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ADMINISTRAŢIEI RUSEŞTI: 1812'-1917 (1918). O PROPUNERE DE 

PERIODlZARE 

LUMINIŢA FASSEL 

în istoria rusească a şcolii germane din Basarabia, din datele de care am 

dispus, putem contura 5 etape, dacă ne oprim la criteriul schimbărilor care au 
avut loc în administraţia timpului. în mare, evoluţia şcolii a fost dictată de 
mersul intregului sistem administrativ al statului rus, în general, dar şi al 
Basarabiei, in special. Organizarea şcolii germane din această provincie are o 

istorie a ei proprie, alta decît istoria şcolii populaţiei autohtone româneşti, cu 
care am făcut unele comparaţii cu alt prilej. Cele 5 etape propuse de noi sînt 
următoarele: 

1. 1812-1864 este perioada de plină autoadministrare, data. demarcatoare 

fiind anul în care şcoala germană se subordonează inspectoratului 
regional rus. 

2. 1864-1871, epoca în care amestecul administraţiei ruse în funcţionarea 

şcolii gennane se intensifică, culminînd cu subordonarea ' acesteia 
Ministerului Instrucţiunii Publice din St. Petersburg. 

3. 187b .. 1881, timp în care. limba rusă începe să ocupe tot mai mult loc, 

pînă leţ decretarea ei ca limbă. de predare în toate şcolile germane. 
4. 1881-1915 este perioada marcată de rusificarea deschisă. timp în care 

lupta pentru o instrucţie în limba maternă a fost dominantă. 
5. 1915-1917: închiderea şcolilor germane; legile de lichidare. J917-1918 

este un an pe Care convenţional îl încadrăm aici, el fiind, de fapt, un an 
de tranziţie Între epoca rusă şi cea românească a istoriei şcolii germane 
din Basarabia. 

Desigur, o privire istorică asupra şcolii coloniştilor germani poate ,să fie 
etapizată şi în 4ependel'lţă de alte criterii (perioade istorice legate de .. anumite 
evenimente, etape care să aibă în vedere apariţia şi organizarea diferitelor forme 
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de şcoală ş.a.). Noi ne-am oprit la datele care reprezintă schimbări în 
administraţie privitoare Ia şcoala coloniştilor germani, pentru că de aceste 
schimbări au depins multe din trăsăturile formale şi de continut ale acestei şcoli 
în evoluţia ei de-a lungul timpului. 

Se cuvine de precizat că,în toate aceste perioade, şcoala germană din 

Basarabia păstrat libertatea organizării ei de drept -- în linii mari - că şi-a 

păstrat, deasemenea, libertatea ei confesională, cit şi libertatea de conţinut a 

materiilor predate. Necesitatea predării limbii ruse în şcoală, ca limbă a statului, 

a fost din capu] locului înţeleasă de, colonişti; introducerea acesteia ca limbă de 

predare a fost însă o măsură a statului însuşi, peste voinţa coloniştilor. 
Întretinerea scolii exclusiv de comunitate le-a rezervat colonistilor anumite 't , ') 
drepturi pe care le-au folosit împotriva rusificării forţate. . 

Să încercăm să privim mai îndeaproape fiecare etapă în parte şi să-i 
stabilim o fi zi onornie cît mai conformă cu datele de care se dispune pînă în 

prezent. 

1.1812"':'1864: AlJTOp"DMINISTRAREA ŞCOLII 

Este cea mai lungă perioadă propusă de noi timp în care şcoala 
germanătbasarabeană isi caută tşi-şi+găseşte forma einrop· rie,mcoIlditiile , "7" t" , 
favorabile ale unei autonomii administrative. Este epoca fondăriiînvăţămîntului, 

contemporană eu întemeierea însăşi a coloniilor primare ("Mutterk:olonien"), 

epoca greutăţilor începutului şi a cristalizării unui drum propriu, Într-o nouă 

patrie, în noi condiţii de viaţă, perpetuîndînsă :tradiţii spirituale vechi. Aşadar, 
şcoala germană din Basarabia s-a născut 1 şis-a .. de,ţvoltat Încont;liţiide quasi- 
totală autonomie culturală; ne referim numai la acest domeniu al vieţii sociale, 
atunci cînd vorbim de autonomie. 

În afara unor legi bisericeşti şi decrete, promulgate de Comitetul de 

Asistenţă Socială a icoleniştilor -- cu sediul. la Odesa legi dintre anii 

1827-18502, care impuneau obligativitatea şcolii pentru copiii între 7-14 ani, 

precum şi frecventarea . şcolii duminicale ("Kinderlehre") de la 15-18 ani, 

1 Procesul denaştere şi formare a acesteia reprezintă, În fapt, o istorie particulară a 
fiecărei colonii primare ("Mutterkolonie") şi a fiecărei colonii secundare ("Tochterkolonie"). în 
discutia noastră, asa cum se obisnuieste, schematizăm asadar o realitate mult diferită de la caz 
la ca;, dar pe care rem s-o îneădrăm 'într-o privire de anarîiblu. Monografiile locale, atîtea cîte 
s-au scris pînă acum, dau detalii la care şi noi vom recurge frecvent 

2 Otto Matt, Die deutschen Schulen Bessarabiens. Dissertation, Urach, Fr, Buhler, 1933, 
p. 22; Jakob Becker, Die Yolksschule der Bessarabiendeutschen utul die Ubernahme der 
heimatvertriebenen Lehrerschaft ins wurttembergische Beamtenverhdltnis, Ludwigsburg, 
Selbstverl., 1966, p.13 şi 34; Ernst Hoger (Hrsg.), Heimatbucli Borodino und Friedrichs(eld. 
Lahr, Emst Kaufmann, 1892. p, 207; Christian Fiess (Hrsg.), Heimatbuclt Sarata, Stuttgart, J. F. 
Steinkopf, 1979, p. 163 şi 164. 
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primele decenii ale veacului al XIX-lea nu înregistrează o atenţie legislativă 
deosebită în.ceea.ccprixeşte şcoala coloniştilor. Deşi anul şcolar dura numai în 
sezonul rece -., din octombrie pînăla sfîrşitul lui martie - frecventarea şcolii nu 
era optimală, aşa se şi explică-de ce Comitetul de Asistenţă Socială din Odesa a 
repetat regulamemtil-privind' obligativitatea şcolară. Copiii erau folosiţi din plin 
la muncile cîmpului vara la cele ale gospodăriei în restul anului 3. Toate 

problemelede' organizare a şcolii cădeau în sarcina învăţătorului sau a pastorului 
care făcea şi oficiul didactic. Printr-o instrucţiune pentru coloniile germane din 
Rusia Nouă din 1801, §54, învăţâtorul ' avea toată puterea instrucţiei 

comunităţii răspunzînd doar în fata Direcţiei Ministerului Instructiunii 
Publice. Învăţătorul depindea financiar de comunitate, greutatea pe care i-o 

acorda tradiţia organizării bisericeşti catolice, luterane-mai ales cea de 

formă pietistă), ii lăsa deplina libertate de decizie în ceea ce priveşte domeniul 
instructiv-educativ. Această situaţie de principiu nu trebuie idealizată, fiindcă 

momente dizarmonice între unii şi alţii nu au fost chiar rare. 

În afara unei legislaţii centrale (venită de la Odesa), a existat şi o legislaţie 

locală. Astfel, la Sărata, care era un fel de centru al germanităţii basarabene, s-au 

alcătuit "Schulgesetze des Sarataer Gebietsarntes" 6 În 1842, aici s-a prevăzut ca 

obligativitatea şcolară să cuprindă copii între 6-14 ani, iar şcoala duminicală 
.Kinderlehre") să se facă pînă la vîrsta de 20 de ani. Paragrafele acestei legi, 
semnate de membrii Conventului bisericesc si de cei ai Curatorului bisericesc, , 
arată austeritatea accentuată care caracteriza organizarea socială a acestei 

colonii, de putemicăjunprentă pietistă, Pe de altă parte, rolul copleşitor (al 
bisericii în funcţionarea şcolii este bine dovedit, . ca şi deplina autbadministrare 
pe tărîmul instructiv-educativ. 

Şcolile colonistilor au fost, dintru început, scoli bisericesti sau ale ,.' . ,.:. ." 

comunităţii. Această caracteristică este arestată printr-un ordin din 1832 către 
administratia scolară rusă din Odesa 7. , , 

În primele decenii din viata coloniilor germane basarabene, cel care 
efectua atît serviciul religios, cît şi învăţarea copiilor eraparacliserul-învăţător 

("Kiisterlehrer"). Acest tip de pedag,og, religios şi laic totodată, este creaţia 

3 Cf. Martin Yv'ei13, Festschrift derr Ilundertjahrfeier 1823-1923, înOskar Wei.(Hrsg.), 
Chronik der deutschen Kolonie Alt-Posttal (Malojaroslawet: Il), Bessarabien, Murrhardt, 
Sclbstverl., 1967, p. 26. 

4 OUo Matt, op. cit, p. 19. 
5 Pînă. la primii absolvenţi .'. ai seminarului Wcmer din Sărata.. fondat .ÎIl·1 &44, şcoli le 

germane basarabene au avut în multe situaţii pastori care şi-au asumatjşi earcine, şcolirii 
copiilor. Obişnuit a fost aici paracliserul-învăţător ("Ktisterlehrer"), care împlinea ambele 
functii, ŞÎ cea.religioasă.işi cea didactică. 

6 Christian Fiess (Hrsg.), op. cit., p, 164 ş.u. . 
7 Textul la Jakob Becker, op. cit., p. 142-143. 
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Reformei 8. Totusi, el nu este numai o caracteristică a biserieii-Iuterane; la foarte 

multe popoare, şcolile confesionale, .care au precedat celor laice, organizate pe 
lîngă biserici şi mănăstiri, au cunoscut tipul de .Kusterlehrer", de cele mai 
multe ori un călugăr cu .. ştiinţă de carte. La populatia română .din Basarabia, 
acest tip de iniţiator şi îndrumătoral copiilor e vîrstă şcolară a fost cel obişnuit, 
pînă la înfiinţarea de şcoli comunale laice. In şcolile germane din Basarabia, 
funcţia de paracliser-învăţător ("Kiistcrlchrer") nu a încetat nici după angajarea 
învătătorilor calificati; în multe scoli, acesta era cel care preda si orele de religie, 
ba chiar împlinea 'si alte ofiii religioase pentru pentru intreaga comună. 
Noţiunea de .,Kiister' s-a instituit ca particularitate a germanităţii basarabene 9, 
fapt care, după evacuarea şi stabilirea în Germania a acesteia, a dus la unele 
dificultăţi birocratice în procesul de integrare socială. în Basarabia, "der Kuster" 
avea nevoie de o calificaree foarte largă - cei mai mulţi fiind învăţători - pentru 
care, din 1848, Sinodul din Odesa a decretat un examen special. Această regulă 
s-a menţinut în toată perioada rusească a şcolii germane basarabene. O dată cu 
administraţia română, acest examen s-a fixat imediat după primul examen de 
atestare pe care învăţătorul, prin excelenţă absolvent al seminarului Werner, era 
obligat să-I treacă 10. Organul executiv al Sinodului era Consistoriul, care avea 
puterea să-I încadreze sau să-I concedieze pe .Kuster", deşi acesta era încadrat, 
de regulă, direct de către preot. 

întreaga activitate şcolară era sub controlul bisericii. Pastorul avea 

obligaţia să efectueze inspecţii şcolare şi chiar examene 11. În afara pastorului, 
inspecţiile se mai făceau şi de persoane din ierarhia superioară a bisericii. Aceste 
controale nu vizau numai pregătirea religioasă a elevilor în mod particular, ci 

instrucţia lor, în general. De aceea, inspecţiile au avut drept efect îmbunătăţirea 
reală a procesului de învăţămînt. Metoda fusese adusă de colonişti din patria lor 
de origine, cu deosebire din Wurttemberg 12 • .Inspecţiile se făceau în baza unor 
termene programate, pentru care fuseseră stabilite, în 1845, Prescripţii pentru 

inspectarea şcolilor săteşti şi a celor duminicale 13. Evenimentul primea un 

caracter festiv şi se încheia cu o premiere 14. • 

Eduard Spranger, Zur Geschichie der deutschen Yolkssehule, Heidelberg, Quelle & 
Meyer, 1949, p. 15. 

9 .Diese Kuster sind eine eigentumliche Einrichtung der bessarabischen Kirche, die auch 
sonst sich dort findet, wo nichl jede Gemeinde einen eigenen Pfarer hat" (F. Teutsch: Vie 
bessarabische Kirehenverfassung, în Richard Heer (Hrsg.), Die alte' und die neue Heimat der 
Bessarabien-Deutschen: eine Dokumentation; 1920-1980, Bietigheim-Bissingen, Zluhan, 1981, 
p.183. 

lO Emst HogerIlIrsg.), op. cit., p. 227. 
Il Wilhelm Mutschall, Geschichte der Gemeinde Tarutino von 1814 bis 1934, Magstadt, 

Horst Bissinger, 1966, p. 66. 
12 Jakob Becker, op. cit., p. 11 şi 24. 
13 Ibid., p. l2. Cf. şi Gottlieb Hahn, Die deutschen Bauersiedlungen am Scliwarzen 

Meere, Hermannstadt, 1. Botschner, 1934, p. 46 unu. 
14 Cf. Oottlieb Hahn, op. cit., p. 24-25. 
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Am intitulat perioada J812.,..1864 a şcolii germane-din Basarabia drept 
Perioada de autoadministrare, Totusi, necunoasterea limbii . statului era un ,? , 
inconvenient care trebuia înlăturat. lnfiinţarea seminarului pedagogic.Wemer 
din Sărata(1844).a avut sprijinul oficialităţilor, ministerul de resort întrevăzînd 

astfel posibilitatea răspîndirii limbii ruse in rindul coloniştilor, Aici s-a predat 
dintru început limba rusă ca obiect, iar geografia şi istoria Rusiei erau predate de 
asemenea în limba rusă. Pînă la 1864, numărul absolventilor de la Wemerschule 
a fost de 5615, învăţători sau scribi capabili să răspîndească cunoştinţele de 
limba rusă asimilate în şcoală. Limba rusă, introdusă chiar din 1844, pînă în 
1850 a fost predată de UR german din Ţările Baltice, K. Schulz, Cu acest an, 
însă, se încadrează pentru această disciplină un profesor rus, S. Astafiev 16. În 
1851, Comitetul de Asistenţă Socială din Odesa recomanda oficialităţilor locale 

ca în fiecare şcoală, unde este posibil, să se predea şi în limba .. rusă 17, 
indicîndu-se manualul lui Krekowin, Reacţia în rindurile populaţiei nu a fost, 
cum era de aşteptat, entuziastă. Mediul rural, prin definitie conservator, cît şi 
viaţa în enclavă lingvistică şi culturală au încercat o vreme să frîneze un proces 
care era firesc să se petreacă. 

Fără îndoială, momentul cel mai important al acestei prime etape din 

istoria şcolii germane basarabene este înfiinţarea, în 1844, a şcolii Werner din. 
Sărata, care avea drept scop .aus Kolonistenknaben tuchtige Lehrer und 
Schreiber fur die Dorfschulen und Dorfămter, sowie Landmesser und 
Architekten heranzubilden" 18. Deschiderea unei scoli medii la numai 20 de ani , 
după fondarea primelor colonii reprezintă, după părerea noastră, o performanţă 

în organizarea socială şi culturală, această instituţie fiind, totod,tă, şi prima 
punte de legătură Între cultura de limbă germană şi aceea de limbă rusă în 
teritoriul Basarabiei. Seminarul Werner a fost primul seminar pedagogic oficial 
recunoscut în Rusia, astfel că, pe bun temei, Albert Mauch, directorul acestuia 
Între 1909-1937, afirma că "die deutsche Kolonisten in RuBland [ ... ] in puncto 
Schulbildung als Kulturpioniere des russischen Imperiurns bezeichnen 
konnen" 19. 

2: 1864-1871: PRlMELE ATACURI RUSEŞTI 

AUTOADMINISTRA ŢIEI ŞCOLII GERMANE 

ÎMPOTRIVA 

, 

Autoadministrarea şcolii germane se clatină serios odată cu subordonarea 

acesteia Consiliul. scolar regional. Cei care au acum controlul învătămintului . .. . .. , ... ..... . . ..... .... . ... ,,' " " , " 

150tto Matt, op, cit., p. 61. 
16 Ibid., p. 73. 
17 Apud Emst.Hoger (Hrsg.), op. eit., p. 214. 
18 Din statutul şcolii, apud Gottlieb Hahn, op. cit., p. 50. 
19 Albert Mauch, Bie Wemerschule -- die alteste bestătigte Lehrerbildungsanstalt in 

RujJland, în .Bessarabischer Heimatkalender", Hannover, 1953, p. 55. ' 
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20 Emst Hoger (Hrsg.), Heimatbuclt Borodino und Friedrichstol.tp. 215. 
21 Heimatbudi Sarata, 170. 
22 Friedrich ROb, der Gemeinde Gnadental, 18301930. Nurtingen, Senncr, 

1959, p.lOl. 
23 Colonizarea cu elvetieni in sudul Rusiei fost unpnlsionată de Freric Cesar de la 

Harpe,';preeeptoru! ţarului Alexandru .1 şi cel care a un rol Însemnat de consilier, în 
perioada de început de domnie-a acestuia, DelaHarpe canton. Un 
nou val de familii elveţiene se stabileşte la Chaba (Schabo l'\.o].omcj 

24 Andrc Anselme: La colonie suisse de 
r'L"""'. 1925, 52. 

german sînt inspectorii şcolari 20 nu reprezeâtaţii bisericii. Prin .lege, dreptul 
de control al bisericii se reduce doar la predarea religiei. Celelalte.obiecte rămîn 

in suveranitatea învăţătorului, asupra căruia biserica nu mai are nici o putere. Pe 
de altă parte, inspectorii şcolari, funcţionari ruşi, nu erau interesati dec1tîn ceea 
ce priveşte penetrarea limbii ruse şi nu de calitatea obiectelor predate în 
germană, Nu este, poate, de trecut peste remarca pe care o Christian 
Fiess 21, cii impresia de mulţumire cu care pleca inspectorul rus era, în plus, 
cauzată şi de comparaţia pe care acesta o a vea in vedere cu şcoala rusă. De 
altfel, inspecţiile lor nu erau mai dese decît o dată pe an. 

Piiadcă intervenţia Comitetului de Asistenţă Socială din privind 
introducerea limbii ruse în şcoli nu a dat roade, în 1866, acelaşi for revine cu o 
instrucţiune-în aceeaşi direcţie, cerîadu-se 1-2 ore de rusă zilnic 22. Introducerea 
limbii +nfse în scolile colonistilor din Basarabia a diferit de la localitate la , , 
localitate, căci faptul a depins, înultimă instanţă, de posibilitatea practică, a 

găsirii unor de predare în acest domeniu. Chiar şi reacţia populaţiei a fost 
diferită. Între coloaiilegermane din această provincie, un loc cu totul aparte l-a 
ocupat Chabag, la sud de Cetatea Albă, fondată în 1822 de CÎteva Z.d-1 de familii 

elvetiene, vitieulrori din cantonul Vaud 23; acestora li s-au adăugat, în 1840, încă 
20 de familil germane 24. Religia era, pentru ambele etnii, cea luterană. Spre 
deosebire de alte colonii basarabene, Chabagera bilingvă: franceze-germană. De 

aceea, , condiţia angajării slujitorilor bisericii, cît şi ai şcolii era stăpînirea celor 
două limbi 2S. Numai acteleoficiale se redactau unilingv, în franceză. Este foarte: 

probahil ca această ambianţă bilingvă să explice mai larga' acceptare în această 
colonie a necesităţii însuşirii limbii statului: " ... Les colons eux memes  
notează Anrlre Anselme26 - sur&nt apprecier Ies avantages que la connaissance 
du russe leur apportait, Nous savons que, deja bien avant cette date, les colons 

simbioza culturală li celor două naţionalităţi, este cît se caracteristică 
istoria cocosului si li crucii de pe de Anselme (op. cit. p. 
60); ia construirea bisericii, elveţiană a conform ca, in vîrful 
clopotniţei, să fie aşezat populaţia germaină, cum era şi voia 
obîşnuita cruce·. După recurs la un CQlJllpr'OlUJis, iar biserica din era 
singura biserică luterană din Ha,.ar<!bia care avea pe clO]potlliţă o cruce. pe vîrful un 
COCQS. 

, 26 Ibid., p. 61. 
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montrerent a maintes reprises la bonne volonte d'apprendre le russe: ainsi=Ies 
archives de Ia.commune mentiersreet.plusieurs noros de colons qui envoyerent 
leurs enfants dans diff6rentes· villes de l'empire. specialement pour se 

perfectionner dans la langue russe." În administraţie, franceza a continuat să 
sabziste pînă în 1870. 

Pătrunderea limbii ruse în şcoli a fost, cum am mai spus, mcetinită de 

lipsa în Basarabia a unor cadre calificate în acest domeniu. La Wernerschule, 

pentru perioada 1844-1907, predarea stabilă şi continuă a disciplinelor în limba 
rusă a fost făcută de şase profesori, dintre care doi germani din ŢărileBaitice şi 

patru ruşi 27. La şcoala primară. dia-aceeaşi localitate Sărata, pînă în 189528, .nu 
se dispune de pici un învăţător rus. La Borodino, pe lista cadrelor de predare 
dată de Ernst Htiger.l9,începîndcu anul 1880, ca profesori de rusă apar numai 

nume germane. în localitatea Poştal (germ. Neu-Posaalj.; pe. lista învăţătorilor 
care au predat limba rusă Între 1890-J918 30 nu se află nici un nume rusesc. Alte 

localităţi au primit învăţătop ruşi; dar destul de tîrziu: in Paris, abia din 1890 se 
înregistrează si numemsesti31• • • 

Tarutino, cel>mai important centru economic, dar şi cultural' între 
localităţile basarabene, deschide în 1873oc1asă de perfecţionare cu 30 de elevi, 

supranumită: şi ,,rtIssische Scl1u!e";limbatusăera învăţată ca obieet, 11mbade 

predare fiindgennana.'Ibtuşi,mainte de anii 1890, nu au fost angajaţi, nici aici, 

cadre·.de predatede oaţionalitaterusă.După·o scurtă experienţă cuacetia,. "da 
die Schulbehtirde sich-uberzeugt-hatte; daBdieLeistungen der Nationălrusseri 

weit hinterdenen der detithen Lehrer zuriiCkstariden, sowurdenaJImăhlichdie 
russischen Lehrer aus deif deutschen Schulenzuriick:gezogen und" die vakanten 
Stellen'rriit'Deutscheri besetzt" 32. 

Din 1869, şcoala Werner din Sărată'se'fransformă, la initiativcolonitilor 
înşIşi, în .Russische Central-Schule" 33. Denumirea a fost dată în scopul dea 
obtine o recunoastere deplină. din rus, , , 
şcoală rusească, introducerea limba de predare 

27 W. Mutschall, Geschtetu« der russischen vtemer-Centralschule zu Saratd vom 25. 

Juni 1844bis 25. Juni 1894. Festschriftzum 50jâhrigenJubilâum der Schule,Odessa;iSchi.llze, 
1894; citat după republicarea lucrării în Dos hohere SchulwesenderDeutschen in Bessarabien, 
Magstadt, Horst Bissinger, 196&, p. 50. 

28 Christian Fiess (Hrsg.), op. cit., 1). 192. 
29 Heimatbuch BorOdino urtd Friedrichsfeld;p. 232. 
30 ()ttomar und Gustav Faas, Vie SchlJle, în: Heimatbuch der Geml!.tndeNeucPosttal 

Kreis Akkerrnan· Bessarabien:· Aus Etinllelungen zur.· Erinnenmg,··Biesigheirn,· Bigenvetlag, 
196311964, p.<81. .. i.. .. .. . ••••.• 

3J Arthur Suckut, Paris und Nell·ParisIBessarabien, Waiblingen-Hegnach,Eigen'Verlag, 
1986',. p. 282. ... .., .. 

32W. Ml.ltschall, Gesdtichte der Gemeinde Ta1'utÎl'IO vo,1J814 bts 1944, p. 142: 
)3 Cu titlul oficial: Ruskoe Z..entraljnoeWernerovskoe UCili sce: 
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deabia după 188034• Recunoaşterea oficială trebuia să dea dreptul unor lărgiri şi 
îmbunătăţiri de programă de învăţămînt, aidoma cu cea a tuturor şcolilor 
"centrale" ruseşti. În plus, schimbarea administrativă obţinută de coloniştii 
germani din sudul Rusiei la 1866, de a-şi împărţi teritoriile locuite în 

circumscripţii şcolare 35, lărgea baza de întreţinere materială a şcolii: în 
circumscripţia Sărata intrau nu numai zona acestei localităţi; ci şi cea a altor 
localităţi. ca Malu-Mic {germ. Alt-Posttal)lBasarabia, cit şi Gluckstal şi 
Hoffnungstal din Cherson 36. 

În decursul acestei perioade, toate localităţile germane din Basarabia 
fondate pînă atunci, cu o populaţie adecvată numeric, dispuneau deja de o 

clădire a şcolii. Epoca de început, în care învăţămîntul se făcea în casele 
ţăranilor sau în locuinţa învăţătorului, este depăşită. Numai clădirile 

bifuncţioonale, şcoli-biserici, se mai păstrează, ca reminiscenţă din faza de 
început. Din cele 28 de localităţi asupra cărora am dispus de date privitoare la 

istoricul clădirii şcolii 37, 15 se aflau, pentru perioada. de pînă la 1871, în stadiul 
avansat al unei clădiri proprii pentru învăţămîntul primar, deci ceva mai mult de 
50%. Restul localităţi lor a atins acest stadiu în deceniile care au urmat. Ştiut 

fiind faptul că aceste aşezăminte s-au făcut pe stricta cheltuială a coloniştilor, se 
confirmă astfel frecventa afirmaţie că .. interesul pentn; carte a fost, la această 

populaţie, remarcabil, iar efortul. material ,şi moral comun, subordonat acestui 
interes, nu a constituit un caz izolat. De asemenea, faptul că, şi după 1871, 

. colonişti; şi-au construit, tot din bani proprii, clădiri pentru şcoală şi activitatea 
culturală, ne lasă dreptul să afirmăm că şcoala, ca instituţie - de la ridicarea 

clădirii şi pînă la intreaga ei funcţionare .,., a fost facilitată de forma de 
autoadministrare din prima jumătate a istoriei ruseşti a coloniilor germane, dar 

nu a fost motivată de aceasta. Autoadministrarea a fost deci conditia şi nu cauza 

ridicării şcolii germane basarabene. Iar încercările statului rus de a clătina 
această formă organizatorică pînă la 1871 nu au reuşit să producă schimbări 
adînci în conţinutul procesului de învăţămînt. 

34 Totuşi, la punctul 4 din ,,Projekt zur Organisation der Schule", alcătuit la adunarea 
deputaţilor din zona Sărata din 1869, se formula desideratul ca predarea "in der , russischen 
Sprache zu verstărken" (apud Christian Fiess, op. cit., p. 235). 

35 Christian Fiess (Hrsg,), op. cit., p, 234-235, I 
36 Ultima localitate, însă, a refuzat să contribuie la întreţinerea şcolii din.Sărata. 
37 Dăm numele acestor localităţi în forma lor germană, punînd în paranteză, acolo unde 

este cazul şi flla românească: Alt-Arzis (Arţiz), Alt-Posttal (Malu-Mic), Benkendorf, 
Beresina, Borodino, Brienne (Brieni), Eigenheim, Friedenstal, Gnadental, Hoffnungstal 
(Caradai), Josefsdorf (Plăcinta), Katzbach, Klostitz (Cleaştiţa), Krasna, Kulm (Culmea), Leipzig 
(Schinoasa), Lichtental, Neu-Elâ (Fere Champenoise II), Neu-Posttal), (Poştal) Paris, Plotzk, 
Sarata, Schabolat (Şabolat german), Seimeny, Sofiental, Tarutino (Ancicrac), Teplitz, 
WittemberglMalojaroslawetz 1 (Malu-Mic). Dineconomie de spaţiu, am renunţat aici să dăm 
amănunte, cît şi informaţia bibliografică pe baza căreia am întocmit această listă. 



3. 1871-1881: ŞCOALA GERMANĂ BASARABEANĂ SUB .ADMI- 
NISTRAŢIA STATULUI RUS 

Anul 1871 este cel în care guvernul rus anulează dreptul coloniştilor la 
autoadministrare, ceea ce, pentru domeniul învăţămîntului, a însemnat trecerea 
în subordonarea Ministerului Instrucţiunii Publice din St. Petersburg 
ianuarie, 1871)38. Forul intermediar era Ministerul Domeniilor Impenale 

Odesa. Statul cerea coloniştilor ca 213 din obiectivele de predare în 
făcute în limba rusă. Acest lucru nu a însemnat, aşa cum exagerat se 
pierderea dreptului Iă şcolile confesionale. Atîta vreme cît amestecul 
centru nu atingea nici predarea religiei şi nici orice activitate a şcolii care 
de tradiţiile practicii confesionale, nu putem spune decît că statul a intentionat 
să rusifice, prin intermediul şcolii, populaţiile neruseşti, Subiectiv, este 
un proces negativ, de frînă în viaţa naţională a unui grup etnic; obiectiv, măsura 

era de aşteptat într-un stat care nu se recunoaşte ca federal şi mai 
naţiunile autohtone ale provinciilor alipite pierduseră dreptul 
aproape de la început. 

Limba rusă este decretată ca limbă a administraţiei în coloniile germane 40, 

iar în şcoli "es dtirfen nicht als Lehrer angestellt werden, auch nicht fUr deutsche 
Sprache, die nicht das russische Lehrerexamen bestanden haben" 41. Coloniştii 

au beneficiat de două avantaje, pentru ca procesul rusificării intensive a şcolii să 
fie încetinit: 

a) lipsa unor cadre calificate de predare, de naţionalitate rusă, care se 
încadreze în şcolile germane din Basarabia; 

b) înarmarea absolventilor de la Wernerschule cu cunoştinţe de 'trnbă rusă 
şi încadrarea lor ca profesori de limbă rusă. 

Pentru perioada de început la Wernerschule, ştim doar că 
prevedeau şase ore 42 şi că materiile cuprinse în prograrna şcolară 'in 
erau: rusa (ca obiect), geografia şi istoria Rusiei; in germană se predau: .. ...,L.jSl''-, 
germană, istoria si geografia generală, aritmetică, caligrafic, muzică, A ' 
Intre 1871-1876, materiile în limba rusă se aici 

carieră, Constantin Sergheievici Carpov, care, prin formatie, era 
positiven Kenntnissen", cum îl caracterizează. W. Mutschall+". 

cunoştinţe, cît şi de cele de limbă, rusă, însă, elevii n au putut 

38 Jakob Becker, Die Volksschule der Bessarabiendeutschen, p. 16. 
39Ibid. 
40 W. Mutsehall: Geschichte der Gemeinde Tarutino von 1814 bis 1934, p. 140 142. 
41 Din proiectul de lege din 28 ianuarie 1871, apud Jakob Becker, p. 42 Otto Matt, op. cit., p. 5.8. 
43Ibid. 
44 Geschichte der russischen Wemer-Centralschule zu Samla, în Das hohere Schulwesen 

der Deutschen in Bessarabien, p. 49. 

4 
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fiindcă "seine schwache Seite wardie von Jahr zu Jahr sich steigernde 
Gleichgultigkeit den Pflichten seines Berufes gegenuber, die sich unter anderen 
dariu zeigte, daB of ters ohne Wissen der Behorde auf 2, 3,4 und mehr Wochen 
verreiste, die Schule ihrem Schicksal iiberlassend" 45 . 

O instrucţiune din 1874 prevedea chiar ca, deja de la primirea noilor 

candidati la Wernerschule, aceştia să nu fie acceptaţi decît dacă .flieâend 
russisch und deutsch lesen konnen", pe lînga alte cunoştinţe obligatorii 46, 

Cunoscînd situaţia limbii ruse în şcolile germane din Basarabia la . anul 

respectiv, putem uşor presupune că, între această cerinţă şi pregătirea de facto a 
candidaţilor, trebuie să fi fost un mare decalaj. De abia în .. 1879, Wernerschule 

primeşte un profesor rus, . cu o calificare corespunzătoare, .în persoana lui 

Emilian Ivanovici Bodnikeviei, absolvent al gimnaziului, din Cameneţ- 
Podolsc 47. La încadrarea. lui în Sărata, Bodnikevici avea deja o practică de mai 

multi ani în Hotin şi Cetatea Albă. La seminarul Wemer, el a predat rusă, 
geografia şi istoria Rusiei, istorie naturală, fizică, desen 48, timp de 28 de ani 
consecuti v. 

Ceea ce nu a realizat scoala în procesul rusificării a reusit armata, căci în , ., 
1874 se introduce serviciul militar obligatoriu în toată Rusia, abolindu-se astfel 

unul din importantele privilegii acordate coloniştilor. În acelaşi an, o circulară 
de la Odesa scria la punctul 3: ,,Die Kenntnis der russischen Sprache ein 

gebieteres Bedurfnis fur die Ansiedler geworden ist" 49. Aşadar, armata venea să 

ajute pătrunderii limbii ruse în rîndurile coloniştilor, lăsată pînă la acea dată 
numai în seama scolii. , 

După desfiinţarea Comitetului de Asistenţă Socială din Odesa (1871), 

şcoala germană din sudul Rusiei trece sub directa supraveghere a Ministerului 
Domeniilor Imperiale din Odesa 50. Aici se primesc aprobările pentru orice 

măsură administrativă întreprinsă de şcoală, inclusiv în domeniul noilor 
construcţii. De aici s-a obţinut, de exemplu, aprobarea pentru ridicarea noii 

clădiri a şcolii Werner din Sărata, dotată cu trei încăperi de clase etc. 51, Mărirea 
spaţiului de predare de la una la două încăperi a avut imensul avantaj al trecerii 
de la primirea o dată la patru ani a unei serii de elevi pentru perioada 

1844-1879, la primirea o dată la doi ani a unei serii. Această etapă în istoria 

45 W. Mutschall, ibid., p. 49-51. 
46 Ibid., p. 51. 
47 Ibid., p' 57. 
48 Ibid., p. 81. 
49 Friedrich RUb, Geschichte der Gemeinde Gnadental 1830-1930, p; 101. Autorul dă o 

inf,5nuaţie care nu poate fi exactă, şi anume că acest document a fost trimis de Comitetul de 

Asistenp Socială, desfiinţat, de altfel, în 1871. 
O W. Mutschall, Geschichte der russischen Wemer-Centralschule ZU Sarata, p. 55. 

51 O nouă clădire a fost ridicată în 1877178, care a fost mărită de-a lungul anilor. 
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scolii a durat pînă în 1904, cînd constructia a încă două clase a putut asigura, 

pînă în ultimul an de existenţă a şcolii (1940), serii anuale. 
Această şcoală, din 1873, este reprezentată de un consiliu şcolar 

(Schulrat), înfiinţat după o mai lungă luptă cu autorităţile 52. El durează pînă la 
evacuare şi a fost răspunzător pentru orice problemă economică. şi financiară, 
inclusi v pentru încadrarea cadrelor de predare 53. 

În această a treia etapă din istoria şcolii germane din Basarabia, rolul 

statului se accentuează. Introducerea limbii ruse în şcolile primare este frînată 

însă de factori conjuncturali; în schimb, instituţia care pregătea învăţători şi 
scribi în cancelariile de la diferitele nivele administrative, Werner-Central - 

schule din Sărata, face paşi însemnaţi pe drumul rusificării. Aflăm dintr-o 

scrisoare a lui Theodor Schreitel, directorul Progimnaziului de băieţi din 
Jelisavetgrad, din noiembrie 1879, scrisoare reprodusă de Woldemar Zurkan 54, 
că .Jm taurischen Gouvemement und der Krim wunscht man nur 

"Wemerzoglinge", des Russischen wegen". Un alt absolvent al seminarului 

Lichtenstern din Brirttemberg, ajuns în Friedenstal, .scrie în mai 1878, după 33 
de ani de la plecarea din Wurttemberg: .Der Gemeinde/Friedenstal/hier habe ich 

24 Jahre als Kuster und Schullehrer gedient und habe vieles durchzumachen 

gehabt (doch Gott sei gelobt fur alles), bis ich endlich den Dienst, weil ich die 

russische Sprache nicht kann, und weil diese gelernt werden sollte, im Jahre 

1873 aufgab und mein jungster Sohn, Gottlieb, den Dienst als Ktister und 

Schullehrer seither versah ... Seit ich den Schuldienst aufgab, bin ich im Arziser 

Gebiet Waisenăltester und Kassierer der Waisenkasse" 55. Asadar, învătătorii ... 'fi' 
care nu stiau limba rusă trebuiau să părăsească postul, iar absolventii de la , , . . . , 
Wernerschule erau încadrati. usor, în primul rind pentru cunostintele de limbă , ,. " '" , 

rusă. Astfel, rolul şcolii Wemer în propagarea limbii statului a fost important. 

4. 1881-1915: INTENSIFICAREA LUPTEI . DINTRE 

GERMANĂ ŞI RUSĂ ÎN ŞCOALĂ 

LIMBILE 

La 28 mai 1881 se decretează iesirea scolii de sub tutela Ministerului , , 
Domeniilor Imperiale din Odesa şi subordonarea ei directă Ministerului 

Instrucţiunii Publice din St. Petersburg 56. Măsura măreşte puterea statului 

52 Otto Matt, op. cit., p. 63. 
53 Christian Fiess (Hrsg.), op. cit., p. 236. 
54 Der Rufaus dem Kaukasus. Johann Karl Baisch. 1841 .Erstling" in Lichtenstern bei 

Lowenstein/wurttemberg, 1844 ',.Erster" an der Wemerschule in Sarata/Bessarabien, Stuttgart. 
QueJl Verlag, 1986, p. }8. 

55 Ibid., p. 77. 
56 W. Mutschall, op. cit., p. 39; Herbert Gackle, op. cit., p. 331-332; Handworterbuch. 

des Gren: - und Auslanddeutschtums, tom 1, Breslau, Ferdinand Hirt, 1933, p. 418. 
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asupra şcolii germane, care-şi menţinuse încă destulă independenţă şi după 
desfiinţarea autoadministrării (1871). Inspectorii şcolari ruşi iau oficial sub 
control şcoala germană. unele din coloniile germane, se organizează cursuri 
serale de limba rusă 57. De acum, predarea limbii ruse se face sub directa 

supraveghere a oficialităţilor, iar din 1883 se decide introducerea limbii ruse ca 

limbă de predare în toate şcolile germane din Rusia. .Damit - afirmă Jakob 
Becker 58 - war das gesamte deutsche Schulwesen RuBlands vernichtet und 

begraben". O afirmaţie-care se cere acoperită de fapte, asupra cărora ne 
propunem o privire mai îndeaproape. 

Rusificarea a reprezentat un proces întreg şi nu numai rezultatul lui. Acest 

proces angajează două părţi, dintre care una - cea rusească -- se află pe poziţie 
ofensivă, cealaltă>- germană - pe pozitie defensivă. În Basarabia, lupta aceasta 

s-a curmat prin evenimentele din 1918. întregul sfîrşit de veac XIX -- şi început 

de veac XX ascute această confruntare dintre cele două forţe şi cele două culturi. 

Dar forţa defensivă nu a avut numai o strategie de cedate, ci a dus şi o veritabilă 

luptă de păstrare, uneori de recucerire, a unor posesiuni, Fără lupta pentru şcoală 
în limbă proprie, nici nu s-ar putea vorbi de rusificare ca de un proces întreg. De 
la centru, decretele si ordinele cresc în imperative si severitate. Ceea ce Însă se , , 

menţine în reactia naţionalităţii germane este aflarea unor modalităţi de 

îmblînzire a lor, de aplicare cu eficienţă scăzută, uneori chiar de nerespectare a 
lor. 

În 1889, de la Ministerul Instrucţiunii Publice soseşte la Wernerschule un 
ordin, care prevedea ca rusa să fie limba de predare pentru toate materiile (30 de 

ore pe săptămînă), cu excepţie: religia, germana, muzica (în total 8-10 ore) , care 

rămîneau în limba germană 59. Cu toate acestea, diplomele acestei şcoli erau 
recunoscute numai dacă absolventul trecea încă o dată examenul de profesor de 

rusă în şcoala primară. Cum însă, în coloniile germane se menţinea dreptul 

comunităţii de a-şi alege şi a-şi încadra un cadru de predare, măsura 
administraţiei rusesti rămînea mai mult în teorie decît în practică. Însusirea , ., 

limbii ruse în şcoală avea, din partea coloniştilor, scopul limitat al comunicării 

lesnicioase cu oficialităţile. Autorităţile au introdus masiv limba rusă în şcolile 

germane, dar, în acelaşi timp, nu au expropriat aceste şcoli. Ele au rămas 

proprietatea comunităţii. Prin legea din 1883, prin care şcolile germane treceau 

sub controlul inspectori lor şcolari locali, proprietăţile şcolilor "predau" acestora 
inventarul pe care-I aveau. .Der Akt der Ubergabe des Schulvermogens an die 
Schulbehorde hatte einen rein formellen Charakter", informează W. 

57 W. Mutschall, op. cit., p. 59, 143. 58 . Iacob Becker, op. CIt, p. J 6. 
59 Otto Matt, op. cit.ip. 64 .. 

i 
a 
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Mutschall='', căci inventarul rămînea proprietatea comunităţii care, în aceste 

condiţii, era îndreptăţită juridic să dispună de el. Statul constituia "ochiul din 
afară" si cel de care depindea aprobarea unei schimbări cerute. 

La Wernerschule, în 1882, Consiliul scolar creste cu trei membri (de la A ' , 
cinci membri, aleşi in 1873). In plus, se lărgeşte şi aria lor de provenienţă, care 

depăşeşte acum zona' Sărata, cuprinzînd şi Gnadental, Lichtental, Cleaştiţa 
(germ -. Klostitz), Malu-Mare (Malojaroslawetz 1), Arţiz (germ. Arzis) şi Tepliţ 

(germ .. Teplitz). Schimbarea era firească, deoarece această şcoală deservea nu 
numai localitatea Sărata, S-a obţinut astfel un mai larg şi mai solid drept de 
decizie din partea colonii lor germane la treburile de învăţămînt, prin 
reprezentanţii aleşi. Procesul de penetrare a limbii ruse, deci, a întărit, ca măsură 

de apărare putem spune, capacitateaorganizatorică a coloniştilor. Constatăm că 
autorităţile ruseşti, cu toată anularea dreptului de la autoadrninistrare, au lăsat 
chiar şi in perioada pe care o discutăm unele libertăţi ce asigurau coloniştilor 
conservarea identităţii lor naţionale: 

1. şcoala, ca proprietate a comunităţii, de aici libertatea de alegere şi 
încadrate a învăţătorilor, precum şi salarizarea lor 61 ; 

2. libertatea religioasă şi asigurarea cultului în limba maternă 62; 
3. libertatea de convieţuire compactă. 

Asemenea libertăţi pe care populaţia germană le .. a putut păstra pînă în 

1915 nu au fost acordate şi altor naţionalităţi ale imperiului şi printre cei 

defavorizati a fost şi populaţia română din Basarabia. Totuşi, statul rus nu se 

simţea suficient de autoritar. şi de aceea a repetat conţinutul unor decretp, la date 
diferite. La 10 ani după trecerea şcolii germane de sub tutela Ministerului 
Domeniilor Imperiale de la Odesa sub aceea a Ministerului Instrucţiunii Publice 
din St. Petersburg, la 28 ianuarie 1891 se publică un proiect de lege, în care se 

precizează: dependenţa şcolilor germane de Ministerul Instrucţiunii Publice, 

prevăzindu-se din nou ca 1/3 din materii să. fie predate în limba rusă 63. Şi la 

acest proiect de lege, ca şi la toate decretele anterioare, s-a opus aceeaşi 
rezistenţă, Cu toate acestea, Otto Matt opinează că .rler deutsche Kolonist 
empfand das Gesetz keineswegs als einen Angriff auf seine ihm verbrieften 

Rechte" 64, Acest autor, însă, care-si scrie disertatia în perioada română, tinde , ., . 
către o interpretare paseistă, de Îmblînzire a trecutului istoriei şcolii grupului 

60 Op. cit., p. 143. 
61 Otto Matt înregistrează a singură excepţie în coloniile germane, Mannsburg, unde 

scoala a fost construită cu banii statului. 
, 62 La 1862, E. H. Busch (Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen - und 
Schulwesens der Evang.-Luth. Gemeinden in RujJland. St. Petersburg 1862, p. 3) scria 'Că limba. 
rusă nu a pătruns în nici una elin bisericile luterane, cu excepţia unor cuvîntări ocazionale. 

63 Otto Matt, op, cit., p, 23. 
64 Ibid., p. 24. 
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german din Basarabia din vremea administraţiei ruseşti. Desigur, rusificarea nu 

şi-a atins scopurile scontate de guvernul ţarist, dar evoluţia ei pînă la formele 
care puteau ameninţa identitatea naţională rămîne un fapt real, trăit nu numai de 

cei atinşi direct de acest proces, ci şi privit din perspectiva cercetării istorice. 
Procesul a existat în conţinutul unor măsuri administrative, care au progresat în 

intensitate şi faţă de care populaţia a opus rezistenţă, născocind mereu căile de 

ieşire, bineînţeles paşnică 65. Putem să acceptăm că, pentru colonistul german, 

rusificarea şcolii era, pînă la un anumit punct, înţeleasă ca fiind în interesul 
copiilor lui, aşa cum afirmă Otto Matt66. Dar că procesul s-a petrecut fără nici 
un fel de rezistenţă, este mai puţin de acceptat, după cele exemplificate mai sus. 
Desigur, lupta nu a fost deschisă, declarată, pe bunul motiv că rusificarea 

grupului german.încă nu atingea pilonii fundamentali ai şcolii: proprietatea ei 

privată şi caracterul confesional. Cu-toate acestea, o rezistenţă a existat şi ea a 
îmbrăcat diferite forme diplomatice. Am mai făcut observaţia că, deşi măsurile 
de introducere a limbii ruse în scoala germană datează din deceniul al saselea, , , 
de abia după 1890 se poate vorbi de o încadrare mai numeroasă de învăţători 

ruşi în şcolile săteşti germane din Basarabia. Un anume tip de opoziţie s-a 
manifestat, în sensul că s-a luptat pentru acoperirea orelor de limba rusă cu 

învăţători germani. în multe situaţii, s-au înregistrat succese. a aflăm de la W. 

Mutschall ", care a predat mulţi ani la Wernerschule din Sărata şi la gimnaziul 

de fete din Tarutino, Iar şcolile au rămas în continuare conduse, în cea mai mare 

parte, de directori germani, Biserica, şi ea, a putut impune şase-şapte ore de 
religie pe săptămînă, "so iibte dadurch die Kirche auch weiterhin einen starken 
EinfluB auf die Schule aus", consemnează Friedrich Riib 68. Dacă la acestea se 

adaugă şi şcoala duminicală ("Kinderlehre"), de asemenea făcută, în limba 
maternă, cît şi toată pregătirea extraşcolară pentru confirmare, vom accepta că 

biserica a continuat, în grupul german, să-şi exercite scopul propus iniţial, acela 

de a cultiva la colonişti spiritul pentru limba şi tradiţiile naţionale. În felul 
acesta, biserica opunea o rezistenţă nedeclarată, dar puternică, rusificării şcolii 
de către stat. 

Unele localităţi cu populaţie germană au încadrat învăţători ruşi de abia în 
secolul al XX-lea 69. în multe cazuri, esecul limbii ruse în scoală sau ineficienţa '", .. , 

predării ei s-au datorat chiar învăţătorului rus însuşi 70. Inspecţiile făcute de 

65 Emst Hoger, op. cit., p. 215. 
66 Op. cit., p. 24. 
67 Op, cit., p. 142, 
es Friedrich ROb, op. cit., p. 102. 
69 Cf. Amold Mammel, Klostit; .- das BUd der Heimat. Beitrăge zur Geschichte du 

Kolonie Klostit; in Bessarabien, Aalen/Wurtt., 1964, p. 104, 
70Ibid, 
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inspectorii ruŞI, fi schimb, în această etapă, sînt mult mai frecvente fi mai 
eficace ca pînă acum. În rapoartele lor se specifică mereu ,.die Mângel der 

Schule in Russisch"?'. Astfel că uri inspector şcolar de care depindea localitatea 
Lichtental "bot Belohnung fiir Lehrer, die gute Resultate in Russisch aufweisen 
konnten" 72. 

În 1892, Ministerul Instrucţiunii Publice scoate o lege prin care se cere ca, 

în şcoala germană, numai 10 ore pe săptămînă să se facă în limba maternă (la 
obiectele germană şi religie), restul să se predea în limba rusă 73. Introducerea 

limbii ruse s-a făcut, în cele din urmă, nu din clasa 1, aşa cum se prevedea, ci din 
a III-a. Şi aceasta pentru ca şcolarul să se poată adapta conţinutului programei 

şcolare mai întîi în limba sa maternă. Începînd cu clasa a III -a, însă, limba rusă 

se făcea masiv; cu 19 ore pe săptămînă (limbă propriu-zisă, dar şi aritmetică). 
După Herbert Găckle 74, introducerea limbii ruse în unele. şcoli germane din 
Basarabia s-a făcut chiar din clasa 1 şi de abia printr-un manifest din 17 
octombrie 1905 s-a trecut la predarea în limba rusă din clasa a III -a. În orice caz, 

o programă analitică din 190211903, pe care o dă OUo Matt 75, arată limpede că 

limba. rusă era prevăzută începînd cu clasa I, după cum se poate vedea în tabelul 
de mai jos, unde orele de limba rusă sînt marcate cu un r: 

Tabelul reprodus în pagina următoare, din care reiese că numărul de ore de 

limba rusă erau peste 1/2 din total (şi nu 1/3, cum se prevedeau în 1891), 

reprezintă modelul de urmat, nu şi realitatea practică. Otto Matt însuşi 
precizează că, în fapt, limba rusă era introdusă în clasa a. III-a, după ce elevul 

primea "geni.igende Grundlage in der Muttersprache" 76. Aeastă nerpectare - 
în fond - a decretelor ministeriale, îngăduită probabil numai prin neglijenţa 
funcţionarilor, presupune o solidaritate de reacţie la populaţia germană, pe care 
nu o putem altfel socoti decît opoziţie în faţa rusificării oficiale. 

O piedică în procesul didactic era numărul foarte mare de elevi, raportat la 

numărul învăţătorilor. În cele mai multe cazuri, un învătător avea, chiar si la . A" 
începutul secolului al XX-lea, 100 de elevi. In urma unei inspecţii făcute în 
1903 de către inspectorul Suhorucov în mai multe şcoli germane din 
Basarabia ?", toate oficiile şcolare primesc o circulară, în care se citează gravele 
lipsuri înregistrate: "iiberftillte Klassen, das Fehlen von Schulbibliotheken, 
schwache Kenntnisse im Russischen bei den Schulern und den Lehrern." Pentru 

71 Karl Roth, Lichtental. Bessarabien .. Geschichte einer schwăbischen Gemeinde, 
Kirchberg a.d. Murr, Eigenverlag, s.a., p. 47. 
. 72 Ibid. 

73 Handbucb des Gren: - und Auslanddeutschtums, l, p. 418. 
74 Op. cit., p. 332. 
75 Op. cit., p. 26. 
76 Ibid., p. 27. 
77 Jakob Becker, op. cit., p. 22-23. 
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IIJ. Klasse 
1. Lesen u.Spr.Unt-r 
2. Rechnen-r 
3. Religion 
4. Diktat-r 
5. Schreiben 
6. Singen-r 

remedierea acestora, se propun şapte măsuri 78, printre care mai importante ni se 
(ode referitoare la necesitatea organizării pentru cadrele didactice a cursurilor 

de vară, ii excursiilor în interiorul Rusiei, dechiderea de cursuri de limbă pentru 

înfiinţarea bibliotecilor, mărirea spatiului şcolar. 
1. Klasse Il. Klasse 

Rechnea-r 1. Religion 
Religion 2. Lesen u.Spr.Unt.-r 

3. Schonschreiben-r 3. Rechnen-r 
4.Sprachunterricht-r 4. Schonschreiben 
5. Schonschreiben 5. Sprachunterricht-r 

6: Singen-r 

Dienstag 

Mittwoch 

Freitag 

1. Lesen-r 
2. Religion 
3. Rechnen-r 
4. Sprachunterricht-r 
5. Lesen 
6. Sprachubungen 

1. Rechnen-r 
2. Lesen-r 
3. Schreiben 

1. Lesen u.Spr.Unt.-r 
2. Religion 
3. Rechnen-r 
4. Schonschreiben-r 
5. Lesel1 
6. Sprachunterricht 

1. Lesen u.Spr.Unt-r 
2. Religios 
3. Rechnen-z 

Sprachunterricht-r 
5. Lesen 
6. Memor, v. Ged.-r 

1. Rechnen-r 
2. Lesen u.Spr.Unt.-r 
3. Schreiben 
4. Lesen 
5. Diktat-r 
6. Religion 

1. Lesen u.Spr.Unt.-r 
2. Religion 
3. Rechnen-r 
4. Singen 

1. Religion 
2. Lesen u.Spr.Unt.-r 
3. Stilubungen-r 
4. 'Schonschreiben-r 
5. Rechnen-r 
6. Memor. v .. Ged.-r 

1. Religion 
2. Rechnen-r 
3. Lesen u.Spr.Unt.-r 
4. Lesen 
5. Diktat-r 
6. Schreiben 

1. Religion 
2. Rechnen-r 
3. Lesen liSpr.Unt.-r 
4. Sehonschreiben-r 
5. Lesen 
(). Stllubungen-r 

1. Religion 
2. Reehnen-r 
3. Lesen u.Spr.Unt.-r 
4. Singen 

1. Rechnen-r 
2. Lesen u.Spr.Unt.-r 
3. Religion 
4. Schonschreiben-r 
5. Lesen 
6. Memor. v. -r 

1. Rechnen-r 
2. Sprachubungen-r 
3. Schreiben 
4. Lesen u.Spr.Unt.-r 
5. Diktat-r 
6. Religion 

1. Singen-r 
2. Lesen u.Spr.Unt.-r 
3. Schreiben 

L Lesen u.Spr.Unt.-r l.Religion 
2. Religion 2.Sprachtibungen-r 
3. Spracht.lbungen-r 3. Lesen u.Spr.Unt.-r 
4. Singen 4. Singen 

.- 29 (18 r) 32 (19 r) 3!2 (19 r) 

Lf! şcolile germane din Basarabia erau, la vremea aceea, proaste 

re1l,IH.ate în privinţa cunoştinţelor de limbă rusă nu este un lucru surprinzător, 

cii. populaţia română, căreia deşi i se luase totalul drept la 
matemă, nu făcea progresele dodte de autorităti. Un raport al 

78Ibid. 
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zemstvei guberniale din 1905, asupra învăţămîntului in rusă, precizează că 

.rezultate dorite în limba rusă s-au putut atinge puţin, din cauză că elevii intraţi 

în şcoli/români/nu ştiau deloc această limbă" 79. 

Din 1910 se interzice ca un învăţător să aibă mai mult de 60 de elevi într-o 

clasă 80. Asa se face că la multe scoli se construiesc încăperi noi de clasă sau se • '\1 ., 
împart cele vechi în două, alteori in trei. Din 1912, se decide ca in nici o clasă să 

nu fie mai mult de 50 de elevi. Prin ace,ste măsuri, calitatea învăţămîntului a 
crescut, inclusiv eficienţa învăţării limbii ruse. Dar, să nu pierdem din vedere că 
ne aflăm in deceniul doi al veacului al XX-lea. 

O dată cu revoluţia din 1905, are loc un scurt moment de degajare de 

presiunea .' rusificării. Ca rezultat, la Odesa se înfiinţează .. Sudrussiseher 

Deutscher Bildungsverein", cu filiale în numeroase localităţi şi in Basarabia, 

precum şi un "Siidrussischer Deutscher Lehrerverein" 81. Acestea, însă, sînt 
desfiinţate chiar în 1906. în octombrie 1905, la Chişinău, populaţia română 

fundează o societate pentru răspîndirea culturii naţionale, care-şi propunea 

deschiderea de şcoli în limba maternă 82. Dar' ea nu şi-a putut împlini 

dezideratele, Rusificarea îsiIntensifică din nou acţiunea. Totusi, asa cum am , , , 

mai accentuat, coloniştii germani din Basarabia au trăit, pînă la 1915, o formă 

mai blîndă a acestui proces, comparativ cu populaţia germană din alte provincii 

ale imperiului ţarist - nu mai departe chiar provincia vecină transcaucaziană şi 
tot ţinutul Mării Negre. . 

În 1906, Tarutino îşi construieşte pe cont propriu o şcoală de ftAe cu patru 
clase. Din 1919, aceasta primeşte numele degimnaziu, dar a funcţionat ca un 
seminar pedagogic cu opt clase. Pînă la această transformare, şcoala a fost 
organizată după modelul unui progimnaziu rusesc, Drumul pînă la punctul in 

care coloniştii au acceptat necesitatea unei instruiri a fetelor şi după şcoala 
elementară a fost lung şi anevoios, părinţii preferînd, chiar şi în cazul băieţilor, 
să plătească amendă, decît să-şi elibereze copiii de la treburile gospodăreşti='. 
Cel mai frecvent sacrificate erau totusi fetele, încărcate cu sarcini materne, în , 
familiile cu copii atît de numeroşi, cum erau cele ale coloniştilor. După părerea 
noastră, este foarte probabil ca, avînd în vedere relaţiile neîntrerupte ale 
colonistilor cu Germania, ideea înfiinţării unor scoli de fete în Basarabia să stea , ., . 
în legătură cu puternica mişcare feministă din secolul al XIX-lea din această 

79 P. Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru 1812-1918, Iaşi, Viaţa Românească, 1924, 
p.148. 

80 David Treichel (Hrsg.), Heimatbuclt der Gemeinde Kulm, Langen, 1969, p. 51. 
81 Handwărterbuch des Grenz - und Auslanddeutschtums, 1, p. 405. 
82 P. Cazacu, op. cit., p. 152. 
83 Arthur Suckut, Paris und Neu-Paris/Bessarabien, p. 108. 
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ţară. De fapt, încă din 1819, Într-un proiect de lege din Prusia 84, se accentuează 

necesitatea înfiinţării a cît mai multe şcoli de fete, deoarece fetele cer "un alt 
tratament" şi, prin urmare, ".0 formă de învăţămînt corespunzătoare" 85. Este 
epoca reformatoare neo-umanistă a lui Humboldt, care readuce în pedagogie 

ideea formării la tineret, prin şcoală, a unei culturi generale teoretice şi nu a unei 

profesii prtactice. Se poate uşor recunoaşte aici reacţia la pragmatismul şcolilor 
pestalozziene, de care mişcarea didactică pietistă a fost în mare măsură atinsă. În 
Evul Mediu, cu totul restrictiv pe plan social, fetele puteau primi o instruire 

superioară în mănăstirile de maici. Reforma, cu organizarea învăţămîntului în 

ţările germane, a pus capăt acestor forme de şcoli medii şi a lăsat fetelor, 
indiferent de condiţia lor socială, doar dreptul frecventării de şcoli primare 

("Volksschulen"). Reacţia sec.ollui al XIX-lea şi a începutului de secol al 
XX4ea era, deci, îndreptăţită 86. In 1872, la Weimar, se înfiinţează un .Verein 
fur das hohere Madchenschulwesen" 87. Asociaţiile ("Vereine") veneau să 

completezegolul unei instruiri practice a şcolii. 
La scoala de fete de la Tarutino, limba rusă nu a avut aceeasi importanţă.în 

planul deînvăţămînt ca în Wemerschule din Sărata sau ca la gimnaziul de băieţi 
din Tarutino, fondat la doi ani după deschiderea scolii de fete de aici. Situatie , , 
explicabilă, dacă ne gîndim la diferenţa de încadrare socială a celor două sexe în 
vremea respectivă. Bărbatul, în afară de faptul că trebuia pregătit pentru armata 

ţarului, era singurul în drept să participe activ la viaţa socială şi politică, de aici 
nevoia mai mare, în ceea ce-l privea, de a-l instrui în limba rusă. Abia în 1915 

se introduce la şcoala de fete din Tarutino predarea în limba rusă a unor materii, 
cum erau istoria, geografia şi matematica 88. Dar această dată reprezintă, de fapt, 
încheierea perioadei rusesti din istoria scolii colonistilor germani din Basarabia. " " . ' . ' . . ..... ' 
Inainte de acest an, chiar si istoria si geografia Rusiei se făceau la această scoală , .' .', ' 
tot în germană.Limba rusă era prezentă aici doar ca obiect, 

Este ştiut lucru că, din punct de vedere sociologic, rolul femeii, ca factor 
activ în conservarea limbii materne, este extrem de important. L-am asemui cu 

acela al unor instituţii, cum sînt şcoala, biserica. Or, dat fiind că femeia la 

coloniştii germani a fost mai ferită decît bărbatul de procesul rusificării 
instituţionalizate, următoarea afirmaţie pe care o face Hellrnut Erich Fiechtner 89 

84 Gerhard Giese, Quellen zur deutschen Schulgeschichte seit !1800, Gottingen-Berlin- 
Frankfurt, Musterschmidt Verlag, 1961, p. 20. 

85 Ibid., p. 21. 
86 Cf. H. Lange, Die Frauenbewegung in ihren modernen Problemen, Leipzig, 1907, 

ediţia 2-a 1914. . 
87 Gerhard Giese, op. cit., p. 42. 
88 OUo Matt, op. cit., p. 87. 
89 Fremde Einjliisse in der Sprache und in den sprachlichen Giitem der 

Bessarabiendeutschen. Ein Beitrag ZUl' Entwicklung und Geschichte des Bessarabiendeutschen 
Wortschatzes. Dissertation, Ttibingcn, 1952, p. 112. 
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este pe deplin întemeiată: .Deutschen Mutter, Kirchen und Schulen ist zu 
danken, was cler Bessarabiendeutschen an ererbten sprachlichen Gutem 136 

Jahre lang in der Wahlheimat jener Auswanderer von 1780 und 1814 bewahrt 
und mit einem gewissen Stolz in die Urheimat zuruckgebracht hat". în fond, 

acesta a şi fost unul din scopurile principale ale înfiinţării acestei.şcoli, acela de 
a proteja fetele în faţa rusificării din şcolile primare. În statutul şcolii de fete din 

Tarutino, punctul doi preciza că limba de predare a şcolii este germana 90, .iar 
punctul trei că absolventele au dreptul să predea în primele două clase ale 

şcolilor primare 91. Aceste măsuri - pentru că ne aflăm în faţa unor măsuri de 
apărare etno-lingvistică - erau luate de comunitatea germană într-un moment 
destul de critic, cînd rezultatele rusificării începeau să îngrijoreze serios pe cei 

care se simţeau răspunzători de soarta generală a acestei populaţii. 

La doi ani după deschiderea şcolii de fete din Tarutino, în 1908, aceeaşi 

localitate se înzestrează şi cu un gimnaziu de băieţi, numit liceu după 1918. 
Directorul acestuia, Uno von Beuningen, .strălucit licenţiat al Universităţii din 

Dorpat şi cu o practică de 10 ani într-un gimnaziu din Goldingen (Kurland), este 
un exemplu din seria strînselor relaţii culturale şi eclesistice ale germanilor 

basarabeni cu cei din Ţările Baltice. Am mai afirmat că Basarabia, comparativ 

cu alte provincii ruseşti cu populaţie germană, a avut o situaţie privilegiată în 

ceea ce priveşte rusificarea naţionalităţii germane, datorită poziţiei geografice 
marginale a provinciei. Uno von Beuningen este adus de soartă către sudul 

Rusiei, după ce, în 1883, şcolile germane din ţinutul său fuseseră închise-î-', 

Aşadar, Basarabia germană, atît de departe de capitala imperiului, nu a căzut 

totuşi în acea izolare culturală către care ar fi putut să o aducă lateralitatea ei 
geografică. Şi de astă dată, biserica, în primul rînd cea luterană, şi, împletită cu 

ea, şcoala, au fost cele care au cultivat contacte nu numai cu patria de origine, ci 

şi cu conaţionalii din celelalte provincii ruseşti. Preferinţa pentru Ţările Baltice 
însemna îndreptarea către fascicolul de lumină care emana din universităţile 

vestite de acolo; după alipirea la România din 1918, direcţia către centrul 
iluminator baltic a fost substituită cu centrele sasilor din Transilvania. , 

Gimnaziul de băieţi din Tarutino, CU caracter de şcoală particulară, era 

prevăzut cu un curs de şase clase. Pentru băieţi, însă, se impuneau alte premise 
în vederea unei evoluţii ulterioare sociale. De aceea, s-a luptat pentru formula 

unui gimnaziu cu aceleaşi drepturi publice ca ale oricărui gimnaziu rusesc de 
gradul 1, adică un tip de şcoală care dădea drept absolventului să urmeze apoi o 

90 W. Mutschall: Geschichte des Tarutinoer Mădchengymnasiums, în Das hohere 
Schulwesen der Deutschen in Bessarabien, p, 147. 

91 Ibid., p. 147-148. 
92 J. Fuchs, Geschichte des evang, deutschen Knabengymnasiums zu Tarutino, în Das 

hohere Schulwesen der Deutschen in Bessarabien, p. 77-78. 
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universitate. Aşa s-a ajuns în 1912 la gimnaziul de opt clase, cu programa de 
învăţămînt a unui gimnaziu clasic de stat, deşi şcoala şi-a păstrat caracterul ei 

particular 93. Predarea se făcea în limba rusă; dar şi numai ca obiect, această 

limbă depăşea numărul de ore de-germană 94: 

clasa clasa preg. I II III IV V VI vn VIII total ore 
1. rusă 6 5 5 4 4 3 5 4 4 40 

1. germană 5 3 3 3 3 3 3 2 25 

În afara unei clase pregătitoare, unde rusa se făcea practic în fiecare zi, 

pentru învăţarea acestei limbi se mai apela, pe parcursul şcolii, la ore 
suplimentare sau la ore de meditatii, astfel încît numărul de ore în, limba rusă 
crestea în realitate si mai mult. , , 

Această şcoală a fost frecventată şi de elevi negermani, în proporţie de 
40-50% 95, pentru care, aşa cum informează J. Fuchs 96, .alle Erklărungen auch 
russisch gegeben werden muBten". Elevii Între ei vorbeau mai ales ruseşte. Pe 
lîngă aceasta, lecturile ruseşti prevalau şi chiar autorii germani erau frecvent 
citiţi în traducerea lor rusească 97. De altfel, biblioteca şcolii cuprindea numai 
cărţi ruseşti. 

Reflectînd la toate datele de mai sus, trebuie să acceptăm că, la gimnaziul 

de băieţi din Tarutino, a fost o puternică rusificare deschisă - era doar o şcoală 
rusească -, dar şi una acoperită, mascată 98, cu rezultate mult mai profunde. 
Acest tip de rusificare depăşea domeniul lingvistic, în sens pragmatic, care avea 

drept scop însuşirea corectă a limbii statului, şi intra în cel psiholingvistic sau 
psihologic: tînărul se forma în spiritul gîndirii acestui popor şi se integra în 
evoluţia de veacuri a acestei gîndiri, reflectată în evoluţia scrisului cult. tînărul 
asadar trebuia nu numai să. poată vorbi ruseste, ci trebuia să-si formeze o 

conştiinţă rusă. în această perioadă din istoria şcolii comunităţii germane 
basarabene, procesul rusificării ia o asemenea amploare, încît Cll siguranţă s-ar fi 
ajuns la o fatală slăbire naţională, dacă nu interveneau evenimentele istorice 
ştiute. 

5. 1915-1918: SFîRŞITUL PERIOADEI RUSEŞTI 

Izbucnirea războiului şi adversitatea ruse-germană aveau să împingă pînă 
la extrem poziţia şi aşa dizgraţiată a germanilor din Rusia. în felul acesta, "der 

93 Cf. întregul sistem de organizare a şcolii expus de OUo Matt, op, cit., p. 76 urm: 
94 După J, Fuchs, art. cit., p. 84. 
95 După Otto Matt, op, cit., p, 79. Pe naţionalităţi, aceştia erau: evrei, bulgari, ruşi, 

armeni s.a. 
9ti Art. cit., p. 90. 
97Ibid. 
98 Am făcut această discuţie pe larg, ea aflîndu-se Într-un manuscris încă nepublicat. 
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Krieg nicht nur dem Deutschem Reich, sondern dem Deutschtum iiberhaupt 
galt" 99. Prigoana antigermană s-a folosit de metodele care, în Rusia sovietică, 

aveau să constituie politica obişnuită a statului faţă de naţionalităţi. 

La 14 iunie 1915, prin ordinul nr. 2023 dat de inspectoratul şcolar din 

Cetatea Albă, şcolile germane se închideau. Urmează cei doi ani de 
.Liquidationsgesetze". Limba germană este interzisă a mai fi vorbită nu numai 

în şcoală, ci şi în orice altă împrejurare publică, oficială sau nu, inclusiv în 

biserică. Populaţia este declarată ca expropriată şi gata de deportare în Siberia. 

Bărbaţii tineri primesc ordine de concentrare, mai ales din rîndurile 

învăţătorilor. Între timp, şcolile ruseti au continuat să funcţioneze, inclusiv 

gimnaziul de băieţi din Tarutino, Parţial, doar cu doi profesori şi trei clase 100 a 

reusit să-si ţină cursurile si Wernerschule din .Săr ata. ,., . .... , 

Reacţia de prezervarea instrucţiei în limba proprie a fost promptă la 

populaţia germană din Basarabia, din nou avantajată, faţă de conaţionalii din 

restul imperiului, prin poziţia geografică marginală a provinciei: cu toată 

interdicţia şcolilor, inclusiv a celor particiulare, populaţia s-a organizat într-o 

solidară ilegalitate şcolară în case particulare, riscînd adesea descinderi şi razii 

ale poliţiei 101. Respectînd legea interdicţiei cuvîntului vorbit, în biserici s-au 

ţinut slujbe numai cu cîntat şi citit din biblie 102. 

Am anunţat că, în această" ultimă perioadă din istoria şcolii germane sub 

administraţia rusească, anul 1917-1918 este cuprins aici numai ca timp 

tranzitoriu către perioada românească următoare. Cu toate dificultăţile politice şi 

economice provocate de izbucnirea revoluţiei ruseşti, populatia germană 

basarabeană trăieşte, în acest an, o renaştere culturală naţională, firească după 

tentativa de desnaţionalizare în timpul celor doi arii premergători, La Congresul 

germanilor din Rusia, care a avut loc la Odesa la 14 mai 1917, protocolul 

prevedea, la punctul patru "dic Notwendigkeit einer nationalen Schule mit 

obligatorischem Religionsunterricht" 103. Cu aceasta se reformula tipul de şcoală 
natională confesională, pe care colonistii l-au avut de la începutul asezării lor în , , , 

Basarabia. în aceeaşi perioadă, Comitetul executiv moldovenesc al sovietului 

ostasilor si ofiterilor, în diferite adunări, cerea, printre alte drepturi, si , " - - - - , 
"învăţămîntul gratuit al tuturor copiilor în limba maternă 104. Toate aceste cereri 

au rămas neîmplinite. 

99 Handwărterbuch, I, p. 405. 
100 Otto Matt, op. cit., p. 65. 
101 Jakob Becker, op. cit., p. 26-27; Karl Roth, op. cit., p. 48. 
102 W. Mutschall: Geschichte der Gemeinde Tarutino, p. 99. 
103 Apud J. Fuchs, stud, cit., p. 95; Gottlieb Hahn, op. cit., p. 74. 
104 P. Cazacu, op. cit., p, 209. 
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La 20 octombrie 1917, se ţine la Chişinău primul Congres al tuturor 
moldovenilor din Rusia 105. Scopul acestuia a fost de a formula liniile 

prospective ale unei Basarabii autonome, administrată de un Sfat al Ţării; în 
componenţa lui, intrau 120 de deputaţi, repartizaţi proporţional pe naţionalităţi: 
moldoveni 70%, ucraineni 14%, evrei 12%, ruşi 6%, bulgari 3%, germani 3%, 
găgăuzi 2%, greci şi armeni 1 %. Punctele VI şi VII 106 din hotărîrea Congresului 
moldovenesc, referitoare la chestiunea agrară şi colonizări şi la naţionalizarea 
învăţăminudui, prevăd o reorganizare din temelii, socială, economică şi 
culturală, a locuitorilor Basarabiei. Puncte speciale pentru şcoala minorităţilor, 
însă, nu erau prevăzute. Din perspectiva coloniştilor germani, modificările avute 
în vedere şi care se anunţau şi foarte operative, însemnau, pe plan economic, 
exproprierea, iar pe plan cultural, trecerea la stat a şcolii, cu soartă incertă 
privind rolul şi dreptul limbii materne în şcoala viitoare. O Ipotetică integrare în 
Uniunea Sovietică ar fi dus la soarta comună a tuturor grupurilor germane din 
această ţară, asupra cărora. există azi o literatură informativă 'mereu în 
creştere 107. O ipotetică istorie, Însă, Într-o Republică Moldovenească autonomă 
rămîne totuşi neclară. în orice caz, perioada de după. 1918 a istoriei germanilor 
basarabeni trebuie raportată în primul rînd la momentul 1917-1918 şi nu numai 
- asa. cum se face curent - la istoria mai veche a acestora, de preferintă la 
perioada rusească de autoadministrare. În dependenţă de acest moment, se poate 
mai . bine aprecia ce a însemnat pentru populaţia germană din Basarabia 
revenirea provinciei la teritoriul originar şi care au fost consecinţele acestei 

întregiri geopolitice în cîmpul cultural, în general, şi al şcolii, în mod special. 

DIE DEUTSCHE SCHULE BESSARABIENS IM Z\RENREICH (1812-191711918). 
VERSUCH ElNER PERIODISIERUNG 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Abhandlung hat sich der Darstellung des Schulwesens der deutschen Gerneinschaft, 
die auf dern Gebiet Bessarabiens gleich nach dem Anschluf der Provinz durch das Zarenreich 
gegrundet wurde, gewidmet. Aufgrund der Beschlusse der russischen Verwaltung, die das 
deutsche Schulwesen betragen, werden funf verschiedene Perioden identifiziert. Ihre 
ausfuhrliche Vorfuhrung, laut der deutschen Presse aus Bessarabien jener Zeit, hebt sowohl die 
Tendenzen einer ununterbrochenen Beschrănkung der Unabhăngigkeit des deutschen 
Sehulwesens, wie auch die Bemuhungen der Gemeinsehaft fur den Widerstand gegen 
Einmischungen und fur die Verteidigung eines der Hauptmittel fUr die Bewahrung des 
nationalen Bewuâtseins, heraus, 

105 Ibid., p. 227 urm. 
106 Ibid., p. 229-230. 
107 Cf. Tausend Jahre zwischen Rhein und Wolga, Gedanken und Beitrdge zum besseren 

deutsch-russischen Yerstandnis, Langenhagen 1987, p. 45 unu. 


