 
fi e anunţat editorul ziarului Drug Bessarabii, V. 
Yakubovici, ce se întreţine sub arest în închisoa-
rea din Chişinău, în legătură cu faptul că dosarul 
acestuia a fost înaintat deja către Ministerul de 
interne, cererea nu poate fi  satisfăcută”13. Rezul-
tă din această semnalare că V. Yakubovici depu-
sese deja o cerere prin care solicita eliberarea sa 
de sub arest. Din surse indirecte s-a identifi cat că 
cererea acestuia a fost semnată cu data 6 decem-
brie 191114. Mai completăm aceste informaţii cu 
cele semnalate de către şeful închisorii din Chişi-
nău: „Adeverinţă. În baza hotărârii guvernato-
rului Basarabiei, – V. Yakubovici va fi  întreţinut 
în închisoare pe un termen de trei luni, care va 
expira pe 4 martie 1912”. Actul este semnat în 
data de 6 decembrie 1912. Ceea ce este important 
(sau poate curios?) să reţinem este faptul că în 
data de 10 decembrie guvernatorul Basarabiei va 
fi  „nevoit” totuşi să-l elibereze de sub arestul „ad-
ministrativ” pe editorul ziarului Drug Bessarabii, 
V. Yakubovici. 

Printre hârtiile din cancelaria guvernatorului 
(secţia 2), sub nr. 1999, decembrie 10, 1911, este 
trecut la categoria de „urgent” următorul text: 
„Expediind copia Dispoziţiei mele din data ară-
tată în legătură cu eliberarea editorului ziaru-
lui „Drug Bessarabii”, Vitold Yakubovici, de sub 
arestul administrativ, propun, Înălţimea Voas-
tră, să executaţi imediat ordonanţa mea şi să-mi 
raportaţi despre aceasta”15. Ordononţa minis-
trului de interne a fost executată în regim „de 
urgenţă” de către responsabilii administraţiei 
guberniale: 

Anul 1911, decembrie, ziua 10:  Subsemnatul, 
Guvernatorul Basarabiei, în baza telegramei 
primite de la Directorul Departamentul Poliţiei, 

12 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 4-6. 
13 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 3
14 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 16 
15 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 8

vicedirectorul Agenţiei Telegrafi ce, Bălţi, vă in-
formez privitor la „înştiinţarea” primită în ziua 
de 10 decembrie, curent, nr. 455, în legătură cu 
faptul că Ministrul Afacerilor Interne a anulat 
decizia mea din 4 decembrie 1911, privitor la 
arestul lui Vitold Yakubovici, editorul ziarului 
„Drug Bessarabii”, în închisoarea din Chişinău, 
pe termen de trei luni. În vederea îndeplinirii 
acestei dispoziţii am hotărât: Yakubovici de sub 
arest să fi e eliberat.

Îndeplinirea acestei decizii va fi  executată de că-
tre şeful Poliţiei din Chişinău”16. 

În seara aceleiaşi zile (10 decembrie 1911, orele 
opt) dispoziţia centrului a fost îndeplinită, fapt 
confi rmat prin semnătura personală a lui V. Ya-
kubovici17, dar şi prin avizul expediat ministrului 
de interne din Sankt Petersburg de către şeful po-
liţiei din Chişinău18. Mărturiile conservate între fi -
lele dosarului de arhivă nu ne dau şi alte amănun-
te în privinţa „cazului V. Yakubovici”. Cert este 
că anularea sancţiunilor de „arest administrativ” 
s-a făcut prin decizia funcţionarilor din Sankt Pe-
tersburg. Cum a reuşit să obţină aceste „privile-
gii” editorul din Chişinău, este greu să găsim un 
răspuns plauzibil. Dimpotrivă, funcţionarii din 
Petersburg nici nu fuseseră înştiinţaţi despre cele 
întâmplate la Chişinău: „De ce, despre arestul lui 
V. Yakubovici, nu am fost înştiinţaţi, în timp util, 
conform prevederilor stipulate în Regulamentul 
din 14 decembrie 1905 (nr. 14704)?”, întreabă 
membrul Consiliului executor al Departamen-
tului pentru presă, contele Golovnin19. A urmat 
imediat adresa de răspuns a guvernatorului din 
Chişinău: „18 decembrie 1911, nr. 32064. Şeful 
guberniei, acţionând în calitate de persoană cu 
împuterniciri speciale conform art. 15, Cod de 
Legi. Tom. XIV, Statutul de Cenzură, ediţia 1906, 
privitor la presa, a considerat că articolul “Me-
loci dnja”, publicat în nr. 7 al ziarului „Drug Bes-
sarabii”, contribuie la răspândirea premeditată a 
informaţiilor false despre conducerea guvernu-
lui, ceea ce duce la provocarea atitudinilor duş-
mănoase ale populaţiei faţă de guvern. În baza 
Manifestului din 24 noiembrie 1905, prin decizia 
din 26 noiembrie 1911, a fost aplicată sancţiunea 

16 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 10.
17 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 7-11; despre eliberarea de sub 
arest a lui V. Yakubovici a fost informat Ministerul Justiţiei.
18 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 10. ANRM, F.2, inv. 1, d. 9126, 
f. 11.
19 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, f. 12; adresa a fost recepţionată 
la Chişinău pe 16 decembrie 1911.
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de arest administrativ asupra editorului şi iniţi-
at procesul de judecată în sectorul or. Chişinău, 
împotriva redactorului A. M. Balabaev (art. 3/ 
1034, Regulament de pedeapsă (1902). Decizia 
fi nală în instanţa de judecată a fost întărită pe 
2 decembrie, fapte despre care, în 14 decembrie, 
viceguvernatorul a anunţat Direcţia Presei. Cât 
priveşte aplicarea arestului administrativ pe 
termen de trei luni de închisoare asupra edito-
rului ziarului „Drug Besssarabii”, apoi aceasta 
sancţiune a fost aplicată în baza Hotărârii din 
4 decembrie – pentru răspândirea articolului 
„Meloci dnja”, ceea ce a şi provocat confi scarea 
nr. 7 al ziarului”20. 

Sursele locale au mai conservat ştiri despre o 
altă publicaţie cu titlu similar, de astă dată, 
„Друг Народа”, care însă a rămas doar la nive-
lul unei intenţii publicistice ce nu s-a şi realizat21 
(Tрубецкой 1991, 207; Presa Basarabeană 2002, 
[514] 159). Cotidianul lui Grigore Pronin urma 
să obţină autorizaţie din partea organelor puterii 
chiar la începutul anului 1912. Demersul acestu-
ia către şeful guberniei a fost înregistrat cu data 
de 24 ianuarie: „Cetăţeanul de onoare Grigore 
Gheorghevici Pronin, locuitor în or. Chişinău, 
str. Sadovaia, în casă proprie. În dorinţa de a 
edita la Chişinău, sub redacţia mea, un cotidian, 
de format mare, economic, politic şi literar, cu 
titlul de „Друг Народа”, rog, Înălţimea Voastră, 
să nu-mi refuzaţi prezentul demers.

Ziarul se va tipări în tipografi a mea proprie, str. 
Sadovaia, casă la curte.

Programul: Ştiri ofi ciale: activitatea şi guver-
nului; ştirile Agenţiei telegrafi ce din Petersburg 
şi ale corespondenţilor titulari; cronica din stră-
inătate; cronica presei; articole editoriale privi-
tor la diverse probleme sociale; editoriale privi-
tor la problemele generale şi regionale; cronica 
presei; cronica internă; cronica locală; cronica 
orăşenească; cronica accidentelor; 

 Articole, povestiri, romane, poezie, foiletoane şi 
corespondenţe; caricatură şi şarje pe teme din 
actualitate zilei; ilustraţii în text şi suplimente 
separate teatru, muzică, spectacole, divertis-
ment, sport; prin Rusia; diverse; anunţuri”22.

20 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9126, , f. 13-14.
21 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9278, f. 1. Sursele bibliografi ce menţio-
nează că nu s-a păstrat nici un număr; cu titlu similar – „Drug 
Naroda”, ziar „naţional-ţărănesc” a apărut în 1928, la Tighina, 
în limba rusă.
22 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9278, f. 1 

În data de 16 februarie 1912, guvernatorul anunţa 
Departamentul pentru presă din Sankt Petersburg 
că a eliberat „Autorizaţie, nr. 4438, în data de 14 
februarie, 1912”, pentru editarea unui nou cotidi-
an la Chişinău. De asemenea, erau înştiinţaţi cei 
din serviciul şefului de jandarmi din capitală23.

Intenţiile cetăţeanului Pronin de a edita un cotidi-
an „mare” cu program vast (pe 12 compartimen-
te)24 nu se deosebea cu nimic esenţial de alte coti-
diene ce apăreau la Chişinău25. Preţul anual urma 
să fi e stabilit „de 8 rub.; o jumătate de an – 4 rub.; 
3 luni – 2 rub.; 1 lună – 75 cop.; un exemplar – 3 
cop.”26.

Sub „ochiul de veghe” al Departamentului de 
poliţie se afl a şi ziarul „Бессарабская жизнь”, 
publicaţie de orientare liberal-democratică27 
(Tрубецкой 1991, p. 199). În luna septembrie, 
1912, redactorul acesteia N.S. Taco este ţinut trei 
luni la închisoare în baza Hotărârii din 20 sep-
tembrie 1912: 

„Subsemnatul, guvernatorul Basarabiei, con-
sider că articolul „Права хозяина”, publicat în 
„Бессарабская жизнь” , nr. 216 din 20 septem-
brie, anul curent, este îndreptat spre provocarea 
în mijlocul populaţiei, a unor sentimente duş-
mănoase faţă de organele conducerii de stat, iar 
redactorul N.S. Taco, publicând acest material 
a încălcat art. 14 al Regulamentului în vigoare, 
special adoptat pentru gubernia Basarabiei, în 
baza Înaltului Ucaz din 11 iunie 1907. În legătură 
cu cele expuse mai sus am hotărât:

redactorul publicaţiei amintite, „Бессарабская 
жизнь”, N.S. Taco urmează a fi  amendat cu 
suma de 500 rub., iar în cazul lipsei de mijloace, 
amenda va fi  înlocuită cu arest pe termen de trei 
luni. Îndeplinirea acestei decizii este delegată şe-
fului de poliţie din Chişinău”28. 

Decodifi carea materialului documentar surprin-
de uneori aspecte mai puţin cunoscute din reali-
tăţile cotidianului din epocă. Aşa se face că, însuşi 
şeful poliţiei din Chişinău întreprinde un demers 

23 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9278, f. 6-12.
24 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9278, f. 1.
25 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9278, f. 5.
26 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9278, f. 2
27 Această gazetă – „Бессарабская жизнь” – era antrenată în 
„primele libertăţi 1905-1907” şi milita pentru promovarea va-
lorilor universale. Însă, în 1917, trece pe poziţiile şovinismu-
lui velicorus. Colaboratorii publicaţiei desfăşurau o agitaţie 
antiromânească acerbă, în special la sate, dar şi în unităţile 
militare.
28 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9163, f. 1.



M. Danilov, Presa şi cenzură în Basarabia la începutul secolului XX

235

în vederea eliberării lui Nicolae Taco de sub arest: 
5 octombrie, nr. 1001, 1912 – Raport (către Gu-
vernatorul Basarabiei):

„Alăturând şi demersul redactorului „Бесса-
рабская жизнь” Nicolae Taco, arestat pe ter-
men de trei luni de închisoare, în baza hotărâ-
rii Înălţimii Voastre din 20 septembrie, curent, 
am onoarea să Vă aduc la cunoştinţă că, în le-
gătură cu sărbătorirea zilei solemne de către 
Înălţimea Sa, Marele cneaz Alexei Nikolaevici, 
moştenitorul tronului, – consider că Taco poate 
fi  eliberat de sub arest, de asemenea raportez 
că în perioada afl ării în detenţie Taco a avut un 
comportament cuviincios”29. Iată care erau mo-
tivele invocate de către redactorul Nicolae Taco, 
redactorul publicaţiei „Бессарабская жизнь” în 
petiţia înaintată pe numele guventorului Basa-
rabiei „În baza deciziei Înălţimii Voastre, eu mă 
afl u sub arest pe un termen de trei luni, înce-
pând cu ziua de 21 septembrie, curent. Având 
o sănătate şubredă, afl area mea în închisoare 
complică şi mai mult această stare, nemaivor-
bind că acasă se chinuie soţia mea bolnavă şi 
neajutorată de nimeni. De aceea, rog, Înălţimea 
Voastră, să luaţi în consideraţie situaţia mea 
gravă în care mă afl u şi să dispuneţi pentru a fi  
eliberat de sub arest.

Cu plecăciune Vă rog, să luaţi aminte de a mea 
rugăminte, deoarece afl area în continuare sub 
arest va agrava mult sănătatea mea. 1912, 4 oc-
tombrie, Nicolae Savelie Taco”30.

După patru zile, în data de 8 octombrie 1912 (nr. 
32573), şeful guberniei adresa către şeful poliţiei 
din Chişinău, un răspuns negativ în legătură cu 
petiţia lui N. Taco: 

 „Vă propun Înălţimea Voastră, să anunţaţi re-
dactorul ziarului „Бессарабская жизнь”, Nico-
lae Savelie Taco, că rugămintea acestuia privi-
tor la eliberarea sa de sub arestul administrativ 
nu se acceptă. Decizia mea a fost luată în baza 
hotărârii din 20 septembrie, curent, pentru ne-
achitarea taxei de stat şi încălcarea Regulamen-
tului special al presei, aprobat pentru locuitorii 
Basarabiei în baza Înaltului Ucaz din 11 iunie 
1907. Decizia mea să i se aducă la cunoştinţă 
sub semnătură, iar certifi catul să fi e depus la 
cancelarie”31. Această decizie a şefului de guber-

29 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9163, f. 3.
30 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9163, f. 4.
31 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9163, f. 6.

nie însă nu s-a dovedit a fi  defi nitivă. În contextul 
unor împrejurări nedecodifi cate încă – mărturiile 
din „dosarul lui Taco” nu ne spun nimic în aceas-
tă privinţă – editorul publicaţiei „Бессарабская 
жизнь”, Nicolae Savelie Taco este eliberat din În-
chisoarea Centrală din Chişinău. 

Hotărâre. „Subsemnatul, guvernatorul Basa-
rabiei, în legătură cu sărbătorirea zilei solemne 
de către Înălţimea Sa, Marele cneaz Alexei Niko-
laevici, moştenitorul tronului, - am hotărât: N. S. 
Taco, redactorul ziarului Bessarabskaja Žizni, ce 
se afl ă în închisoarea din Chişinău pe un termen 
de trei luni, în baza deciziei din 20 septembrie 
1912,– să fi e eliberat. Decizia să fi e comunicată 
către Şeful poliţiei din Chişinău. 21 octombrie, 
1912”32. Acestei decizii prompte adoptate de către 
şeful guberniei i se alătura o listă-anexă, în care 
erau amintite numele altor deţinuţi din închi-
soarea Centrală din Chişinău. În dreptul fi ecărui 
nume era indicat un termen redus al afl ării lor în 
închisoare. Nicolae Savelie Taco era trecut primul 
pe această listă, fi ind şi unicul care a fost pus în 
libertate33.

Femei-ziariste. Către anul 1912, în Basarabia, 
apar o serie de noi publicaţii de orientare imperi-
ală/monarhică. Acest gen de presă a avut o susţi-
nere permanentă în persoana şefului de gubernie. 
Spre exemplu, redacţia ziarului Bessarabsckij 
listok, care îşi anunţa intenţia de a-şi schimbă 
editorul la numai o săptămână după aprobarea 
„autorizaţiei”, – nu întâmpina nici o piedică din 
partea acestuia. Ziarul Bessarabsckij listok avea 
la subtitlu: „Za veru pravoslavnuju, ţarja samo-
derjavnogo. Otecestvo nerazdelnoe i Rossiju dlja 
russkich”34. Promotorii unor asemenea concepte 
reacţionare – „Rusia pentru ruşi” (!) şi „Patria 
indivizibilă” (!) – se regăseau într-un număr im-
punător printre reprezentanţii păturii de mijloc, - 
mici funcţionari imperiali din Basarabia. În cazul 
nostru, este vorba de Ivan Ivanovici Dudcenko, 
fi u de ober-ofi ţer şi soţia acestuia, Maria Kirilov-
na Dudcenko35.

Autorizaţie: Ministerul Afacerilor Interne, Can-
celaria, Secţia a 2-a, martie, ziua a 8-a, nr. 6310: 
„În baza Înaltului Manifest din 24 noiembrie 
1905, i se permite lui Ivan Dudcenko să editeze 

32 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9163, f. 5.
33 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9163, f. 9.
34 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f. 1-16. 
35 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f. 1-5.
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în or. Chişinău, cotidianul „Bessarabskij Listok” 
sub răspundere personală, în baza următorului 
program: 

Activitatea Dumei şi a Cosiliului de Stat; viaţa 
Zemstvei şi a oraşului; gospodăria sătească; 
cooperaţia; secţia de comerţ; ştiri economice şi 
agricole; cronica întâmplărilor; publicaţii de 
beletristică; ştiinţa şi viaţa; bibliografi e; teatru, 
muzica şi spectacole; corespondenţă; viaţa în 
străinătate; cronica presei; întrebări şi răspun-
suri; anunţuri; diverse.

Ziarul „Bessarabskij listok” se va tipări în Chi-
şinău, la tipografi a lui V.V. Yakubovici. Abona-
mentul anual – 6 rub.; pe jumătate de an – 3 
rub; pe 3 luni – 2 rub.; 1 lună – 50 cop.; vânza-
rea cu amănuntul – 3 cop. Redactorul publicaţiei 
îşi asumă toată răspunderea pentru respectarea 
strictă a legislaţiei în vigoare”36.

Cerere. „Cu plecăciune, rog, Înălţimea Voas-
tră să nu-mi refuzaţi dorinţa mea de a continua 
editarea ziarului „Bessarabskij listok”, cu acelaşi 
program care i-a fost permis soţului meu Ivan 
Dudcenko, mai ales, ca în perioada precedentă 
de apariţie a publicaţiei, am deţinut, de fapt, 
funcţia de redactor-editor al acestui periodic. 
Martie, 16, 1912”37.

Demers către Judecătoria or. Chişinău / „strict 
secret”: „Şeful Poliţiei din or. Chişinău, prin dis-
poziţia din pe 19 martie, curent nr. 7673, solicită 
informaţii privitor la starea socială a fi icei de 
nobil, Maria Kirilovna Dudcenko, 28 de ani; din 
20 septembrie 1900, locuieşte pe str. Bulgară”. 
La informaţiile solicitate – privitor la persoana în 
cauză – de către şeful Poliţiei din Chişinău se mai 
adăuga lista datelor de „ancheta tradiţională”, 
verdictul „urgent-secret” şi indicaţia strictă: „da-
tele vor fi  depuse nu mai târziu de 26 martie”38. 
Datele „strict-secrete” asupra persoanei Maria 
Kirilovna Dudcenko au fost depuse în Cancelaria 
guvernatorului pe 28 martie 191239.

Raport. Şeful Poliţiei din or. Chişinău către Gu-
vernatorul Basarabiei (nr. 3416, din 30 martie 
1912: „Respectând întocmai indicaţia Înălţimii 
Voastre, am dispus să fi e înmânate actele de 

36 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f. 3. B. Trubeţkoj a trecut greşit 
începutul apariţiei acestei publicaţii cu data de 10 martie (sur-
sele de arhivă indică data de 8 martie 1912).
37 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f.10.
38 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f.7, 9, 11.
39 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f. 6.

autorizaţie ale publicaţiei „Bessarabskij listok”, 
nr. 8704, în două exemplare, sub semnătură, 
– Mariei Kirilovna Dudcenko, ce locuieşte în or. 
Chişinău, str. Bulgară nr. 7. La fel, i se va cere 
achitarea taxei stat pentru serviciile prestate, iar 
cel de al doilea exemplar, urmând să fi e depus la 
Cancelarie”40.

Raport. Ministerul Afacerilor Interne, Cance-
laria Guvernatorului din Basarabia, Secţia a 2-a, 
martie, 30, 1912, nr. 8707: „Către Direcţia Prin-
cipală pentru presă. Completând raportul din 8 
martie nr. 6311, aducem la cunoştinţă că Ivan 
Ivanovici Dudcenko a încetat editarea ziarului 
„Bessarabskij listok”, publicaţia, fi ind editată, 
din data curentă, 30 martie 1912, cu permisiu-
nea mea, de către soţia acestuia,  Maria Dudcen-
ko. Copia legitimaţiei se anexează”41.

Demers. Cancelaria Guvernatorului. Către Şeful 
Poliţiei din Chişinău: „Cancelaria Gubernatoru-
lui la dispoziţia şefului de gubernie, roagă să dis-
puneţi să fi e înmânată legitimaţia cu nr. 8704, în 
2 exemplare, Mariei Dudcenko ce locuieşte în or. 
Chişinău. De asemenea, şeful cancelariei roagă 
să retrageţi de la Ivan Ivanovici Dudcenko legi-
timaţia eliberată acestuia pe 8 martie, curent, 
nr. 6310, cu dreptul de editare a ziarului „Bes-
sarabskij listok”, în 2 exemplare. Actele urmează 
a fi  depuse la cancelarie. Secretarul cancelariei 
Guberniale [semnătura]. 2 aprilie 1912”42. 

Certifi cat: „Prin prezenta se confi rmă că sub-
semnata, Maria Dudcenko, în aprilie, ziua a 6-a, 
1912, am primit Adeverinţa nr. 8704, în 2 exem-
plare, achitând şi taxa de impozit de 2 rub. 50 
cop. [semnatura]”. Corespondenţa şi certifi catul 
semnat de către I. Dudcenko pe 8 martie 1912, 
nr. 6310, au fost restituite şi depuse la cance-
larie de către interimarul şefului de poliţie sub 
nr. 1053”43. Începând cu nr. 9, 1912, „Bessarab-
skij listok” apare sub redacţia Mariei Dudcenko 
(Трубецкой 1989, 201).

Sursele de arhivă au conservat şi alte nume de fe-
mei-ziariste care se lansau în presa scrisă din Ba-
sarabia anului 1912. Printre acesteia se numără 
şi Sima Danilovna Gotkis, care a iniţiat, în 1912, 
editarea unui periodic sub titlul de «Вечерняя 
Заря».

40 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f. 15.
41 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f. 16.
42 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f. 1.
43 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166, f. 2.
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Cerere: „Prin prezenta confi rm că doresc să edi-
tez în or. Chişinău, în limba rusă, sub redacţie 
proprie, ziarul „Вечерняя Заря” cu următorul 
program: 

 Ştiri ofi ciale; telegrame; editoriale, ştiri interne 
şi externe, cronica presei; foiletoane mici; viaţa 
locală; cronica orăşenească; cronică penală/ 
judiciară; teatru, muzica şi artă; bibliografi e; 
corespondenţe; beletristică; cronica vieţii loca-
le; diverse; birou de informaţii; ilustrate-eveni-
mente; anunţuri.

Februarie, ziua a 10-a, 1912; mic-burgheză, lo-
cuitoare a oraşului, Sima Gotkin”44.

Aviz. Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria 
guvernatorului din Basarabia, Secţia a 2-a nr, 
1148, 11 februarie, „strict/secret” : „Şeful Poliţiei 
din Chişinău. Propun, Înălţimea Voastră, să co-
lectaţi şi să-mi prezentaţi în regim de urgenţă, 
nu mai târziu de 18 februarie, datele indicate 
în anexă, asupra locuitorului or. Chişinău, str. 
Petrovsk nr. 6, Sima Danilovna Gotkis”45. Prin 
intermediul corespondenţei „strict secrete” sunt 
avizaţi toţi funcţionarii aparatului imperial de ad-
ministrare a provinciei (de la şeful de Poliţie – la 
comisarul de sector). Datele solicitate de către şe-
ful guberniei au fost furnizate în timp util.

Raport. Şeful Poliţiei din Chişinău către guver-
natorul Basarabiei /„secret”: „Îndeplinind dispo-
ziţia Înălţimii Voastre, vă aduc la cunoştinţă că 
Sima Danilovna Gotkis are vârsta de 22 de ani; 
mic burghez din or. Hmelniţzki, str. Ivanovsk nr. 
30; de confesiune iudaică. Din 10 mai 1909, locu-
ieşte pe str. Petrovsk nr. 6; are un mod de viaţă 
sănătos; prestează lecţii particulare; în viaţa po-
litică nu s-a manifestat; procese de judecată n-a 
avut. 18 februarie, 1912”46. Aceste informaţii însă 
nu s-au dovedit a fi  sufi ciente, de aceea guverna-
torul a solicitat şefului de Poliţie ca acesta, prin 
intermediul „secţiei de căutare” să identifi ce şi să 
completeze datele referitor la persoana amintită 
(Sima Danilovna Gotkis)47.

Raport. Şeful secţiei „de căutare”, 18 februarie, 
1912, nr. 240 / „secret”: „Îndeplinind dispoziţia 
Înălţimii Voastre, raportez ca Sima Danilovna 
Gotkis, a locuit pe str. Petrovsk, nr. 6, a absolvit 
Gimnaziul în data de 1 iunie 1909. În procese de 

44 ANRM, F. 2, inv.1, d. 9275, f. 1. 
45 ANRM, F. 2, inv.1, d. 9275, f. 3. 
46 ANRM, F. 2, inv.1, d. 9275, f. 4. 
47 ANRM, F. 2, inv.1, d. 9275, f. 7. 

judecată n-a fost implicată; manifestă un com-
portament loial şi, în genere, în perioada afl ării 
în Chişinău nu i s-a fost observat alte manifes-
tări în comportament”48.

Adeverinţă nr. 4845. „În baza Înaltelor pravi-
le despre cenzură şi tipar, se eliberează această 
autorizaţie Simei Danilovna Gotkis, prin care i 
se permite editarea ziarului „Vecerneja Zarja”, 
în limba rusă, în Chişinău, sub răspunderea ei 
personală, în baza programului anunţat anteri-
or. Ziarul se va tipări în tipografi a lui G. Iu. Vo-
lin, în Casa orăşenească. Preţul anual – 6 rub.; 
6 luni – 3 rub.; 3 luni – 1,5 rub.; 1 – 50 cop.; un 
exemplar – 2 cop. 

În calitate de redactor al ziarului amintit, sub-
semnata, Sima Danilovna Gotkis, îmi asum obli-
gaţia să respect legislaţia în vigoare şi, respec-
tiv, toate acele schimbări ce ar putea interveni în 
legislaţia presei.

Taxa de impozit a fost achitată [semnătură]. 
24 februarie 1912”49. Se expedia, de asemenea, 
„avizul nr. 1448, copia adeverinţei, programul” 
către Direcţia Principală pentru presă din Sankt 
Petersburg, prin care se semnala despre apariţia 
unui nou organ de presă la Chişinău50.

Presa-independentă

În Chişinăul anului 1912 au existat şi intenţii de a 
dura o presă „independentă”, chiar dacă acest crez 
al autorilor a rămas afi şat doar la subtitlul publi-
caţiei „Голос выборщика, газета независимая”/
Golos Vyborscika, ziar independent (Presa Basa-
rabeană 2001, 187 [632]). Dar ce ne sugerează în 
acest sens mărturiile de arhivă?

Cerere: 14 martie 1912, nr. 2934 „Secretarul gu-
bernial Nicolai Alexandrovici Şafi rov, 

Subsemnatul, prin prezenta confi rm intenţia 
mea de a edita în or. Chişinău, sub redacţie pro-
prie, un mare cotidian cu profi l economic, politic 
şi literar, şi care va purta titlul de „Golos Vybor-
sčika”.

Am onoarea, cu plecăciune să Vă rog, Înălţimea 
Voastră, să nu-mi refuzaţi eliberarea actelor ne-
cesare pentru editare. Zarul se va tipări în tipo-
grafi a mea personală, cumpărată anul curent de 
la cetăţeanul P. L. Pronin. Ziarul va apărea în 

48 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9275, f. 8. 
49 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9275, f. 10-13. 
50 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9275, f. 9.
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baza următorul program: partea ofi cială: ac-
tivitatea şi directivele conducerii de stat; ştirile 
Agenţiei de Petersburg şi ale corespondenţilor 
titulari; cronica străină; viaţa în străinătate; 
editoriale privind probleme generale şi regiona-
le; cronica presei; cronica internă; cronica loca-
lă; cronica orăşenească; cronica întâmplărilor; 
articole, povestiri, romane, poezie, foiletoane şi 
corespondenţe; caricatură şi şarge pe teme din 
actualitate zilei; ilustraţii în text şi suplimente 
separate; teatru, muzică, spectacole; sport; prin 
Rusia; anunţuri.

Preţul anual – 8 rub.;1/2 – 5 rub.; 3 luni – 2 rub.; 
1 luna – 1 rub.; un exemplar – 3 cop.

Martie 10, 1912, Secretar gubernial Nicolai Şa-
fi rov”51. 

Datele „secrete” adunate în „raportul” (din 16 
martie 1912, nr. 3401) şefului de Poliţie, privitor 
la persoana lui Nicolai Şafi rov, mărturisesc că 
acesta „actualmente nu este sub judecată, – cu 
excepţia unui proces de judecată avut în regiu-
nea Odesei, în baza art. 419/ II. Are vârsta de 
39 ani; locuieşte pe str. Leovsk din 29 septem-
brie 1911; în repetate rânduri a trecut cu traiul 
în Odesa, apoi s-a reîntors; căsătorit. A plecat 
într-o vizită la Petersburg, însă s-a reîntors pe 
20 februarie, curent”52.

Adeverinţă. „Se eliberează lui N. Al. Safi rov, se-
cretar gubernial, în baza Înaltului Regulament 
din 24 noiembrie 1906 şi a Statutului de Cen-
zură, prin care se aprobă editarea uni cotidian 
mare, cu profi l economic, politic şi literar; în ru-
seşte, cu titlul de „Golos Vyborşcika”. Pogramul 
se anexează. 

Ziarul se va tipări în tipografi a lui G.A. Pronin. 
Redactorul îşi asumă să respecte legislaţia în 
vigoare şi cea care va aproba privitor la Legea 
Presei. 22 martie 1913”53.

N.Al. Şafi rov s-a afl at pe post de redactor al pu-
blicaţiei „independente „Golos Vyborşcika”, doar 
câteva luni. În data de 31 august 1912, îşi declara 
intenţia de a retransmite dreptul de redactor că-
tre N. P. Yanuşevski54. Reproducem, în continu-

51 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9277, f. 1- 35; cronologic, sunt înregis-
trate: 22 ianuarie 1912-25 august 1912.
52 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9277, f. 2-6.
53 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9277, f. 13-19; în 22 martie 1912, este 
expediat avizul (nr. 8137) pe adresa Departamentului pentru 
Presă din Sankt Petersburg.
54 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9277, f. 22.

are, din materialele „strict secrete” ale serviciilor 
de jandarmerie din or. Chişinău şi Odesa:

Raport. Şeful oraşului Odesa. „În anii 1904-1911, 
N.P Yanuşevski nu are procese; funcţii de stat 
n-a ocupat; nu este membru al unor Societăţi; 
pisar. Până în 12 mai, curent, a locuitt la Ode-
sa; la Chişinău locuieşte temporar în familia lui 
Kvaşnin-Samarin; Nicolai Prokofi evici are 41 de 
ani; provine din cetăţeni de onoare ai oraşului. 
La Chişinău locuieşte din 30 martie, curent; str. 
Leovsk, nr. 6; necăsătorit. Nu are o ocupaţie per-
manentă; prestează servicii de scris: reclamaţii 
şi adrese personale; completarea şi evidenţa 
unor registre de proprietate privată. În or. Chi-
şinău – S. Kvaşin-Samarin şi N.P. Yanuşevski nu 
au avut procese de judecată; sub cercetare n-au 
fost. Comisarul Petrov. [semnătura]”55.

Raport/ „strict secret”. Şeful poliţiei din Chi-
şinău, august 1912, nr. 133: „S. Kvaşin-Samarin 
a ocupat funcţia de ajutor de pristav în or. Ode-
sa; şi-a făcut serviciul militar în regimentul de 
draguni, or. Kazan; în anii 1909-1911 a locuit în 
diverse oraşe din Rusia, inclusiv în Varşovia; 
are 28 de ani; de confesiune ortodoxă; provine 
din viţă de nobili. Din 12 mai, curent, locuieşte în 
Chişinău pe str. Leovsk, nr. 73. Mai înainte a lo-
cuit la Odesa. Actualmente este „cronicarul” zia-
rului „Drug”. Aceste informaţii mai erau comple-
tate cu datele depuse de către şeful jandarmeriei 
din Basarabia, în 30 august 1912, (nr. 10670), 
care susţinea între altele, că „S. Kvaşin-Samarin 
şi N.P . Yanuşevski în dosarele jandarmeriei nu 
sunt identifi caţi”56.

Cerere. 25 August, 1912. „Prin prezenta aduc la 
cunoştinţă că, neavând posibilitatea să redactez 
publicaţia transmisă mie de către P.A. Şafi rov, 
rog, Înălţimea Voastră să aprobaţi în calitate 
de redactor pe cetăţeanul de onoare N. P. Yanu-
şevski, locuitor în or. Chişinău, str. Leovsk, în 
casa nr. 10. Vă comunic, de asemenea, că datele 
privitor la activitatea lui N.P. Ianuşevski sunt 
depuse deja la serviciile subordonate Înălţimii 
Voastre. S. Kvaşin-Samarin [semnătura]”57.

Raport/„Secret”. Şeful poliţiei din Chişinău. 1 
septembrie 1912, nr. 133: 

„N.P. Yanuşevschi locuieşte în Chişinău din 1904; 
până la acest an a locuit în or. Podolsk şi în di-

55 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9277, f. 23.
56 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9277, f. 24-25.
57 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9277, f. 33.
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verse oraşe din Polonia; în ultimii trei ani, la fel 
ca şi în anii precedenţi, n-a ocupat nici o funcţie. 
Nu este membru al unor Societăţi; în serviciu mi-
litar n-a fost chemat”58.

Adeverinţă. Ministerul Afacerilor Interne, Gu-
vernatorul Basarabiei, Cancelaria, secţia a 2-a, 
septembrie 1, 1912, nr. 2722.

„În baza Înaltelor Pravile din 24 noiembrie 1906, 
se eliberează lui P.S. Kvaşin-Samarin, locuitor al 
or. Chişinău, aprobarea de a prelua dreptul de 
editor al cotidianului „Golos Vyborsčika” de la P. 
Şafi rov, autorizat în 22 martie 1912, nr. 8133; iar 
în calitate de redactor se aprobă Nikolai Prokofi -
evici Yanuşevski, cetăţean de onoare. Funcţia de 
redactor îl obligă să respecte întocmai legislaţia 
în vigoare”59.

Cenzura reclamei 

O altă publicaţie cu pretenţii de gazetă „social-po-
litică, economică, literară şi satirică” – Бессараб-
ское Эхо – îşi anunţa apariţia în toamna anului 
1912 (Трубецкой 1989, 201). În fapt, această pu-
blicaţie, la fel ca şi multe alte periodice din acea 
vreme, îşi asigura existenţa din acoperirea spaţiu-
lui publicistic cu reclamă comercială. Mărturiile 
aduse în discuţie sunt o elocvenţă convingătoare 
în acest sens. 

Cerere: 13 septembrie 1912 „Către Înălţimea Sa, 
Guvernatorul Basarabiei. Redactor-editor, secre-
tar gubernial, Napoleon Ghenrihovici Hlopitzki, 
locuitor în sectorul 2 al or. Chişinău, str. Arme-
nească nr. 2

 „Intenţionând să editez în or. Chişinău un ziar 
de format mare, ce va apărea de trei ori pe săp-
tămână cu titlul de „Bessarabskoe Eho”, am 
onoarea, Înălţimea Voastră, cu plecăciune să 
rog, să nu-mi refuzaţi a elibera autorizaţie în 
două exemplare.

Ziarul se va tipări în tipografi a „Progres” a lui 
Mandelbaum şi Boiko, str. Puşkin, în baza ur-
mătorului program: Partea ofi cială: activitatea 
şi dispoziţiile guvernului. Ştirile Agenţiei din Pe-
tersburg şi ale corespondenţilor titulari; cronică 
din străinătate; viaţa cotidiană în străinătate; 
editoriale despre problemele locale, regionale şi 
oraşului; cronica presei; cronica evenimentelor/
întâmplărilor; articole, povestiri, romane, poe-

58 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9277, f. 31.
59 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9277, f. 27.

zie, foiletoane, corespondenţe; caricatură şi şar-
je din actualitatea zilei; ilustraţii în text şi secţia 
de suplimente; teatru, muzică şi panorame de 
publicitate; sportul în Rusia; diverse; prin Ru-
sia; anunţuri” 60.

Raport. Comisarul de poliţie a sectorului 2, or. 
Chişinău. 19 septembrie 1912: „În legătură cu 
sarcina încredinţată mie, din 15 septembrie, cu-
rent, nr. 119, Vă aduc la cunoştinţă: s-a stabilit 
că nobilul Napoleon G. Hlopitzki, are 52 de ani; 
de confesiune romano-catolic; locuieşte în or. 
Chişinău permanent din 17 ianuarie 1912; str. 
Armenească, nr. 2; s-a transferat din casa A-3, 
str. Kolodovski. În momentul de faţă nu are nici 
o ocupaţie; există din leafa de pensie în mărime 
de 20 rub., retribuită din fondul Direcţiei loca-
le de Stat, pentru merite în câmpul muncii, – a 
activat timp de 18 ani. S-a eliberat din funcţie, 
din propria dorinţă, în 1 aprilie 1912”61. Procedu-
ra de legalizare şi de obţinere a autorizaţiei a fost 
obţinută în termen de zece zile. În 29 septembrie 
1912, lui Napoleon G. Hlopitzki i se elibera „ade-
verinţa” cu numărul de înregistrare 3106062. Că-
tre luna noiembrie, 1912, Napoleon G. Hlopitzki a 
fost nevoit să obţină autorizaţie cu dreptul de a-şi 
schimba tipărirea ziarului la o altă tipografi e.

Petiţie. Secretar gubernial G. Hlopiţzki, redac-
tor-editor al ziarului „Bessarabskoe Eho”: „Am 
onoarea, cu plecăciune să Vă rog, Înălţimea 
Voastră, să nu-mi refuzaţi să încep tipărirea 
ziarului editat de mine, „Bessarabskoe Eho”, în 
tipografi a ce aparţine lui Alexandru Osipovici 
Lempert, în or. Chişinău, Casa Arhierească. 
Adeverinţa pentru editarea ziarului a fost elibe-
rată în 29 septembrie cu nr. 31060. Rog să mi se 
înapoieze actul, în cazul când nu veţi mai avea 
nevoie. Noiembrie, ziua a 28-a, 1912. Secretar 
gubernial, G. Hlopitzki” 63.

Sunt nespus de preţioase ştirile din „dosarul” zi-
arului Bessarabskoe Eho, ce scot la iveală unele 
aspecte mai puţin sau deloc cunoscute din activi-
tatea editorială a presei basarabene la anul 1912. 
Reproducem unele date ce ţin de cenzura recla-
mei în presa de la Chişinău.

60 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 1-49; Бессарабское Эхо – 
„политическая, литературная, общественно-экономичес-
кая и сатирическая газета”.
61 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 6.
62 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 7.
63 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 13.
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Reclamaţie. Redactor-editor, secretar guberni-
al, Napoleon Ghenrihovici Hlopiţzki: „În marea 
lor majoritate ziarele există în baza reclamei ex-
pediată pe adresa redacţiei în scopul de a fi  publi-
cată. Tocmai de aceea am şi iniţiat editarea unui 
ziar sub titlul de „Bessarabskoe Eho”, la editarea 
căruia am cheltuit mulţi bani şi pe care, în timpul 
apropiat, va trebui să-l închid din motivul că, o 
bună parte din reclama trimisă la redacţie este 
interzisă pentru publicare de către şeful Poliţiei. 

În acelaşi timp, aceeaşi reclamă este publicată în 
alte două ziare din Chişinău, cum ar fi , de pildă, 
anunţurile frizerului Temnovici de la care urma 
să obţin anumite acte de confi rmare cerute de 
poliţie, pe când cei de la „Novaja Gazeta”, demult 
publică anunţurile acestuia fără a i cere nimic. 
Datorită acestor împrejurări, descrise mai sus, 
eu am ratat şansa de a câştiga sumă de 50 rub. 
La fel s-a procedat şi în cazul intenţiei mele de a 
publica anunţul privitor la atelierele de iconos-
tase ale lui Tologaev din Chişinău, despre activi-
tatea cărora se ştia de aproape un deceniu. Pro-
prietarul a refuzat să prezinte redacţiei actele 
cerute, iar pierderea noastră pentru nepublica-
rea acestei reclame se estimează în valoare de 96 
rub. Şirul acestor exemple poate fi  continuat:

- a fost respinsă reclama propusă redacţiei de 
către învăţătorul Smepak, pe când acelaşi text, 
absolut identic fusese publicat deja în „Novoe 
Vremeja”, pierderea noastră fi ind de 30 rub;

 Neîntemeiat s-a procedat şi în cazul reclamei lui 
Gorst, cerându-ni-se să excludem din conţinutul 
textului informaţiile privitor la reducerea preţu-
rilor la mărfuri cu 25- 40 la sută. Între altele fi e 
spus, ziarele „Drug” şi „Bessarabskja Žizni” au 
publicat reclama magazinelor de instrumente 
muzicale fără a scoate nimic din textul-propus 
de proprietar. 

De la Agenţia de anunţuri a lui Pilin din Varşo-
via am primit la redacţie un anunţ cu titulatura: 
”Vă interesează, oare, tainele ştiinţei?”, şi care 
nu este altceva decât titlul unui volum trecut prin 
cenzură la data de 10 octombrie, curent. Însă mie 
mi s-a interzis să public anunţul sub pretextul că, 
la mijloc, este vorba de o manipulare, pe când, 
ziarul „Novoe Vremea”, nr. 47 din 22 octombrie 
a publicat anunţul. Pierderile mele, în acest caz, 
sunt de 18 rub.

Din contora de reclamă a lui Şapoşnikov din Var-
şovia mi s-a expediat o carte cu titlul: „Puterea 

noastră este în noi înşine”, volum care, la fel, a 
suportat cenzura, însă nouă ni s-a interzis recla-
ma cărţii sub aceleaşi motive, amintite mai sus. În 
fi ne, datorită acestor împrejurări, fi rmele enume-
rate mai sus, nu ne mai trimit anunţuri, ci vor con-
tinua să trimită doar acelor redacţii de ziare care 
le publică respectând întocmai conţinutul textului 
expediat de client. Însă în cazul când nu va fi  re-
cepţionată reclama pe adresa redacţiei mele, eu 
voi fi  nevoit să întrerup editarea ziarului.

Înţeleg că nu poate fi  răspândită acea reclamă 
care este împotriva conducerii. Asemenea texte 
publicitare nu numai că ar fi  fost refuzate de către 
redacţia ziarului meu, ci ar fi  fost imediat recla-
mate către organele de judecată. În cazul nostru, 
este vorba doar despre tipul de reclamă comerci-
ală. Apoi, ştiut lucru că, nici o persoană de afa-
cere din oraş, odată ce există Direcţia de meserii, 
nu şi-ar fi  permis să facă publicitate în cazul când 
ar fi  lipsit de autorizaţie, ceea ce ar fi  dus direct 
la închiderea întreprinderii afl ate sub privighe-
rea inspectorilor. De aceea cred că şeful poliţiei 
locale a dat dovadă de mult pedantism, iar acel 
pachet de acte autorizate asupra reclamei putea 
fi  cu uşurinţă solicitat de la inspectoratul Direcţiei 
şi în nici un caz de la redactorii ziarelor sau de la 
persoanele care ne oferă nouă reclama.

Cerinţele înaintate de către şeful Poliţiei, îmi 
provoacă o situaţie delicată în raport cu publi-
cul, ceea ce s-a şi întâmplat deja. Autoritatea zi-
arului meu a scăzut mult, de aceea am găsit de 
cuviinţă să vă reclam şi unele mărturii în aceas-
tă privinţă: 

1. Ziarul „Novaja Žizni” nr. 47 din 22 octombrie, 
curent, în care este publicată reclamă cu titlul „Vă 
interesaţi, oare, de tainele ştiinţei?”, interzisă pe 
10 octombrie; Adresa cu reclama lui Turchanski; 
2. Anunţul învăţătorului Smipak; Anunţul lui 
Kubitzki; Anunţul cu titlul: „Puterea noastră este 
în noi înşine”; Anunţul lui Polnovici; Anunţul lui 
Tologaev; Anunţul depozitelor lui Borst. 

Încă o dată, cu plecăciune, Vă rog, Înălţimea 
Voastră, să luaţi aminte de a mea rugăminte si 
să dispuneţi pentru a mi se permite publicarea 
reclamei în paginile ziarului editat de mine. Tot-
odată, ţin să Vă amintesc că, în afară de textele 
amintite, în redacţia mea sunt încă multe alte 
oferte de reclamă, la fel interzise de a fi  publica-
te, şi care alcătuiesc o sumă destul de însemnată. 
Noiembrie, ziua a 12, 1912”64.

64 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 19-19 verso.
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Adresă. Ministerul Afacerilor Interne. Cancela-
ria, Secţia a 2-a. Către şeful Poliţiei din Chişinău. 

„Rog să Vă expuneţi pe marginea acestei recla-
maţii şi să ne expediaţi explicaţiile de rigoare în 
formă scrisă pentru a fi  incluse în raportul către 
Şeful guberniei. Secretarul Cancelariei Guberni-
ale, 13 noiembrie 1912”65.

Raport. Şeful Poliţiei din Chişinău. În legătură 
cu interdicţiile aplicate reclamei şi plângerea lui 
N. Hlopitzki, redactorul ziarului „Bessarabskoe 
Eho” .

„Anunţurile publicitare sunt întotdeauna veri-
fi cate de mine conform art. 41, Statutul de cen-
zură şi ale altor noi regulamente ce completează 
articolul amintit. Şi toate acestea sunt făcute cu 
multă atenţie, în scopul de a evita o eventuală 
şantajare a publicului de către întreprinzătorii 
care mizează să se pricopsească din acea recla-
mă. Astfel, de fi ecare dată, când se solicită avizul 
pentru publicarea reclamei în ziare, eu neapărat 
cer să se prezinte personal clientul care execută 
comanda cu pachetul de acte care confi rmă acti-
vitatea legală a întreprinderii sau a persoanei. 
Cei care într-adevăr sunt responsabili de ofertă 
îndeplinesc imediat aceste cerinţe.

 Pentru editorii de ziare se fac şi excepţii, aceş-
tia pot delega şi alte persoane din redacţie, însă 
neapărat vor invita reprezentantul fi rmei atunci 
când este vorba de întreprinderi mai puţin cu-
noscute. În acest caz cer şi prezentarea actelor 
necesare. Pentru că cei care adună anunţuri 
pentru publicare ulterioară în ziare, adeseori 
primesc acele comenzi fără a cunoaşte clien-
tul, în special, această practică este răspândită 
în mijlocul ziarelor de tiraj mic. Editorii unor 
asemenea publicaţii, în scopul de a obţine mai 
multă reclamă, recurg la diverse căi de obţine-
re a acesteia – de la ameninţări directe până la 
discreditarea proprietarului. După cum mi s-a 
comunicat mie, asemenea cazuri sunt frecvente. 
Şi mai mult: în cazul când clientul refuză cate-
goric asemenea servicii, oricum reclama apare 
în ziare şi atunci se cere achitarea taxei stabilite 
de editorul ziarului. Iar pentru a evita asemenea 
situaţie, vrând-nevrând trebuie să le plăteşti.

Asemenea cazuri, repet, se întâmplă în redacţiile 
ziarelor mici, care nu au nici un alt scop literar 
şi îşi încep apariţia fără a dispune de mijloace de 

65 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 20.

existenţă. Un astfel de ziar este şi cel al lui Hlo-
pitzki, „Bessarabskoe Eho”, de aceea şi sunt foar-
te atent în asemenea situaţii.

Un argument, în acest sens, poate servi scrisoa-
rea lui Pelenovici tipărită în ziarul „Novaja Gaze-
ta”, deoarece Hlopitzki n-a prezentat originalul, 
de aceea nu putea fi  convingător un asemenea 
argument. Apoi, să ţin minte, cui, când şi ce fel de 
anunţuri au fost permise mai înainte este aproape 
imposibil. De aceea, doar prezentarea pachetului 
necesar de acte poate confi rma activitatea legală 
a întreprinderii sau a proprietarului. Şi mai mult, 
această practică va fi  aplicată şi pe viitor, mai 
ales, faţă de ziarele mărunte. Orice anunţ sau foi 
separate destinate pentru publicare în presă vor 
fi  permise doar atunci când îmi vor fi  prezenta-
te de însuşi proprietarul sau de către persoana 
de încredere şi care îşi asumă responsabilitatea 
pentru conţinutul reclamei. Numai înaintarea 
acestor cerinţe vor conduce la evitarea, pe viitor, 
a unor neînţelegeri. Plângerea lui Hlopitzki a fost 
provocată, probabil, de concurenţa cu alte ziare. 
El, se vede, în loc să renunţe la o asemenea prac-
tică, a recurs la discuţii şi plângeri.

Comisarul de poliţie. Secretar de colegiu I.P. 
Dovgal. 27 noiembrie 1912”66. 

Notă explicativă. Redactorul-editor al ziarului 
„Novaja Gazeta” I. Kalmanson. Către şeful Poliţiei 
din Chişinău: 

„În legătură cu plângerea redactorului ziarului 
„Bessarabskoe Eho”, Hlopitzki, la adresa ziaru-
lui condus de mine, Vă aduc la cunoştinţă, Înăl-
ţimea Voastră, că deţin toate actele necesare 
pentru avizul oricărui tip de reclamă apărută 
în ziar. De aceea şi nu mi s-a interzis publicarea 
acesteia niciodată. De pildă, Agenţia lui Pelino-
vici a prezentat întregul pachet de acte, iar cămi-
narul Sletnik personal a depus actele necesare la 
sectorul de poliţie. Este adevărat, în lipsa mea, 
a fost publicat anunţul agenţiei despre „Tainele 
ştiinţei” eu fi ind plecat la Odesa. Apoi, în ziar era 
sufi cient spaţiu liber pentru reclamă, iar acest lu-
cru n-a fost observat de Hlopitki (extrasul după 
original în anexă). La fel, prezint în anexă şi alte 
mărturii din „Bessarabskoe Eho”, pentru a vă 
demonstra că asemenea editori publică o recla-
mă de calitate proastă, provocând daune morale 
cititorilor. Afi rmaţiile lui Hlopitzki, în sensul că, 

66 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 29-30.



II. Materiale şi cercetări

242

eu public reclamă fără a prezenta şi actele ne-
cesare, este doar un mijloc de a-mi compromite 
reputaţia mea de editor. [Semnătura]

P.S. La cele expuse mai sus adăugăm că preten-
ţiile lui Hlopitzki nu au nici o acoperire, deoarece 
contora lui Pilin şi cea a lui Şatkov, au comandat 
reclama pentru a fi  publicată. La fel, până la noi 
au ajuns ştiri că unii agenţi au propus pentru 
„Novaja Gazeta” foi-afi şe cu reclamă interzisă ce 
au apărut în „Bessarackoe Eho”67.

Raport. Şeful Poliţiei din Chişinău. Noiembrie 
29, 1912, nr. 3441:

„În cancelaria Guvernatorului depun acest ra-
port la care se anexează: plângerea redactoru-
lui-editor Napoleon Hlopitzki adresată vicegu-
vernatorului în legătură cu refuzul de a publica 
„anunţuri şi reclamă”; „Nota explicativă” a re-
dactorului G. Kalmanson, „Novaja Gazeta”, îm-
preună cu raportul din 27 septembrie. Am onoa-
rea să informez cancelaria pentru a depune acest 
raport către şeful Guberniei. Sunt întru totul de 
acord cu argumentele expuse în acest raport”68. 

Din raportul şefului de poliţie din Chişinău (de-
cembrie 8, 1912, nr. 3441) către redactorul-edi-
tor al ziarului „Bessarabskoe Eho”, secretarul 
gubernial Napoleon Ghenrihovici Hlopitzki, mai 
constatăm că, în baza deciziei din 4 decembrie 
nr. 40748, Uprava guberniala a respins „petiţia” 
acestuia69. 

Scrisoare la redacţie. „Novaja Gazeta” 1912. 
„Permiteţi-ne, prin intermediul ziarului Dvs., să 
aduc la cunoştinţa publicului următorul fapt: 
luna trecută am fost sesizat de Hlopitzki să pu-
blic anunţuri în ziarul editat de el, însă aveam 
deja contractul încheiat cu ziarul Dvs. „Nova-
ja Gazeta”, iar anunţurile publicate deja mi-au 
adus un real folos şi atunci am refuzat propune-
rea acestuia, fapt care a fost urmat de amenin-
ţări şi intimidări din partea editorului „Bessa-
rabskoe Eho”. Am fost nevoit, în cele din urmă, 
să depun, totuşi, un anunţ pentru a fi  publicat în 
ziar, timp de o lună, achitând 4 rub. Ulterior, am 
afl at şi unele amănunte despre „autoritatea” zi-
arului condus de el şi am regretat mult acel fapt. 
Iar atunci când Hlopitzki a cerut şi acte pentru 
reclamă, eu, neavând încredere în afacerea lui, 
am refuzat să-i pun la dispoziţie actele cerute, 

67 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 31.
68 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 34.
69 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 40.

sperând că aceasta va crea o posibilitate de a nu 
publica în acel ziar. Pentru moment, am afl at că 
editorul a depus o plângere. De fapt, el nu are ac-
tele necesare pentru a fi  prezentate şefului de po-
liţie. În scopul de a evita unele pierderi, declar: 
am tot dreptul să public reclama la dorinţa mea 
şi de aceea n-am prezentat actele lui Hlopitzki. 
O.D. Pelinovici”70.

În arhivele locale s-au conservat date preţioase 
referitor la intenţia lui Vasile Kurdinovski, pro-
fesor la Seminarul Duhovnicesc din Chişinău, de 
a edita  în 1916, o revistă cu un program promi-
ţător – „Будущее и прошлое Бесарабии”/ Vi-
itorul şi trecutul Basarabiei. Din păcate, după 
cum se atestă în surse bibliografi ce de referinţă, 
această frumoasă iniţiativă nu a mai fost realizară 
(Трубецкой 1989, 203).

Cerere. 7 ianuarie 1916. Consilier de stat, pro-
fesorul Seminarului Duhovnicesc din Chişinău 
Vasilie Grigorevici Kurdinovski, locuitor în or. 
Chişinău, calea Hânceşti, vis-a-vis de Cimitirul 
Ortodox, în casa nr. 738. / Către Guvernatorul 
Basarabiei . 

„În baza art. 1/7 a legislaţiei în vigoare, din 24 no-
iembrie 1905, am onoarea să Vă aduc la cunoştin-
ţă, Înălţimea Voastră, că intenţionez să editez în 
Chişinău, o revistă cu titlul „Будущее и прошлое 
Бессарабии”, în baza următorului program: 

I. Pagina de literatură: poezie – prioritar de 
autori basarabeni; povestiri, romane cu tema-
tică actuală – creaţie proprie sau traduceri; in-
vestigaţii proprii cu subiecte de literatură, folclor 
din Rusia sau Basarabia şi chiar din străinătate; 
discuţii despre genurile literatură, poezie; recen-
zii la revistele literare mari ruseşti, şi care refl ec-
tă şi viaţa literară a Basarabiei; 

II. Pagină de pedagogie: poezie, povestiri cu 
subiect despre procesul de studii, cu preponde-
renţă semnate de autori locali; diverse discuţii 
despre starea învăţământului secundar, mediu, 
laic şi duhovnicesc din Rusia şi din Occident; re-
zultatele muncii pedagogice în procesul educaţi-
onal al copiilor şi studenţilor; cronica revistelor 
ruseşti şi, după posibilităţi, şi a celor străine din 
domeniul pedagogic: ştiri despre învăţământul 
general la noi şi în străinătate.

III: Vechea Basarabie/Basarabia antică. 
Arheologie: 1) trecutul învie: cântece, poves-

70 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9276, f. 49.
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tiri, legende despre oraşe şi schituri din Basa-
rabia; 2) romane cu subiect istoric, povestiri; 
3) investigaţii arheologice ale monumentelor 
vechi din diverse domenii ale ştiinţei ecleziastic, 
civil, lingvistic, literar; 4) Cronica revistelor ru-
seşti din domeniul istoriei şi arheologiei; 5) discu-
ţii cu subiect arheologic 6) ştiri şi corespondenţe 
despre noi descoperiri arheologice din Basarabia

IV. Tânăra Basarabie: a) secţia de publicare 
ale unor lucrări originale ale tinerilor cercetători 
basarabeni, în special ale elevilor din diferite in-
stituţii; b) secţia de anunţuri

Revista se va tipări la Tipografi a Eparhială din 
Chişinău, str. Haralampievskaia nr. 42; costul 
unui abonament anual va fi  de 12 ruble. Redacţia 
îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea 
legislaţiei presei”71. În data de 3 februarie 1916 a 
fost aprobată editarea revistei, iar profesorului 
de la Seminarul Duhovnicesc din Chişinău Vasile 
Grigorevici Kurdinovski i s-a eliberat „Adeverinţa 
cu nr. 4676”72.

Concluzii: Tabloul presei basarabene la începu-
tul secolului XX este marcat de contextul eveni-

mentelor istorice ce s-au produs în imperiul ţa-
rist. În urma schimbărilor social-politice interve-
nite după revoluţia burgheză din anii 1905-1907, 
presa ofi ciala îşi pierde monopolul asupra pieţei 
mediatice din tot cuprinsul vastului imperiu, in-
clusiv în gubernia Basarabiei. 

Mărturiile aduse în discuţie sunt o restituţie do-
cumentară adecvată surselor istorice. Astfel încât, 
perspectiva unei abordări documentare a fenome-
nului presei basarabene a condus la identifi carea 
unui număr impunător de titluri de ziare apărute 
în intervalul 1912-1916 (scrise în ruseşte) şi apar-
ţinând unor persoane particulare. 

În baza Înaltului Ucaz din 11 iunie 1907 a fost 
elaborat/aprobat un Regulament special al pre-
sei pentru „locuitorii guberniei Basarabiei”. Re-
gistrul interdicţiilor prevăzute de către cenzura 
imperială – după anul „libertăţilor presei” (1905), 
în zonele de frontieră, era multiplicat prin diver-
se dispoziţii ale funcţionarilor locali ce stăruiau 
astfel să asigure securitatea şi statornicia Impe-
riului Rus. Cele mai răspândite forme de cenzură 
asupra presei în aceşti ani erau sancţiunile şi/sau 
restricţiile administrative. 

Surse

О разрешении Симы Готкин издавать газету под названием «Вечерняя Заря» (ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9275). 

О разрешение издать в г. Кишинев еженедельную газету «Голос выборщика» 22 ianuarie 1912 (ANRM, F. 2, 

inv. 1, d. 9277). 12

О разрешении Наполеону Хлопицкому издать в г. Кишинев газету «Бессарабское Эхо» (ANRM, F. 2, inv. 1, 
d. 9276) 

Переписка с Бессарабским Губернатором и Кишиневским полицмейстером о разрешении Марии Дудченко 
издавать в г. Кишинев газету под названием „Бессарабский листок» (ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9166).

Переписка по ходатайству Василия Курдиновского о разрешении ему издать журнал «Будущее и прошлое 
Бессарабии» (ANRM, F. 2, inv. 1, d. 9778).
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Press and Censorship in Bessarabia at the beginning of XXth century

Abstract

Bessarabian press at the beginning of XXth century represents a complex and controversial refl exion of the events 
that took place in this area, events that are still diffi cult to understand for researchers.

Due to socio-political changes occurred after revolution 1905-1907, offi cial press lost its control over media market 
of huge Imperia, including Bessarabian province. The evidences discussed in this paper, identify a large amount of 
newspapers titles between years 1900-1918 (mostly in Russian language) that belonged to individuals. 

The paper represents a synthetic and documentary perspective on history of Bessarabian press in the context of 
imperial censorship. The phenomenon of press in tsarist imperia cannot be perceived and studied adequately, if 
not compared with censorship institutes. Our mission is to study and highlight the specifi cs of Bessarabian press at 
the beginning of XXth century. We have some reasons to fi x these objectives:

– Lack of historical data about titles of newspapers appeared in Bessarabia between years 1900-1918;

– Identifi cation of documentary sources, to identify the volume of information about press’ censorship in Bessara-
bia at the beginning of XXth century;

– Recognition of special conditions of applying the tsarist censorship law in Bessarabia, on the basis of Manifest 
from October, 17, 1905.

Пресса и цензура в Бессарабии в начале 20-го века

Резюме

Пресса в Бессарабии начала 20-го века представляет собой противоречивое отражение событий, происхо-
дящих в этом пространстве, восприятие и понимание которых по сей день является сложной задачей для 
исследователя.

Вследствие социально-политических изменений, произошедших после революции 1905 г., официальная 
печать теряет свою монополию над рынком периодических изданий империи, в том числе и Бессарабии. 
Документальные источники того периода содержат сведения о наличии большого количества газет и иных 
периодических изданий в период 1900-1918 гг. (большинство наименований на русском языке), принадле-
жащих частным лицам.

Настоящее исследование является результатом документальных исследований истории печати Бессарабии 
в контексте истории цензуры. Нашей целью является освещение/выявление специфических характерис-
тик бессарабской печати начала 20 века.

Есть несколько причин, по которым мы ставим такую задачу:

– Недостаток исторических сведений о наименованиях газет, появившихся в Бессарабии в период с 1900 
по 1918 годы.

– Идентификация документальных источников с целью определения объема сведений о цензуре печати в 
Бессарабии начала 20 века.

– Определение специфических условий применения царского законодательства касающегося прессы, в 
Бессарабии, на основании Манифеста от 17 октября 1905 г.
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