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Partea I

OMAGIU ISTORICULUI
VALERIU PASAT

Gheorghe COJOCARU*
Nicolae ENCIU

OMAGIU ISTORICULUI VALERIU PASAT – 60

L

a 13 iulie curent, distinsul istoric contemporanist Valeriu Pasat, membru
titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a rotunjit frumoasa vârstă de
60 de ani, prilej cu care Institutul de Istorie, în colaborare cu Institutul de Studii
Enciclopedice la care şi-au dat concursul cercetători de la Institutul de Filologie
Română „B.P. Hasdeu”, Institutul de Studii Juridice şi Politice, Universitatea de
Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul, lansează
prezentul volum, adresând omagiatului sincere felicitări, urări de multă sănătate şi
de noi realizări remarcabile în domeniul profesional.
Exponent de vază al noii generaţii de istorici din Republica Moldova, Valeriu
Pasat, doctor habilitat în istorie, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a parcurs, din 1991, o importantă carieră ştiinţifică, remarcându-se prin editarea unor valoroase volume, culegeri de documente, studii, articole şi comunicări
ştiinţifice, înalt apreciate atât în Republica Moldova, cât şi departe peste hotarele ei.
Născut la 13 iulie 1958 în satul Scumpia, raionul Făleşti, viitorul istoric şi-a
făcut studiile superioare la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova,
devenind licenţiat în istorie în anul 1982. A urmat apoi şcoala doctorală la Institutul
de Istorie al Academiei de Ştiinţe a URSS, din Moscova (1982-1987) şi studiile la
Academia Diplomatică din Federaţia Rusă (1994). Devine doctor în istorie (1988)
şi doctor habilitat în istorie (1996).
Studiile de doctorat din cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe
a URSS din Moscova i-au deschis accesul spre temele controversate ale istoriei
Moldovei sovietice. Cercetările aprofundate în arhivele naţionale şi în cele din Federaţia Rusă i-au permis să găsească răspunsuri pertinente la numeroase probleme
necunoscute, controversate sau ignorate de istorie naţională.
O primă lucrare de proporţii a istoricului Valeriu Pasat a fost publicată la
Moscova, în limba rusă, tratând pagini dramatice de istorie a Moldovei sovietice
în anii 1940-1950 („Trudnâie straniţî istorii Moldovî. 1940-1950 gg.”, Moscova,
„Terra”, 1994, 800 p.). Problemele tratate în acel volum au pus în discuţie, în
premieră istoriografică, mecanismul şi consecinţele multiple ale deportărilor din
* Gheorghe Cojocaru – doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, director al Insti
tutului de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: gh.cojocaru.e@gmail.com
Nicolae Enciu – doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, director adjunct pentru probleme de ştiinţă al Institutului de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: nicolae.enciu5@gmail.com
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RSSM, ale deschiaburirii şi procesului de sovietizare al Basarabiei. Cele mai multe
documente cuprinse în respectivul volum sunt documente desecretizate din Arhiva
Ministerului Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, Arhiva Preşedintelui
Federaţiei Ruse, din Centrul de Păstrare şi Conservare a Documentelor de Istorie
Contemporană a Rusiei, Arhiva de Stat a Federaţiei Ruse şi altele.
Urmând o perioadă de muncă asiduă în cercetarea şi valorificarea documentelor din arhivele din spaţiul ex-sovietic, Valeriu Pasat a reuşit să realizeze o originală teză de doctor habilitat în istorie, având ca obiect Deportările de pe teritoriul
RSS Moldoveneşti, în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Fede
raţiei Ruse (1996). Cercetările efectuate au fost publicate în monografia „Asprul
adevăr al istoriei. Deportările de pe teritoriul RSS Moldoveneşti în anii ’40-’50”
(Chişinău, „Tipografia Centrală”, 2000, 399 p.), apărută iniţial în limba rusă (Chişinău, Editura „Momentul”, 1998, 416 p.). Lucrarea a adus la cunoştinţa cercetătorilor dar şi a întregii societăţi documente inedite şi originale din diverse arhive ale
Republicii Moldova, ale Federaţiei Ruse şi din arhivele altor ţări, documente care
au probat existenţa şi punerea în aplicare în anii ’40-’50 ai secolului trecut, a unui
veritabil mecanism al deportărilor, precum şi consecinţele lor dramatice.
Începând cu anul 1993, istoricul Valeriu Pasat a făcut şi o impresionantă carieră diplomatică, fiind numit Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
Moldova în Federaţia Rusă, iar prin cumul – în Finlanda şi Kazahstan (1994-1997).
A deţinut responsabile funcţii de stat în calitate de ministru al Apărării al Republicii
Moldova (1997-1999), de ministru al Securităţii Naţionale (1999-2000) şi de director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (2000-2002).
Totuşi, indiferent de înaltele demnităţi cu care a fost învestit de-a lungul anilor,
Valeriu Pasat şi-a urmat constant şi cu fidelitate vocaţia de istoric, de cercetător asiduu al arhivelor. Astfel, începând cu repartizarea sa la Institutul de Istorie al AŞM în
anul 1982, Valeriu Pasat a parcurs cu tenacitate toate treptele ierarhice, de la laborant
la cercetător ştiinţific principal în Secţia Istorie Contemporană, devenind în egală
măsură cunoscut şi recunoscut nu numai în mediile ştiinţifice din Republica Moldova, ci şi departe peste hotarele ei. Urmare firească a rezultatelor ştiinţifice de excepţie
obţinute, din 2000 a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar în 2012 a devenit şi membru titular al AŞM, cu prestigioase recomandări ale
forurilor academice din România, Federaţia Rusă şi Ucraina.
Deja la începutul anilor ’90, Valeriu Pasat s-a remarcat drept unul din cei
mai temeinici cercetători contemporani, lista arhivelor şi centrelor de documentare
în care omagiatul a acumulat informaţiile şi documentele necesare elaborării
lucrărilor sale fiind de natură să impresioneze orice istoric de profesie, şi nu doar
din Republica Moldova: Arhiva de Stat a Federaţiei Ruse, Centrul rus de păstrare şi
studiere a documentelor de istorie contemporană, Arhiva Preşedintelui Federaţiei
Ruse, Centrul de păstrare a documentelor contemporane, Arhiva politicii externe
a Federaţiei Ruse, Arhiva Centrală a Serviciului de Contrainformaţii a Federaţiei
Ruse, Arhiva de Stat a economiei din Rusia, Arhiva Guvernului Republicii
Moldova, Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova, Arhiva
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Ministerului Securităţii Naţionale al Republicii Moldova, Arhiva Centrală de Stat
a Republicii Kazahstan, Arhiva de Stat a Republicii Uzbekistan, Arhiva de Stat a
Regiunii Kurgan, Arhiva de Stat de Istorie contemporană şi a mişcărilor socialpolitice din Regiunea Perm, Arhiva de Stat a Regiunii Tiumen, Centrul regional
Tiumen de documentare a istoriei contemporane ş.a.
Întemeiat pe o documentare inedită atât de vastă şi de variată, prodigiosul
istoric Valeriu Pasat şi-a axat investigaţiile, încă de la începutul careierei sale ştiinţifice, asupra problematicii sovietizării Moldovei postbelice, editând consecutiv
ample culegeri de documente, monografii şi sinteze, în care mecanismul metodelor
violente şi represive aplicat populaţiei de către regimul totalitar comunist a fost descris şi analizat în întreaga sa complexitate. Graţie aceleiaşi documentări de o profunzime şi vastitate impresionantă, Valeriu Pasat a reuşit o serie de contribuţii de o
valoare ştiinţifică deosebită asupra unor probleme-cheie ale istoriei RSS Moldoveneşti, de la crearea acesteia în 2 august 1940 şi până la proclamarea independenţei
de stat a Republicii Moldova la 27 august 1991, reflectate în culegeri de documente
şi lucrări de sinteză de referinţă, înalt apreciate în mediile academice, dar şi de publicul larg, inclusiv: „Trudnîie straniţî istorii Moldovî. 1940-1950” (1994); „Asprul
adevăr al istoriei. Deportările de pe teritoriul RSS Moldoveneşti în anii ’40 -’50”
(1998); „Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti.
1940-1950” (2006); „RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1950)” (2011);
„Pravoslavie v Moldavii” (în 4 volume) ş.a.
Una din lucrările reprezentative ale istoricului Valeriu Pasat de o valoare
documentară şi, în egală măsură, teoretico-ştiinţifică de excepţie o constituie „RSS
Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953)”, apărută în 2011 în prestigioasa
colecţie Cartier istoric a editurii omonime. Conform aprecierii specialiştilor în domeniu, respectivul volum al istoricului Valeriu Pasat constituie una din cele mai
importante contribuţii din ultima vreme la elucidarea esenţei, conţinutului şi consecinţelor perioadei staliniste din istoria RSS Moldoveneşti în anii 1940-1953. Concepută drept o parte a unui ambiţios proiect de investigare a întregii istorii a RSS
Moldoveneşti, începând cu anul creării RASSM în componenţa Ucrainei sovietice
(12 octombrie 1924) şi până la destrămarea Uniunii Sovietice şi proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova (27 august 1991), etapa istorică cu care
cercetătorul Valeriu Pasat iniţiază respectivul mega-proiect – chiar dacă deviază
de la ordinea cronologică a descrierii – este întru totul justificată şi explicabilă.
Aşa cum pe bună dreptate afirmă autorul volumului respectiv, întreaga existenţă a
Moldovei sovietice în cadrul sistemului sovietic a fost determinată de evenimentele
produse în anii 1940-1953, – perioadă în care s-a produs sovietizarea şi comunizarea Basarabiei prin transformarea radicală a întregii vieţi politice, economice,
sociale şi culturale în conformitate cu preceptele sistemului sovietic stalinist. Aşa
cum perioada în cauză este indisolubil legată de numele lui I.V. Stalin, – respectiv,
de fenomenul stalinismului, de represiunile şi deportările în masă ale populaţiei, de
colectivizarea şi industrializarea forţate, care au afectat întreaga societate, memoria
acelor ani păstrându-se vie în societatea noastră, – a fost aşadar logic şi firesc ca

8

proiectul menţionat să debuteze anume cu expunerea problemelor legate de crearea
RSS Moldoveneşti în condiţiile stalinismului şi angrenarea ei în sistemul totalitar
comunist, înainte de abordarea altor perioade ale istoriei Moldovei sovietice.
Pornind de la aceste considerente obiective, autorul lucrării „RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953)” şi-a propus să depăşească tiparul „unei
schiţe generale tradiţionale a istoriei RSS Moldoveneşti de la constituire până la destalinizare”, oferind publicului cititor o analiză obiectivă şi multiaspectuală a unei
probleme istorice cruciale, vizând interacţiunea dintre putere şi popor în condiţiile
sovietizării şi comunizării Basarabiei în manieră stalinistă. Printr-o atare prismă
originală sunt analizate direcţiile principale ale procesului de sovietizare şi comunizare a RSS Moldoveneşti, inclusiv: schimbările radicale produse în domeniile
politicii, economiei, structurii sociale a populaţiei, impunerii în conştiinţa colectivă
a maselor a noilor standarde ideologice şi culturale. Identificarea şi investigarea
mecanismelor şi metodelor de omogenizare forţată a RSSM cu celelalte republici
ale URSS este efectuată de autor în strânsă corelaţie cu includerea în circuitul ştiinţific a unui număr impresionant de documente şi materiale de arhivă originale,
ceea ce a permis evaluarea obiectivă a stărilor de spirit colective ale populaţiei
RSS Moldoveneşti, a gradului de acceptare şi însuşire a noilor norme de viaţă şi a
directivelor ideologice ale PC(b)M.
În mod logic şi firesc, o parte esenţială a lucrării este consacrată exami
nării în profunzime a proceselor care au influenţat decisiv schimbarea orânduirii
social-politice, economice şi a modului de viaţă tradiţional al populaţiei Basa
rabiei, inclusiv: foametea postbelică şi consecinţele social-demografice ale
acesteia, mecanismele represiunilor în masă declanşate în RSSM, acţiunea de
„deschiaburire” şi anevoiosul proces de lichidare a gospodăriilor ţărăneşti indi
viduale şi la fel de anevoioasa adaptare a ţărănimei basarabene la specificul
muncii în cadrul gospodăriilor agricole colective, ca şi la modul principial nou de
organizare a vieţii rurale.
Precum conchide autorul, procesul sovietizării şi comunizării Basarabiei în
anii 1940-1953 a lăsat urme adânci în conştiinţa populaţiei RSS Moldoveneşti, producându-i o reală şi dureroasă traumă care a rămas vie în conştiinţa generaţiilor
ulterioare. În consecinţă, imperativele restabilirii adevărului istoric, ale reabilitării
victimelor terorii şi condamnării crimelor comise de regimul stalinist s-au constituit, la finele anilor ’80 ai secolului al XX-lea, în factori importanţi şi chiar decisivi ai
declanşării amplei mişcări de eliberare naţională şi ai destrămării, în consecinţă, a
Uniunii Sovietice. În atare mod, „majoritatea scopurilor urmărite de regimul stalinist în RSSM au fost atinse într-o anumită măsură doar pe termen scurt”, iar „istoria
Uniunii Sovietice staliniste şi a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, aflate
în componenţa ei, este o dovadă în plus a faptului că rezultate politice şi economice
durabile nu pot fi obţinute prin violenţă şi teroare”.
În efortul de înnoire şi de lărgire a viziunii istorice asupra trecutului totalitar
sovietic şi repercusiunilor acestui regim asupra popoarelor de la periferiile imperiului sovietic, istoricul Valeriu Pasat a reuşit, în 2006, să scoată la lumina tiparului o
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lucrare monumentală consacrată memoriei victimelor deportărilor sovietice: Eufrosinia Kersnovski, – Cât costă un om (Moscova, ROSSPEN, 2006, 856 p.). Volumul
de memorii, îngrijite, redactate şi publicate de istoricul Valeriu Pasat reprezintă un
document cu caracter de unicat, oglindind, prin viziunea unei persoane deportate,
calvarul, suferinţele şi umilinţele prin care au trecut sute de mii de oameni nevinovaţi. Memoriile Eufrosiniei Kersnovski care, după ani de gulag şi detenţie, a expus
pe hârtie, într-o manieră originală, întreaga sa „epopee” de suferinţe, reprezintă o
operă memorialistică ce scoate în vileag o panoramă zguduitoare a existenţei deosebit de aspre şi dure din „arhipelagul gulag”. Lucrarea cu memoriile Eufrosiniei
Kersnovski reprezintă un volum de 9,5 kg, conţinând 12 jurnale ale protagonistei,
elaborate în 2.200.000 de caractere de tipar, fiind însoţite de 680 de imagini povestind despre viaţa Eufrosiniei Kersnovski, provenită dintr-o familie de nobili ruşi
care, în urma revoluţiei bolşevice s-a aşezat cu traiul în judeţul Soroca, de unde a
şi fost deportată împreună cu alte mii de persoane nevinovate. Memoriile respective, publicate într-o ediţie de lux, reprezintă un valoros document istoric ce varsă
lumină asupra uneia dintre cele mai terifiante perioade din istoria perioadei sovietice, aflată pe parcursul mai multor decenii în stăpânirea celor mai negre forţe ale
dictaturii staliniste. Memoriile Eufrosiniei Kersnovski s-au învrednicit de Premiul
Cartea Anului – 2007 din Federaţia Rusă, la capitolul Memoriile Trecutului. Recenzii, referinţe şi prezentări elogioase ale lucrării au fost publicate atât în Republica
Moldova, cât şi peste hotarele ei.
O expoziţie a desenelor din Memoriile Eufrosiniei Kersnovski a fost organizată în incinta Parlamentului European, în vara anului 2008, la Strasbourg. Publicaţiile europene au reflectat nu numai evenimentul, ci şi au preluat pasaje din
memoriile protagonistei, reproducând şi desene din jurnalele editate. Aşa cum în
istoriografia italiană s-a constatat un interes special faţă de această lucrare, editura
milaneză BOMPIANI a publicat varianta memoriilor în limba italiană: Evfrosinija
Kersnovskaja, Quanto vale un uomo. Postfazione di Valeriu Pasat (Milano, 2009,
720 p.), – album care a descoperit întregii Europe adevărata faţă a regimului totalitar sovietic. Fragmente din lucrarea îngrijită de istoricul Valeriu Pasat au fost citite
într-un ciclu de circa 60 de emisiuni la Radio Moldova, aducând marelui public
informaţii despre drama moldovenilor în anii regimului stalinist.
În fine, nu însă şi în ultimul rând, o culegere de documente în 4 volume
„Ortodoxia în Moldova. Puterea, biserica, enoriaşii” (2010-2012), la care autorul
a lucrat mai mult de un deceniu, descrie – prin documente inedite din arhivele din
Federaţia Rusă, România şi Republica Moldova – istoria Bisericii Ortodoxe din
Moldova în anii 1940-1991. Bucurându-se de aprecieri şi ecouri elogioase chiar de
la lansarea primelor două volume, culegerea de documente în patru volume „Ortodoxia în Moldova: puterea, biserica, credincioşii. 1940-1991” a devenit una de
referinţă în istoriografia problemei respective.
Precedat de o amplă şi consistentă introducere în istoria recentă a ortodoxiei din Moldova, în cadrul căreia se constată, cu justificat temei, inexistenţa unei
lucrări fundamentale de felul celei elaborate la începutul secolului al XX-lea de
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episcopul Arsenie Stadniţchi (Cercetări şi monografii privitoare la istoria Bisericii
din Moldova, 1904), autorul şi-a propus temerarul şi novatorul obiectiv al descrierii
complexei şi complicatei istorii a interdependenţelor Bisericii ortodoxe ruse din
Moldova şi a credincioşilor cu puterea politică în perioada sovietică (1940-1991).
În acest scop, au fost investigate şi aduse la cunoştinţa opiniei publice documente
din arhivele Federaţiei Ruse, Republicii Moldova şi României, anterior secretizate
şi interzise uzului cercetătorilor.
Aşa cum însuşi autorul îşi motivează propriul demers, lucrarea este „despre
popor şi pentru popor”. În paginile culegerii de documente în mai multe volume
privind istoria ortodoxiei în Moldova (1940-1991), cititorului i se oferă posibilitatea de a întâlni nu numai nume ale unor înalţi demnitari de stat şi ierarhi bisericeşti,
ci şi ale oamenilor „simpli”, neimplicaţi în marea istorie. În aşa mod, între coperţile
aceleiaşi lucrări convieţuiesc şi îşi apără dreptul la credinţa strămoşilor preoţii, –
recunoscuţi sau ignoraţi de putere, – enoriaşii, care ani la rând au luptat pentru
redeschiderea bisericilor, activiştii sovietici şi membrii comunităţilor bisericeşti,
clerul loial puterii şi cel ostil acesteia, episcopii şi clericii care la timpul respectiv
s-au opus românizării bisericii ortodoxe din Basarabia, ca şi cei orientaţi spre biserica ortodoxă a României, care căutau să instituie legături cu patriarhul român. Mai
mult, aşa cum susţine autorul, locuitorii oricărei localităţi din Republica Moldova
vor putea găsi în respectiva lucrare documente şi informaţii despre satul natal şi,
poate, chiar despre unele rude sau cunoştinţe. În aşa mod, conchide acad. Valeriu
Pasat, viaţa cotidiană, nefardată, a eparhiilor, parohiilor, clericilor şi enoriaşilor
apare în întreaga ei complexitate – romantică şi măreaţă, nemiloasă şi crudă, diversă şi multicoloră, – aşa precum este însăşi viaţa.
Recunoaşterea valorii operei academicianului Valeriu Pasat şi-a găsit expresia
nu numai în recenzarea elogioasă în Republica Moldova şi în străinătate a lucrărilor
sale, ci şi în acordarea unor prestigioase premii ştiinţifice: Премия «Лучшие книги и
издательства года – 2007». Номинация ПАМЯТЬ. ПАСАТ Валериу, автор проекта факсимильного издания Ефросиньи Керсновской «Сколько стоит человек».
Москва. Издательство РОССПЭН (2007); Premiul Special al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei pentru realizări de excepţie obţinute în 2011 (2011); Premiul Document
pentru cartea ”Pravoslavie v Moldavii” Editura ROSSPEN, Salonul Internaţional de
carte SIC 2011, Ediţia a 20-a consacrată Anului Grigore Vieru (2011) ş.a.
Prestigiul de care se bucură istoricul şi specialistul în domeniu Valeriu Pasat
pe plan naţional şi internaţional este probat de alegerea sa ca membru în mai multe
instituţii de răspundere: Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Membru al Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie; Preşedinte al Comisiei de
Autoevaluare din cadrul CNAA RM a profilului de cercetare Patrimoniul Muzeal
cultural istoric 2007-2011 a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei; Membru al Seminarului Ştiinţific de profil la specialităţile 07.00.01 – Istoria
Moldovei; 07.00.02 – Istoria Românilor; Vice-preşedinte al Seminarului ştiinţific
de Profil la specialitatea 07.00.01 – Istoria Moldovei, 2008-2012; Preşedinte al
Comisiei de Experţi în cadrul CNAA.
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Opera durabilă clădită de istoricul Valeriu Pasat i-a conferit o largă recunoaştere pe plan naţional şi european, dovadă în acest sens servind şi calitatea sa de
membru al Consiliului redacţional al prestigioasei serii „Istoria stalinismului” a Editurii „Enciclopedia politică” de la Moscova, alături de Hélène Carrère D’Encausse,
Sheila Fitzpatrick, Lennart Samuelson, Iu. Pivovarov, Robert Service ş.a.
Acad. Valeriu Pasat este cunoscut opiniei publice inclusiv ca un generos donator de carte istorică, oferind numeroase cărţi ştiinţifice unor biblioteci publice şi
universitare din Chişinău, Bălţi, Comrat. Este apreciat ca organizator de expoziţii
tematice despre RSS Moldovenească în epoca stalinistă, despre viaţa şi activitatea
Eufrosiniei Kersnovski, însoţite de prelegerile istoricului cu un real succes la public, dovadă în această privinţă servind şi recenta expoziţie „Faţetele stalinismului în
Basarabia: documente, desene, memorii din Gulag ale unei basarabence”, vernisată
în cadrul Congresului Naţional al Istoricilor Români, ediţia a II-a (Iaşi, 29 august –
1  septembrie 2018). Acad. Valeriu Pasat are meritul de a fi identificat, în or. Odesa
(Ucraina), casa familiei Kersnovski, dezvelind acolo, cu concursul autorităţilor locale, o placă comemorativă „Eufrosinia Kersnovski”, ceea ce a constituit un important eveniment în viaţa acestui oraş.
Opera unui savant este, fără îndoială, expresia formaţiei sale ştiinţifice, a
talentului său, a harului şi tenacităţii cu care se consacră muncii întru descoperirea
adevărurilor şi valorificarea istoriei întru propăşirea neamului nostru. Prin studiile
sale, acad. Valeriu PASAT contribuie substanţial la reabilitarea şi afirmarea istoriei
noastre naţionale.
Aflat la vârsta împlinirilor, – dovadă în acest sens fiind şi prestigioasele distincţii de stat şi academice de care s-a învrednicit în repetate rânduri: diverse premii
şi diplome obţinute la saloanele internaţionale de carte din Chişinău, Moscova,
Strasbourg în 2007, 2011, 2012, laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova (2012) etc., – acad. Valeriu Pasat este, la ora actuală, unul din cei mai prolifici
exponenţi ai ştiinţei istorice din Republica Moldova. Este împlinit şi în plan familial: soţia, Lilia Pasat, este o apreciată profesoară de germană la Universitatea de
Stat din Moldova, împreună cu care cresc şi educă fiica Valeria Pasat, elevă a unui
liceu din Chişinău.
Ajuns la o frumoasă vârstă rotundă şi, implicit, la o deplină recunoaştere
a meritelor sale profesionale, colegii de breaslă omagiază, în persoana istoricului
Valeriu Pasat, un exponent de vază al ştiinţei istorice academice din Republica
Moldova, adresându-i alese cuvinte de preţuire şi sincere urări de sănătate şi de noi
realizări profesionale.
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chimbările radicale de situaţie în procesul restructurării gorbacioviste,
mişcarea de eliberare naţională care a cuprins Imperiul Sovietic la hotarul anilor ’80-’90 ai sec. al XX-lea, care au dus la prăbuşirea Uniunii RSS şi la
constituirea de state independente, procese, însoţite de democratizare, deschidere
şi transparenţă, au declanşat transformări de proporţii şi în ştiinţa istorică din Republica Moldova. Deschiderea arhivelor secrete din fosta URSS şi din Republica
Moldova în special, scoaterea interdicţiilor în problematica de cercetare au dat posibilitate mai ales istoricilor contemporanişti să valorifice un număr important de
surse istorice, dintre care multe deja au fost publicate, constituind o bază documentară solidă, pentru investigaţii mult mai obiective şi mai realiste.
Dintre istoricii moldoveni care s-au remarcat prin efortul lor deosebit la cercetarea proceselor şi fenomenelor care s-au produs, a transformărilor negative care
au avut loc după 28 iunie 1940 în aşa-numita RSS Moldovenească, instituită la
Kremlin de autorităţile sovietice, până la destrămarea colosului de la Răsărit, în
1991, se impune Valeriu Pasat, doctor habilitat în ştiinţe istorice, membru titular al
Academiei de Ştiinţe al Moldovei. Domnia Sa reprezintă generaţia de istorici care
au venit în ştiinţă în perioada anilor ’90 ai secolului trecut, evoluând cu un succes
remarcabil pe parcursul ultimelor două decenii prin susţinerea tezelor de doctor
şi doctor habilitat în istorie, dar mai ales prin publicarea unor masive volume de
documente istorice, studii monografice şi memorii1 care, împreună cu cercetările
* Andrei Eşanu – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru de onoare al
Academiei Române, şef al Secţiei Istorie Medievală la Institutul de Istorie, mun. Chişinău.
Valentina Eşanu – doctor în istorie, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie,
mun. Chişinău. E-mail: acad_esanu@yahoo.com
1

В. И. Пасат, Трудные страницы истории Молдовы. 1940-1950-е гг., Москва, Терра–Terra,
1994, 801 с. В. И. Пасат, Суровая правда истории. Депортации с территории Молдав
ской ССР в 40–50 гг., Кишинэу, „Momentul”, 1998, 416 p. Valeriu Pasat, Calvarul. Documen
tarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti. 1940–1950, РОССПЭН, Moscova, 2006,
456  p. Eвфросиния Keрснoвская, Cколъко стоит человек. Проект осуществлен под руководством и редакцией Валериу Пасата, ведущего исследователя истории коммунистического террора в Молдове, при финансовой поддержки РАО «ЕЭС России». РОССПЭН,
Москва, 2006, 856 с.; Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1991.
Собрание документов в 4-х томах. Отвественный редактор, составитель и автор предисловия В.И. Пасат. Том 1 (1940-1953), Москва, РОССПЭН, 2009, 824 с.; Том 2 (1953-1960),
2010, 968  с.; Том 3 (1961-1975), 2011, 664 с.; Том 4 (1976-1991), 2012, 678 c.; Valeriu Pasat,
RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Chişinău, Cartier, 2011, 684 p.
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efectuate de alţi colegi de breaslă de la Institutul de Istorie al AŞM, au elaborat o
panoramă istorică multiaspectuală în mare parte necunoscută în comparaţie cu cele
ce se cunoşteau despre perioada 1940-1991, când spaţiul dintre Prut şi Nistru a fost
înglobat în componenţa URSS.
Copil de ţăran care a râvnit la carte, s-a remarcat prin hărnicie, devotament şi
responsabilitate prin tot ce i-a fost dat să facă în cei 60 de ani împliniţi. Drumul său
spre adevăr, ştiinţă şi afirmare a fost, ca şi pentru mulţi tineri din generaţia sa, destul de greu, or, cum arată biografia sa, el a trecut prin încercări, uneori deosebit de
grele, dar greutăţile vieţii nu l-au înfrânt, ci l-au făcut mai dârz şi mai perseverent
în atingerea unor scopuri nobile de o viaţă.
După absolvirea Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Chişinău, el a
ajuns la studii de doctorat (aspirantură) la Moscova în momentul potrivit al „Perestroicăi” garbacioviste, când, deopotrivă cu procesul de democratizare a societăţii, se deschid larg uşile arhivelor inaccesibile cercetătorilor până atunci. Valeriu Pasat a folosit
deplin aceşti ani pentru studii, cufundându-se în noianul de documente şi acumulând,
ca o albină, fir cu fir, un enorm material documentar inedit, care i-a permis nu numai
să susţină cu succes teza de doctor (1988) şi pe cea de doctor habilitat (1996), dar şi
să creeze o temeinică bază pentru realizarea unui întreg set de proiecte ştiinţifice de
anvergură, care se vor solda mai târziu cu publicarea unei serii de monografii, culegeri de documente şi memorii, care în totalitatea lor constituie realizările de vârf ale
omului de ştiinţă Valeriu Pasat pe parcurs de un sfert de veac.
În cele ce urmează ne propunem să ne oprim la prezentarea sumară a aportului său ştiinţific.
Până la hotarul anilor ’80-’90 ai secolului trecut, întreaga perioadă de la
1917 ori de la 1940 era prezentată în istoria Moldovei, precum, de altfel, şi în istoria întregii Uniuni Sovietice, ca o perioadă de mari îzbânzi şi realizări. Bineînţeles,
existau şi diverse dificultăţi, „duşmani ai poporului”, „duşmani de clasă care se
opuneau în fel şi chip noilor transformări”. Ba mai era şi imperialismul mondial,
care, fiind în pragul prăbuşirii totale, nu avea alte griji decât să sugrume statul
muncitorilor şi al ţăranilor. Prin entuziasmul şi eroismul maselor toate greutăţile
erau însă surmontate, toţi duşmanii interni şi externi erau învinşi, iar socialismul
câştiga de partea sa noi spaţii şi popoare, păşind triumfător pe planetă. Fireşte că
în istoriografia oficială se promovau postulatele cu privire la lupta de clasă în perioada construcţiei socialismului, de lichidare a claselor exploatatoare, inclusiv a
chiaburimii, care se împotriveau din răsputeri „marilor transformări progresiste”,
se vorbea şi de existenţa unor probleme naţionale, moştenite din trecut, de religie,
ca „opiu pentru popor”, şi despre alte probleme care, sub drapelul partidului comunist, erau, chipurile, rezolvate cu înţelepciune leninistă. Cam astfel era prezentată
istoria Uniunii RSS, inclusiv cea a RSS Moldoveneşti, ca parte componenţă a marii
frăţii de popoare.
În acelaşi timp, de la conaţionalii mai în vârstă, deşi pe şoptite, răzbătea
către noi, cei care am crescut în anii ’50-’70, o altă faţetă a trecutului nu prea îndepărtat, un alt adevăr istoric. Se vorbea de deportări şi represiuni, de foamete, de

14

persecutarea multor oameni oneşti, de distrugerea nemiloasă a multor monumente
de cultură, în special a mănăstirilor, bisericilor, fondurilor de biblioteci, arhivelor
etc. Toate acestea însă nu erau decât vorbe spuse cu deosebită precauţie, pentru ca
nu cumva, Doamne fereşte!, să ajungă la urechea organelor de partid şi, mai ales, a
Securităţii de stat, căci în asemenea cazuri urmările erau dintre cele mai triste. Nu
încape îndoială că astfel de date nu puteau să răzbată în paginile unor ziare şi reviste
ori într-o lucrare de istorie sovietică triumfalistă.
În ultimele decenii de la sfârşit de sec. al XX-lea şi început de sec. al XXI-lea
împreună cu alte probleme, au fost formulate cerinţe mari şi faţă de ştiinţa istorică.
Fiind înlăturate multe bariere şi restricţii, mişcarea de eliberare şi renaştere naţională,
căderea dictaturii partidului unic au impus necesitatea imperioasă a revizuirii radicale
a manualelor şi cărţilor de istorie în general de pe poziţiile adevărului istoric.
O astfel de misiune, deosebit de complicată, şi-a asumat în Republica Moldova
generaţia de istorici care s-a format în anii ’70-’80. Un exponent al noii generaţii de
istorici din Republica Moldova este şi academicianul Valeriu Pasat. Acesta se înscrie
în orbita realizărilor istoriografice din ultima vreme ale şcolii de la Chişinău prin
editarea mai multor monografii, memorii, culegeri de documente şi studii, care scot
în relief o cu totul altă realitate decât cea prezentată în istoriografia oficială sovietică,
plină de dogme şi pătrunsă până în măduva oaselor de ideologie bolşevică.
Primul volum din seria de lucrări, de-a dreptul monumentale, pe care le-a
publicat acad. Valeriu Pasat în ultimii 25 de ani, a fost un valoros volum de izvoare istorice, care cuprinde perioada anilor ’40-’50 ai secolului trecut. Este vorba de o culegere de documente, peste trei sute la număr, adunate de cercetător într-o voluminoasă
carte intitulată Трудные страницы истории Молдовы. 1940-1950 (800  p.). Volu
mul a apărut la sfârşitul anului 1994, la editura moscovită „Terra”, într-un tiraj de
trei mii de exemplare, şi-a făcut anevoios cale şi spre Republica Moldova. Marile
evenimente care au zguduit din temelii, la răscrucea anilor ’80-’90, nu numai fosta Uniune Sovietică, ci şi întreaga Euriopă Centrală şi de Sud-Est, l-au găsit pe
pasionatul nostru istoric acolo unde îi stă bine oricărui cercetător: în biblioteci şi
arhive. Alcătuitorul a reuşit să adune, să scoată la suprafaţă şi să pună la dispoziţia cercetătorilor şi a publicului larg un număr impunător de rarisime documente,
care aruncă lumină asupra uneia dinte cele mai complicate perioade din istoria
poporului nostru. Chiar de la bun început dorim să subliniem cu toată convingerea
că de aici încolo nici un cercetător al acestei perioade, indiferent de problema sau
de aspectul abordat, nu se va putea lipsi de această extrem de preţioasă colecţie
de documente. Ele au fost adunate din zeci de arhive de la Chişinău şi Moscova.
Dintre acestea menţionăm fondurile din Arhiva Ministerului Securităţii Naţionale
al Republicii Moldova, Arhiva Guvernului Republicii Moldova, Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova, Arhiva de Stat a Federaţiei Ruse, Centrul
de Păstrare şi Cercetare a Documentelor de Istorie Contemporană a Rusiei, Arhiva
Preşedintelui Federaţiei Ruse, Arhiva de Stat a Economiei Naţionale a Rusiei ş.a.
Cercetătorul a reuşit să descopere o serie de materiale în unele dintre cele
mai secretizate fonduri, cum ar fi aşa-numitele „Mape speciale” („Особые папки”)
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ale lui Stalin, Molotov şi Beria. Majoritatea acestor documente poartă inscripţia
„Secret”, „Strict secret”, „Strict personal” ş.a., la ele, pe timpuri, având acces un
număr limitat de persoane. Dar şi acestora din urmă li se interzicea categoric să facă
copii, cerându-li-se, precum arată Valeriu Pasat în studiul introductiv la volum, a
le restitui organelor respective într-un termen foarte scurt, uneori chiar de câteva
ore. Practic, toate cele trei sute de documente vedeau lumina tiparului pentru prima
dată, reuşindu-se să se pună la dispoziţia cercetătorilor şi cititorilor documente dintre cele mai rare, care provin din sferele cele mai înalte ale aparatului de stat şi ale
organelor de represiune sovietice.
Drept urmare, culegerea în cauză este un puternic argument demascator al politicii antiumane şi antinaţionale a regimului totalitar stalinist faţă de populaţia RSS
Moldoveneşti. Documentele acestea, împreună cu alte materiale documentare care au
apărut pe parcursul anilor 1989-1994 în diverse periodice, ne permit să ne facem o
imagine destul de clară asupra situaţiei extrem de grele în care s-a pomenit populaţia
Basarabiei de la semnarea tratatului Ribbentrop-Molotov încoace, demonstrându-se
că toate valurile de represalii, de deportări, de foamete, de colectivizări forţate ş.a.
nu erau altceva decât rezultatul politicii de dezbinare, de dictat, de deznaţionalizare
şi distrugere a tot ce era mai sfânt, mai curat, mai frumos şi mai omenesc în tradiţiile
şi cultura poporului nostru. Toate acestea constituiau temeliile politicii promovate de
sferele cele mai înalte ale aparatului de partid şi de stat al Ţării Sovietelor. Totodată,
documentele scot în vileag şi activitatea antiumană a organelor de partid şi de stat
–marionete locale din RSS Moldovenească. În lumina acestor izvoare demascatoare
acţiunile organelor centrale şi republicane enkavediste şi kaghebiste apar ca adevărate operaţii de amploare gândite până în cele mai mici amănunte. Ele erau îndreptate
împotriva sutelor de mii de oameni paşnici şi nevinovaţi preocupaţi de grijile cotidiene, de muncile agricole, de educarea şi instruirea copiilor şi care s-au pomenit peste
noapte lipsiţi cu desăvârşire de apărare în faţa unei maşini diabolice de represalii a
unei bande inculte şi ignorante ce a pus stăpânire asupra unui stat gigantic, precum
Uniunea Sovietică. De exemplu, prin operaţiunile „Iug” şi „Sever”, elaborate în anturajul lui Stalin, Beria ş.a., au fost efectuate deportările şi represaliile de tristă amintire
din anii 1949-1952, în care au fost atraşi zeci de mii de oameni ce reprezentau armata,
securitatea, organele de partid şi de stat.
Lucrarea include un studiu introductiv şi şase compartimente mari, fiecare cuprinzând un număr diferit de documente. Compartimentul I – „Anul 1940.
Coloniştii germani se strămută în Germania” (pag. 65-135) – cuprinde o serie de
materiale inedite privind realizarea pactului Ribbentrop-Molotov în Basarabia şi
Nordul Bucovinei; Compartimentul al II-lea – „Deportările din anul 1941” (pag.
141-218) – prin setul de documente inedite aduce multe date noi privind dezastrul
care a cuprins Basarabia câteva luni înainte de declanşarea războiului din 19411945. Compartimentul al III-lea „Politica de limitare şi de izgonire a elementelor
„duşmănoase” (pag. 221-382) – cuprinde documente şi materiale din anii 19441949 şi reflectă încercările inumane prin care au trecut bunicii şi părinţii noştri
în cursul „strălucitelor transformări” socialiste, însoţite de răfuieli sângeroase, de
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deportări a mii de familii de ţărani, meşteşugari, comercianţi, clerici şi intelectuali
oneşti, inclusiv bătrâni, copii şi femei. Compartimentul al IV-lea – „Anul 1949.
Operaţiunea „Iug” („Sud”) (pag. 385-580) – şi al V-lea – „Operaţiunea „Sever”
(„Nord”) (pag. 583-668) – includ un număr mare de documente din anii 1944-1948
cu privire la „transformările progresiste” la sat, precum reprimările şi la politica
statului sovietic faţă de Biserica Ortodoxă, faţă de diverse alte confesiuni şi faţă
de religie în general, însoţite de deportări, intimidări şi constrângeri sub pretextul
unor activităţi şi acţiuni antisovietice ş.a. Cel de-al VI-lea Compartiment, ultimul,
este intitulat „Întoarcerea” (pag. 671-748) şi este dedicat altui aspect anterior trecut
sub tăcere şi aproape necercetat în literatura de specialitate, şi anume – problemei
reabilitării, eliberării şi repatrierii din gulaguri, din zone de detenţie şi de la munci
forţate a celor deportaţi şi condamnaţi pe nedrept.
Un cuvânt aparte trebuie spus despre articolul introductiv la acest volum, care,
de asemenea, poartă semnătura lui Valeriu Pasat. Studiul nu numai că ne întoarce
în atmosfera anilor de suferinţă maximă a basarabenilor, ci ne prezintă şi o analiză
profundă a evenimentelor din epoca respectivă. Vom ilustra teza enunţată doar printrun singur exemplu. Cercetătorul, în baza documentelor incluse în volum, nu pregetă
să observe că actele de o sălbăticie feroce prin care noile autorităţi sovietice făceau
„ordine” în Basarabia i-au făcut pe mulţi oameni să manifeste o adevărată simpatie
faţă de fostul regim românesc. Studiul constituie, în acelaşi timp, o bună şi competentă călăuză în vastul material documentar pus la dispoziţia cititorului. În articolul
său autorul se sprijină pe o înţelegere profundă a evenimentelor epocii, tratându-le
de pe poziţii noi, ştiinţifice. Este salutar faptul că autorul nu este nicidecum tentat să
nege tot ce s-a făcut pe parcursul anilor în istoriografie, ştiind să aleagă cu pricepere
şi tact adevărul. De exemplu, autorul găseşte cuvinte de apreciere la adresa volumului
de documente „Colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti în raioanele de pe malul drept
al RSS Moldoveneşti”, Chişinău, 1969 (în limba rusă), dar, în acelaşi timp, nu mai
consideră, ca şi alcătuitorii acestui volum, că el reflectă procesul vizat în toată multitudinea şi complexitatea sa (vezi pag. 4). Pe lângă alte aspecte, studiul introductiv ne
mai vorbeşte şi de faptul că autorul posedă o viziune proprie asupra stării de lucruri
şi reprezintă un pas înainte în aprofundarea cunoaşterii din toate punctele de vedere a
istoriei plaiului nostru într-o perioadă de mari încercări.
În baza analizei volumului Трудные страницы истории Молдовы. 19401950, suntem în drept să considerăm publicarea acestuia drept un act de curaj civic
şi înaltă cultură istorică. Explicându-ne în terminologia timpului, cercetătorul Valeriu Pasat nu numai că acoperea la data apariţiei culegerii o mare „pată albă” în istoriografia noastră documentară, dar se şi înscria în orbita unor realizări ştiinţifice de
anvergură în noua istoriografie din Republica Moldova în plin proces de afirmare.
În anii următori, istoricul a folosit din plin aflarea sa în capitala Rusiei, deţinând diferite funcţii de stat: consilier, ministru-consilier şi ambasador al Republicii
Moldova la Moscova, ca să continue cercetările în marile arhive ruse, dar şi cele
din Kazahstan şi Uzbekistan, unde fuseseră deportaţi sau deţinuţi în gulaguri zeci
de mii de moldoveni. În urma acestor investigaţii, care au durat ani întregi au fost
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depistate mii de documente în baza cărora a fost elaborată şi susţinută cu succes
teza de doctor habilitat în istorie şi pregătită pentru tipar fundamentala monografia
Суровая правда истории. Депортации с территории Молдавской ССР в 4050 гг. (416 p.), apărută la Chişinău în 1998, ca în 2006 să apară la Moscova o variantă îmbunătăţită, de astă dată în limba română, a aceleiaşi cărţi, cu titlul Calvarul.
Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti 1940-1950 (456 p.).
Aceste cărţi de referinţă, laolaltă cu Трудные страницы истории Молдовы. 19401950 au schimbat radical reprezentările despre evenimentele produse în anii ’40’50 ai secolului trecut în RSS Moldovenească.
De altfel, după mărturiile autorului, volumul Calvarul… scris şi tradus la
început la Chişinău, imediat după ce a văzut lumina tiparului a fost nimicit întregul
lui tiraj, la indicaţia preşedintelui comunist V. Voronin. Ca prin minune CD-ul cu
textul în limba română a fost salvat şi transmis unor prieteni de la Moscova, cu a
căror sprijinul cartea a fost publicată.
Prin publicarea acestor monografii, în locul „transformărilor socialiste”, care
au dominat magistral istoriografia RSS Moldoveneşti de până la 1989, s-a profilat
un tablou sinistru al unei administrări dictatoriale, însoţite de fărădelegi, umilinţe,
jafuri, foamete şi deportări – fenomene aproape fără precedent în istoria noastră
naţională.
Anii ’50 ai secolului al XX-lea au fost marcaţi de sărăcie şi abuzuri inimaginabile. Născuţi în primii ani postbelici, adeseori auzeam de la părinţii mei, nişte
bieţi ţărani, că un vecin sau altul, o rudă, un consătean, fie că a fost „ridicat”, adică
deportat în Siberia, fie că „s-a prăpădit pe foametea ceea”, că unora li s-a „măturat
podul”, luându-li-se până la ultimul grăunte. Naţionalizarea pământului, vitelor şi
inventarului agricol în scopul organizării colhozurilor a cauzat o pauperizare terifiantă a populaţiei. Prin urmare, cele arătate de Valeriu Pasat, pentru noi, nu constituie o noutate absolută, noutatea demersului său constă în faptul că pentru prima
dată în ştiinţa istorică, în baza unui mare număr de documente inedite, a prezentat o
panoramă zguduitoare a evenimentelor din anii ’40-’50 ai secolului XX.
Descoperind izvoare istorice care i-au permis să aprofundeze alte aspecte ale
istoriei RSS Moldoveneşti, cercetătorul a rămas fidel tematicii care l-a consacrat.
Rezultatele explorărilor sale s-au cristalizat în paginile unui nou studiu monografic
fundamental Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldove
neşti. 1940-1950, al căruia nucleu îl constituie problemele legate de situaţia socialeconomică şi politică după formarea la 2 august 1940 a RSS Moldoveneşti.
Volumul cuprinde o amplă introducere (p. 5–35), în care autorul reuşeşte, în
baza unei rezonabile examinări istoriografice, să prezinte fenomenul deportărilor în
istoria universală, dezvăluind suportul şi mecanismul instituirii regimului de teroare după lovitura de stat din 25 octombrie / 7 noiembrie 1917, regim care în numele
unor idealuri utopice a dezlănţuit un război abominabil împotriva propriilor cetăţeni. Autorul menţionează că în societatea sovietică, legea n-a constituit niciodată
un obstacol de netrecut în calea abuzului, n-a fost un garant în faţa persecuţiilor
şi represiunilor politice şi că, indiferent cum a fost definit regimul sovietic – sta-
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linist, totalitar, sistem administrativ de comandă etc. –, acesta s-a caracterizat prin
violenţă şi represiuni, prin intermediul cărora în societate a fost menţinut un regim
de dictatură inumană asupra tuturor sferelor vieţii (p. 7). Prezentând fenomenul în
plan unional, în baza istoriografiei ruse recente, autorul constată că drept victime
ale regimului sovietic au fost reprezentanţii tuturor păturilor sociale, profesiunilor,
vârstelor, naţionalităţilor şi confesiunilor, diferenţa constând doar în numărul diferit al acestora (p. 14). Structurile puterii de stat şi de partid, deşi formal activau în
numele constituţiei ţării, în realitate, se ascundeau îndărătul acesteia, dedându-se
abuzurilor şi fărădelegilor. Decenii la rând, la baza dreptului statului au fost puse
primordial nu drepturile omului, nu dreptul fiecărui individ la viaţă, ci masacrarea a
milioane de oameni în numele unui ideal utopic de construire a unei „societăţi noi”,
apărării „celei mai avansate ideologii din lume”, demascării şi zădărnicirii uneltirilor „duşmanului de clasă”, ale „imperialismului şi reacţiunii internaţionale” (p. 15).
Experienţa acumulată de autorităţile sovietice în domeniul persecuţiei şi represiunii
a fost aplicată în totalitate în teritoriile anexate la URSS în urma tratatului Ribbentrop–Molotov, inclusiv în spaţiul basarabean al RSS Moldoveneşti.
Scopul principal al lucrării respective constă în definirea naturii, locului şi
rolului, precum şi a particularităţilor specifice ale deportărilor din RSSM în regiunile îndepărtate ale URSS.
Studiul monografic se întemeiază pe un amplu material documentar inedit,
depistat de autor în 16 arhive centrale – din Chişinău, Moscova – şi regionale – din
Siberia, Kazahstan şi Uzbekistan (vezi lista arhivelor, p. 436-437). Lucrarea este
structurată în cinci capitole, în fiecare fiind prezentat câte un aspect important al tabloului macabru al represiunii staliniste. Astfel, Capitol I – „Deportări şi strămutări
în anii 1940-1941” (p. 39-149) – dezvăluie cu lux de amănunte fenomenul evacuării
coloniştilor germani de pe teritoriul Basarabiei şi din nordul Bucovinei. Conform
înţelegerilor secrete dintre regimurile totalitare ale URSS şi Germaniei, din Basarabia au fost strămutaţi în diferite regiuni ale Reichului sau în teritoriile ocupate de
nazişti circa 124 mii de germani, permiţându-li-se de a lua cu sine doar alimente şi
alte obiecte de primă necesitate, nu mai mult de 100 kg de fiecare persoană, lăsând în
urma lor: 21 485 case, întreprinderi, terenuri agricole şi inventar, mori, oloiniţe ş.a.
O atenţie deosebită este acordată de către autor măsurilor luate de autorităţile sovietice împotriva aşa-numitului „element contrarevoluţionar şi antisovietic”.
Conform ierarhiei ideologilor sovietici, din această categorie făceau parte: ţăranii
înstăriţi, comercianţii şi întreprinzătorii, funcţionarii organelor administraţiei române, membrii diferitor partide „burgheze”, preoţii, intelectualii ş.a. Aceştia erau
arestaţi, condamnaţi la moarte, la ani grei de detenţie sau deportaţi în cele mai îndepărtate regiuni ale URSS. Autorul a stabilit că în 1941 din RSSM au fost deportate
3 470 familii, totalizând împreună cu cei condamnaţi, exilaţi şi trimişi la munci
forţate 85 716 persoane. Acţiunile KGB-ului şi NKVD-ului erau plănuite cu cea
mai mare minuţiozitate, acestea fiind discutate şi aprobate la nivelul cel mai înalt al
autorităţilor de stat ale Uniunii Sovietice şi ale RSS Moldoveneşti. Întreg aparatul
de represalii era format din ofiţeri, anchetatori, unităţi de escortă ş.a.
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Analizând un imens material documentar, autorul trage concluzia că acţiunile
de teroare care au fost întreprinse întru consolidarea regimului bolşevic au generat
„o întreagă înlănţuire de nenorociri şi tragedii, comportând în germene probleme şi
conflicte dintre care multe se vor face resimţite ulterior” (p. 149).
Capitolul II – „Primii ani postbelici (1945-1948)” (p. 151-222) – tratează politica autorităţilor sovietice în primii ani de după război, acţiunile de sovietizare şi
de trecere a republicii pe „calea construirii socialismului”, acţiuni concertate de represalii, constrângeri, condamnări şi deportări. Episodul central al acestui capitol îl
constituie foametea cumplită, organizată de autorităţi împotriva populaţiei băştinaşe
în anii 1946–1947, în scopul aducerii acesteia la supunere şi ascultare docilă faţă
de autorităţi. Totalizând informaţiile, parvenite pe cale oficială şi neoficială, autorul
estimează numărul celor morţi în urma foametei la 150-200 mii de oameni (p. 156).
Capitolul III – „Colectivizarea. Operaţia «Sud»: pregătirea, desfăşurarea,
consecinţele” (p. 223-340) – vizează problema transformărilor socialiste în agricultură, adică colectivizarea micilor gospodării ţărăneşti prin formarea de colhozuri.
Deoarece constituirea acestora decurgea anevoios, s-a recurs la lichidarea elementelor care se împotriveau proceselor „progresiste”, trasate de stat şi de partid. În
acest scop, a fost elaborat un plan special, intitulat „Operaţia Sud”, conform căruia, într-un timp foarte restrâns, într-o singură noapte, „elementele periculoase”
regimului sovietic urmau să fie arestate, îmbarcate în maşini şi expediate la staţiile
de cale ferată din vecinătate, iar de aici – în zonele cele mai depărtate ale Uniunii
Sovietice. Acţiunea a cuprins întreaga republică şi s-a desfăşurat, conform planului
stalinist, în noaptea de 6 spre 7 iulie 1949. Între cei „ridicaţi” în acea noapte de pomină au fost incluşi, conform listelor întocmite prealabil, în mare taină, în ianuarie–
februarie 1949, „chiaburii şi alte elemente ostile”: foşti moşieri şi comercianţi, colaboraţioniştii ocupanţilor germani, agentura demascată, membrii unor formaţiuni
politice antisovietice, conducători şi membri ai unor partide politice, foşti angajaţi
ai instituţiilor române, foşti albgardişti, conducători şi propovăduitori activi ai unor
secte ilegale”. Toate aceste persoane, împreună cu membrii familiilor lor, conform
calculelor cercetătorului, alcătuiau 40 854 persoane (p. 238).
Autorul a pus în circuit memoriul elaborat de N.N. Selivanovski, adjunctul
ministrului Afacerilor Interne al URSS, cu privire la rezultatele operaţiei de expulzare a contingentului special din RSS Moldovenească din 8 iulie 1949, expediat ministrului Securităţii de Stat al URSS V.S. Abakumov, conform căruia din
RSS Moldovenească au fost deportaţi 34 270 persoane (p. 269). Marea majoritate
a celor „ridicaţi” a fost expediată în regiunile îndepărtate ale URSS (Kurgan, Tiumen, Tomsk, RSSA Bureato-Mongolă, Irkutsk, Krasnoiarsk, Novosibirsk, Omsk,
Kazahstanul de Sud, Djambul, Aktiubinsk, ş.a., p. 303) în aşezări speciale pentru
deportaţi, numite „speţposelenie”, fiind puşi la munci deosebit de grele, în condiţii
inumane (p. 244).
Deportările masive de populaţie sunt calificate de autorităţi drept acţiuni împotriva elementelor burgheze. În aşa fel, colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti a
fost efectuată forţat, prin instaurarea unui „regim autoritar şi poliţienesc”, a „unei
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atmosfere de frică şi suspiciune generală”. Drept urmare, „societatea a fost scindată, iar morala, ca formă a conştiinţei sociale şi normă de convieţuire între oameni,
a suferit prejudicii irecuperabile” (p. 340).
Al treilea val de deportări din RSS Moldovenească – operat de autorităţi în
1951, prin aceleaşi metode – este examinat de autor în Capitolul al IV-lea – „Relaţiile dintre stat şi biserică. Operaţia «Nord»”. De această dată, persecuţia regimului
stalinist a fost îndreptată împotriva bisericii, una din valorile supreme ale poporului
(p. 343). De asemenea, au avut de suferit confesiunile neortodoxe, răspândite, mai
ales, în raioanele de nord şi centru ale RSS Moldoveneşti. Conform surselor documentare, depistate de autor, consecinţa acestor represiuni a fost deportarea a 2 600
de oameni (p. 411).
Capitolul al V-lea – „Întoarcerea” – prezintă un tablou sumbru al calvarului
prin care au trecut cei deportaţi după eliberare. Mulţi dintre cei deportaţi, fiind în
vârstă şi bolnavi, au umplut azilurile şi spitalele sărăcăcioase din Siberia. Statul, nedorind să-şi asume întreţinerea celor istoviţi de muncă şi boli, le-a permis întoarcerea acasă. Întorcându-se la vetrele lor, au găsit confiscate casele, anexele gospodăreşti, nu le-a mai rămas nimic din cele lăsate. Conform informaţiilor documentare,
până la 1 martie 1957 în Moldova s-au întors 10 611 persoane (p. 417-418).
La finalul studiului monografic, autorul conchide că popoarele fostei Uniuni
Sovietice au cunoscut cele mai teribile suferinţe, însă acestea nu pot fi un motiv de
răfuială între etnii, dimpotrivă, o asemenea tragedie trebuie să-i unească pe oameni
în jurul unor scopuri comune – consolidarea normelor democratice şi a legalităţii,
renaşterea culturii şi a conştiinţei naţionale.
O altă lucrare de mare rezonanţă publicată de acad. Valeriu Pasat este
Eвфросиния Keрснoвская. Cколько стоит человек, apărută la Москва în 2006
(856 p.), care cuprinde un document ce reflectă, prin viziunea unei persoane deportate, calvarul, suferinţele şi umilinţele, prin care au trecut sutele de mii de oameni
oneşti. Este vorba de memoriile unei basarabence, Eufrosinia Kersnovski, care,
după ani de gulag şi detenţie, a expus pe hârtie, pe cât a fost posibil, întreaga sa
„epopee” de suferinţe, chin şi umilinţă.
Eufrosinia Kersnovski provine dintr-o familie de nobili ruşi, care, în urma
revoluţiei bolşevice, s-a aşezat cu traiul în judeţul Soroca. Aici Eufrosinia, alături
de ai săi, ducea un trai liniştit, muncind pe mica sa moşie până când, în 1940, a
cunoscut aşa-numita eliberare a Basarabiei de către Uniunea Sovietică. Fiind etichetată de noile autorităţi drept „barin/ boier”, atribuindu-i-se, prin urmare, statutul
de element exploatator, ostil noii puteri, a fost judecată şi deportată. După ani de
munci grele şi detenţie, Kersnovski, fire deosebit de inteligentă şi cultă, a descris tot
ce a văzut şi a simţit în patria sa Rusia, de la care aştepta în 1940 să fie ocrotită şi
apreciată, dar, dimpotrivă, a fost tratată în modul cel mai umilitor şi barbar. Aceste
memorii sunt, de fapt, un valoros document istoric care varsă lumină asupra uneia
dintre cele mai terifiante perioade din istoria giganticului imperiu sovietic, aflat
pe parcurs de mai multe decenii în stăpânirea celor mai negre forţe ale dictaturii
staliniste.
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Сколько стоит человек (Care-i preţul unei vieţi de om) însumează circa
2  mii de pagini de caiet, între care 703 cu ilustraţii. Meritul lui Valeiu Pasat constă
în faptul că a reuşit să pregătească pentru tipar această monumentală operă memorialistică ce scoate în vileag o panoramă zguduitoare a vieţii deosebit de aspre şi dure
din „arhipelagul gulag” (noţiune pusă în circuit de celebrul scriitor rus Aleksandr
Soljeniţân). Memoriile Eufrosiniei Kersnovski, demonstrează cu prisosinţă că, în
pofida nenumăratelor umilinţe, cei deportaţi şi condamnaţi nu şi-au pierdut cele
mai nobile calităţi umane, între care onestitatea, spiritul dreptăţii şi echităţii, speranţa că va veni ziua libertăţii şi a luminii.
Opera Eufrosiniei Kersnovski a devenit cunoscută publicului larg la începutul anilor ’90 ai secolului al XX-lea. Ediţia întruneşte calităţile unei excepţionale
opere poligrafice prin faptul că reproduce în întregime cele peste 2 mii de pagini de
caiet cu desenele autoarei, în condiţii grafice deosebite. Studiul introductiv, semnat
de Valeriu Pasat (p. 7-10), radiografiază fenomenul deportărilor din anii ’30-’50 din
URSS şi RSS Moldovenească.
Precum se arată în adnotarea lucrării, E. Kersnovski ar fi putut evita drumul
crucii, însă ea însăşi a ales calea suferinţelor. Nu s-a considerat niciodată o jertfă,
iar gulag-ul nu i-a denaturat eu-l, rămânând, precum mărturiseşte, aceeaşi femeie
europeană, spaţiu în care momoriile ei au trezit un viu interes, fiind prezentată în
2008 la Consiliul Europei, eveniment însoţit de o expoziţie şi un colocviu pe tema
zguduitoarelor mărturii din lagăre ale acestei basarabence. În aria aceloraşi interese
se înscrie şi ediţia în limba italiană îngrijită şi însoţită de un studiu introductiv de
acelaşi Valeriu Pasat: Eufrosinija Kersnovskaja. Quanto vale un uomo, Milano,
2009, 720 p. + album.
Acest volum este un omagiu adus autoarei cu ocazia unui centenar din ziua
naşterii. Lucrarea s-a învrednicit de premiul Cartea Anului – 2007 din Rusia la capitolul Memoria Trecutului. Istoricul Valeriu Pasat, membru titular al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, prin aceste lucrări, a adus o contribuţie importantă la cercetarea
istoriei noastre contemporane.
După realizarea acestei fenomenale serii de studii şi materiale, Valeriu Pasat
şi-a orientat privirile iscoditoare de cercetător profesionist, în ultimele decenii, spre
alte aspecte ale evoluţiei istorice din Moldova sovietică, de la raptul Basarabiei în
1940 până la prăbuşirea imperiului sovietic în 1991, fiind vorba de Biserica Ortodoxă cu tot ce s-a întâmplat şi s-a produs în viaţa structurilor ecleziastice (episcopie,
mănăstiri, biserici ş.a.) din RSS Moldovenească, în mediul populaţiei din partea locului, preponderent creştină de rit ortodox, în condiţiile politicii de stat şi de partid
ateiste vulgare şi a amestecului brutal al autorităţilor de stat, al structurilor de forţă
şi de constrângere – NKVD-diste şi KGB-iste.
Acest imens travaliu declanşat de către cercetător în numeroase arhive din
Republica Moldova, Rusia şi România s-a soldat cu depistarea unui deosebit de
mare număr de documente şi materiale privind activitatea Bisericii Ortodoxe din
Moldova, trecută peste noapte din componenţa Bisericii Ortodoxe Române în cea
a Bisericii Ortodoxe Ruse şi sub jurisdicţia Patriarhului întregii Rusii, care, odată
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cu instaurarea regimului bolşevic, îşi desfăşura activitatea în condiţii deosebit de
grele. Munca intensă şi de vaste cercetări la această problemă de importanţă majoră
pentru temeliile spirituale ale unui popor „i-au înghiţit” istoricului circa 20 de ani,
muncă prin care s-a acumulat un imens material documentar, care reflecta, sub
cele mai diverse aspecte, evoluţia Bisericii Ortodoxe din Moldova din 1940 până
în 1991. Această împrejurare l-a determinat pe mult experimentatul istoric Valeriu
Pasat să recurgă la o cercetare şi analiză riguroasă a tot ce s-a petrecut între Prut şi
Nistru în viaţa religioasă a numeroşilor credincioşi, a Bisericii şi clerului bisericesc
şi mănăstiresc şi, mai ales în raporturile dintre autorităţile de stat comuniste ateiste
şi structurile ecleziastice locale şi centrale. Întreaga materie acumulată cercetătorul
a divizat-o în patru părţi şi a subordonat-o unei periodizări istorice, examinând
astfel în mod detaliat relaţiile dintre stat şi Biserică pe parcursul a circa 50 de ani.
Drept urmare, s-au cristalizat patru tomuri masive de documente istorice privind
această problematică, care corespund cronologic principalilor etape, prin care s-a
văzut nevoită să supravieţuiască cu mare dificultate Biserica Ortodoxă din RSS
Moldovenească (1940-1991).
Pe măsura acumulării şi sistematizării materialelor de arhivă acad. Valeriu Pasat a purces la publicarea monumentalei lucrări Православие в Молдавии: власть,
церковь, верующие 1940-1991. Собрание документов в 4 томах / Ortodoxia în
Moldova: puterea, biserica, enoriaşii. Colecţie de documente în 4 volume, care au
văzut lumina tiparului la editura „ROSSPEN” din Moscova între anii 2009-2012,
întrunind în totalitate aproape 1000 de documente. La rândul lor, acestea au fost
selectate din alte mii de documente, fiind publicate cele mai reprezentative. Fiecare
dintre cele patru volume mai cuprinde masive şi temeinice studii introductive, în
care este dezvăluită şi prezentată atât întreaga perioadă socialistă 1940-1991, cum
ar fi în vol. I, cât şi fiecare etapă în parte. Luate laolaltă, aceste studii pot constitui
un adevărat studiu monografic. Pe lângă acestea, pentru a înlesni înţelegerea şi orientarea în materia prezentată, alcătuitorul înzestrează documentele cu numeroase
note şi comentarii, iar volumele – cu indici de nume şi geografici, precum şi cu
interesante materiale ilustrative.
Volumul I al ediţiei cuprinde perioada 1940-1953, adică de la anexarea Basarabiei şi formarea RSS Moldoveneşti până la moartea dictatorului roşu I. V. Stalin,
şi în cele 823 de pagini cuprinde un sumar structurat foarte judicios (p. 5-24), o
substanţială „Introducere” la întreaga serie de volume în care se încearcă o privire retrospectivă a evoluţiei Bisericii Ortodoxe din Moldova în raporturile sale cu
structurile de stat sovietice şi cele ale Patriarhiei ortodoxe ruse pe parcursul întregii
perioade (p. 25-63); după care este inserat studiul „Ortodoxia în Moldova: scurt
eseu istoric (1940-1953)” privind transformările nefaste în Biserica moldovenească
în perioada 1940-1953 (p. 64-93); urmat de o prezentare riguroasă a principiilor
fundamentale de selectare şi editare a documentelor istorice cu aparatul ştiinţific
respectiv (p. 94-96). Suita de materiale introductive se încheie printr-un set de
materiale fotografice în care sunt reprezentanţi mai mulţi înalţi ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe Ruse şi ai celei din Moldova sovietică, reprezentanţi ai autorităţilor de
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stat, precum şi mai multe fotocopii ale unor documente originale emise de structurile de stat şi ecleziastice din Uniunea RSS şi RSS Moldovenească, descoperite şi
incluse de cercetător în primul volum. Cea mai mare parte din spaţiul volumului I
este rezervată documentelor din anii 1940-1953, în număr de 199 (p. 97-775), care
reflectă atât situaţia complicată în care s-a pomenit Biserica Ortodoxă din Moldova,
relaţiile ei cu Patriarhia întregii Rusii, cât şi relaţiile Bisericii din partea locului, a
clerului, a bisericilor şi mănăstirilor, a enoriaşilor cu autorităţile de stat şi de partid
locale şi centrale din Chişinău şi Moscova. Din întregul masiv de documente, de
altfel alese de cercetător cu mare rigurozitate ştiinţifică, şi fiind, de fapt, cele mai
reprezentative pentru ilustrarea fenomenului, se desprinde sinistra imagine a dezmăţului ateist şi a presiunii oribile la care s-au dedat autorităţile de stat şi de partid
sovietice represive în „lupta” cu Biserica şi credinţa creştină ortodoxă. Din aceleaşi
documente cititorul poate desluşi pierderile umane şi materiale imense provocate
Bisericii, culturii şi spiritualităţii noastre naţionale, în ultimă instanţă prin numeroasele abuzuri şi prin politica ateistă vulgară, declanşate de partidul comunist şi
autorităţile sovietice în această perioadă, politică ce s-a soldat cu confiscări masive
de proprietăţi ecleziastice, cu închiderea a sute de biserici şi a zeci de mănăstiri, cu
nimicirea patrimoniului spiritual şi cultural (monumente istorice, biblioteci, cărţi,
icoane şi alte obiecte de cult bisericesc), cu persecutarea în masă a enoriaşilor şi a
clerului. Bineînţeles, numai o lectură atentă şi serioasă a întregului volum poate să-l
facă pe cititor să-şi formeze o imagine clară despre întreaga dramă prin care a trecut
nu numai Biserica, dar şi marea majoritate a populaţiei de credincioşi ortodocşi
în această perioadă. Volumul oferă această posibilitate din plin. Trebuie remarcat
şi faptul că fiecare din documentele incluse în volum sunt însoţite de substanţiale
note explicative şi comentarii care vin să întregească înţelegerea şi reprezentările
noastre despre conţinutul şi mesajul informativ al acestor izvoare. Volumul se încheie printr-o serie de anexe, care cuprind şi transcrierile diferite ale numelor de
mănăstiri din Moldova în documentele istorice provenite din instanţele de stat şi
ecleziastice, cu un indice de nume şi altul – geografic, şi o listă de abrevieri, care
înlesnesc lectura şi înţelegerea informaţiei volumului.
Volumul al II-lea, care a văzut lumina tiparului la aceeaşi editură, în 2010,
cuprinde următoarea perioadă (1953-1960) a istoriei Bisericii Ortodoxe din Moldova, care se deschide printr-un studiu introductiv „Ortodoxia în Moldova: scurt eseu
istoric (1953-1960)” (p. 43-87), în care cercetătorul distinge două probleme de bază
pe care încearcă să le elucideze în baza vastului material documentar inedit provenit din numeroase arhive şi depozite de materiale ţinute sub şapte lacăte, purtând
girul „Strict secret”. În primul dintre cele două aspecte ale studiului introductiv este
urmărită evoluţia Bisericii Ortodoxe din Moldova în raporturile sale cu Biserica
Ortodoxă Rusă, pe de o parte, şi autorităţile de stat şi de partid comunist, locale şi
centrale, pe de altă parte, din care lesne se desprinde concluzia că, după moartea
lui I. V. Stalin, nu s-a produs ameliorarea situaţiei Bisericii Ortodoxe, a clerului şi
în dreptul de libertate a conştiinţei a majorităţii ortodoxe a populaţiei, şi că pretinsa
„renaştere” a Bisericii în prima perioadă hruşciovistă nu s-a produs, ba mai mult,
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după cum arată istoricul Valeriu Pasat în cea de-a doua parte a studiului introductiv
Воинствующее безбожие” Хрущёва: молдавский ответ (1958-1960) / Ateismul
militant” al lui Hruşciov: replica moldovenească (1958-1960), condiţiile în care îşi
desfăşura activitatea Biserica Ortodoxă s-au înăsprit şi mai mult: s-au înteţit persecuţiile contra clerului, s-au închis numeroase biserici şi mănăstiri, se impun tot mai
multe interdicţii ş.a. Rezultatele acestei politici a comunismului fără de Dumnezeu
au avut urmări dezastruoase nu numai pentru Biserică, dar şi pentru întreaga societate, pentru temeiurile cultural-spirituale ale fiinţei noastre naţionale. După studiul
introductiv urmează acelaşi compartiment privind cadrul arheografic în care a fost
realizată publicarea documentelor cu explicaţiile de rigoare (p. 88-90). La fel ca şi
în volumul 1, cel mai mare spaţiu în volumul 2 este rezervat documentelor istorice
în număr de 353 (p. 91-895), care sunt alese cu deosebită rigurozitate şi care reflectă, în toată plinătatea lor, realităţile din Biserica Ortodoxă din RSS Moldovenească
în anii 1953-1960. Volumul al 2-lea de asemenea este înzestrat cu un interesant
material ilustrativ, care include fotocopii de documente şi de portrete ale unor înalţi
demnitari ai Bisericii Ortodoxe Ruse, inclusiv şi ai celei din Moldova şi poze ale
unor demnitari de stat, prin care s-au exercitat relaţiile dintre Stat şi Biserică.
Volumul mai include trei anexe (p. 896-917), în care este prezentată o listă
cronologică a închiderii mănăstirilor din Moldova între anii 1946-1962, un registru
de averi ale Casei Arhiereşti din Chişinău, din 1 ianuarie 1953, precum şi extrase
din dosarul personal al împuternicitului de stat în probleme de activitate a Bisericii
Ortodoxe din Moldova – A. I. Oleinik, întocmit în iunie 1953. Volumul al 2-lea de
asemenea este înzestrat cu un indice de nume şi altul – geografic, precum şi o listă
de abrevieri.
Volumul al 3-lea şi al 4-lea , apărute în anii 2011 şi, respectiv, 2012, cuprind
perioadele 1961-1975 şi 1976-1991şi includ, de asemenea, temeinice studii introductive şi documente istorice prin care de fapt este dezvăluit amestecul brutal al
autorităţilor de partid şi de stat sovietice în treburile structurilor Bisericii Ortodoxe
locale (episcopie şi biserici), fiind de fapt demascată politica făţarnică a tezei constituţionale privind despărţirea Bisericii de stat, politică, care pe parcursul acestei
perioade a adus la un dezastru total în Biserică: destrugerea complexelor monastice, închise în perioadele precedente; nimicirea valorilor culturale şi, ceea ce a
fost mai grav, degradarea spiritului moral al populaţiei. Urmările acestor politici se
resimt puternic până astăzi.
În totalitatea lor, cele 4 volume, care întrunesc peste 3 mii de pagini, pregătite şi publicate de Valeriu Pasat, constituie o valoroasă contribuţie la cunoaşterea
realităţilor din RSS Moldovenească în anii ’40-’90 ai sec. al XX-lea, şi mai ales la
cercetarea evoluţiei Bisericii Ortodoxe din Moldova în componenţa Bisericii Ortodoxe Ruse, în raporturile ei cu autorităţile de stat şi de partid sovietice. Alături de
studiile publicate anterior, lucrarea «Православие в Молдавии: власть, церковь,
верующие» deschide noi orizonturi de cunoaştere şi reconstituire a întregului tablou al atrocităţilor şi fărădelegilor la care a fost supusă populaţia din Moldova în
perioada de ocupaţie sovietică.
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Dacă aceste cercetări şi ediţii de documente au abordat anumite aspecte ale calvarului prin care a trecut populaţia acestui ţinut după 28 iunie 1940 cum ar fi: exodul
în număr mare peste Prut, mai ales al păturilor intelectuale, al administraţiei şi clerului; represaliile şi deportările declanşate în primul an de putere sovietică; constrângerile, deportările şi colectivizarea forţată care au urmat după cel de-al Doilea Război
Mondial, foametea organizată, relaţiile dintre Biserică şi stat ş.a., apoi în studiul monografic de proporţii impunătoare, apărut în 2011 la editura Cartier din Chişinău RSS
Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953) (684 p.), autorul cuprinde perioada
cea mai complicată şi cea mai grea pentru populaţia RSS Moldoveneşti, cea stalinistă.
Acest tratat reprezintă doar o parte, ce-i drept, una dintre cele mai importante, a unui
alt proiect istoriografic de anvergură „…de investigare a istoriei Republicii Moldoveneşti în perioada sovietică”, care, conform celor arătate de autor „...va cuprinde o
perioadă de 70 de ani cu începere din momentul creării autonomiei moldoveneşti în
cadrul RSS Ucrainene (1924) până la dezintegrarea URSS...”.
De astă dată Valeriu Pasat, pornind de la imensele sale acumulări de documente depistate în numeroase arhive, inclusiv cele KGB-iste, în studiul monografic
arătat mai sus îşi propune să cerceteze, sub toate aspectele principale, evenimentele
şi evoluţia RSS Moldoveneşti de la sfârşitul lui iunie 1940 până la moartea dictatorului bolşevic I. V. Stalin în martie 1953.
Şi de această dată autorul şi-a atins întru totul scopul urmărit, realizând un
studiu monografic de excepţională valoare ştiinţifică. Privită în ansamblu lucrarea
are o structură, în opinia noastră, bine chibzuită, materia fiind compartimentată în
raport direct cu problemele centrale investigate. După o Introducere, în care sunt
formulate sarcinile şi este analizată critic istoriografia sovietică şi post-sovietică
din Moldova (p. 7-14), prezintă fondurile de arhivă, de altfel deosebit de numeroase şi variate (p. 14-18), din care a depistat documentele puse la temelia studiului
monografic, Valeriu Pasat trece la examinarea concretă a problemei, recurgând în
acest scop la divizarea lucrării în 9 capitole, structurate la rândul lor de la 2 până la
5 paragrafe, care se completează reciproc.
În capitolul I – RSS Moldovenească în anii celui de-al Doilea Război Mondi
al – sunt abordate şi prezentate, în opinia noastră, echidistant, asemenea aspecte ca
intrarea Armatei Roşii în Basarabia, dezmembrarea acesteia în urma instituirii RSS
Moldoveneşti la 2 august 1940, instalarea structurilor de stat şi de partid sovietice,
declanşarea primului val de persecuţii, deportări, deposedări şi confiscări de avere,
„samavolniciile” cadrelor de conducere de diferite niveluri aduse în mare parte din
RASS Moldovenească şi alte regiuni ale Uniunii Sovietice ş.a. Prin materiale documentare concludente, autorul încearcă şi, în mare parte reuşeşte, să urmărească atent,
luând în considerare atât materialele documentare sovietice, cât şi cele de provenienţă
românească, situaţia populaţiei sub diferite aspecte în timpul războiului şi dezastrul
care s-a dezlănţuit mai ales în mersul contraofensivei armatei sovietice în primăvara
şi vara anului 1944, când au fost provocate mari pierderi materiale şi umane, precum
şi primele „transformări” după reinstaurarea regimului sovietic în RSS Moldovenească însoţit de evenimente care au avut urmări dintre cele mai grele pentru majoritatea
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populaţiei, care a fost constrânsă să suporte impozite grele, să plece la munci forţate,
să simtă adevărata faţă a regimului comunist, exercitat prin numeroasa armată de
funcţionari şi funcţionăraşi aduşi din diferite regiuni ale Rusiei şi Ucrainei, făcând să
se producă foarte repede o ruptură adâncă între băştinaşi şi autorităţile sovietice ş.a.
În capitolul al II-lea, intitulat Structurile de partid şi de stat şi cadrele de con
ducere, este examinată problema completării structurilor de stat, de partid, ale întreprinderilor şi altor instituţii. În vizorul autorului se află o structură superioară de partid numită Biroul CC al PC(b)U pentru RSSM, care realiza, de la Moscova, planurile
de sovietizare grabnică a RSS Moldoveneşti fără cunoaşterea reală a situaţiei de pe
loc şi fără să ţină cont de semnalele şi de opinia multor oameni, care îşi exprimau
prin scrisori şi demersuri indignarea şi nemulţumirea faţă de noii stăpâni, instalaţi în
structurile superioare de partid şi de stat şi în verigile lor judeţene şi raionale. Sunt
de asemenea serios analizate organele Securităţii de stat ca instrument de constrângere şi de control asupra stării de spirit a societăţii, a luptei cu aşa-numitele elemente
antisovietice. După care este cercetat alt grup masiv de cadre ale organelor de stat,
numite de autor nomenclaturiste, care, în primii ani de după război erau aduse din diferite regiuni ale URSS. Pe lângă faptul că multe dintre aceste cadre aveau o pregătire
slabă, comiteau numeroase abuzuri, delapidări, îşi însuşeau bunuri confiscate de la
localnici, nu cunoşteau limba şi tradiţiile băştinaşilor, nereuşind să stabilească relaţii,
să comunice cu populaţia, fiind lipsiţi de tact şi har în relaţiile cu oamenii din partea
locului. Ceea ce a determinat instanţele superioare sovietice să ia cursul spre „autohtonizarea” cadrelor – proces anevoios în condiţiile exodului enorm de intelectuali
basarabeni peste Prut, ale deportărilor şi persecuţiilor în masă a acestora.
În capitolul al III-lea Foametea postbelică autorul reia un subiect dezbătut în
ştiinţa istorică mai bine de două decenii, la care autorul vine cu informaţii inedite,
cu analize profunde ale cauzelor şi urmărilor tragediei prin care a trecut populaţia
autohtonă în anii de secetă cumplită şi foamete declanşată mai mult de măsurile
excesive ale autorităţilor de colectare şi predare a cerealelor la stat decât de seceta
din 1946-1947 cu urmările sale grave.
Capitolul IV intitulat Satul moldovenesc: de la „deschiaburire” la comasarea
colhozurilor este dedicat problemei agrare în noua republică unională sovietică. Or, ca
şi în restul Uniunii Sovietice, în Moldova trebuia efectuată revoluţia socialistă în agricultură prin cooperarea ţărănimii sărace şi mijlocii în gospodării agricole colective,
care, prin înzestrarea cu tehnica agricolă, trebuia să aibă un randament mult mai mare
şi să uşureze munca ţăranilor. Ca şi pretutindeni în URSS, s-a recurs la aceleaşi metode
de constrângere şi de lichidare a chiaburilor şi a oamenilor înstăriţi prin deportări în
număr mare, ale celor mai buni gospodari şi fruntaşi ai satelor în Siberia şi alte regiuni
îndepărtate ale URSS prin aşa-numita Operaţiune „Iug”/„Sud”. Autorul aduce numeroase documente, fapte, cifre care dezvăluie un tablou sinistru al satelor basarabene în
timpul foametei, deportărilor şi colectivizării în primii ani de după război.
Un alt aspect central al proceselor care aveau loc în Moldova sovietică în anii
postbelici este examinat în capitolul V – Etapa iniţială a industrializării. După cum
încearcă să arate autorul, această fază iniţială a industrializării trebuia efectuată
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în corespundere cu prescripţiile programului partidului comunist-bolşevic de pe
principii socialiste. În lipsa unor mijloace necesare pentru construirea de noi întreprinderi, dar şi fără să se ţină cont de specificul economic al regiunii, era efectuată
în mare parte prin jecmănirea excesivă a ţărănimii, prin aducerea de cadre muncitoreşti din Est în condiţiile când mii de tineri şi tinere din RSSM erau forţaţi să plece
la munci necalificate în mare parte, în adâncurile URSS. Sunt examinate, în baza
unui spectru larg de izvoare, procesele etno-demografice, structurale şi culturale
din oraşele republicii la etapa iniţială a industrializării.
Capitolul al VI-lea – Intelectualitatea veche şi nouă – este dedicat problemelor
dificile legate de insuficienţa de cadre şi dezvoltarea învăţământului superior. Este
arătat procesul contradictoriu de formare a noii intelectualităţi provenite din rândurile
ţărănimii şi muncitorilor, conflictul dintre puţinii intelectuali de formaţie românească
cu cei aduşi din RASS Moldovenească şi alte regiuni ale URSS, precum şi tendinţa
autorităţilor de partid şi de stat de a controla şi de a dirigui activitatea intelectualilor
prin formarea Uniunilor de creaţie şi ştiinţă, încheind procesul combaterii eterodoxiei
prin sovietizare, adică îndoctrinarea şi dogmatizarea lor ideologică comunistă.
Un alt domeniu care trebuia supus unui riguros control al statului în efortul
său de luptă cu ideologia „burgheză” şi efectuarea transformărilor socialiste a fost
şcoala şi reeducarea de pe principii comuniste a întregii populaţii, aspect examinat în capitolul al VII-lea – „Cultura – în mase!” Învăţământul şi propaganda. În
centrul atenţiei se află asemenea aspecte ca reorientarea şcolii şi învăţământului pe
un nou făgaş al transformărilor şi ideologiei comuniste, precum şi procesul de pregătire a cadrelor didactice care, în ciuda unor eforturi, continua să fie slab pregătit.
În capitolul al VIII-lea este examinată una dintre cele mai acute probleme –
Dezvoltarea naţională şi relaţiile interetnice. Autorul distinge trei aspecte principale: identitatea naţională românească, „autohtonizarea” şi contradicţiile moldo-ruse,
problemele minorităţilor naţionale pe care autorităţile de partid şi de stat sovietice
încearcă să le rezolve, să le ajusteze la noile condiţii prin îndoctrinare, ideologizare,
prin promovare forţată a doctrinei staliniste de „popor moldovenesc” cu trăsăturile
sale distincte în raport cu naţiunea română.
Ultimul capitol, al IX-lea – Ateismul de stat şi realităţile religiozităţii popu
laţiei – examinează câteva aspecte legate de promovarea noii ideologii comuniste,
a cărei parte componentă era şi ateismul de stat. Or, în Basarabia noile autorităţi
au constatat că marea majoritate a populaţiei era religioasă, funcţionau numeroase
mănăstiri, biserici ortodoxe, activau alte culte religioase, care în scurtă vreme trebuiau în mare parte lichidate, iar masele reorientate, reeducate în spiritul concepţiilor ateiste. O altă problemă, pe care au încercat s-o rezolve autorităţile în perioada
examinată în cuprinsul monografiei este cea de combatere a sectarismului religios,
chiar şi prin metode de constrângere radicală cum ar fi deportarea, în 1951, a numeroşi membri ai sectelor prin Operaţiunea „Sever”/„Nord”.
În final, autorul vine cu o interesantă Încheiere care depăşeşte într-un fel nivelul cercetărilor atinse în cele nouă capitole şi care trebuie văzută ca o deschidere
spre alte cercetări de viitor.
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Volumul poartă un caracter concret istoric şi este înzestrat cu numeroase referinţe la surse publicate şi mai ales inedite de arhivă şi la literatură de specialitate,
cu o listă de abrevieri, un interesant set de materiale ilustrative din epocă care întregesc imaginile lăsate de textul propriu-zis al lecturii volumului, indice de nume şi
indice de denumiri geografice. Deşi monografia abundă în nume de persoane concrete din structurile de partid şi de stat sovietice, perceperea imensei materii a lucrării este facilitată de notele biografice de la subsol, care permit chiar şi cititorului
de rând să-şi facă o reprezentare clară despre realităţile descrise, despre persoanele
implicate în diversele activităţi din RSS Moldovenească în perioada stalinistă.
Cu toate că această din urmă monografie nu este lipsită de unele neajunsuri
şi pe ici-colo mai păstrează formule depăşite cum ar fi „Basarabia, teritoriu alipit”
„popor moldovenesc”, „legităţi de constituire şi dezvoltare a sistemului totalitar stalinist”, ea reprezintă o mare realizare a şcolii de istorie din Chişinău, în care se încearcă
radiografierea dramei prin care a trecut RSS Moldovenească în perioada stalinistă.
Prin aceste lucrări, care întrunesc documente şi studii de importanţă primordială, istoricul Valeriu Pasat a adus o contribuţie deosebit de importantă la cercetarea
unui larg spectru de probleme de istorie a meleagului nostru între anii 1940 şi 1991.
Deşi a ocupat mai multe posturi de stat, în viziunea noastră Valeriu Pasat,
ajuns la frumoasa vârstă de 60 de ani, s-a manifestat în primul rând ca om de ştiinţă,
ca cercetător de prim rang în ştiinţa academică din Republica Moldova. Decernarea
Premiului Naţional al Republicii Moldova şi alegerea ca membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei constituie o recunoaştere a valorii sale şi aportului său la
cercetarea uneia dintre cele mai întunecate perioade din istoria spaţiului dintre Prut
şi Nistru, situat ca şi cu secole în urmă, conform spuselor marelui cronicar, Grigore
Ureche „în calea tuturor răutăţilor”.
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Vasile BAHNARU*1

CONSIDERAŢII DESPRE OMUL ŞI SAVANTUL
VALERIU PASAT

C

ând vine vorba de acad. Valeriu Pasat, îmi revin în memorie versurile lui
George Topâceanu „Zboară veşti contradictorii, // Se-ntretaie ştirile...”,
întrucât despre Domnia Sa într-adevăr pot fi formulate opinii dintre cele mai contrastante. Astfel, unii „binevoitori” îl acuză pe Valeriu Pasat de promotor al ideologiei comuniste în studiul istoriei, de atitudine filorusă şi chiar de spionaj în favoarea
Rusiei. În cele ce urmează nu sunt tentat să combat calomniile lansate la adresa
dlui Valeriu Pasat, ci să evidenţiez meritele sale de cercetător pasionat şi obiectiv
al perioadei sovietice din istoria noastră, fapt ce reduce la zero toate insinuările
enumerate anterior. Aşadar, în rândurile ce urmează nu vom insista asupra omului
politic Valeriu Pasat şi ne vom axa atenţia asupra importanţei studiilor elaborate de
academicianul Valeriu Pasat în problema istoriei Republicii Moldova în perioada
sovietică şi asupra omului cetăţii Valeriu Pasat.
În primul rând, fără a face incursiuni enciclopedice în raport cu biografia şi
activitatea ştiinţifică a lui Valeriu Pasat, constatăm că acesta se manifestă drept un
om corect, afectuos, amabil şi mărinimos. Pe parcursul anilor s-a manifestat ca un
generos donator de carte, oferind cu titlu gratuit literatură artistică şi ştiinţifică unor
biblioteci publice şi universitare din Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat. S-a impus şi în
calitate de excelent organizator de expoziţii tematice (a se vedea: expoziţiile „Moldova în epoca stalinistă”, „Viaţa în gulag a Eufrosiniei Kersnovski”), în calitate de
conferenţiar public, evidenţiindu-se prin competenţă ştiinţifică şi prin profunzimea
prelegerilor sale, dar mai ales în calitate de redutabil recenzent al tezelor de doctor
şi doctor habilitat în istorie şi de conducător sau consultant pentru doctoranzi şi
postdoctoranzi care elaborează teze de doctor sau de doctor habilitat în istoria contemporană a Republicii Moldova.
Cu toate acestea, făcând abstracţie de preocupările politice şi sociale ale academicianului Valeriu Pasat, există probe irefutabile că acesta s-a afirmat plenar în
domeniul studierii istoriei postbelice a Basarabiei, manifestându-se ca un savant
corect, obiectiv, intransigent dar, totodată, binevoitor şi generos cu cei care muncesc alături, ghidaţi de ideea de a face cercetări ştiinţifice autentice.
În cazul în care intenţionăm să precizăm spectrul intereselor ştiinţifice ale
academicianului Valeriu Pasat, suntem puşi în situaţia de a constata că aria preocupărilor sale ştiinţifice este suficient de variată şi se extinde asupra unor probleme
* Vasile Bahnaru – doctor habilitat în filologie, profesor universitar, director al Institutului de
Filologie Română „B.P. Hasdeu”, mun. Chişinău. E-mail: bahnaru@gmail.com
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de importanţă majoră pentru istoria contemporană a Basarabiei – sovietizarea Moldovei postbelice dintre Nistru şi Prut, mecanismul metodelor violente şi represive,
aplicat populaţiei de către regimul totalitar comunist, deportările staliniste, destinul
Bisericii şi al clericilor basarabeni supuşi persecuţiilor şi exterminării în masă etc.
Prin urmare, domeniul preocupărilor ştiinţifice ale dlui Valeriu Pasat se axează pe
două direcţii fundamentale de cercetare a istoriei noastre contemporane care, până
în 1990, fie erau interpretate tendenţios, prin prisma ideologiei comuniste, în istoriografia sovietică, fie erau interpretate ca fiind tabu şi nu se abordau în studiile de
istorie: evoluţia social-economică, administrativă, politică, culturală şi spirituală
a Republicii Moldova în mediul regimului stalinist; – evoluţia relaţiilor dintre putere, Biserică şi enoriaşi în RSS Moldovenească. Tocmai din aceste considerente
Valeriu Pasat s-a mobilizat şi concentrat pe ideea de a identifica soluţia pentru mai
multe probleme de istorie contemporană necunoscute, controversate şi excluse de
autorităţi, pentru o perioadă mare de timp, din orizontul de cercetare al istoricilor.
Şi numai după prăbuşirea imperiului sovietic, istoricii au reuşit să beneficieze de
acces relativ liber la cele mai multe arhive naţionale şi internaţionale, aşa încât
documentarea minuţioasă şi valorificarea unui număr considerabil de documente
le-au permis istoricilor să studieze unele probleme de importanţă maximă pentru
istoria Moldovei sovietice din anii ’40-’90 ai secolului al XX-lea. În această ordine
de idei, academicianul Valeriu Pasat este un favorit al destinului, întrucât i s-a oferit
ocazia de a beneficia de cele mai importante arhive ex-sovietice şi ca urmare a avut
posibilitatea de a-şi concentra toată atenţia asupra studierii aprofundate a perioadei
postbelice, a perioadei „stalinismului târziu” şi a consecinţelor acestuia asupra formării şi evoluţiei evenimentelor în RSSM. Valeriu Pasat a studiat pentru prima dată
în istoriografia noastră deportările staliniste din Basarabia din perioada de până la
cel De-al Doilea Război Mondial şi din perioada postbelică. Profitând de documente inedite de arhivă, valorificate, de cele mai multe ori, pentru prima dată, el a
reuşit să identifice în ansamblu şi în profunzime mecanismele deportărilor şi metodele de realizare a acestora, ansamblul de acţiuni ale tuturor pârghiilor sistemului
represiv sovietic etc. Ca urmare a investigaţiilor de arhivă şi a analizelor realizate,
laboriosul cercetător a reuşit să cuantifice numărul locuitorilor din Basarabia deportaţi în teritoriile îndepărtate ale Rusiei, fiind preocupat de asemenea de destinul
deportaţilor – condiţiile de detenţie, înstrăinarea, revenirea la baştină în perioada
destalinizării. Valorificarea problemei deportărilor constituie un suport solid pentru
inaugurarea unor noi direcţii de cercetare şi serveşte în calitate de fundament teoretico-ştiinţific consistent pentru elaborarea unor noi concepţii, interpretări şi pentru
identificarea unui larg spectru de probleme politice, social-economice, culturale şi
spirituale care nu au fost cercetate sau au fost interzise de a fi studiate în perioada
de existenţă a RSS Moldoveneşti. Academicianului Valeriu Pasat îi revine primordialitatea de a fi primul dintre istoricii noştri care a examinat profund, minuţios şi
obiectiv formarea structurilor politice şi a celor represive din RSSM în perioada
stalinistă, relaţia conducerii RSSM cu Moscova, metodele şi practica administrării
republicii, distrugerea vechilor structuri şi a relaţiilor social-economice, producerea
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artificială a unor calamităţi sociale – foametea din perioada 1946-1947 şi colectivizarea, fapt ce a permis autorului să elucideze esenţa, conţinutul şi consecinţele
perioadei staliniste din istoria RSS Moldoveneşti în anii 1940-1953. Mai mult decât
atât, academicianul Valeriu Pasat a iniţiat un vast proiect ştiinţific de investigare a
istoriei, reprezentând esenţa întregii existenţe a Moldovei sovietice în cadrul sistemului general sovietic, perioadă în care s-a produs sovietizarea şi comunizarea Basarabiei, prin transformarea radicală a vieţii politice, economice, sociale şi culturale
în conformitate cu preceptele sistemului sovietic.
O accentuată valoare ştiinţifică de pionierat o are şi studierea reacţiei populaţiei la acţiunile puterii, modul de viaţă al populaţiei rurale şi urbane în condiţiile
colectivizării şi industrializări, formarea şi activitatea intelectualităţii naţionale, relaţiile etnice şi contradicţiile interetnice. Academicianului Valeriu Pasat îi aparţine
primatul şi în cercetarea istoriei Ortodoxiei în RSS Moldovenească, acestei probleme
autorul consacrând patru volume de documente publicate, care însumează zeci de mii
de mărturii de arhivă şi care oferă viitorilor cercetători posibilitatea de a elabora noi
studii ştiinţifice asupra istoriei Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. De altfel,
analizând situaţia Bisericii sub regimul comunist, Valeriu Pasat, făcând uz de numeroase documente de arhivă, reuşeşte să depăşească caracterul unilateral al unor studii
consacrate acestei probleme şi să elaboreze importante şi originale lucrări ştiinţifice.
Pentru a ne crea o imagine de ansamblui asupra activităţii de savant a academicianului Valeriu Pasat propunem să enumerăm cele mai importante studii elaborate de Domnia Sa pe parcursul activităţii sale ştiinţifice: 1) Pagini dificile din
istoria Moldovei. 1940-1950. Moscova, 1994 (în limba rusă); 2. Asprul adevăr
al istoriei: Deportările de pe teritoriul RSSM în anii ‘40-’50, Moscova, 1994 (în
limba rusă), Chişinău, 2000, (în limba română); 3. Calvarul: Documentarul depor
tărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti. 1940-1950, Moscova, 2006 (în română);
4. Care-i preţul unei vieţi de om (Memorii şi desene din anii de gulag stalinist ale
Eufrosiniei Kersnovski), Moscova, 2006 (în limba rusă); 5. Ortodoxia în Moldova.
Autorităţile, Biserica, credincioşii (patru volume), Moscova, 2010-2012 (în limba rusă), cuprinzând numeroase documente unice pe această temă, referitoare la
anii 1940-1991 (circa 4.000 de pagini); 6. RSS Moldovenească în epoca stalinistă.
1940-1953, Chişinău, 2011 (panoramă documentară a istoriei recente a Republicii
Moldova); 7. Ortodoxia şi puterea sovietică (în tipar) şi 8. File inedite din viaţa şi
fapta lui Constantin Stere (ambele în curs de apariţir) etc.
În calitate de editor şi responsabil de ediţie, în anul 2008 a fost invitat de
preşedintele Consiliului Europei să facă prezentarea cărţii Care-i preţul unei vieţi
de om, declarată cea mai bună carte în Rusia a anului 2007, la categoria „Memorii”.
Astfel, Valeriu Pasat a avut ocazia ca, la cel mai înalt şi mai prestigios for european,
în prezenţa unor politicieni de seamă şi a unor savanţi notorii, să relateze succint
istoria noastră din a doua jumătate a secolului al XX-lea, prin prisma unei cărţi
scrise şi ilustrate de o distinctă personalitate basarabeană, Eufrosinia Kersnosvki,
lucrare ce este percepută, de către specialişti, ca un fenomen al culturii europene. În
2009, la Milano, a văzut lumina tiparului o ediţie a acestei cărţi în limba italiană; iar
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în prezent se pregătesc pentru tipar versiunile în germană şi în engleză ale acestei
neobişnuite cărţi.
Este important să menţionăm că cele peste 80 de lucrări ale lui Valeriu Pasat
se bazează pe un număr impresionant de documente, sintetizate şi comentate,
cercetătorul valorificând în ultimii 20 de ani mii de documente inedite din peste 20
de arhive din Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, România, Kazahstan,
Uzbekistan, Bulgaria, Ungaria, Austria, Germania, Franţa etc. Pubică articole
şi studii în prestigioase reviste de specialitate de la Chişinău, Kiev, Moscova,
Bucureşti (inclusiv în revista „Academica” – publicaţie ştiinţifică a Academiei
Române, precum şi în revista de prestigiu şi de largă popularitate „Historia”).
Cărţile academicianului Valeriu Pasat au fost distinse cu diverse premii şi diplome la târgurile internaţionale de carte din Chişinău, Moscova, Strasbourg (2007, 2011,
2012), iar autorul lor este laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova (2012).
Fiind în posesia unor inedite surse istorice de arhivă, academicianul Valeriu
Pasat a reuşit să aprofundeze mai multe aspecte din istoria RSS Moldoveneşti. În
această ordine de idei se impune în mod special studiul monografic fundamental Cal
varul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti. 1940–1950,
esenţa acestuia constând în cercetarea problemelor despre situaţia social-economică,
politică şi spirituală din perioada de după formarea la 2 august 1940, a RSS Moldoveneşti, motiv pentru care vom stărui în mod deosebit asupra acestuia. Studiul se remarcă prin cuprinzătoarea introducere, în care autorul prezintă, făcând uz de importante
surse documentare, dezastrul deportărilor sovietice, insistând în mod special asupra
suportului ideologic şi mecanismului practic de realizare a terorii după lovitura de stat
din 25 octombrie/7 noiembrie 1917. O importanţă deosebită prezintă concluzia autorului conform căreia în societatea sovietică legea n-a constituit niciodată un obstacol
insurmontabil pentru abuzurile puterii oficiale. Mai mult, legile sovietice justificau
persecuţiile şi represiunile politice, toate acestea fiind secundate în mod obligatoriu
de violenţă şi execuţii, întrucât numai în acest mod putea fi menţinut regimul torţionar
sovietic. Documentele de arhivă demonstrează cu lux de probe irefutabile că represiunilor totalitarismului sovietic au fost supuşi reprezentanţi ai tuturor categoriilor
sociale, profesiunilor, vârstelor, naţionalităţilor şi confesiunilor, diferenţa constând
doar în numărul acestora. Structurile puterii de stat şi de partid, deşi formal activau
în numele constituţiei, în realitate erau organizatorii, promotorii şi executorii acestor
abuzuri şi ilegalităţi, care se realizau în numele unui ideal utopic de construire a unei
„societăţi noi”. Această experienţă acumulată de autorităţile sovietice în domeniul
persecuţiei şi represiunii a fost aplicată în totalitate şi pe teritoriile anexate la URSS
în urma tratatului Ribbentrop–Molotov, inclusiv în spaţiul basarabean al RSS Moldoveneşti. În acest context lucrarea în cauză se singularizează prin definirea naturii,
locului şi rolului, inclusiv a particularităţilor specifice ale deportărilor din RSSM în
regiunile îndepărtate ale URSS.
În definitiv, acest studiu monografic este elaborat în baza unui amplu şi variat
material documentar inedit, identificat de autor în 16 arhive centrale şi regionale –
din Chişinău, Moscova, Siberia, Kazahstan şi Uzbekistan.
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Pe baza materialelor de arhivă este elaborată şi lucrarea Eufrosinia Kersno
vski. Care-i preţul unei vieţi de om, apărută la Moscova în 2006 (856 p.), care
reprezintă un document ce reflectă, prin viziunea unei persoane deportate, calvarul,
patimile şi insulltele, prin care au trecut sutele de mii de oameni oneşti. Este vorba
de memoriile basarabencei Eufrosinia Kersnovski, care, după ani de gulag şi detenţie, a aşternut pe hârtie, pe cât a fost posibil, întreaga sa „epopee” de suferinţe,
chin şi umilinţă. Meritul academicianului Valeriu Pasat la elaborarea acestei cărţi
constă în faptul că a reuşit să pregătească pentru tipar această monumentală operă
memorialistică ce prezintă o panoramă zguduitoare a vieţii deosebit de aspre şi
dure din „arhipelagul gulag” şi s-o facă cunoscută pblicului larg, însoţind-o cu un
competent, profund şi amplu studiu introductiv, inclusiv cu indice de nume de persoane şi geografice. Opera Eufrosiniei Kersnovski a devenit cunoscută publicului
larg la începutul anilor 90 ai secolului al XX-lea, ediţia întrunind calităţile unei
excepţionale realizări editoriale prin faptul că reproduce în întregime cele peste
2  mii de pagini de caiet cu desenele autoarei, în condiţii grafice deosebite. Studiul
introductiv, semnat de Valeriu Pasat (p. 7-10), radiografiază fenomenul deportărilor
din anii ’30-’50 din URSS şi RSS Moldovenească.
Un loc distinct în activitatea ştiinţifică a istoricului Valeriu Pasat revine
studiilor consacrate Bisericii Ortodoxe din RSS Moldovenească în condiţiile politicii de stat şi de partid ateiste vulgare şi a imixtiunii brutale a autorităţilor de
stat, structurilor de forţă şi de coerciţie – NKVD şi KGB. Această imensă muncă
iniţiată de Valeriu Pasat în numeroase arhive din Republica Moldova, Rusia şi
România a condus la identificarea unui mare număr de documente şi materiale
privind activitatea Bisericii Ortodoxe din RSSM, trecută din componenţa Bisericii Ortodoxe Române în componenţa Bisericii Ortodoxe Ruse şi sub jurisdicţia
Patriarhului întregii Rusii. Muncii titanice, intense şi vaste asupa acestei probleme autorul i-a consacrat circa 20 de ani, acumulând de-a lungul timpului un
imens material documentar, care reflectă, din cele mai diverse aspecte, evoluţia
Bisericii Ortodoxe din RSSM din 1940 până în 1991. În aceste condiţii, prolificul
istoric Valeriu Pasat a realizat o cercetare şi o analiză riguroasă asupra tuturor
problemelor legate de viaţa religioasă din RSSM, prezentând minuţios în acest
scop, suferinţele, dar şi dârzenia multor credincioşi, ale preoţilor şi ale clerului
bisericesc şi mănăstiresc şi, în mod special, raporturile dintre autorităţile de stat
şi structurile ecleziastice locale şi centrale. Drept rezultat, autorul a elaborat patru
volume masive de documente istorice privind această problematică, volumele
respective corespunzând, sub aspect cronologic, principalelor etape, prin care s-a
văzut nevoită să supravieţuiască cu mare dificultate Biserica Ortodoxă din RSS
Moldovenească (1940-1991).
Tot în această ordine de idei, merită să fie remarcat încă un moment de importanţă primordială pentru activitatea ştiinţifică a academicianului Valeriu Pasat:
studiile şi culegerile sale de documente de arhivă reprezintă nu numai o valoare ştiinţifică indubitabilă, ci şi un suport documentar inestimabil pentru viitoare studii de
sinteză asupra istoriei noastre. Totodată, fiind familiarizat cu activitatea ştiinţifică
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a dlui Valeriu Pasat în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mă impresionează
profunzimea gândirii lui asupra problemelor fie cu caracter istoric, fie de natură
general ştiinţifică.
Este absolut neesar, în opinia noastră, să readucem în discuţie încă un aspect
important din activitatea ştiinţifică şi social-politică a academicianului Valeriu Pasat. În primul rând, ţinem să reamintim că după studiile de licenţă (1982), urmează
doctoratul la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a URSS din Moscova
(1982-1987), iar în 1994 studiază la Academia Diplomatică din Federaţia Rusă, şi
ca urmare în 1988 susţine teza de doctor în istorie şi cea de doctor habilitat în 1996,
la scurt timp devenind membru-corespondent (2001) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2010). În 1993, este antrenat în cariera diplomatică, fiind
desemnat ambasador al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, iar prin cumul şi în
Finlanda şi Kazahstan (1994-1997). Deţine funcţii importanteîn guvernul Republicii Moldova: ministru al apărării (1997-1999), ministru al Securităţii Naţionale
(1999-2000), director al Serviciului de Informaţii şi Securitate (2000-2001). Merită toată atenţia să reamintim aici importanţa reformei pe care a realizat-o Valeriu
Pasat în structura organelor Securităţii Naţionale, Ministerul Securităţii Naţionale
fiind transformat în Serviciu de Informaţii şi Securitate (SIS), în acest process de
reformare a structurii respective beneficiind de consilierea unor colegi din unele
ţări şi în primul rând a celor din România. Ar fi inadmisibil să nu evidenţiem încă o
calitate meritorie a omului Valeriu Pasat: modestia lui devenită proverbială. Astfel,
după realizarea reformei în SIS, s-a dispus avansarea lui Valeriu Pasat în gradul de
general, fiind perfectate, în acest sens, o hotărâre specială de Guvern şi decretul
preşedintelui Republicii Moldova. Însă V. Pasat a refuzat această avansare, motrivându-şi refuzul prin faptul că gradul military de general este inadecvat pentru un
ministru civil. De altfel, acesta a fost şi rămâne un caz unic în istoria avansărilor în
gradele militare superioare din Republica Moldova.
În fine, nu putem face abstracţie de faptul că academicianul Valeriu Pasat
„s-a manifestat” şi ca deţinut politic al guvernării comuniste de la Chişinău (20052008), în urma iniţierii unui dosar fabricat, în care i se aduceau acuzaţii false că
ar fi vândut în mod fraudulos 21 de avioane militare. În realitate, comercializarea
acestor avioane militare din gestiunea Ministerului Apărării al Republicii Moldova
s-a făcut întru totul legal, prin Hotărâre de Guvern şi la indicaţia Preşedintelui de
atunci al Republicii Moldova. Cu totul altceva e faptul că minsitrul Apărării Valeriu
Pasat a insistat – şi a obţinut – ca avioanele să fie vândute Ministerului Apărării al
SUA, fără intermediari, şi să nu fie înstrăinate unor organizaţii obscure din anturajul lui Saddam Hussein sau al altor lideri arabi din Orientul Mijlociu.
Valeriu Pasat a îndurat cu demnitate şi bărbăţie condiţiile inumane de deţinut
al regimului neocomunist de la Chişinău. Mai mult: în celulă el a continuat să cerceteze subiectele predilecte, de interes major, ale istoriei aflării Moldovei în cadrul
ţării sovietelor. În această muncă, şi dificilă, şi consolatoare, a beneficiat mereu de
concursul soţiei, în pofida atmosferei ostile ce o creaseră autorităţile comuniste în
jurul persoanei sale.
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Tot în acest context este demn de atenţie faptul că arestarea lui Valeriu Pasat
s-a produs la câteva zile după ce scesta a avut o intervenţie dură la adresa guvernării comuniste de la Chişinău, pe care a ţinut-o în faţa diasporei moldoveneşti de la
Moscova. A fost pus în libertate după ce a fost achitat complet, dată fiind netemeinicia acuzaţiilor din dosarul fabricat. Punerea în libertate lui Valeriu Pasat s-a făcut şi
datorită unor intervenţii energice din partea Consiliului Europei, Uniunii Europene,
Departamentului de Stat al SUA, MAE al Rusiei.
Aşadar, în fine, cu prilejul vârstei de 60 de ani, îi doresc savantului Valeriu
Pasat multă sănătate şi încă multe dezavuări din arhivele secrete pentru a fi elaborată o istorie obiectivă a spaţiului românesc dintre Prut şi Nistru.
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„RĂZBUNAREA” ISTORICULUI VALERIU PASAT

I

storicul Valeriu Pasat a adus o contribuţie esenţială la cunoaşterea trecutului nu prea îndepărtat al poporului nostru. Este vorba de culegerea de documente „Trudnîe straniţî istorii Moldovî. 1940-1950 gg.” [„Pagini dificile ale istoriei Moldovei. Anii 1940-1950”]1. O culegere de documente referitoare la cele mai
dramatice pagini ale istoriei noastre – deportările din anii 1940-1950. Documentele
au fost depistate în arhive, în care nu fiecare istoric putea şi poate ajunge. V. Pasat a
studiat migălos şi a publicat masiv ceea ce acum a devenit un bun al tuturor.
Pe baza culegerii de documente nominalizate, V. Pasat a redactat monografia
„Surovaia pravda istorii. Deportaţii s territorii Moldavskoi SSR. 40-50-e gg.” [„Asprul adevăr al istoriei. Deportări de pe teritoriul RSS Moldoveneşti în anii 40-50”]2.
Pe baza acestora, dar şi altor lucrări importante, domnul Valeriu Pasat a fost ales
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Dar soarta a fost nemiloasă cu alcătuitorul culegerii de documente despre
deportări. De multe ori m-am întrebat: de ce oare opinia publică nu a luat atitudine
de protest faţă de comportamentul necivilizat, brutal, al guvernării comuniste, al lui
Vladimir Voronin personal, faţă de V. Pasat?
Fiind întemniţat, Valeriu Pasat a prezentat pentru tipar un studiu intitulat „Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti: 1940-1950”3,
din care am citat într-un studiu, inserat pe blog4. Fiind dat la tipografie, aici, în Chişinău, manuscrisul a fost retras şi autorul, reţinut abuziv în temniţele neobolşevice de la
Chişinău, a fost nevoit să publice cartea la Moscova, în limba română.
În capitala Federaţiei Ruse, istoricul Valeriu Pasat a editat o carte-monument: Eufrosinia Kersnovski. „Skol′ko stoit celovek” [„Cât costă un om”]5. Încer* Anatol Petrencu – doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Facultatea de Istorie şi
Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova. E-mail: anatol_petrencu@yahoo.com
  Trudnîe straniţî istorii Moldovî. 1940-1950 gg. [Pagini dificile ale istorie a Moldovei.
Anii  1940-1950], Moscova, Editura TERRA, 1994. – 800 pag.
2
Surovaia pravda istorii. Deportaţii s territorii Moldavskoi SSR. 40-50-e gg. Chişinău,
1998, publicată şi în limba română: Asprul adevăr al istoriei. Deportări de pe teritoriul
RSS Moldoveneşti în anii 40-50, Chişinău, 2000.
3
Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti: 1940-1950,
Moscova, Editura ROSSPEN, 2006. – 456 pag.
4
Cazul Alexandru Fedeleş. Golgota deportaţilor basarabeni /www.anatolpetrencu.md./
?p=1273#more-1273.
5
   Eufrosinia Kersnovski. Skol′ko stoit celovek [Cât costă un om], Moscova, 2006; proiect
realizat de Valeriu Pasat.
1
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carea de a lansa acest volum impresionant la Chişinău a eşuat. Ruşine să-i fie lui V.
Voronin! Dar şi după căderea regimului autoritar al lui V. Voronin, cartea îngrijită
şi publicată de V. Pasat nu a fost popularizată (nu mai zic că a fost tradusă în limba
română şi publicată).
Această lucrare fundamentală despre soarta Eufrosiniei Kersnovski, „boieroaică” din Soroca, deportată în 1940 în gulag, care a avut inspiraţia de a desena
locurile, supravieţuirea, dar şi moartea oamenilor deportaţi, a fost prezentată, în
2008, la Strasbourg, unde Consiliul Europei a organizat o expoziţie a desenelor şi
memoriilor E. Kersnovski. În acest an, monumentala carte a fost tradusă în limba
italiană şi publicată la Milano.
Valeriu Pasat a organizat o conferinţă de presă, unde a spus lucruri importante, inclusiv informaţii ce se referă la ticăloşia şi canalia ce zace în mulţi dintre noi.
În prima decadă a lunii decembrie 2009, domnul V. Pasat a organizat o expoziţie de documente şi fotografii referitoare la deportările din R. Moldova, la soarta
deportaţilor din R. Moldova, exponatele expoziţiei pot fi şi astăzi expuse vizitatorilor interesaţi. Au fost lansate şi volumele despre care am scris.
Surpriza, dar şi „răzbunarea Pasat”, însă, a fost alta. Este o surpriză care
dă mult de gândit. Nu numai şi nu atât istoricilor, cât mai ales celor care conduc
această republică.
Am scris ceva mai devreme despre ofensiva Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR),
care încearcă să consolideze ortodoxia rusă nu doar în Federaţia Rusă, ci şi în ceea
ce liderii de la Kremlin numesc „vecinătatea apropiată”, adică fostele republici unionale, actualmente state independente. Mănăstiri şi biserici, supuse canonic Patriarhiei de la Moscova, renovate sau construite din temelie, literatură religioasă tipărită
calitativ şi cu tiraje mari, icoane şi alte simboluri religioase, seminarii şi academii
etc., etc. – sunt dovada revigorării BOR.
Istoricul Valeriu Pasat vine cu cele patru volume de documente, intitulate
„Pravoslavie v Moldavii. Vlasti, Ţerkovi, Veruiuşcie. 1940-1991” [„Ortodoxia în
Moldova. Puterea, Biserica, Credincioşii. 1940-1991”]6, cărţi ce au peste 820 de
pagini fiecare volum, de format mare, cu Introducere, Studiu asupra Ortodoxiei
din RSS Moldovenească, cu aparat ştiinţific şi sute de documente comentate. Este,
de asemenea, o mare lucrare unicat, prezentată din perspectiva BOR. Sunt convins
că nu vom putea „asimila” din mers acest enorm „val” de informaţii, prezentate de
istoricul Valeriu Pasat, informaţii descoperite de alcătuitor în diverse arhive din R.
Moldova, Federaţia Rusă şi România.
Însă noi, ceilalţi, cu ce ne putem lăuda?
6

Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие, 1940-1991. Собрание доку
ментоа в 4-х томах [Ortodoxia în Moldova. Puterea, Biserica, Credincioşii. 1940-1991.
Culegere de documente în patru volume], Москва, РОССПЭН, 2009-2012. Ответственный редактор, академик Валерий Пасат.
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PARTICIPANŢI LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
DIN SATUL SCUMPIA, RAIONUL FĂLEŞTI
Abstract
The article analyzes, based on the analysis of the published and unpublished documentary
sources, the participation of the inhabitants of Scumpia village, of nowadays Falesti
rayon, in the battles of the First World War Out conclusion is that the inhabitants of the
village of Scumpia from the present Falesti rayon participated actively in the military
actions of the First World War, bringing their blood contribution into a foreign war, but
which paved the way for the Great Union.
Keywords: Bessarabia, First World War, militaries, Scumpia village, Balti county,
incorporation.

L

a momentul izbucnirii Primului Război Mondial, basarabenii erau încorporaţi deja de patru decenii în rândul forţelor armate ruse. Iniţial,
în conformitate cu Regulamentului privind constituirea administraţiei provizorii a
Basarabiei din 23 iulie 1812, locuitorii teritoriului dintre Prut şi Nistru, anexat la
Imperiul Rus în 1812, au fost dispensaţi de recrutare pe un termen nedeterminat1.
Însă, scutirea de recrutare nu a mai fost prevăzută pentru locuitorii Basarabiei în
Regulamentul privind prestaţia militară din 1 ianuarie 1874, care a introdus serviciul militar obligatoriu pentru toate categoriile sociale2.
În virtutea faptului că necesarul de militari era mult mai mic decât numărul
recruţilor disponibili, pe timp de pace încorporarea se realiza prin tragere la sorţi, din
rândul celor avizaţi pozitiv la controlul medical. Fiecare recrut îşi primea numărul
de ordine la înrolare, iar neînrolarea premergătorului, din oricare motiv, însemna că
obligaţia militară trecea automat asupra următorului recrut. Se crea astfel un contingent de rezervişti, care nu aveau serviciul militar satisfăcut, dar care, în caz de război,
urmau a completa forţele armate pentru a-şi exercita obligaţia faţă de „ţară”.
Planul de încorporare era calculat în baza Manifestului din 25 octombrie
1869  – de la fiecare 1000 de locuitori câte patru recruţi încorporaţi. În primii şase ani
*  Andrei Emilciuc – doctor în istorie, cercetător ştiinţific superior, Institutul de Istorie,
mun. Chişinău. E-mail: emiln@live.com
1
2

   În articol datele evenimentelor sunt prezentate conform calendarului iulian (stil vechi).
Полное Собрание Законов Российской Империи (în continuare – ПСЗРИ), собр. II,
том XLIX, 1874, отд. 1. СПб., 1876, № 52983, c. 27.
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după adoptarea Regulamentului, datele privind distribuirea pe gubernii şi provincii a
planului de încorporare erau publicate de către Senatul guvernant de la Sankt Petersburg. Astfel, în 1874, Basarabia urma să contribuie la completarea rândurilor armatei
cu 2832 de recruţi, sau 1,88% din totalul de 150.000 de noi-recruţi prevăzuţi conform
planului general de încorporare din acel an3, în 1875 –2873, sau 1,59% din 180.0004,
în 1876 – 3478, sau 1,77% din 1960005, în anul 1877 – 4193, sau 1,92% din 2180006,
în anul 1878 – 3631 recruţi, sau 1,66%, din totalul de 218.0007, în anul 1879 – 3713,
sau 1,7% din totalul de 2180008. Ulterior, informaţiile respective se regăsesc mai
fragmentar, dar ponderea guberniei nu s-a schimbat esenţial. Astfel, în anul 1910,
din Basarabia au fost încorporaţi 8704 de recruţi, sau 1,9 % din totalul de 456.535 de
recruţi încorporaţi în cuprinsul întregului imperiu9.
Vom preciza din start că, administrativ, satul Scumpia făcea parte în perioada abordată din plasa Sculeni a judeţului Bălţi. Din aceeaşi plasă făceau parte târgul
Sculeni, satele Banari, Blindeşti, Bocşa, Branişte, Buciumeni, Chirileni, Cioropcani,
Copăceni, Floreşti, Gherman-Călugăr-Dumeni, Gherman-Teleneşti, Hârceşti, HoreştiMirceni, Hrupca Nouă, Izvoare, Lucăceni-Banari, Medeleni, Micleuşeni, Nicolaevca,
Petreşti, Risipeni, Sculenii Vechi, Semeni, Stolniceni, Taxobeni, Unteni, Valea Rusului
şi cătunele Cioropcanii Noi, Cotu-Sandagiu, Hârtopu-Popa, Măgureanca, Pervoe
Podolskoe Tovarişcestvo, Vrăneşti10. În total plasa se alcătuia din 35 de localităţi.
Potrivit datelor statistice, în anul 1875 în Scumpia locuiau 857 de persoane,
ce reprezentau 8% din totalul de 10.766 de persoane ce locuiau în plasa Sculeni
la acel moment11. În următorii ani această pondere a crescut. Astfel, potrivit datelor pentru anul 1906, plasa Sculeni număra 13.426 locuitori, iar satul Scumpia  –
120612, ceea ce ar reprezenta deja 9%. Luând în calcul aceste cifre şi principiile de
ПСЗРИ, собр. II, том XLIX, 1874, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1876, № 53924, c. 437.
ПСЗРИ, собр. II, том L, 1875, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1877, № 55027, c. 340.
5
ПСЗРИ, собр. II, том LI, 1876, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1878, № 56350, c. 315.
6
ПСЗРИ, собр. II, том LII, 1877, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1879, № 57625, c. 355.
7
ПСЗРИ, собр. II, том LIII, 1878, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1880, № 58503, c. 424.
8
ПСЗРИ, собр. II, том LIV, 1879, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1881, № 59906, c. 235.
9
Vitalie Ciobanu, Sergiu Munteanu, Aspecte ale recrutării şi mobilizării militare din Basa
rabia (a doua jum. a sec. XIX – încep. sec: XX), în „Cohorta, Revistă de istorie militară”,
nr.  1, Chişinău, 2007, p. 49; Отчетъ по главному упралению генеральнаго штаба за
1910 годъ, în «Всеподданнейший отчет о действиях Военного Министерства за 1910
год», СПб, 1912, c. 3.
10
Список населенных мест Бессарабской губернии. Иллюстрированный адрес-календарь Бессарабской губернии на 1914 год. – Кишинев, 1913 apud Dinu Poştarencu,
O istorie a Basarabiei în date şi documente (1812-1940). – Chişinău, 1998, p. 138-153.
11
Бессарабская губерния в 1870-1875 годах. I. Перечень населенных мест (Сост. А.Н. Егуновым). Издание Бессарабского статистического комитета). – Кишинев, 1878, c. 59-60.
12
Бeссарабская Губернская Земская Управа. Школьный стол: Школьная сеть с крат
ким обзором состояния начального образования. Вып. 3: Белeцкий уезд: прил. к
докл. Управы О введении всеобщего обучения в Бессарабии ХХХIХ очередной
сессии, Кишинев, 1907, с. 7, 75.
3
4
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recrutare enunţate mai sus, putem aprecia că până la izbucnirea Primului Război
Mondial în rândurile armatei ruse şi-au satisfăcut serviciul militar circa 200 de locuitori ai satului Scumpia, iar la momentul declarării mobilizării generale se aflau
în jur de 20-25 de ostaşi13.
În aceeaşi ordine de idei, vom menţiona că, potrivit datelor de la 1 ianuarie
1912, judeţul Bălţi, împreună cu oraşul Bălţi numărau 264.231 de locuitori, inclusiv
bărbaţi – 136.859. Relativ la numărul total al populaţiei Basarabiei, de 2.136.898
de locuitori, inclusiv bărbaţi 1.273.25114, ponderea judeţului alcătuia respectiv
12,36% şi 10,74%. De asemenea, conform datelor cuprinse în Planul de mobilizare
nr. 20, la prima etapă a acţiunilor militare, urmau a fi încorporaţi din Basarabia (cu
excepţia jud. Hotin) 55622 de rezervişti şi ratnici15, inclusiv din judeţul Bălţi 6996
(sau 12,57%)16. Planul de mobilizare nr. 20 reţine şi numărul de militari care urmau
a fi transportaţi pe cale ferată spre punctele de încorporare din jud. Bălţi – 9455 de
persoane, în total urmând a fi transportaţi din judeţele Bender, Bălţi, Soroca, Ismail
şi Chişinău, 34367 militari17. Aceste cifre oferă un tablou aproximativ asupra rolului judeţului Bălţi în efortul uman al guberniei.
Ucazul împăratului privind mobilizarea generală, semnat la 16 iulie 1914 şi
publicat la 17 iulie 1914, declara drept prima zi a mobilizării 18 iulie 1914. După
declanşarea Primului Război Mondial, în componenţa Statului-Major General rus a
Termenele serviciului militar pe timp de pace erau fixate în armata rusă după cum urmează:
1.  În trupele de infanterie şi artilerie (cu excepţia artileriei călăreţe) perioada totală de serviciu
era de 18 ani, dintre care 3 ani de serviciu activ şi 15 ani de serviciu în rezervă (primii 7 ani
în calitate de rezervist de prima categorie, restul în cea de rezervist de categoria a doua).
2.  În toate celelalte corpuri ale armatei durata serviciului militar era de 17 ani, dintre care 4 ani
de serviciu activ şi 13 ani de serviciu în rezervă (primii 7 ani în calitate de rezervist de prima
categorie, restul în cea de rezervist de categoria a doua). 3. În flotă durata serviciului militar
era de 10 ani, dintre care 5 ani de serviciu activ şi 5 ani de serviciu în rezervă. Dar, în toate
cazurile, limita de vârstă pentru rezervişti era de 38 ani. Ulterior rezervistul era transferat în
rândurile ratnicilor. Pe timp de război – perioada serviciului activ nu era reglementată.
14
Иллюстрированный Адрес-календарь Бессарабской Губерний на 1913 год, отд. Высшие чины Министерств и Государственных учреждении, Кишинев, 1912, c. 57-58.
15
Ratnici (rus. Ратники) – erau consideraţi drept rezervişti de rândul 2 şi 3. Persoanele
apte fizic, dar care au beneficiat de scutire de la serviciul militar obligatoriu, precum şi
rezerviştii, cu excepţia ofiţerilor, trecuţi de vârsta de 38 de ani, formau prima categorie a
ratnicilor. Ea era destinată atât pentru formarea unităţilor speciale de miliţie (Garda populară), cât şi pentru completarea, în caz de necesitate, a efectivelor armatei permanente.
Persoanele inapte fizic pentru a servi în armata permanentă, dar capabile de a purta arme,
şi cele cu statut familial special, formau categoria a doua de ratnici. Ea era destinată
exclusiv pentru formarea de unităţi de miliţie (Garda populară), utilizate la executarea
funcţiilor auxiliare, precum paza obiectivelor militare şi civile aflate în spatele frontului.
16
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare ANRM), F. 403, inv. 1, d. 165,
f.  79 verso – 80.
17
ANRM, F. 403, inv, 1, d. 165, f. 57-57 verso, 59.
13
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fost creat un departament special, ce avea misiunea de a acumula informaţii despre
ostaşii decedaţi, răniţi sau dispăruţi fără urmă în timpul acţiunilor de luptă întreprinse împotriva armatelor inamice. Dosarele acestui departament sunt depozitate
în fondul 16196 al Arhivei Istorico-Militare de Stat a Rusiei18. Acest departament
publica periodic liste ale militarilor cu grade inferioare ucişi, răniţi sau daţi dispăruţi (în ruseşte, Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим
нижним чинам). În total, au fost publicate 2.835 de numere, însumând 45.360 de
pagini şi aproximativ 1,8 milioane de nume. Fiecare număr este alcătuit, în medie,
din 16 pagini. Este acoperită perioada de timp cuprinsă între august 1914 şi iulie
1916, însă fără nicio consecutivitate cronologică.
Am reuşit să examinăm primele 1.370 de numere ale publicaţiei în cauză.
Acestea sunt plasate într-o serie consecutivă pe pagina web a Bibliotecii de Stat a
Rusiei (www.rsl.ru) în 67 de volume (de regulă, fiecare volum conţine 20 de numere),
şi cea a Bibliotecii Naţionale a Rusiei (www.nlr.ru). În cele 1.370 numere examinate
au fost depistate şi prelucrate 157 de liste în care se fac referinţe la Basarabia, ceea ce
ar însemna în medie o apariţie în fiecare al nouălea număr. Din păcate, cu referire la
satul Scumpia dispunem doar de două informaţii. Este vorba despre ostaşul Buluban
Ivan Nicodim, căsătorit, dat dispărut la 22 octombrie 191419 şi subofiţerul Cazac Mihail Dumitru, celibatar, ucis pe câmpul de luptă la 28 august 191420.
Spre sfârşitul anului 1916 contingentul recruţilor se epuiza, iar Rusia se afla în
faţa unor dificultăţi majore în completarea cu militari a forţelor sale armate21, cu toate că
numărul persoanelor scutite temporar de serviciul militar, pentru asigurarea necesităţilor instituţionale şi în domeniul apărării, se ridica la 2.176.36222. În acest context, chiar
şi măsurile luate pentru reducerea amânărilor şi a abuzurilor din 6 decembrie 191523,
precum şi noua ediţie a Regulamentului privind serviciul militar nu au putut soluţiona
problemele majore de realizarea deplină a planurilor militare. La începutul anului 1917
criza politică internă din Imperiul Rus se acutizase la maximum. La conferinţa statelor
Antantei, care a început la 19 ianuarie 1917 la Petrograd, una din temele informale de
discuţie devine anume situaţia revoluţionară din Rusia. Aliaţii căutau să afle în ce
măsură pot conta pe Rusia în vederea preconizatei campanii militare din 1917.
În acest context încordat, la 3 februarie 1917, în Imperiul Rus începe campania de recrutare şi încorporare anticipată a tinerilor cu anul de conscripţie 1919, sau
anul naşterii 1898. De asemenea, în cadrul mobilizării din februarie 1917 urma a fi
Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель, vol. 1,
Moscova, 2006, p. 91.
19
Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам, СПб.,
Военная Типография Императрицы Екатерины Великой, 1914, №895, c. 14317.
20
Ibidem, №174, c. 2781.
21
Н.Н. Головин, Военные усилия России в первой мироввойi войне, Том I, Париж,
1939, c. 97.
22
Ibidem, p. 113.
23
Ibidem, p. 109.
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realizată recrutarea ratnicilor de categoria a doua cu anii de conscripţie 1896-1894
(vârsta 40-42 de ani), în condiţiile în care în septembrie 1916 fuseseră mobilizaţi
ratnicii de categoria întâi, cu aceiaşi ani de conscripţie, iar în octombrie 1916 au
fost mobilizaţi ratnicii de categoria a doua cu anii de conscripţie 1899-1896 (vârsta
de 39-41 de ani). În urma mobilizării din februarie 1917, în Imperiul Rus forţele
armate ruse urmau a fi completate cu 609000 militari24.
Demararea campaniei de recrutare în Basarabia s-a făcut fără întârziere, astfel că în aceeaşi zi comisiile judeţene de recrutare din gubernie şi-au început activitatea. Printre acestea se număra şi cea din jud. Bălţi, care şi-a desfăşurat activitatea
în cadrul acestei campanii pe parcursul a şase zile, până la 8 februarie 1917.
Analiza registrului alfabetic de evidenţă a Comisiei de recrutare din judeţul
Bălţi pentru anul 1917 oferă o perspectivă mai clară asupra contingentului de recruţi, apartenenţei sociale, stării de sănătate, precum şi a repartizării administrativteritoriale a acestora25. Din start vom preciza că, din păcate, în virtutea deteriorării
fizice ale dosarului la care facem referinţă, ne lipsesc informaţiile despre 107 recruţi la litera K (C), 41 – la litera D, 3 – la litera O şi 5 la litera T, sau în total 156.
Împreună cu aceste înregistrări, numărul total al recruţilor chemaţi să se prezinte în
faţa comisiei de recrutare în februarie 1917 în jud. Bălţi s-ar ridica la 2305.
Ne vom axa pe analiza celor 2.149 înregistrări pe care am avut posibilitatea
obiectivă a-i examina. Din această ultimă cifră, comisia a indicat drept încorporaţi
1481 de recruţi, sau în medie 68,9% din recruţii care au primit ordin de mobilizare.
Încă 32 de recruţi au fost declaraţi doar apţi, din care motiv nu avem certitudinea
dacă au fost încorporaţi sau nu, precum şi, dacă eventual da, în ce gen de trupe.
Din punct de vedere administrativ-teritorial, recruţii reprezentau plasa Chişcăreni – 233, plasa Corneşti – 220, plasa Sculeni – 219, plasa Zăbriceni – 216,
Glodeni – 185, plasa Făleşti – 177, plasa Balatina – 176, plasa Bălţi-Slobozia – 170,
plasa Copăceanca – 163, plasa Ungheni – 167, oraşul Bălţi – 150. În total 2076 de
persoane îşi aveau reşedinţa sau locul de trai în jud. Bălţi, iar alte 73 – în alte judeţe ale guberniei, şi din afara ei, sau figurau cu locul de trai necunoscut. În acelaşi
timp, recruţii care au fost încorporaţi ca urmare a promovării comisiei de recrutare
reprezentau din punct de vedere teritorial-administrativ: plasa Zăbriceni – 168 sau
77,8% din numărul recruţilor din acest judeţ, plasa Chişcăreni – 165, sau respectiv
70,8%, plasa Corneşti – 164, sau respectiv 74,5%, plasa Sculeni – 155, sau respectiv 70,8%, plasa Glodeni – 142, sau respectiv 76,6%, plasa Balatina – 139, sau
respectiv 80,0%, plasa Bălţi-Slobozia – 135, sau respectiv 79,4%, plasa Ungheni  –
130, sau respectiv 77,8%, plasa Copăceanca – 126, sau respectiv 77,3%, plasa Făleşti – 123, sau respectiv 69,5%, oraşul Bălţi – 22, sau 14,7%, ultimele două unităţi
teritorial-administrative fiind sub media pe judeţ. Din afara judeţului, sau cu locul
de reşedinţă necunoscut, au fost încorporaţi 12 recruţi, sau respectiv 16,4%.
24
25

Ibidem, p. 79-80.
Алфавит Белецкого по уезда воинской повинности Присутствия для взятия на
записку новобранцев на 1917 г., ANRM, F. 525, inv. 1, d. 7.
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În plan social, recruţii proveneau din următoarele categorii sociale: ţărani  –
1560 (72,6%), târgoveţi – 388 (18,0%), odnodvoreţi – 120 (5,6%). Restul categoriilor sociale alcătuiau împreună 3,8%, fiind alcătuite numeric din cetăţeni de
onoare  – 17, colonişti – 13 „cetăţeni” – 8, funcţionari – 8, nobili – 8, cler – 6, militari – 2, negustori – 1, agricultori – 1, cazaci – 1, persoane neînscrise în nicio stare
socială – 16. Pe de altă parte, din rândul celor 1481 de recruţi încorporaţi, ţăranii
alcătuiau 1268 de persoane (81,3%), târgoveţii – 99 (25,5%), odnodvoreţii – 81
(67,5%). Rata de încorporare în rândul celorlalte categorii sociale alcătuia 40,7%,
iar din punct de vedere numeric reprezentau: cetăţeni de onoare – 9, „cetăţeni” – 6,
nobili – 4, funcţionari – 1, colonişti – 2, cler – 1, cazaci – 1, neînscrişi – 9.
Ţinem să menţionăm că 832 de recruţi, sau 56,2%, au fost încorporaţi în
forţele armatei active, iar 649 în trupele Gărzii populare, în categoria ratnicilor de
categoria a doua. Precizăm, de asemenea, că, potrivit datelor din octombrie 1915,
în judeţul Bălţi se aflau la evidenţa comisiilor de recrutare 3638 de ratnici de categoria a doua cu anii de conscripţie 1904-1911, cifră ce alcătuia 14,63% din totalul
de 24.861 pe gubernie, cu excepţia jud. Hotin26.
Cu privire la locuitorii satului Scumpia, registrul respectiv oferă următoarele
informaţii despre militarii încorporaţi în rândurile armatei ruse27:
Numele, prenumele

Andrieş Gh. Petru
Arghiri-Arhirov Vasilie Ioan
Blişceac Ion Ion
Gaftan Vasilie Efimie
Guluban-Buluban Gheorghe Const.
Jdanov Andrei Dumitru
Zazuleac-Lucic Nicolae Ioan
Cojocari-Buga Teodor Chiril
Chivriga-Cojocari-Fosa Mihail Gh.
Prodan-Ursachi Isidor Teod.
Prodan-Ursachi Petru Ioan
Pasat Iustin Gheorghe

Categoria
socială

Încorporat în calitate de:

ţăran
ţăran
ţăran
ţăran
ţăran
ţăran
ţăran
ţăran
ţăran
ţăran
ţăran
ţăran

soldat
soldat
ratnic categoria a doua
ratnic categoria a doua
soldat
soldat
ratnic categoria a doua
ratnic categoria a doua
ratnic categoria a doua
soldat
soldat
soldat

Menţionăm, de asemenea, că două persoane din satul Scumpia, prezentate
la comisia de recrutare au fost declarate inapte: Nicoriuc Gheorghe Vasilie şi Pasat
Constantin Teodor, o persoană – Rapoport Iosif Şmilev – a primit concediu medical
de trei luni, iar încă una – Botnari Pantelei Gheorghe – nu s-a prezentat.
26
27

   ANRM, F. 403, inv. 1, d. 465, f. 16.
A. Emilciuc, Ostaşii basarabeni în Primul Război Mondial (1914-1918), Vol. I, ediţia a
doua, Chişinău, 2018, p. 174.
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Dat fiind că acest articol apare pe paginile unui volum omagial, ne permitem
să facem o mică abatere. Astfel, o analiză a datelor de mai sus pune în evidenţă
două informaţii relative la purtătorii numelui de familie PASAT. Este vorba de Iustin Gh. Pasat, încorporat în rândurile unităţilor de militari ale armatei ruse, precum
şi Constantin Teodor Pasat, găsit inapt. În rândul volumului elaborat de noi „Ostaşii
basarabenii în Primul Război Mondial”, numele PASAT mai apare cu referire la
Vasilie Teodor Pasat, locuitor al satului Ustia, din plasa Făleşti a jud. Bălţi, încorporat la 4 februarie 1917 în cadrul aceleeaşi campanii de recrutare28. Ceilalţi doi
purtători ai numelui de familie PASAT sunt înregistraţi drept locuitori ai judeţului
Ismail. Este vorba de soldatul Ilie Sava Pasat, locuitor al oraşului Reni, căsătorit,
dat dispărut la 8 august 1914, şi ratnicul David Teodor Pasat, locuitor al comunei
Slobozia, celibatar, dat dispărut între 10-12 noiembrie 191429.
În baza analizei surselor documentare enunţate şi consultării informaţiilor
la tematica Primului Război Mondial cuprinse în literatura istorică, concludem că
locuitorii satului Scumpia din actualul raion Făleşti, au participat activ la acţiunile
militare ale Primului Război Mondial, aducându-şi silit contribuţia de sânge într-un
război străin, dar care a deschis calea spre înfăptuirea Marii Uniri.
28
29

Ibidem, p. 164.
Ibidem, p. 395, 418.
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Partea II

BASARABIA
ÎN COMPONENŢA
IMPERIULUI RUS

Valentin TOMULEŢ*

EVOLUŢIA INSTITUŢIILOR PUBLICE LOCALE
DIN BASARABIA SUB DOMINAŢIE IMPERIALĂ RUSĂ
(PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA)
Abstract. After the Regulation of February 29, 1828, the limited and provisional autonomy that Bessarabia enjoyed for 10 years was liquidated, and the province was
included in the economic and political system of the Russian Empire. Shortly afterwards, on September 26, 1830, the Dniester Customs Cordon was suppressed and
transferred to the Prut and Danube, the guild structure was established, the Ismail
City Administration was established, and Bessarabia was included in the economic
and political system of the Russian Empire. Respectively, these changes necessitated
certain changes at the regional, county and local administrative level. If in the central
and regional institutions the imperial administration operated more radical changes
in local public administration, tsarism was forced, for a certain period of time, to
maintain local traditions, actively engaging in its change after the adoption of the
Bessarabian Peasants Regulation of January 24, 1834, and liquidating entirely the old
system of administration only from January 1, 1861, replacing it with Russian volost’
government.
Keywords: Bessarabia, local public institutions, Russian Empire, autonomy, imperial
administration.

D

upă anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus, ţarismul a început
să adapteze instituţiile regionale şi locale la sistemul imperial, folosind,
la început, în coloniile germane, iar mai târziu, şi în cele ale coloniştilor transdanubieni, la un sistem nou, numit circumscripţii, iar după suprimarea în 1828 a autonomiei limitate şi provizorii a Basarabiei să treacă de la sistemul de ţinuturi, la cel de
judeţe, folosit pe larg în guberniile interne ruse.
Pe parcursul întregii perioade de timp, administraţia imperială a experimentat, comasând sau formând ţinuturi/judeţe noi, pornind de la circumstanţe concrete
şi interese economice şi fiscale proprii momentului. La început, schimbări evidente
au fost operate, în special, în zona de nord şi de sud a Basarabiei, uniformizând
dimensiunile ţinuturilor, fără a se face prea mari schimbări în vechea organizare
administrativ-teritorială moldovenească. Modificările respective urmau să contri* Valentin Tomuleţ – doctor habilitat în istorie, profesor universitar, cercetător ştiinţific
principal, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: tomuletvalentin@yahoo.ro
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buie la o administrare mai efectivă a ţinuturilor şi la o încasare mai eficientă şi mai
rapidă a îndatoririlor fiscale la care erau supuse diferite categorii de populaţie.
O etapă importantă în modificarea sistemului administrativ-teritorial şi adaptarea lui la sistemul de administrare imperial a coincis cu aplicarea în Basarabia a
sistemului de plase care, pe parcursul anilor, a suferit un şir de modificări – numărul
plaselor variind în funcţie de schimbările care erau făcute la acel moment şi de modalitatea soluţionării acestei probleme, văzută şi înţeleasă de administraţia locală.
Aplicarea în Basarabia a sistemului administrativ imperial rus a coincis, în
mare măsură, cu lichidarea autonomiei limitate şi provizorii acordate provinciei
şi cu etapele de încadrare a teritoriului anexat în sistemul economic şi politic al
Imperiului Rus1.
Un loc aparte în politica imperială în Basarabia revine administraţiei locale – cele ţinutale/judeţene, orăşeneşti şi rurale. Pornind de la considerentul că în
articolul dat vom pune accentul, în fond, pe localităţile urbane şi rurale, pentru a
înţelege mai profund schimbările care s-au produs pe parcursul primei jumătăţi a
secolului al XIX-lea, în sistemul instituţiilor publice locale, la început, vom face o
caracteristică succintă a noţiunilor de târg şi sat.
Termenul târg este de origine slavă şi are semnificaţia „loc de desfacere a mărfurilor”. I.Halippa afirma la timpul său că în Evul Mediu termenul târg era echivalent
cu termenul oraş (orăşel), spre deosebire de sat; de aceea, în cronicile moldoveneşti
se întâlneşte destul de frecvent antiteza: sate şi târguri = sate şi oraşe2.
La 5 februarie 1993, Academia Română a organizat colocviul „Termenii
târg/oraş: semnificaţie, evoluţie şi utilizare”, la care au participat mai mulţi specialişti în domeniu şi unde au fost expuse diferite opinii. Cercetătorul Vasile Neamţu,
spre exemplu, constată că aşezarea urbană poate fi găsită în documentele scrise sub
termenul „târg”, dar şi sub termenul „misto” sau „gorod”, dar, în acelaşi timp, şi cu
denumiri latine, de pildă „urbs”, „opidum”, „civitas”. Dar aceste cuvinte nu reflectă
anumite etape în dezvoltarea aşezărilor urbane, din simplul considerent că în foarte
multe documente care se referă la Moldova, „misto” – pentru aceeaşi localitate, în
evoluţia ei – apare înainte de a fi denumită târg. Sau, în acelaşi document apare
şi „misto”, şi „târg” pentru aceeaşi localitate3. Respectiv, acest cuvânt nu reflectă
deplin etapa de dezvoltare a unei aşezări urbane.
   Despre etapele includerii Basarabiei în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus, a se
vedea: Valentin Tomuleţ, Etapele şi specificul încorporării Basarabiei în sistemul economic
şi politic al Imperiului Rus (anii 1812-1868/1873). În: Limba română. Revistă de ştiinţă şi
cultură, Chişinău, 2012, nr. 5-6 (203-204), p. 65-80; Idem, Rusificarea Basarabiei. O sută de
ani de dominaţie ţaristă. În: Historia. Special. An XVIII, nr. 194, martie, 2018, Bucureşti,
p. 6-13.
2
И. Халиппа, Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по
данным переписи 1817 года. În: Труды Бессарабской губернской ученой архивной
комиссии, Кишинев, 1907, том. 3, с. 52-53.
3
Colocviul „Termenii târg / oraş: semnificaţie, evoluţie şi utilizare”. În: Historia urbana,
Bucureşti, 1993/1, tomul I, p. 87.
1
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Un alt cercetător Paul Niedermaier, consideră că „există la un moment dat
o serie de localităţi care sunt între târg şi oraş. Este normal că asemenea localităţi
(sau, dacă vreţi, între sat-şi-oraş, dacă eliminăm deocamdată termenul de târg) să
fie desemnate în acte neoficiale – descrieri, cronici etc. – când târg, când oraş”4.
Mircea D. Matei constată că în istoriografia românească s-au statornicit
două puncte de vedere cu privire la târg: 1. unii cercetători, vorbind despre târg
şi despre oraş, se referă sau folosesc conceptul de târg ca fază preurbană în evoluţia unei aşezări orăşeneşti; 2. alţi cercetători consideră că, atunci când vorbeşti
despre târg, se subînţelege că te referi la un specific de activitate comercială, de
schimb pe care îl are o anumită aşezare cu caracter permanent sau periodic la un
moment dat5.
Academicianul Ştefan Ştefănescu consemna că termenul „târg” „iniţial a fost
loc de schimb, ulterior a devenit mic oraş. Mai târziu a devenit oraş. Dar, de multe
ori, şi-a păstrat şi sensul iniţial, de loc de schimb”6.
Tot în acest context, Michel Tanase, după colocviul ce a avut loc la 5 februarie 1993, scria că „târgul aparţine lumii în care slavonismul şi-a pus, mai mult sau
mai puţin, pecetea. În sens de oraş/orăşel, tinde să dispară (zic alte dicţionare) şi să
devină mai puţin folosit pentru a denumi mai degrabă „un loc întins” (…) unde se
vând şi se cumpără tot felul de produse”7.
Potrivit datelor oficiale din 16 septembrie 1816, în Basarabia erau 6 oraşe: Chişinău, Hotin, Bender, Akkerman, Chilia şi Ismail (în care exista poliţie orăşenească) şi
12 târguri: Făleşti, Briceni, Soroca, Căuşeni, Frumoasa, Leova (în frunte cu ispravnici),
Orhei, Teleneşti, Bălţi, Lipcani, Raşcov şi Otaci (în frunte cu căpitani de târg)8.
Spre deosebire de oraş, satul este o formă de aşezare rurală, a cărei popula
ţie se ocupă, îndeosebi, cu agricultura9. Originea satului se pierde într-un trecut
îndepărtat, fiind o dovadă de continuitate în arealul românesc. Satul a existat cu
mult înainte de constituirea statelor medievale româneşti. Cea mai veche formă
de proprietate a satelor româneşti a fost stăpânirea pământului în devălmăşie în
cadrul obştii săteşti. Cele mai multe sate româneşti poartă un nume la plural, ceea
ce dovedeşte caracterul de comunitate10 al aşezării, vechimea, precum şi autohtonia
Colocviul „Termenii târg / oraş: semnificaţie, evoluţie şi utilizare”. În: Historia urbana,
Bucureşti, 1993/1, tomul I, p. 88.
5
Ibidem, p. 84.
6
Ibidem, p. 95.
7
Michel Tanase, Contribuţie cu ocazia colocviului „Termenii târg / oraş: semnificaţie, evo
luţie şi utilizare”. În: Historia urbana, Bucureşti, 1993/1, tomul I, p. 110.
8
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), F. 4, inv. 1, d. 44, f. 348-348 verso.
9
Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române, Chişinău, 2007, p. 1721-1722.
10
Prin noţiunea de comunitate subînţelegem o entitate socială relativ autosuficientă, cu o
anumită bază teritorială, ai cărei membri împărtăşesc sentimentul apartenenţei comune
(Nicolae Grosu, Opere alese. Chintesenţa sociologiei, Cluj-Napoca, 2006, p. 270).
4
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ei. Numele satului este legat fie de un conducător, fie, mai ales, de comunitatea
sătească liberă după numele unui fruntaş sau „bătrân”, în caz de roire sau de
colonizare11.
Prin termenul sat se semnifică obştea12. Derivă de la cuvântul latin fossatum –
loc întărit, închis, populat, cu şanţ de apărare13. În Moldova, în secolele XIV-XV apar
numeroase ocoale de sate cu înţeles special, teritorial, de mai multe sate într-un hotar
comun, fie că este vorba despre stăpânirea unui boier, fie despre ocolul de obşte14.
Odată cu întemeierea celor două ţări româneşti, domnul devine stăpân al
întregului teritoriu al ţării (dominium eminens), pe care acesta îl administra după
bunul său plac. O parte din sate care intrau în componenţa ţării au fost donate boierilor în virtutea contractului vasalic. O altă parte din sate a fost donată de domn
Bisericii, în special mănăstirilor, pentru ca acestea să se poată întreţine, în schimbul
slujbelor pe care ele trebuiau să le dedice mântuirii domnului şi familiei sale. Ca
rezultat, domeniul funciar al ţării s-a divizat în trei categorii de sate: domneşti,
boiereşti şi mănăstireşti.
La început, atât boierii, cât şi mănăstirile deţineau drepturi de stăpânire limitată a satelor în perioada domniei domnului care făcuse dania. Ulterior, prelungirea
acestor donaţii depindea, de regulă, de bunăvoinţa succesorilor, care puteau să întărească sau să retragă satele donate de predecesor. Cu timpul însă, la dorinţa beneficiarilor, domnii donatori au început să introducă în actele de danie clauze de întărire
adresate succesorilor, astfel încât, sub puterea unor formule de blestem, aceştia din
urmă renunţau la dreptul de a retrage donaţiile, cu excepţia cazurilor când boierii
sau egumenii mănăstirilor se dovedeau a fi necredincioşi.
Ulterior, transmiterea ereditară a satelor în cadrul familiilor boiereşti a condus la apariţia unui tip de sat în care numărul stăpânilor creşte de la o generaţie
la alta, ajungându-se la unele situaţii în care aceştia îi depăşea numeric pe ţăranii
dependenţi. La început aceste sate au aparţinut unor boieri ai căror succesori nu
s-au mai bucurat de danii domneşti ulterioare, astfel încât drepturile lor de stăpânire
se rezumau la ceea ce au moştenit de la început înaintaşii. Creşterea numărului de
membri ai familiei nu a fost însoţită de o creştere adecvată în dimensiuni a domeniului familiei. Drept consecinţă, proprietăţile moştenite încep treptat a se împărţi
succesiv, de la o generaţie la alta, între membrii familiei. Aceste sate alcătuiesc
categoria satelor libere, locuite de răzeşi (în Moldova) şi de moşneni (în Ţara
Românească), categorie care îşi face apariţia la sfârşitul secolului al XVI-lea15.
Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, Coordonatori Ovid Sachelarie şi Nicolae
Stoicescu, Bucureşti, 1988, p. 419.
12
Documente privind istoria României. A. XIV-XV. Vol. I, p. 2.
13
V.Boga, Originea românescului sat. În: Dacoromania. Vol. I, 1921, p. 253-257.
14
I.M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, Iaşi, 1933, Vol. I,
p. 78-79.
15
Cristian Nicolae Apetrei, Istoria administraţiei publice, Galaţi, 2009, p. 45.
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O altă categorie de sate prezente în Ţările Române în secolele XIV-XVII o
constituie sloboziile, care erau sate aflate pe domeniile boiereşti sau mănăstireşti,
locuite de populaţie aservită, dar care pentru o perioadă limitată de timp de maximum 12 ani, se bucurau de un regim juridic şi economico-fiscal asemănător satelor
libere, populate de răzeşi sau moşneni. Privilegiile date erau acordate de domn populaţiei în scopul populării sau repopulării unor zone deficitare din punct de vedere
demografic.
Satele domneşti erau de două tipuri, fiecare din ele având o administraţie
distinctă:
1. satele care aparţineau persoanei domnului aflat pe tron, dobândite prin
moştenire sau cumpărare. Pe pământurile sale domnul se comporta ca un adevărat
stăpân feudal, având propriile organe administrative locale (dregător numit de
către domn, care strângea veniturile şi administra satele în colaborare cu obştea
locală aservită);
2. satele care aparţineau instituţiei Domniei, sate care se transmiteau de la
un domn la altul, indiferent de familia din care provenea titularul tronului şi care
proveneau din confiscări pentru „hiclenie sau desherenţă”. În secolele XIV-XVI
aceste sate au fost grupate în jurul cetăţilor, târgurilor, morilor, în scopul de a furniza acestora hrană şi munci necesare întreţinerii. Ele alcătuiau categoria satelor
de ocol, care aveau sarcini fiscale asemănătoare celor din ţinuturi, dar erau administrate separat de acestea. Satele de ocol erau administrate de dregători domneşti
din târguri: vornicul de târg sau ureadnicul (înlocuitorul vornicului).
Satele boiereşti şi mănăstireşti erau şi ele de două tipuri:
1. sate care beneficiau de scutiri de dări şi imunităţi judiciare. În aceste
sate întreaga administraţie aparţinea stăpânului şi se făcea în beneficiul material
al acestuia, iar administraţia sau justiţia domnească nu putea pătrunde decât în
cazurile strict prevăzute de actul de danie al statului;
2. sate care nu beneficiau de scutiri de dări şi imunităţi judiciare.
Administrarea satelor boiereşti şi mănăstireşti se făcea prin intermediul
unor dregători desemnaţi de către stăpânii acestora, numiţi pârcălabii de sat în
Ţara Românească şi vornici, vornicei sau ureadnici în Moldova. În competenţa
lor era strângerea veniturilor datorate de săteni stăpânului; urmărirea şi readucerea în sat a sătenilor fugari; judecarea şi aplicarea pedepselor etc. În satele
boiereşti din Moldova a mai existat practica desemnării de către obştea sătească
aservită a unui reprezentant propriu, numit vataman, care lucra împreună cu deregătorul stăpânului. Ambii proveneau din rândurile ţăranilor dependenţi, iar, în
schimbul activităţilor desfăşurate în serviciul stăpânului, se bucurau de anumite
scutiri fiscale16.
16

Cristian Nicolae Apetrei, Istoria administraţiei publice, Galaţi, 2009, p. 45-46.
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Satele de răzeşi şi moşneni dispuneau de organe administrative proprii.
Domnul exercita asupra lor doar o autoritate de drept public17.
Conducea obştea, în satele libere, sfatul oamenilor buni şi bătrâni. Sfatul avea dreptul: de a reglementa folosinţa averii devălmaşe; de a dispune, prin
vânzare sau donaţie, de părţi din patrimoniul obştii; de a se vinde pe sine însuşi,
cu sau fără pământ, unui stăpân feudal; dreptul de a urmări şi a executa averea
membrilor obştii care nu-şi plăteau partea ce le revenea din sarcina fiscală a satului, lăsând-o astfel asupra satului; de a exercita paza asupra câmpului şi a averii
satului; de a-i urmări şi a-i prinde pe răufăcători; de a participa alături de poliţia
orăşenească la judecarea pricinilor penale şi civile care vizau membrii obştii; de a
asista ca martor şi ca instanţă de autentificare în raport cu toate actele care aveau
efecte juridice asupra patrimoniului obştii; de a repartiza între membrii obştii
darea globală la care era impus satul, în funcţie de puterea economică a fiecărui
membru etc. Din punct de vedere administrativ, fiscal şi militar, satele de răzeşi
şi de moşneni se subordonau direct dregătorilor ţinutului sau judeţului (sudiţi,
pârcălabi, starosti, mari vătafi, mari căpitani), în a căror competenţă era colectarea veniturilor domniei, trimiţând în satele respective agenţi executivi aflaţi în
subordine (birari, găletari, ilişari, dijmari, goştinari, pripăşari, duşegubinari,
globnici, desetnici etc.)18.
Prezintă interes descrierea şi caracteristica satului la hotarele secolelor
XVIII-XIX din Ţările Române. Contele de Langeron (Louis Alexandre Andrault),
emigrant francez, general în armata rusă, scria despre satele din Moldova: „Satele
nu sunt decât nişte cătune izolate, alcătuite din case înşirare de-a lungul unui
drum lung. Aceste case, înconjurate de grădini, sunt toate la fel; au şase sau şapte
picioare lungime şi tot atâtea lăţime şi înălţime. Sunt construite dintr-o paiantă
cenuşie (un pic de pământ subţiat cu apă amestecat cu chirpici), apoi spoită cu var.
Acoperişul de paie are streşini late, sprijinite pe stâlpi de lemn. El face, în jurul
casei, o prispă acoperită, unde se pune o laviţă. Casele nu au decât o fereastră
mică, şi lumina, ca să poată pătrunde în odaie, trebuie să treacă prin nişte băşici
groase de bou, care ţin loc de geamuri. Înăuntru, soba foarte înaltă, aşezată pe
două cuptoare mici, este cât jumătate din încăpere. După soba aceasta, deasupra
şi chiar în ea, când nu este foc, ţăranul moldovean şi valah, cu întreaga familie,
oricât ar fi de mare, se culcă, fără pat, fără rogojină, după munca de peste o zi şi o
masă neîndestulătoare, alcătuită din lapte şi mămăligă coaptă sau arsă”19.
Pentru o perspectivă mai nouă asupra problemei răzeşilor, a se vedea detaliat: LucianValeriu Leffter, Răzeşi şi legende. Imagine şi document. În: Putna, ctitorii ei şi lumea lor,
Bucureşti, 2011, p. 107-122.
18
Cristian Nicolae Apetrei, Istoria administraţiei publice, p. 46.
17

19

Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne
(1800-1848), Bucureşti, 1995, p. 220-221.
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Destul de edificator scrie despre satul şi ţăranul basarabean în secolul al XIXlea scriitorul şi publicistul Dumitru C. Moruzi20: „Şi pretutindeni la sate acelaşi
aspect. Dacă boierul e român de origine, vezi curtea boierească cu cerdac şi învelită
cu şindrilă, iar biserica cu o singură clopotniţă ca în Moldova. De e proprietarul
rus, vezi curtea învelită cu tablă verde, vopsită verde, iar biserica cu mai multe turle
acoperită cu aceeaşi tablă. Apoi una sau mai multe cârciumi, care, până mai ieri,
aparţinând proprietarului, erau arendate pe la ovrei.
Încolo satul cu căsuţele lui învelite cu stuf, cu prispă de lut, cu tindă, vatră
şi cele două odăi în dreapta şi în stânga tindei, apoi curtea împrejmuită cu gard de
nuiele, coşarul pentru porumb, şopron pentru care, în dosul casei grădină şi livadă
cu pomi roditori. Toate acestea în condiţiuni mai bune sau mai rele, mai mici sau
mai mari, după puterea omului. La preot, dascăli şi câţiva fruntaşi găseşti şi case
acoperite cu şindrilă, cu stâlpi de lemn pe întreaga faţadă […] Nimic n-arată că eşti
în Rusia şi te-ai crede de-a binelea în fundul Moldovei”21.
Dumitru C. Moruzi (1850-1914) – scriitor, romancier social, memorialist, publicist şi
folclorist român/basarabean. Primele informaţii despre Dumitru C. Moruzi apar în 1854,
când trece cu familia din Moldova în Basarabia, la porunca autorităţilor austriece din
Moldova. Petrece anii de copilărie când la Chişinău, când la moşiile tatălui său din Cosăuţi şi Ciripcău, din ţinutul Soroca. Mama l-a învăţat primele noţiuni de matematică, de literatură şi de gramatică franceză. Ca limbi străine a învăţat întâi ruseşte, apoi franţuzeşte,
la început la Iaşi, pe urmă, din 1863, la Paris, la Liceul Saint Louis, după care, probabil,
la Sorbona, până în 1869, an în care s-a reîntors în Basarabia ca filofrancez.
În 1873, îndemnat de tatăl său, intră în serviciul mareşalului nobilimii din judeţul Soroca,
unde a activat până în 1877. La 1 februarie 1878 este numit director al cancelariei comisarului suprem al armatei ruse. După câteva luni, în aprilie acelaşi an, devine reprezentant al
comisiei mixte create la Bucureşti pentru examinarea eventualelor proteste ale populaţiei
româneşti împotriva trupelor ruse care traversau ţara, funcţie în care a rămas până la desfiin
ţarea comisiei, în iulie 1879.
Refuzând să intre în diplomaţie, se stabileşte la Bucureşti, unde este numit administrator
al judeţului Constanţa. Mai târziu este numit administrator şi subprefect al portului Sulina. Ulterior este mutat la Măcin. Refuză însă postul şi îşi dă demisia. De atunci urmează o
perioadă grea pentru Dumitru Moruzi, care cheltuise deja o mare parte din moştenirea ce
i-o lăsase mama sa – 250000 de lei aur. Este ajutat de regina Serbiei, care i-a cumpărat o
casă în Iaşi, în cartierul Tătăraşi. La vârsta de 53 de ani Moruzi a fost obligat să-şi câştige
traiul scriind. A început să scrie nu doar din nevoia de bani, dar şi din convingerea că are
o obligaţie morală de a încerca să reînvie o lume care nu trebuie uitată şi pe care ar dori
să o restituie: aşa cum a trăit, cum a simţit şi cum a gândit, cu ideile şi cu defectele ei,
cu trăirile frumoase şi măreţe, o lume pe care „cei mai mulţi dintre voi nu aţi cunoscut-o
şi pe care aveţi datoria să o judecaţi cu respect şi nu să vă lăsaţi induşi în eroare de către
criticile subiective la care a fost supusă de contemporaneitate”. O lume etichetată nemeritat, o lume căreia nu i-a fost permisă nici liniştea înmormântării ei. Moare în sărăcie
la 9 octombrie 1914 (Florin Marinescu, Un basarabean înflăcărat. Scriitorul Dumitru C.
Moruzi. În: Limba română, 2012, nr. 5-6, anul XXII, p. 220-223).
21
Dumitru C. Moruzi, Ruşii şi românii. În: Scrieri. Ediţie în două volume. Vol. II, Chişinău,
2014, p. 432.
20
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Familia ţărănească românească se fărâmiţează la fiecare generaţie, în cele mai
mici unităţi ale sale. Cuvântul casă desemnează atât locuinţa care adăposteşte o unitate, cât şi grupul social ca atare, cel alcătuit din cuplu şi copiii ce trăiesc sub acelaşi
acoperiş, în jurul aceleiaşi vetre şi al aceluiaşi ceaun, şi lucrează pământul împreună;
însă, în acest al doilea sens, termenul are un sinonim de origine slavă, gospodărie22.
După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, în structura satelor basarabene
intervin anumite schimbări generate nu doar de politica colonial-imperială rusă în
acest domeniu, dar şi de diverse fenomene de ordin economic, social şi demografic
care au avut loc pe parcursul secolului al XIX-lea, dar care în esenţă nu vor schimba
exteriorul satului basarabean.
În pofida tuturor eforturilor întreprinse de administraţia imperială rusă de
dezlocuire a naţiunii titulare din Basarabia, satul continuă să reprezinte elementul
definitoriu al civilizaţiei româneşti. Avea dreptate Dumitru C. Moruzi, care scria că
„nici prin căsătorii, nici prin colonizări, nici prin interese materiale şi creare de noi
interese de politică locală nu s-a putut ajunge la deznaţionalizarea ţăranului basarabean. Temelia neamului a rămas neatinsă, limba, portul, moravurile, datinile sunt
neschimbate şi chiar aspectul general al satelor e acelaşi ca înăuntrul Moldovei”23.
Explicaţia este una simplă. În cadrul satului s-a plămădit poporul român,
limba română, istoria românilor şi civilizaţia românească. În condiţiile satului s-a
produs creştinarea românilor, formarea ortodoxiei populare româneşti, a obiceiurilor, datinilor şi tradiţiilor naţionale. Satul a reprezentat principalul element de continuitate în întreg spaţiul de geneză şi evoluţie românească, păstrând fiinţa neamului
pe parcursul secolelor. Satul a condiţionat obştea teritorială şi obiceiul pământului,
care au pregătit formele originale ale spiritualităţii româneşti timp de milenii, păstrând intacte rădăcina istorică a neamului şi suflarea strămoşească. Satul a generat
statul românesc. Formula „de la sat la stat” reprezintă o realitate istorică specifică
lumii româneşti.
O componentă esenţială a politicilor aplicate de puterile imperiale în teritoriile cucerite sau anexate a fost cea demografică. Această politică trebuia să atingă
mai multe obiective: crearea unei populaţii de aceeaşi origine etnică cu naţiunea titulară din imperiu, pe care să se sprijine administraţia imperială; preluarea de către
reprezentanţii naţiunii dominante a unor segmente importante sau chiar a controlului total asupra economiei24 provinciei anexate; sporirea numărului de contribuabili; intensificarea exploatării solului şi subsolului teritoriului încorporat; diluarea
ponderii şi importanţei populaţiei indigene în viaţa publică etc.
Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (18001848), p. 235.
23
Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (18001848), p. 434.
24
Prin noţiunea de economie subînţelegem o instituţie socială cu funcţia de a asigura producerea şi distribuirea bunurilor materiale şi a serviciilor (Nicolae Grosu, Opere alese.
Chintesenţa sociologiei, Cluj-Napoca, 2006, p. 188).
22
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Pentru a-şi atinge aceste scopuri, administraţia imperială avea nevoie de un
sistem administrativ destul de avansat. Acesta era alcătuit din administraţia ţinutală/judeţeană şi cea publică locală. Analiza evoluţiei administraţiei publice locale  –
urbane şi rurale, nu este posibilă fără a înţelege ce prezenta administraţia ţinutală/
judeţeană din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Administraţia ţinutală/judeţeană (уездное управление) reprezenta autoritatea supremă a ţinutului/judeţului instituită în Basarabia după anexarea ei la Imperiul Rus. Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828
confirmă sistemul de administrare judeţeană sau ţinutală. Administraţia judeţeană
era instituită în judeţele Hotin, Iaşi, Orhei, Bender, Akkerman şi Ismail şi plasată în
centrele judeţene Hotin, Bălţi, Chişinău, Bender, Akkerman şi Ismail25.
Din componenţa administraţiei judeţene făceau parte judecătoria judeţeană (ţinutală), alcătuită din judecătorul judeţean, un asesor din partea guvernului,
doi asesori din partea nobilimii şi doi asesori din partea mazililor, ruptaşilor şi
coloniştilor. Judecătorul judeţean era confirmat în funcţie de Senat la prezentarea
guvernatorului general, iar asesorii din partea guvernului erau numiţi în funcţie
de guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei. Pe lângă judecătoria de judeţ
mai funcţiona şi epitropia nobilimii (Дворянская опека), compusă din mareşalul
judeţean al nobilimii, ales de către nobili, şi asesorii din partea nobilimii din cadrul
judecătoriei judeţene. În judeţele Bender, Akkerman şi Ismail, din cauza numărului
mic de nobili, funcţia de mareşal judeţean al nobilimii nu se cuvenea26.
Din cadrul administraţiei judeţene mai făcea parte şi poliţia judeţeană
(земский суд), în frunte cu şeful de sector (земский начальник) şi patru asesori.
Atât ispravnicul, cât şi asesorii erau numiţi în funcţie de către guvernatorul general.
În fiecare judeţ exista câte o direcţie financiară (казначейство), administrată de un
trezorier judeţean (уездной казначей), numit în funcţie conform principiilor generale. În fiecare judeţ exista şi un procuror judeţean (уездный прокурор / уездный
стряпчий). Procurorul judeţean era numit de către Guvernul Regional, fiind confirmat ulterior de guvernatorul general. În fiecare judeţ exista câte un medic şi doi
ajutori, numiţi în funcţie de guvernatorul general27.
Conform Regulamentului din 29 februarie 1828, instituţiile judeţene şi orăşeneşti se subordonează instituţiilor regionale. Ordinea şi modalitatea subordonării
instituţiilor este determinată de dispoziţiile generale imperiale. Toată activitatea instituţiilor regionale se desfăşoară în limba rusă, iar în caz de necesitate – se traduce
în limba română, ceea ce se întâmpla destul de rar. Procesele de judecată se ţineau
după legile locale, iar acolo unde acestea nu erau eficiente sau erau insuficiente – se
apela la legislaţia rusă. În judeţele Ismail şi Akkerman, unde se considera, greşit, că
nu sunt moldoveni, urma să se apeleze numai la legislaţia rusă28.
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 5 verso.
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 6 verso.
27
Ibidem, f. 7.
28
Ibidem, f. 7 verso-8.
25
26
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În activitatea ţinutală/judeţeană un rol important îi revenea ispravnicului. În
Ţările Române termenul de ispravnic are următoarele înţelesuri: 1. dregător desemnat de domn să aducă la îndeplinire o poruncă a sa; 2. reprezentant al unei autorităţi
superioare: la judecata unor boieri daţi pe răvaşe domneşti; la facerea unui testament; la o cercetare la faţa locului; 3. dregător însărcinat cu conducerea unui judeţ
sau a unui ţinut. La începutul secolului al XIX-lea, toate măsurile administrative
luate de domnie erau aduse la îndeplinire de ispravnic29. În Moldova, ispravnicul
avea datoria: să cerceteze infracţiunile ce au avut loc în ţinutul său; să efectueze
percheziţii când existau prezumţii de vinovăţie; să urmărească şi să prindă tâlharii
etc. Veniturile ispravnicilor erau foarte mari. Ele se alimentau dintr-o cotă de 4%
aplicată la toate încasările efectuate şi din diferite stoarceri abuzive. Pentru a pune
capăt acestor abuzuri, ispravnicilor li s-a fixat o leafă de 5000 piaştri pe an, dar, în
loc s-o încaseze, ispravnicii o lăsau, împreună cu alte daruri, la mâna vistierului, ca
răsplată pentru protecţia acordată30.
Această instituţie a fost păstrată în Basarabia şi după anexarea ei la Imperiul
Rus31. Potrivit Regulamentului din 29 aprilie 1818, multe probleme referitoare la
viaţa economică şi socială erau rezolvate de administraţia ţinutală şi orăşenească.
În ţinuturi era instituită administraţia ţinutală în persoana ispravnicului (căpitanispravnic), care deţinea drepturile poliţiei ţinutale. La postul de ispravnic puteau fi
numiţi doar boieri moldoveni care au depus jurământ de credinţă Rusiei sau ruşi32.
Dar, de multe ori, această practică era încălcată. P.Svinin scria că la posturile de
ispravnic erau numiţi funcţionari ruşi care nu se conduceau de principii stricte şi de
norme morale şi, de regulă, nu cunoşteau limba română, ceea ce complica contactul
lor cu localnicii33.
Ocoalele erau administrate de câte un ocolaş34, numit de către ispravnic, cu abilitaţi şi atribuţii administrative şi poliţieneşti, iar satele – de un vornicel. Vorniceii
Ispravnicii au fost numiţi în fruntea ţinuturilor prin reforma lui Constantin Mavrocordat,
din 1742.
30
Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 237-239; Vasile Breban, Dicţionar
general al limbii române. Vol. I, Bucureşti, 1992, p. 489.
31
În Rusia postul de ispravnic a fost instituit în timpul domniei Ecaterinei a II-a, în 1775, şi
a existat până la lichidarea tribunalelor judeţene, în 1862.
32
Arhiva Istorică de Stat din Rusia (AISR), F. 1308, inv. 1, 1816-1822, d. 8, f. 112 verso.
33
П. Свиньин, Описание Бессарабской области в 1816 году. În: Записки Общества
истории и древностей, Одесса, 1867, т. VI, c. 223-234.
34
Dregătoria de ocolaş a apărut odată cu crearea, în urma reformelor lui Constantin Mavrocordat, a unei noi unităţi administrative în Ţara Moldovei – ocolul. Numărul ocolaşilor
într-un ţinut depindea de numărul populaţiei, densitatea localităţilor şi de întinderea
ţinutului. Ocolaşul urma „să asigure legătura dintre localităţile din ocolul respectiv şi
isprăvnicie”, îndeplinind ordinele ispravnicului în a cărui subordine se afla (Despre instituţia ocolaşului a se vedea mai detaliat: Tudor Ciobanu, Contribuţii documentare la
administraţia locală din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: Revista
de Istorie a Moldovei, 2010, nr. 3-4, p. 70-90).
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erau abilitaţi cu rezolvarea problemelor fiscale. În satele boiereşti vorniceii colectau impozitele în folosul proprietarului, repartizau ţăranilor prestaţiile şi urmăreau
îndeplinirea lor, judecau în numele proprietarilor litigiile şi conflictele neesenţiale
etc.35.
La început, în activitatea sa ispravnicul se conducea de legislaţia şi tradiţiile
locale. Din decretul imperial adresat la 29 martie 1813, la cererea ispravnicului
de Bender, Departamentului I al Guvernului Regional, aflăm că până la adoptarea
unor instrucţiuni speciale şi pornind de la considerentul că atât legile, cât şi obiceiurile locale nu erau cunoscute, „isprăvnicia în activitatea sa poate să se conducă
de dreptul local în măsura în care acesta este cunoscut funcţionarilor moldoveni şi
care ar corespunde raţiunii şi ar fi foarte aproape de normele legale”36. La dispoziţia
ispravnicului de Bender era un secretar, care avea un salariu lunar de 5 cervoneţi37,
un traducător, care era şi asistentul secretarului în corespondenţa de limbă rusă
(4  cervoneţi), un logofăt, pentru transcrierea documentelor moldoveneşti (2 cervoneţi), doi funcţionari ruşi care îndeplineau servicii de curier, examinau incidentele
locale, menţineau liniştea şi ordinea în toate localurile publice, conform obligaţiunilor poliţiei locale (fiecare câte 3 cervoneţi), şi pentru cheltuielile cancelariei şi
întreţinerea arestanţilor erau alocaţi lunar câte 3 cervoneţi38.
În 1816 este emisă o instrucţiune care reglementa activitatea ispravnicului.
Instrucţiunea era alcătuită din 28 de articole şi se referea în fond la atribuţiile ispravnicului: menţinerea ordinii publice (ispravnicul fiind conducătorul poliţiei locale); traducerea în viaţă a dispoziţiilor administraţiei; stabilirea obligaţiilor şi
acţiunilor ispravnicului în caz de epidemii, epizootii şi calamităţi naturale etc.
(ispravnicul acţiona în conformitate cu legislaţia, neavând dreptul să amendeze sau
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. I, т. XXXV, 1818,
№ 27357, СПб., 1830, с. 228.
36
ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 56.
37
Cervoneţ (de la polon. czerwony – roşu, de aur) – monedă de aur rusească, de o valoare
de 3 ruble, similară ducatului sau ţechinului italian. Denumirea cervoneţului provine de la
culoarea aurului de probă înaltă. Primii cervoneţi care corespundeau standardului – ducatul din aur (3,4 g) – au început a fi bătuţi în Rusia din 1701 la dispoziţia lui Petru cel Mare
(Энциклопедический словарь. Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. XXXVIII „a”.
СПб., 1903, c. 531; Российский гуманитарный энциклопедический словарь. Том III,
Москва, 2002, c. 576). Potrivit altor surse, monedele turceşti care circulau în Basarabia
se limitau în fond la „cervoneţii turceşti care se află în circulaţie în număr destul de mare
în această provincie”. Prin dispoziţia guvernatorului civil I.M. Hartingh, din 29 decembrie 1813, s-a interzis ca această monedă se fie primită în vistieria statului, sub pretextul
cantităţii reduse şi calităţii proaste a aurului şi din cauza instabilităţii cursului, care poate
cauza vistieriei mari prejudicii (ANRM, F. 5, inv. 2, 1813, d. 51, f. 9-9 verso). Cervoneţi
(în actele vremii redactate în rusă, ducaţii erau numiţi cervoneţi) erau şi ducaţii olandezi,
care circulau în Basarabia la cursul de 12 lei, şi ducaţii austrieci – la cursul de 11 lei şi 30
parale (ANRM, F. 5, inv. 2, 1813, d. 51, f. 17-17 verso).
38
ANRM, F. 5, inv. 2, 1813, d. 51, f. 56-56 verso.
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să supună populaţia la pedepse corporale); răspundea de ordinea publică în ţinut;
apăra interesele cetăţenilor; lupta cu hoţii şi vagabonzii; răspundea de sistemul de
concesiuni din ţinut; purta responsabilitate de starea drumurilor şi podurilor; însoţea regimentele militare în cazul în care acestea se aflau în trecere prin ţinut şi era
obligat să le asigure cu alimente, cu lemn pentru construcţia carelor de provizii, să
le asigure cazarea; raporta permanent despre mersul recoltării cerealelor; informa
despre preţurile comerciale la cereale şi alte produse alimentare; avea grijă să fie
întoarse vitele rătăcite; răspundea de amenajarea coloniştilor etc.39. Ispravnicul îşi
exercita funcţiile doar în limitele ţinutului de care era responsabil. Numit în exerciţiul funcţiunii, ispravnicul depunea jurământ de credinţă împăratului rus40.
Prin dispoziţia din 16 aprilie 1816, emisă de guvernatorul civil al Basarabiei,
C.A. Catacazi, ispravnicii, pârcălabul de Hotin şi serdarul de Orhei erau obligaţi
să meargă o dată în trei luni în teritoriu pentru a se documenta la faţa locului şi a
avea o informaţie veridică şi completă despre situaţia din ţinut. Revizorii de ţinut
trebuiau să urmărească ca ispravnicii, pârcălabul de Hotin şi serdarul de Orhei să
îndeplinească cu stricteţe această dispoziţie41.
Despre atribuţiile ispravnicului, care se deosebesc parţial de cele descrise în
instrucţiune, aflăm dintr-un raport prezentat de ispravnicul de Hotărniceni în 1816
preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei, I.H. Kalagheorghe.
Ispravnicul examina litigiile care apăreau între negustori (privind activitatea
comercial-industrială, situaţia familială etc.), boieri şi ţărani. În cazul în care părţile nu erau satisfăcute de deciziile luate, ispravnicul prezenta dosarul, însoţit de
documentele de rigoare, spre examinare instanţelor superioare. Ispravnicul nu avea
dreptul să-i oblige pe boieri să se prezinte la isprăvnicie pentru soluţionarea litigiilor, dar numai le aducea la cunoştinţă plângerea în care aceştia au fost implicaţi.
În cazul în care boierii nu se conformau, ispravnicul raporta instanţelor superioare
despre aceasta, iar decizia o adopta doar cu acordul instituţiilor abilitate a soluţiona
aceste probleme.
Conform obiceiului pământului, ispravnicul avea dreptul să pedepsească
persoanele care încălcau legea, în afară de boieri şi boiernaşi, care nu puteau fi
pedepsiţi.
Ispravnicul era obligat să prezinte anual guvernului informaţii despre recolta
de cereale, cu explicaţiile de rigoare: de câtă pâine este nevoie pentru alimentarea
locuitorilor şi câtă pâine rămâne pentru comercializare, iar guvernul urma să decidă
ce cantitate de cereale poate fi exportată peste hotare.
Ispravnicul urmărea evoluţia pe piaţă a preţurilor la carne şi la pâine şi, în
funcţie de capacitatea de cumpărare a industriaşilor, reglementa preţurile.
ANRM, F. 4, inv. 1, d. 62, f. 28-38; Documentul este publicat integral în: Alina Felea,
Câteva documente privind ispravnicii în Basarabia (1816-1818). În: Revista de istorie a
Moldovei (Chişinău), 2009, nr. 4 (60), p. 207-211.
40
ANRM, F. 4, inv. 2, d. 420, f. 39-40; Alina Felea, Câteva documente privind ispravnicii
în Basarabia (1816-1818), p. 211-212.
41
ANRM, F. 5, inv. 1, d. 28, f. 654-656.
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Ispravnicul era responsabil de încartiruire, gestiona amplasarea militarilor
pe la casele locuitorilor, în funcţie de numărul şi starea economică a acestora. Conform obiceiului pământului, de încartiruire erau scutiţi moşierii (în afară de categoriile inferioare ale acestei stări sociale) şi slujitorii cultului: preoţii, diecii, diecele,
paracliserii şi starostii bisericeşti.
Prin intermediul mazililor, ispravnicii aveau datoria de a cultiva în rândurile
populaţiei dragostea faţă de muncă42.
După împărţirea administrativ-teritorială a Basarabiei în conformitate cu Regulamentul organizării administrative din 29 aprilie 1818, prin dispoziţia din 19 octombrie 1818 a guvernatorului civil al Basarabiei, C.A. Catacazi, în funcţia de ispravnic au fost numiţi: în ţinutul Orhei – funcţionarul de clasa a VIII-a Iamandi, în
ţinutul Hotin – sulgerul Gheorghe Ciugureanu (în locul funcţionarului de clasa a IX-a
Stamati), în ţinutul Iaşi – funcţionarul de clasa a IX-a Bodescu, în ţinutul Bender –
funcţionarul de clasa a IX-a Cazimir (în locul funcţionarului de clasa a X-a Nicolae
Salo), în ţinutul Akkerman – nobilul Alecu Pruncul şi în ţinutul Ismail – funcţionarul
de clasa a X-a Popovschi (în locul funcţionarului de clasa a X-a Filodor)43.
Potrivit dispoziţiei din 1 aprilie 1819, ispravnicii erau aleşi din rândul nobilimii basarabene, drept de care beneficiau şi nobilii din guberniile interne ruse. Acest
drept a fost aplicat şi pentru ţinuturile Bender, Akkerman şi Ismail, în pofida faptului că în aceste ţinuturi numărul nobililor era foarte redus. Ulterior, noul rezident
plenipotenţiar, contele M.S. Voronţov, analizând activitatea ispravnicilor, raporta
administraţiei imperiale că administraţia poliţienească locală din Basarabia se află
într-o situaţie deplorabilă, iar cauza o vede în modalitatea de alegere a ispravnicilor.
M.S. Voronţov, care era un duşman aprig al particularităţilor locale în sistemul administrativ al Basarabiei şi un părtaş convins al includerii cât mai rapide a regiunii
în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus, argumenta că postul de ispravnic
este ocupat de persoane lipsite de onestitate, care nu-şi îndeplinesc cu demnitate
funcţiile, care nu cunosc legislaţia şi chiar nici limba rusă, fapt ce cauzează prejudicii serioase sistemului de administrare. Totodată, atenţiona că prejudiciile vor
fi mult mai mari în cazul în care din guberniile interne ruse cu puţin pământ vor fi
transferaţi în Basarabia, aşa cum se planifica, 20000 de ţărani de stat. El scria că
timp de 6-7 luni de la intrarea sa în funcţie au fost destituiţi de Consiliul Suprem doi
ispravnici şi câţiva asesori, îvinuiţi de comiterea unor infracţiuni, însă locurile lor
au fost ocupate de persoane tot atât de iresponsabile ca şi ei. La ultima şedinţă au
fost prezente 100 de persoane care voiau să deţină posturi administrative, iar numărul de posturi la care se pretindea era de 81. Respectiv, la posturile administrative
aproape că nu era concurs, iar în ţinuturile Bender, Akkerman şi Ismail, unde erau
numai 5 nobili, dintre care 4 nu dispuneau de proprietate, posturile administrative
erau ocupate de nobili din alte ţinuturi. M.S. Voronţov aducea şi alte argumente,
insistând ca ispravnicii să fie numiţi de Coroană44.
ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 30 verso-33.
ANRM, F. 5, inv. 1, d. 35, f. 782-782 verso, 785 verso-786.
44
ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXIX, 1824, № 30048, СПб., 1830, с. 510-511.
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La 2 septembrie 1824, Comitetul de Miniştri, luând în considerare obiecţiile
contelui M.S. Voronţov, a dispus ca ispravnicii şi asesorii să fie numiţi din partea
Coroanei45. Unii istorici consideră că prin această măsură a fost lichidată metoda de
administrare despotică a judeţului46.
Potrivit Regulamentului privind administrarea Basarabiei din 29 februarie
1828, ispravnicii făceau parte din administraţia judeţeană, alcătuind judecătoria locală şi deţinând posturile de şefi ai acestor instituţii judiciare47.
În 1860 ispravnicii au fost aleşi în posturi de adunările nobiliare, nu aşa cum
se practica înainte, când erau numiţi de administraţia regională48.
În activitatea sa ispravnicul era ajutat de ocolaş – conducătorul administrativ
al unui ocol49. Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 aprilie 1818
prevedea că fiecare ţinut se va împărţi în ocoale, în care va fi ales, din rândurile
locuitorilor care dispun de proprietate, câte un ocolaş, iar în sate – câte un vornic50.
Din raportul din 8 august 1816 al ispravnicului ţinutului Soroca, funcţionarul
de clasa a IX-a Somov, şi al serdarului Varfolomei, prezentat preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei, I.H. Kalagheorghe, aflăm că în competenţa ocolaşului era: îndeplinirea tuturor dispoziţiilor ispravnicului; alcătuirea registrelor privind
suprafeţele de pământ însămânţate şi recolta obţinută la cereale; examinarea diferitor litigii şi supravegherea bunăstării ocolului; evidenţa numărului de vite, stupi de
albine etc.; prinderea hoţilor şi reîntoarcerea fugarilor; examinarea plângerilor, care
sunt de competenţa lui, privind daune ce nu depăşeau 15 lei, cu încasarea a 1/10
parte din dauna litigiului, numită împlineală etc. Ocolaşul primea un salariu lunar
în valoare de 10 lei. Banii erau colectaţi proporţional de la locuitorii ocolului51.
Instituirea în funcţie a ocolaşilor n-a fost una uşoară şi, de cele mai multe
ori, a fost folosită de administraţia ţinutală pentru a-i destitui din funcţii pe foştii
ocolaşi. La 22 aprilie 1819 guvernatorul civil informa Guvernul Regional că, inspectând judeţul Akkerman, a constatat că alegerea în funcţii a ocolaşilor nu totdeauna se face în baza Regulamentului din 1818 şi insista ca ocolaşii să fie aleşi
în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului52. La 4 mai 1819 ispravnicul
de Akkerman explică Guvernului Regional că în cele patru ocoale ale ţinutului au
Ibidem, p. 512.
  Алексей Накко, Бессарабская область со времени присоединения ея к России по
Букарестскому миру 1812-го года. В историческом, экономическом и статистическом
отношениях, Кишинев, 1879, л. 135-135 об. л. 165 (manuscrisul lucrării se păstrează în
fondul de manuscrise al bibliotecii Universităţii de Stat din Odesa).
47
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 7.
48
Алексей Накко, Бессарабская область со времени присоединения ея к России по
Букарестскому миру 1812-го года. В историческом, экономическом и статисти
ческом отношениях, л. 237.
49
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 586, f. 20; d. 675, f. 254-255.
50
Устав образования Бессарабской области 1818 г., Кишинев, 1818, с. 14.
51
ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 111 verso-112.
52
ANRM, F. 5, inv. 2, d. 487, f. 16.
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fost numiţi câte un ocolaş şi câte un ajutor – un funcţionar local temporar (земский
чиновник) şi că „ocolaşii n-au fost aleşi din rândul locuitorilor din considerentul
că în ocoale nu s-au putut găsi persoane care să îndeplinească cu responsabilitate
această funcţie în baza Regulamentului”53. În februarie 1820 ispravnicul de Bender
scria Guvernului Regional că în decurs de 7 luni de la data anunţării dispoziţiei de
alegere a ocolaşilor de către comunităţile rurale locuitorii nu totdeauna îndeplinesc
la timp dispoziţiile, pentru că „unii ocolaşi nu au cunoştinţe necesare şi claritate în
ceea ce priveşte îndeplinirea diverselor dispoziţii importante, din care considerent
isprăvnicia cere permisiunea guvernului şi acordul comunităţilor rurale de a-i numi,
în locul ocolaşilor aleşi, pe alţii noi, capabili să îndeplinească aceste funcţii”54. O
situaţie similară se poate observa şi în alte ţinuturi55. Administraţia regională, care
era exponentul puterii imperiale în regiune, sub pretextul că „nu au cunoştinţe necesare” înlătura din posturile de ocolaşi pe funcţionarii locali şi îi înlocuia cu alogeni,
în special de etnie rusă.
Ulterior, pentru reglementarea activităţii ocolaşilor, instituţiile regionale alcătuiesc o instrucţiune remisă ispravnicilor, iar aceştia au prezentat-o ocolaşilor.
Această instrucţiune, datată cu anul 1819, stabilea funcţiile ocolaşilor.
Locul de reşedinţă al ocolaşului era localitatea din centrul ocolului, aleasă
de ispravnic. În competenţa lui era soluţionarea tuturor problemelor ce apăreau
în ocol. Infracţiunile penale urmau a fi soluţionate în regim de urgenţă, raportând
ispravnicului despre măsurile luate.
Ocolaşul urma să afle dacă locuitorii nu sunt oprimaţi şi, dacă va depista asemenea cazuri, să raporteze imediat ispravnicului. El supraveghea comportamentul
şi bunăstarea tuturor locuitorilor din ocol. În cazul în care observa nereguli, trebuia
să raporteze ispravnicului şi să întreprindă măsuri pentru a le înlătura.
Urmărea strămutarea locuitorilor dintr-un loc în altul.
Toate evenimentele din ocol (omor, deces subit, furt, incendiu, boli infecţioase cu pericol de răspândire, epizootii etc.) ocolaşul trebuia să le afle la timp şi să
raporteze de urgenţă ispravnicului, luând concomitent măsurile de rigoare.
Ţinea registrul cu preţurile la produsele alimentare şi la furaje, la transportul
lor terestru şi pe apă, pe căile existente în ocol, analiza cursul monetar stabilit în
ocol, aduna informaţii despre semănăturile de primăvară şi de toamnă.
Urmărea prezenţa în ocol a dezertorilor, a vagabonzilor şi a persoanelor fără
viză de reşedinţă.
Soluţiona verbal (словесное разбирательство) cazurile neînsemnate din mediul săracilor; cazurile mai grave urmau a fi soluţionate de instanţele superioare.
Răspundea de plecarea locuitorilor în alte localităţi. Se documenta cu privire
la comportamentul acestora sau achitarea de către ei a prestaţiilor şi dărilor. Obţinea
acordul comunităţii săteşti pentru plecarea acestor persoane.
Ibidem, f. 20.
Ibidem, f. 25-25 verso.
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Despre situaţia din ţinutul Ismail a se vedea, spre exemplu: ANRM, F. 5, inv. 2, d. 487,
f. 44-44 verso.
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Ţinea evidenţa animalelor „fără de stăpân”, afla când şi de unde au venit şi
raporta ispravnicului, pentru a anunţa şi a căuta stăpânul animalelor pierdute. Prin
intermediul vornicului ocolaşul urma să găsească stăpânul vitelor pierdute (rătăcite).
Răspundea de cantonarea în ocol a detaşamentelor militare şi urmărea ca ofiţerii
şi soldaţii să nu cauzeze locuitorilor săraci prejudicii. Urmărea ca militarii să nu achiziţioneze de la populaţie produse alimentare fără a le achita, iar comunităţile săteşti urmau
să prezinte militarilor recipise care ar confirma atitudinea corectă a militarilor.
Îndeplinea cu acurateţe toate dispoziţiile ispravnicului. Pentru cele mai mici
încălcări care aduceau prejudicii statului, ocolaşul era pedepsit.
Ocolaşul trebuia să se poarte frumos cu oamenii, să apere interesele lor, să
urmărească ca în ocol să se stabilească liniştea şi ordinea.
Ocolaşul nu avea dreptul să se implice în chestiuni financiare, la cererea
persoanelor particulare sau să pună amenzi băneşti, ci urma să le direcţioneze spre
examinare ispravnicului.
Ocolaşului i se supuneau vornicii şi locuitorii comunităţilor rurale din ocolul
administrat de ocolaş. Cei care nu se supuneau erau pedepsiţi56.
Ocolaşul era întreţinut, de regulă, de locuitorii ocolului. În raportul ispravnicului de Hotărniceni adresat în 1816 preşedintelui Comitetului Provizoriu al
Basarabiei, I.H. Kalagheorghe, se menţiona că în ţinut sunt două ocoale (în primul
se află 10 localităţi şi în al doilea – 11). În fiecare ocol era câte un ocolaş, întreţinut
de către locuitorii ocolului, fiecare primind lunar câte 15 lei. Banii erau adunaţi de
la locuitorii satelor în funcţie de numărul lor57.
Administraţia orăşenească. Potrivit Regulamentului privind administrarea
Basarabiei din 29 februarie 1828, administraţia orăşenească a fost instituită în oraşele Chişinău, Bender, Ismail, Bălţi, Hotin, Akkerman, Chilia şi Reni58.
Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828 dispunea ca în fiecare oraş să fie instituită administraţia orăşenească, alcătuită din: judecătorie, administraţie şi poliţie. Din instituţiile judecătoreşti făceau parte magistraturile orăşeneşti (городовые магистраты), din cele de administrare – dumele
orăşeneşti (городские думы) şi sfatul obştesc al breslelor (lonje/longea) (цеховые
управы), iar din cele poliţieneşti – poliţmaistrul (полицмейстер) şi primăria municipală (городская управа)59.
Regulamentul din 29 februarie 1828 stabilea şi componenţa administraţiei
orăşeneşti. Magistraturile erau alcătuite din burgomistru şi patru ratmani din partea
comunităţilor orăşeneşti. În cadrul magistraturilor activau următoarele instituţii:
1. judecătoria verbală (словесный суд), alcătuită din starosti (старосты) şi
judecători, aleşi din partea societăţilor orăşeneşti.
ANRM, F. 5, inv. 2, d. 487, f. 48-53.
ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 31 verso.
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2. judecătoria pentru tutelă (сиротский суд), care era administrată de primarul oraşului (городской глава) şi era alcătuită din doi membri ai magistraturii
orăşeneşti şi starostele orăşenesc (городовой староста).
Duma orăşenească era alcătuită din primarul oraşului şi cinci consilieri
(pristavi) (гласныe), din partea comunităţilor orăşeneşti. În oraşele Chilia şi Reni,
în locul magistraturilor şi dumelor orăşeneşti, au fost instituite ratuşe.
Sfatul obştesc al breslelor (цеховая управа) era alcătuit din burgomistru,
starostii orăşeneşti (din partea comunităţilor orăşeneşti) şi starostii de breaslă
(цеховые старшины) (din partea fiecărei meserii).
Consiliul orăşenesc (городская управа) era condus de un poliţmaistru şi era
alcătuit din comisarul special de district (частный пристав) şi un ratman din partea
magistraturii. Acolo unde nu erau comisari speciali de circumscripţie, în componenţa
consiliului orăşenesc intrau doi ratmani din partea magistraturii sau ratuşei.
În cadrul Poliţiei activau următoarele unităţi: unitatea de pompieri (пожар
ная команда); comisia de încartiruire (квартирная комиссия)60.
Administraţia rurală (сельское управление) include instituţiile administrative în a căror competenţă intră conducerea efectivă a populaţiei din localităţile rurale. În Moldova medievală satele erau administrate, de regulă, de un organ
colectiv – „oameni buni şi bătrâni”, care aveau atribuţii fiscale şi poliţieneşti. În
fiecare sat era un vataman şi un vornicel. Vatamanul era împuternicit cu funcţii
administrative şi poliţieneşti, iar vornicelul se ocupa de probleme fiscale. În satele
boiereşti vorniceii colectau veniturile în folosul proprietarului, repartizau ţăranilor
prestaţiile şi urmăreau îndeplinirea cu stricteţe a acestora. Tot ei judecau în numele
proprietarului litigiile şi conflictele neînsemnate. Vatamanul era ales de către obştea
sătească, iar vornicelul era reprezentantul proprietarului. Această stare de dualitate
s-a menţinut până în secolul al XVIII-lea şi s-a terminat în favoarea vornicelului61.
După anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus, acest sistem de administrare a satului s-a păstrat. Potrivit proiectului Regulamentului din 1819, administraţia sătească era alcătuită din vornic (vornicel), care era numit în funcţie de către
ispravnic, împuternicit cu funcţii poliţieneşti, staroste (şoltuz) sătesc, ales de locuitorii satelor, şi trei bătrâni, pentru a-i obliga pe săteni să îndeplinească „datoriile lor
către stăpânii moşiilor”62. Pentru îndeplinirea funcţiilor starostii săteşti erau scutiţi
de toate dările şi prestaţiile faţă de stăpânul moşiei şi faţă de stat.
În activitatea sa ocolaşul era ajutat de vornicul obştii (дворник)63. În Basarabia termenul de vornic este întâlnit cu sensul de primar al unui sat sau târg. În actele
ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 7-7 verso.
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zarea administrativă a Basarabiei, Cahul, 2003, p. 18-19.
62
ANRM, F. 3, inv. 1, d. 47, p. II, f. 271-272 verso; Paul Mihail, Zamfira Mihail, Acte în
limba română tipărite în Basarabia. I. 1812-1830, Bucureşti, 1993, p. 166.
63
În Principatul Moldovei termenul este întâlnit cu înţeles de vel-vornic al obştii, mare
dregătorie – vornicia obştii, instituită la 1 ianuarie 1803 şi desfiinţată în 1832. Atribuţiile
acestuia au fost administrative şi, mai ales, judecătoreşti: toate problemele privind tutelele şi moştenirile, cu toate implicaţiile lor: inventar, lichidarea bunurilor succesorale,
împărţirea moştenirilor, preluarea averilor străinilor morţi fără moştenitori şi lichidarea
averilor ce le aparţineau etc. (Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 512).
60
61

64

ruse din perioada respectivă cuvântul vornic figurează sub forma „dvornic”64. Pentru reglementarea activităţii vornicilor instituţiile regionale au alcătuit o instrucţiune, remisă ispravnicilor, iar aceştia au prezentat-o vornicilor. Instrucţiunea din
octombrie 1820, dată pentru ţinutul Hotin, semnată de spătarul Balş şi secretarul
gubernial Hâncu, stabileşte destul de clar funcţiile vornicului:
1. era ales din rândurile ţăranilor înstăriţi şi urma să rezolve toate litigiile
care apăreau în mediul rural;
2. îndeplinea în mediul rural toate dispoziţiile ispravnicului;
3. anunţa locuitorii satului despre impozitele în bani sau în natură la care
au fost impuşi şi, adunându-i într-un singur loc, împărţea aceste impozite sau dări
în mod proporţional, fără a cauza prejudicii celor săraci în favoarea celor bogaţi.
În cazul în care interesul de stat era încălcat, vornicul era pedepsit, pentru a fi de
învăţătură celorlalţi locuitori;
4. era obligat să-l informeze la timp pe ocolaş despre vitele „fără de stăpân”,
care, fiind prinse, urmau să fie prezentate ocolaşului cu descrierea amănunţită când
şi de unde au venit;
5. în cazurile de omor, furt, incendii, epizootii etc., vornicul urma să se documenteze operativ şi să raporteze de urgenţă ocolaşului, care, la rândul său, raporta
ispravnicului;
6. răspundea de amplasarea în sat a detaşamentelor militare şi urmărea ca
militarii să nu cauzeze locuitorilor săraci prejudicii în favoarea celor bogaţi, pentru
relaţii prieteneşti sau servicii;
7. în cazul în care vornicul observa în sat o persoană necunoscută, fără permis de şedere, urma s-o întrebe de unde a venit şi, în cazul în care aceasta nu avea
documentele în regulă, s-o însoţească la isprăvnicie;
8. toamna şi primăvara vornicul trebuia să-i oblige pe locuitori să aibă grijă
de vite, ca acestea să nu cauzeze daune terenurilor însămânţate. Locuitorilor li se
cerea să dea dovadă de atitudine serioasă faţă de ocupaţiile agricole;
9. căruţele cu cai urmau să fie puse la dispoziţie doar persoanelor care se
aflau în subordinea isprăvniciei şi care dispuneau de documentele de rigoare cu
semnătura şi ştampila ispravnicului;
10. în cazul în care în sat vor apărea hoţi, vornicul împreună cu tot satul trebuia să-i prindă şi să-i conducă la ispravnic;
11. urmărea ca locuitorii să nu se mute cu traiul dintr-un sat în altul, fără motiv;
12. în cazul în care vornicul va observa că locuitorii sunt asupriţi de către
ocolaşi sau arendaşi, trebuia să-l informeze operativ pe ispravnic;
13. în lunile de primăvară vornicul urma să aibă grijă ca incendiile să nu
cauzeze prejudicii păşunilor şi pădurilor, iar dacă acestea vor avea totuşi loc, să
cerceteze cazul şi să raporteze ocolaşului;
14. urmărea cu stricteţe starea podurilor şi a drumurilor, astfel încât acestea
să fie permanent funcţionale65.
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Despre funcţiile vornicului aflăm din numeroasele plângeri adresate de ţărani
guvernatorului civil al Basarabiei. Exemplu: ţăranii din satul Teleneşti, ocolul Măetinele, ţinutul Orhei, adresează în 1813 guvernatorului civil al Basarabiei o reclamaţie
în care îşi exprimă protestul că au achitat sulgiul66 în sumă de 124 lei şi au transportat
pentru staţiile poştale 10 chile de orz, fără a fi remuneraţi. În plus, ţăranii au arat pământul serdarului timp de o zi cu 10 pluguri, iar la strânsul meiului au lucrat 35 de
persoane. La strânsul recoltei fiecare familie era obligată să pună la dispoziţie câte
o persoană. Muncile au rămas însă neremunerate. Totodată, vornicul Moisei Gâsca
a prezentat un certificat potrivit căruia locuitorii nu au faţă de el nicio pretenţie. „În
realitate, locuitorii nu au fost de acord să prezinte un astfel de certificat, deoarece au
fost impuşi forţat şi nu în mod benevol să lucreze în folosul serdarului”67.
Răzeşii din satul Olişcanii de Jos, ţinutul Orhei, au înaintat la 20 mai 1814 o
reclamaţie guvernatorului civil al Basarabiei în care îl roagă să-i înlăture pe Petrache şi Nicolae Catargi de la cercetarea acţiunii privind pământul şi averea. Ei scriu
că în timpul stabilirii hotarelor aceştia au aruncat semnele de hotar fixate de vornicul Meleghi şi au luat din pământurile lor „un număr mare de stânjeni, cu aceasta
prejudiciindu-i”. În plus, Petrache şi Nicolae Catargi cereau de la răzeşi 4000 de lei
pentru cheltuielile suportate în timpul stabilirii hotarelor68.
Din raportul ispravnicului ţinutului Soroca, Somov, şi al serdarului Varfolomei, datat cu 8 august 1816, aflăm că în activitatea sa vornicul era ajutat de un
ataman (атаман), ales din rândul sătenilor, scutit de toate dările. Vornicul avea un
mandat din partea isprăvniciei, numit cartea vornicului (карта ворничия)69.
În atribuţiile starostelui intra: trimiterea sătenilor la îndeplinirea boierescului,
supravegherea executării la timp de către săteni a tuturor prestaţiilor în folosul moşierului. Starostele, în faţa moşierului sau vechilului, îi chema pe cei trei bătrâni şi, în
prezenţa lor, dovedea vinovăţia ţăranului nesupus. Aceştia îi porunceau ţăranului să
îndeplinească îndatoririle faţă de moşier. În cazul în care nici după aceasta ţăranul nu
se supunea, starostele era împuternicit să-l pună pe ţăranul nesupus sub strajă şi să-l
trimită la isprăvnicia ţinutului pentru a fi deferit judecăţii. În locul ţăranului nesupus,
trebuia căutată o altă persoană care urma să îndeplinească toate îndatoririle acestuia.
Remunerarea muncii urma să fie recuperată din averea celui vinovat70.
Sulgiu – dare asupra vacilor şi oilor percepută în natură pentru aprovizionarea curţii domneşti şi a oastei de la Curte (mai târziu şi a turcilor, a tătarilor sau a unor oaspeţi). Până la
sfârşitul sec. al XVI-lea, datorau sulgiul numai ţăranii şi posluşnicii; mai târziu, sulgiul
se răspândeşte şi la alte categorii sociale. Se pare că sulgiul a fost ridicat numai în natură
prin sistemul cislei; mai mulţi ţărani se întovărăşeau şi contribuiau prin bani la împlinirea
preţului unei vaci, pe care o comercializa unul dintre ei (Instituţii feudale din Ţările Ro
mâne. Dicţionar, p. 460-461). După anexarea Basarabiei la Rusia sulgiul a constituit una
dintre dările cele mai grele, care a provocat nemulţumirea multor ţărani.
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Starostele avea şi alte sarcini în timpul lucrărilor agricole: era dator să angajeze cu ştirea bătrânilor, în locul persoanelor plecate fără voia moşierului, alte
persoane pentru îndeplinirea boierescului. Ca şi în cazul precedent, remunerarea
muncii urma să fie recuperată din averea ţăranilor care au plecat de pe moşie71.
Pagubele cauzate moşierului de incompetenţa sau neatenţia starostelui erau
recuperate din averea starostelui sau, în cazul în care averea starostelui era insuficientă, din averea tuturor sătenilor etc. Dar, pretenţia moşierului „trebuia să fie
dovedită prin rânduiala judecăţii”72.
Potrivit Regulamentului cu privire la ţărani din regiunea Basarabia din 24
ianuarie 1834, în calitate de organ al administrării săteşti publice era administraţia
rurală, constituită din: adunarea sătească şi starostele satului (vornic), ales pe o
perioadă de trei ani, sutaşii (aleşi anual de la 100 de gospodării) şi mai marii pe
zece gospodării (zeciaşii) (aleşi anual de la 10 gospodării). În competenţa administraţiei rurale era: alegerea persoanelor cu funcţie de răspundere din sat, repartizarea
prestaţiilor şi impozitelor, convocarea şi dizolvarea adunărilor satului, executarea
deciziilor adunării satului şi a dispoziţiilor administraţiei de plasă, supravegherea
executării serviciului militar, ţinerea registrelor contribuabililor, acordarea ajutorului în situaţii excepţionale – incendii, epidemii, inundaţii etc.73
Potrivit dispoziţiei Senatului Guvernant din 19 septembrie 1860, concomitent cu cele 28 de gubernii velicoruse, în Basarabia, începând cu 1 ianuarie 1861,
administraţia rurală este lichidată şi înlocuită cu cârmuirea de plasă, în noua ei
componenţă74.
Concluzionăm că, după aplicarea Regulamentului din 29 februarie 1828, autonomia limitată şi provizorie de care a beneficiat Basarabia timp de 10 ani a fost
lichidată, iar provincia a fost inclusă în sistemul economic şi politic al Imperiului
Rus. În scurt timp după aceasta, la 26 septembrie 1830, este suprimat cordonul
vamal de la Nistru şi transferat la Prut şi Dunăre, aplicată structura de ghildă, instituită Administraţia Specială a oraşului Ismail, iar Basarabia este inclusă în sistemul
economic şi politic al Imperiului Rus. Respectiv, aceste schimbări au necesitat şi
anumite mutaţii la nivel administrativ regional, judeţean şi local.
Dacă în instituţiile centrale regionale administraţia imperială a operat schimbări mai radicale, în administrata publică locală ţarismul a fost nevoit să păstreze,
o anumită perioadă de timp, tradiţiile locale, implicându-se mau activ, după adoptarea Regulamentului cu privire la ţărani din regiunea Basarabia din 24 ianuarie
1834, a lichidat acest sistem de administrare începând cu 1 ianuarie 1861, înlocuindu-l cu cârmuirea de plasă.
Ibidem, p. 167.
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FRANŢA, RUSIA ŞI CHESTIUNEA BASARABIEI
(IANUARIE-MARTIE 1856)
Summary
After the end of the Crimean War, the question of Bessarabia became a matter of Euro
pean interest. At the initiative of Austrian Foreign Minister Count Buol proposed that
Southern Bessarabia should be in the possession of the Moldavian Principality. Russia
agreed to this humiliating clause on January 15, 1856. However, Russian diplomacy
has made considerable efforts to preserve this territory. The Russian diplomats came
up with the proposal that southern Bessarabia be changed with Kars, a territory be
longing to the Ottoman Empire. The French Government sustained such proposal. The
Paris Peace Congress in February-March 1856 did not solve the problem of Bessara
bia, because the allies ha divergent points of view.
Keywords: Bessarabia, Great Powers, Congress, delimitation, Border.

D

upă terminarea Războiului Crimeii, problema Basarabiei era din nou în
vizorul concertului european, iar pe de altă parte era recunoscută „pe
plan internaţional ilegalitatea faptului de la 1812”1. Războiul între formidabila coaliţie anglo-franceză şi colosul rus, care a avut ca teatru de luptă Peninsula Crimeea
a creat premise favorabile şi pentru recâştigarea Basarabiei, idee susţinută cu patos
de către emigranţii revoluţiei de la 18482, vehiculând la acel moment ideea formării unui regat daco-român prin unirea provinciilr româneşti aflate sub dominaţie
austriacă şi rusă3. Aceştia, prin numeroasele memorii adresate unor diplomaţir şi
unor oameni de vază din Europa, prin articole de presă sau broşuri, scriau despre
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ilegalitatea anexării Basarabiei ca urmare a semnării Tratului de la Bucureşti din
1812, iar în condiţiile actuale era necesar ca Europa să-şi îndrepte „greşeala” şi să
retrocedeze acest teritoriu. În memoriile trimise de N. Golescu şi C. A. Rosetti către
prinţul Jérôme Bonaparte sau cel al lui Gheorghe Magheru către Edouard Thouvenel4 se cerea „restituirea către Moldova a teritoriului răpit dintre Prut şi Nistru”5.
Toate eforturile nu vor duce la vreun rezultat notabil, pentru că în „culise” se va
negocia intens între diplomaţia rusă şi cea franceză, cu privire la realizarea unei noi
„tranzacţii” în defavoarea românismului. La acel moment diplomaţia europeană a
crezut că este „suficient” ca doar sudul Basarabiei să revină Principatului Moldovei, pentru a-i tăia accesul Rusiei la Dunăre6.
Elaborarea preliminariilor păcii s-a dovedit a fi un demers anevoios pentru
Marea Britanie, Franţa şi Austria, din cauza existenţei unor puncte divergente între
foştii aliaţi, datorită faptului că se dorea impunerea unor condiţii mai dure cabinetului de la Petersburg. După negocieri laborioase în lunile noiembrie – decembrie
1855, s-a ajuns la o înţelegere în ceea ce priveşte preliminariile păcii. Iniţiativa
cedării unei părţi din Basarabia a aparţinut în exclusivitate Austriei, prin vocea
ministrului de externe Buol.
În noaptea de 16 decembrie 1855, Valentin Esterhazy mergea la Petersburg,
pentru a prezenta aceste preliminarii de pace7, inclusiv punctul referitor la cedarea
sudului Basarabiei. În drum spre Rusia, reprezentantul austriac a aflat despre cucerirea fortăreţei Kars, teritoriu pe care diplomaţia rusă îl va folosi ca „monedă de
schimb” pentru teritoriul basarabean.
La 20 decembrie 1855, Napoleon al III-lea îl primea într-o audienţă privată
pe Seebach8, ambasadorul Saxoniei la Paris, care urma să reprezinte interesele Rusiei în capitala Franţei. Napoleon al III-lea, care dorea neapărat încheierea păcii, a
declarat că Marea Britanie ar fi „bucuroasă” să continue războiul cu Rusia, până
la o înfrângere mai drastică a acesteia, declarându-i că îl sfătuieşte pe cancelarul
Édouard Antoine Thouvenel (1818-1866), ambasadorul Franţei la Constantinopol (18551860), Ministru de Externe al Franţei (1860-1862).
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causes et ses effets, Paris, 1856.
8
Winfried Baumgart, The peace of Paris, 1856: studies in war, diplomacy, and peacemaking,
ABC-Clio, 1981, p. 66. „Rolul” de apărător al intereselor ruseşti la Paris, de către Seebach,
a debutat sub auspicii favorabile, dacă ţinem cont de faptul că după bătălia de la Alma,
Napoleon al III-lea i-a transmis prin intermediul acestuia un mesaj clar ţarului Alexandru
al II-lea, că toţi militarii căzuţi în „mâinile” francezilor vor fi trimişi în Rusia, fără condiţii.
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Nesselrode să accepte condiţiile de pace9, inclusiv cea referitoare la cedarea sudului
Basarabiei, fără a analiza detaliat chestiunea în cauză.
Acceptarea de către Rusia a acestui punct „umilitor”, referitor la cedarea sudului Basarabiei10, se va dovedi a fi un adevărat „test al răbdării” pentru diplomaţia
austriacă, în special, care avea sarcina „onorabilă” să fie mandatara puterilor occidentale, care au înfrânt Rusia. Astfel, contele Esterhazy primea semnale clare că Rusia
acceptă preliminariile păcii, dar nu doreşte includerea cedării sudului Basarabiei, pe
care oricum o va pune în discuţie, imediat ce va avea această oportunitate11.
Spre sfârşitul lunii decembrie 1855, cancelarul Karl Nesselrode îi trimitea
instrucţiuni ambasadorului rus la Viena, Mihail Gorceakov, comunicându-i decizia
ministrului de externe Buol, cu referire la preliminariile păcii. În principiu, Rusia le
accepta in integrum, cu excepţia câtorva „modificări”, pe care le considera necesare. Cabinetul de la Petersburg respingea cu vehemenţă punctul referitor la cedarea
sudului Basarabiei12. Cum şi era de aşteptat, contele Buol nu a acceptat propunerea
Rusiei, cu referire la sudul Basarabiei, deoarece pentru guvernul de la Viena această
clauză avea o însemnătate deosebită13, pentru a „lovi sub centură” Rusia şi de a o
scoate de la Dunăre. Limbajul uzitat de căre Gorceakov la adresa Austriei a fost
unul virulent, criticând-o în termeni duri că aceasta a „pus umărul” la „ruperea”
unei bucăţi din teritoriul Imperiului Rus14, arătându-şi ingratitudinea pentru „binefacerile” ţarului din timpul Revoluţiei de la 1848-1849.
O discuţie interesantă cu privire la Basarabia a avut loc la Hanovra între
şeful misiunii diplomatice al Franţei, Edme de Reculot, şi ministrul de externe al
Prusiei, Hallermund-Platen. Ministrul prusac îl atenţiona pe Reculot asupra fapGermain Bapst, Les coulisses du Congrès de Paris (d’après les souvenirs du maréchal Caron
bert), în „Revue politique et littéraire: Revue Blue”, 4 série, t. XVII, décembre 1902, p. 702.
10
Cu privire la cedarea sudului Basarabiei, Rusia, prin vocea lui Gorceakov, respinge cu vehemenţă acest punct din preliminariile de pace. Acest punct era cel mai important. Iată ce scria
presa românească: „abia putem crede, că propusa modificaţie a graniţelor Basarabiei va fi supusă vreunei alte schimbări mai favoritoare pentru Rusia. Graniţa astfel modificată ar împărţi
acea ţară de la marginea rusească în două părţi neegale, a cărei cea mai mare parte ar veni în
partea Principtalor Române. Acest pământ, care este să se reîncorporeze cu ţerile româneşti,
se ţine după natura sa idografică, de marele basin al Dunării. De aceea şi pică în partea Principatelor acele cetăţi ale Basarabiei, care de jumătate de secole încoace au fost privite ca tăriile
domnitoare atât peste Dunăre, peste gurile Dunării, cât şi peste ţerile de la Dunărea de jos, şi
care la toate invaziile ruseşti formau unu întăritu capu de punte pentru trecerea peste Dunăre”.
În acelaşi timp, este declarat în publicaţie: „diplomaţia ce încearcă pentru întâia oară a hotărî
graniţe unei ţeri după principiile geografiei fizice. Ea vrea să facă, pentru ca cursurile a două
mari fluvii să servească de hotare la mari grupe de naţii”. „Stéoa Dunării”, 12 ianuarie 1856.
11
„La Presse”, 16 janvier 1856, p. 1.
12
Nesselrode către Gorceakov, 23 decembrie 1855. S. S. Tatişcev, Imperator Aleksandr II.
Yego zhizn’ i tsarstvovaniye, t. I, Moskva, 1903, p. 184.
13
A. L. Macfie, The Eastern Question 1774-1923, New York, 2014, p. 32.
14
Charles de, L’impasse orientale: Souvenirs et observations, Bruxelles, 1871, p. 20.
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tului că propunerea venită din partea Austriei cu privire la cedarea unei părţi din
Basarabia n-a fost cea mai bună idee, din moment ce îi vine greu să creadă că ţarul
Alexandru al II-lea va consimţi la cedarea unui asemenea teritoriu şi la abandonarea unei frontiere strategice pentru Rusia15. Replica ambasadorului francez a fost
una pe măsură, care a considerat că impunerea unei linii de frontieră în Basarabia
este tocmai pentru a proteja Principatele Române de invaziile repetate venite din
partea Rusiei16. A urmat iarăşi un schimb de replici „tăioase” între cei doi, iar Platen
a declarat că această cedare nu se face în interesul Europei sau al Germaniei, cum
afirmă diplomaţia austriacă, ci în interesul exclusiv al cabinetului de la Viena, cea
care în războiul recent încheiat nu a „vărsat vreun strop de sânge”, iar acum se va
bucura de un asemenea avantaj17.
Poziţia oficială a Franţei nu s-a arătat mult aşteptată, iar în acest sens
Walewski trimitea o circulară18 diplomaţilor francezi din confederaţia germanică,
mai ales cu privire la modul de abordare a chestiunii basarabene, care este una
sensibilă. Rezumând conţinutul acestei circulare, Walewski scria cu mult „patos”
despre sacrificiile enorme ale aliaţilor, de a pune stavilă expansionismului rusesc
spre Imperiul Otoman şi despre necesitatea rectificării frontierei în Basarabia. Deşi
recunoştea faptul că această chestiune nu s-a aflat pe „agenda” de discuţii anteriore,
a subliniat importanţa realizării unei frontiere sigure pentru Principatele Române19.
Platen considera adăugarea la preliminariile păcii cedarea sudului Basarabiei o mişcare
greşită, deoarece va fi un impediment major pentru încheierea unei păci durabile, afirmaţii,
care în timp s-au dovedit a fi valide: „Si vous voulez réellement la paix pourquoi mettre
encore un nouvel obstacle à sa conclusion; on avait déjà assez de peine à s’entendre au
sujet des anciens points de garantie. On se trompe à Paris et à Londres sur les moyens de
résistance de la Russie, comme elle s’était trompée elle-même, il y a deux ans, sur la durée
d’une alliance Anglo-Française.”. Archives du Ministère des Affaires Étrangères (în continuare AMAE), Correspondance Politique (CP), Brunswich-Hanovre, vol. 75, f. 76-77.
16
Reculot a temperat tonul lui Platen, declarându-i acestuia: „Il sufit de jeter les yeux sur la carte
pour voir qu’en enlevant la ligne de Pruth à la Russie, nous ne voulons que lui ôter les moyens
de recommencer ses invasions périodique dans les Principautés. Nous ne réclamons pas le
prix de la victoire come ce serait notre droit. c’est simplement une garantie géographique que
nous prenons, à l’avantage de toute l’Europe, de l’Allemagne spécialement”. Ibidem.
17
Ibidem, f. 78.
18
Circulara contelui Walewski, Paris, 9 ianuarie 1856. AMAE, Mémoires et Documents,
France, vol. 741, f. 95-102.
19
În această circulară contele Walewski avea un alt punct de vedere, în necesitatea rectificării
frontierei în Basarabia,decât cel pe care avea să-l susţină la congresul de la Paris, până
la soluţionarea problemei Basarabiei: „Il sufit, d’ailleurs, de jeter les yeux sur une carte
pour s’assurer que la portion de territoire appartenant autrefois à la Moldavie et qui serait
rendue, ne comprend aucun centre considérable de populations; qu’elle n’a nulle importance, à quelque point de vue qu’on se place, et qu’en faisant retour aux Principautés, elle
n’ajoute qu’aux intérêts de la défense. Cette rectification, je me hâte de le reconnaître,
aura pour conséquence l’affranchissement des bouches du Danube dont la Russie s’était
abusivement emparée par une interprétation forcée de ses traités avec la Turquie”. Ibidem.
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Aşa cum reiese din circulară, ministrul de externe Walewski era implicat
semnificativ în chestiunea sudului Basarabiei, prin luări de atitudine şi discuţii numeroase, „tête-à-tête” cu diplomaţii europeani, care rezidau la Paris, în special,
dar şi în corespondenţa „bogată”, întreţinută cu ambasadorii francezi de la Viena şi Londra. Discuţia purtată de acesta cu ambasadorul Prusiei la Paris, Hatzfelt,
urma acelaşi „traseu” ca al diplomaţilor germani, care insistau mult pe aserţiunea
că rectificarea frontierei în Basarabia este „ideea exclusivă” a Austriei. Contele
Walewski, la acel moment, nu era văzut drept un „rusofil”, iar replica acestuia a fost
că afirmaţia este injustă şi că, de fapt, ,„proiectul” cedării unei părţi din Basarabia
aparţine Franţei, Marii Britanii şi Austriei şi formează un tot întreg, pentru că cele
trei puteri aliate au ajuns la un acord cu privire la inserarea unei asemenea clauze20.
Poziţia adoptată de Walewski se va schimba radical în scurt timp, încercând să convingă Austria şi Marea Britanie ca sudul Basarabiei să aparţină Imperiului Rus în
continuare, iar acesta să cedeze Karsul Imperiului Otoman.
Ministrul Walewski a „apelat”, pentru început, la „bunele dispoziţii” ce
le avea împăratul Napoleon al III-lea faţă de Rusia şi posibilitate aunui eventual
schimb de teritorii, care se prevedea: Karsul contra Basarabiei. Ministrul francez era
conştient de faptul că acesta era unicul impediment împotriva „aranjamentului”.21
Ulterior, „opinia personală” a împăratului Napoleon al III-lea va fi una de susţinere necondiţionată a Rusiei. Sugestivă fiind scrisoarea adresată reginei Victoria,
unde se accentuează că date fiind sacrificiile enorme ale Franţei şi Marii Britanii,
nu merită a continua ostilităţile cu Rusia, pentru a obţine „quelques landes de la
Bessarabie”22. Cât priveşte această manieră de a privi chestiunea Basarabiei, de ea
avea să „profite” diplomaţia rusă, care urma să speculeze cu tenacitate orice „şansă” de a păstra teritoriul.
Primul „lucru” întreprins de Walewski era să vadă poziţia adoptată de Marea
Britanie, iar discuţia cu ambasadorul Cowley avea să-l edifice în acest sens. Ministrul de externe francez dorea să vadă poziţia guvernului britanic, problemă, care va
naşte discuţii controversate despre „comportamentul” Rusiei cu privire la executarea
viitorului tratat. Lordul Cowley a luat în discuţie faptul că în ultimatumul austriac,
înaintat cabinetului de la Petersburg, era specificat faptul că teritoriile ocupate de
armatele aliate, din timpul Războiului Crimeii, vor fi eliberate, doar ca urmare a unui
schimb cu Basarabia, care trebuia cedată Principatelor23. Problema care îl preocupa,
în mod particular, pe diplomatul britanic este că în ultimatum nu era specificat nimic
Walewski către Bourqueney, Paris, 9 ianuarie 1856.Akten zur Geschichte des Krimkriegs.
Serie IV: Französische Akten zur Geschichte des Krimkriegs, band III: 3 märz 1855 bis
29  mai 1856 (în continuare Französische Akten, band III), ed. Winfried Baugmart, Oldenbourg, 2001, p. 660.
21
Walewski către Napoleon, Paris, 10 ianuarie 1856. Ibidem, p. 664.
22
A. C. Benson (edited), The letters of Queen Victoria, vol. III: 1854-1861, Cambridge,
2014, p. 206.
23
Walewski către Persigny, Paris, 10 ianuarie 1856. AMAE, CP, Angleterre, vol. 704, f. 26.
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cu privire la teritoriile care aparţin Imperiului Otoman, dar fuseseră cucerite de către
Rusia. Această „omitere nevinovată”, la prima vedere, a Marilor Puteri, va duce la
dificultăţi serioase, în ceea ce priveşte problema sudului Basarabiei. Cert este faptul
că în ultimatumul austriac nu se menţionează nimic despre cucerirea Karsului24. În
urma acestei neînţelegeri, problema se punea în felul următor: sau Karsul să fie cedat
Rusiei, sau un schimb al acestui teritoriu pentru Basarabia25, lucru inadmisibil pentru
reprezentantul britanic. Împăratul francez admite că este preocupat de această eventualitate şi aşteaptă punctul de vedere al guvernului de la Saint James, pentru a putea
da o replică guvernului de la Petersburg26.
Contele Walewski „tatona” deja Londra, care privea cu „îngrijorare” numeroasele discuţii avute între Seebach şi diplomaţii francezi. În acest sens, acesta a
scris contelui Persigny despre întrevederea recentă avută cu Seebach, iar discuţia a
fost orientată spre cea mai „dureroasă” clauză impusă Rusiei, adică cedarea sudului
Basarabieil27. Astfel, ministrului Walewski i-a parvenit, cu această ocazie, o depeşă
scrisă de Karl Nesslrode către Gorceakov, în care se menţionează expres că Rusia
trebuie să „stăruie” pentru a reţine sudul Basarabiei28. Discuţia a fost una amicală,
iar diplomatul german accentua importanţa pe care ţarul Alexandru al II-lea o acordă preliminariilor păcii29, acceptând într-o manieră „lejeră” toate punctele care i se
impun Rusiei. Seebach consideră că, de fapt, cucerirea Karsului de trupele ruseşti,
schimbă datele problemei, iar puterile aliate trebuie să se gândească serios la un
Karsul căzuse în mâinile forţelor armate ruseşti la 26 noiembrie 1855. Richard Cobden,
om politic britanic, membru al Parlamentului, a fost unul dintre cei care au prezis că acest
teritoriu va avea o importanţă mare, la negocierile de pace care urmau să se deschidă la
Paris, în luna februarie 1856. Conacher, Britain and the Crimea 1855-1856: Problems of
War and Peace, Palgrave Macmillan UK, 1988, p. 171.
25
Walewki către Persigny, Paris, 10 ianuarie 1856. AMAE, CP, Angleterre, vol. 704, f. 27.
26
Walewski îşi punea întrebarea dacă este posibil de a face o paralelă între Kars şi partea din
Basarabia ce trebuia cedată: „Est il possible de mettre en parallèle Kars et les territoires
adjacents avec les bouches du Danube et la partie de la Bessarabie comprise entre Chotyn
et le lac Salzyc; et, d’un autre côté, pouvons nous exiger purement et simplement que Kars
passe par dessus le marché”. Ibidem, f. 27-27v.
27
Walewski către Persigny, Paris, 14 ianuarie 1856. AMAE, CP Angleterre, vol. 704, f. 41.
28
A se vedea depeşa lui Nesselrode către Gorceakov din 5 ianuarie1856. Julius von Jasmund,
Aktenstücke zur orientalischen Frage: nebst chronologischer Übersicht, vol.  II, 1856,
pp. 315-319.
29
Seebach specifica, că ţarul doreşte pacea, dar „il affirme qu’il serait impossible à la Russie d’accepter purement et simplement l’ultimatumum autrichien. Il ajoute toutefois que la
réponse du cabinet de St. Pétersbourg n’implique le refus absolu d’aucune des conditions de
l’ultimatum, faisant remarquer que si la stipulation concernant la rectification de frontière
au moyen d’un échange cotre les territoires occupés par les armées alliées se trouve écartée,
la Russie admet cependant qu’on pourait s’entendre à ce sujet dans la négociation en faisant
entrer en ligne de compte, à son profit, Kars et les territoires adjacents”. Walewski către
Persigny, Paris, 14 ianuarie 1856. AMAE, CP Angleterre, vol. 704, f. 38 v.
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schimb de teritorii, pentru că Rusia va insista asupra acestui aspect30. Astfel, la 14
ianuarie 1856 guvernul rus îşi dădea acordul asupra propunerilor austriece de pace.
Imperiul Rus n-a introdus modificări semnificative în proiectul lor, însă refuzau
cedarea sudului Basarabiei şi propunea în schimb alte teritorii, lucru neagreat de
Buol, care a respins aceste cereri, iar Rusia se găsea în faţa ruperii relaţiilor diplomatice cu Austria, dacă aceasta nu accepta cererile venite din partea Austriei31.
Un alt moment important, din care rezidă importanţa pe care o acordau cancelariile europene acceptării de către Rusia a clauzei referitoare la cedarea sudului
Basarabiei, este şedinţa Consiliului de Miniştri al Franţei din 15 ianuarie 1856.
Contele Walewski a prezentat depeşele sosite de la Viena32, unde era specificat că
ultimatumul contelui Esterhazy, adus la cunoştinţa Petersburgului, nu a fost nici
complet negativ, nici afirmativ. În consecinţă, Rusia accepta fără „amenajamente”
punctul cu referire la abolirea protectoratului rusesc asupra Principatelor Române,
dar respinge cu vehemenţă clauza cu privire la rectificarea frontierei în Basarabia33,
fiind nevoită să cedeze cele trei judeţe din sud. N-au existat discuţii în contradictoriu în această chestiune, dar era evident că problema Basarabiei era foarte atent
studiată şi „întoarsă” pe toate feţele, din moment ce era unica problemă ridicată de
diplomaţia rusă, care era în „drumul” spre pace.
De la Paris chestiunea cedării sudului Basarabiei s-a „mutat” la curtea germană
de la Darmstadt34. Trimisul francez Auguste Denys, conte de Damrémont, în timpul
unui bal, a fost abordat de „abilul” diplomat rus Filip Brunov, care i-a cerut acestuia
o întrevedere privată. Diplomatul rus s-a arătat cordial faţă de adresa Franţei, faţă de
dorinţa împăratului francez de a realiza o pace durabilă, dar, în acelaşi timp, îşi arăta
nemulţumirea la adresa propunerilor Austriei cu privire la rectificarea frontierei în
Basarabia35. Acesta se „dădea” bine pe lângă diplomatul francez, încercând să obţină promisiuni, care să fie utilizate la viitorul congres, pentru a soluţiona chestiunea
Ibidem.
„Journal des Débats politiques et littérraires”, 15 janvier 1856.
32
AMAE, CP, Autriche, vol. 463, ff. 51-53.
33
Französische Akten, band III, p. 673.
34
Damrémont către Walewski, Darmstadt, 15 ianuarie 1856. AMAE, CP, Hesse-Darmstadt,
vol. 24, f. 67.
35
Baronul Brunov îi declara lui Damrémont faptul că condiţiile de pace, în viziunea diplomaţiei ruseşti, vin din partea a două state, Franţa şi Austria: „Les dernières propositions
peuvent se diviser ainsi: propositions mises en avant par la France; nous les reconnaissons
facilement car elles sont en faveur de la Turquie, (à e que l’on croit du moins), ces principes nous sommes bien près de les accepter comme bases d’une entente. Vient ensuite
la partie de ces propositions due à l’initiative du cabinet de Vienne: elle est conçue dans
un intérêt purement autrichien, et nous trouvons fort mauvais que sans avoir tiré l’épée,
sans avoir couru aucune chance, l’Autriche qui nous doit la Hongrie nous demande une
cesseion de territoire, une rectification de frontières, si vous voulez. Pour plaire à la France
nous irons peut-être jusqu’à céder les îles qui forment l’embouchure du Danube, mais cette
concession je vous le répète, serait faite seulement à l’influence française”. Ibidem, f. 68.
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sudului Basarabiei în interesul Rusiei. Acest moment ilustrează, într-o manieră clară,
că diplomaţia rusă încerca prin toate mijloacele „legale” posibile de a scoate clauza
cu referire la cedarea unei părţi din Basarabia şi de a rezolva problema înainte de
începerea negocierilor din capitala Franţei. Într-o manieră subtilă, Brunov i-a sugerat
lui Damrémont că Franţa şi Rusia s-ar putea înţelege la Paris, dar nu făcea referire la
ceva anume. Cu siguranţă, era vorba de chestiunea Basarabiei, pentru că Brunov considera că acesta nu are instrucţiuni clare asupra modului de a acţiona în legătură cu
chestiunea dată. Ambasadorul francez i-a trimis o depeşă contelui Walewski, în care
i-a scris acestuia despre conţinutul întrevederii avute cu baronul Brunov, remarcând
că nu a dat curs „avansurilor” primite de la acesta36.
Odată cu acceptarea de către Rusia a condiţiilor „umilitoare” de pace, cu
care nu era „obişnuită”37, inclusiv cea referitoare la cedarea sudului Basarabiei,
decizie luată de ţarul Alexandru al II-lea, la 15 ianuarie, după o întrevedere avută
la Palatul de Iarnă cu principalii consilieri şi diplomaţi ruşi, acum începea o nouă
etapă dificilă pentru ca Rusia să execute această clauză38. Aşa cum se va vedea pe
parcurs, Rusia va recurge la mijloace „surprinzătoare” pentru a înşela concertul european pentru a „scăpa” de executarea acestui punct „dureros” pentru ruşi. Înainte
de acceptarea acestei clauze Mihail Gorceakov propusese împăratului să se adreseze direct împăratului Napoleon al III-lea, pentru că cedarea unei părţi din Basarabia
este doar în interesul austriac39. De menţionat că guvernul de la Petersburg înaintase
şi o soluţie de compromis şi anume ca cedarea sudului Basarabiei să nu figureze în
preliminarii, ci să fie reglată ulterior40.
Contele Walewski, viitorul preşedinte al Congresului de la Paris, care trebuia
să-şi înceapă lucrările spre finele lunii februarie a anului 1856, i-a scris personal
împăratului Napoleon al III-lea o scrisoare în care-l informa despre acceptarea de
către Rusia a condiţiilor de pace. Referindu-se şi la atitudinea pe care trebuia s-o
adopte guvernul francez în problema Basarabiei, contele Walewski se arăta dispus
să arate moderaţie faţă de Rusia în această chestiune. În acest sens, ministrul de
externe francez „cerea” permisiunea împăratului francez de a informa Petersburgul
că poate obţine concesii în problema Basarabiei41.
Walewski şi-a reluat imediat „postura” de „avocat” al Rusiei, mai ales în urma
numeroaselor tentative ale acestuia de a convinge Austria şi Marea Britanie de a accepta un eventual schimb de teritorii, Karsul contra Basarabiei42. Cum era de aşteptat,
Ibidem, f. 69.
Alexandre Jomini, Étude diplomatique sur la Guerre de Crimée (1852 à 1856) par un
ancien diplomat, tome second, Paris, 1874, p. 389.
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E. A. Adamov, Le problème bessarabien et les relations russo-roumaines (a l’occasion du
cinquantenaire de l’indépendance roumaine), în „Le Monde Slave”, janvier 1928, p. 85.
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Ibidem.
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36
37

75

răspunsul din partea lui Buol a fost unul clar, că Austria nu admite vreo „deviere”
de la prelimariile păcii43. Walewski dorea cu orice „preţ” ca Bourqueney să afle de
la Buol dacă Mihail Gorceakov propusese la Viena această „soluţie”, de a ceda Karsul contra Basarabiei, ceea ce însemna modificarea substanţială a preliminariilor de
pace44. În gândirea contelui Walewski această „combinaţie” era cea mai bună soluţie,
din moment ce ministrul francez de externe considera că acceptarea de către Rusia a
preliminariilor păcii este în realitate semnarea Tratatului de la Paris. Acest mod simplist de a rezolva problema basarabeană, prin propunerea unei „tranzacţii” ruşinoase,
în defavoarea Principatelor Române, arăta în mod clar că se încerca prin orice mijloace rezolvarea acestei probleme, până la debutul Congresului de pace de la Paris.
Walewski îşi dădea seama că guvernul britanic va încerca să pună „piedici”, de aceea
căuta să obţină adeziunea Austriei, care, în fond, era cea care venise cu „iniţiativa”
cedării sudului Basarabiei către Principatul Moldovei. În întrevederea privată avută
cu Hübner, ambasadorul Austriei la Paris, contele Walewski a încercat să convingă
guvernul de la Viena de a accepta cât mai urgent acest schimb de teritorii. Răspunsul
lui Hübner a fost unul destul de tranşant, că guvernul francez nu ar trebui să-şi facă
prea mari iluzii cu privire la această propunere, pentru că Austria este decisă să obţină
clauza dată, indiferent cât de greu îi va fi45.
Răspunsul lui Bourqueney, de la Viena, a sosit la 21 ianuarie 1856, după discuţii intense avute cu ministrul austriac de externe Buol, dar şi cu împăratul Franz
Joseph46. „Din păcate”, conversaţiile avute cu cei doi nu a adus la vreun rezultat notabil, mai ales pentru „schimbul” propus de către Walewski, cu privire la schimbul
Basarabiei cu Karsul. Atât Buol, cât şi împăratul Franz Joseph au declarat în unison
că s-au făcut prea multe „sacrificii” pentru a obţine această clauză, cu referire la
cedarea sudului Basarabiei, chiar au fost la un pas de a rupe relaţiile diplomatice
cu Rusia din această cauză. Prin urmare, guvernul austriac nu putea accepta un
asemenea schimb47.
După multe tatonări, contele Walewski şi-a dat seama că problema unui
eventual schimb de teritorii este una „sensibilă”, aşa cum reieşea din ultima depeşă
trimisă contelui Persginy la Londra. Ministrul de externe l-a instruit pe ambasadorul francez să abordeze această chestiune cu „delicateţe”, pentru a nu-i irita pe
Bourqueney către Walewski, Viena, 18 ianuarie. AMAE, CP, Autriche, vol. 463, f. 84.
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britanici, care aveau în plan înaintarea unor „condiţii rezervate” către Rusia, lucru
pe care guvernul francez nu-l accepta.48 Se observă cu claritate faptul că încă de
la începutul Congresului de la Paris, problema Basarabiei era dezbătută, mai ales
graţie „eforturilor” venite din partea contelui Walewski, care era foarte „activ” în
abordarea acestei chestiuni, la fel ca şi diplomaţii ruşi, care încercau să atragă de
partea lor pe francezi. Cert este faptul că Walewski a încercat să „obţină” adeziunea
Austriei, la proiectul francez, comunicându-i în acest sens lui Bourqueney că este
de preferat ca aceasta să accepte schimbul de teritorii49. În viziunea ministrului de
externe francez acest fapt ar însemna rezolvarea din start a problemei basarabene,
iar pe viitor acest fapt ar simplifica cu mult negocierile de pace, care urmau să înceapă spre finele lui februarie.
Odată cu deschiderea Congresului de la Paris, la 25 februarie 1856, chestiunile cele mai dificile urmau a fi supuse dezbaterilor de către reprezentanţii marilor puteri. În general, problema cea mai „spinoasă” era chestiunea cedării sudului
Basarabiei de către Rusia Principatului Moldovei50. Aceasta miza pe faptul că va
utiliza fortăreaţa Karsului ca „troc” pentru sudul Basarabiei51.
La congresul de pace, care urma să-şi desfăşoare lucrările la Paris, reprezentanţii ruşi au primit instrucţini precise, în ceea ce priveşte „conduita” şi „prestaţia”
lor la acest for. Ei aveau sarcina de a apăra „onoarea” Imperiului Rus. Privitor la
Basarabia, aceştia au primit instrucţiuni „speciale”52. Împăratul Alexandru al II-lea şi
cancelarul Nesselrode erau conştienţi de faptul că această problemă va fi una intens
dezbătută în cadrul forului păcii, mai ales că reprezentanţii austrieci vor face obiecţii
în acest sens. Referitor la această problemă, diplomaţia rusă era de părerea că Franţa
şi Anglia nu considerau acest teritoriu de o importanţă deosebită pentru ei, însă acest
calcul se va dovedi eronat, în condiţiile în care lordul Palmerston se va arăta dur la
adresa Rusiei. Alexis Orlov primise instrucţiuni ca în timpul întrevederii cu Buol
să-i declare acestuia că Austria a trădat încrederea Rusiei. De aceea, pentru a repara
greşeala din trecut, când Austria s-a aliat cu puterile occidentale, era nevoie să-şi
schimbe punctul de vedere în ceea ce priveşte cedarea sudului Basarabiei. În viziunea
cancelarului Nesselrode acest argument putea fi acceptat de Austria.
În aceeaşi perioadă baronul Brunov, care se afla la Frankfurt, încă nu primise
notificarea oficială de a fi numit plenipotenţiar la Paris. Acesta avusese o întrevedere cu şeful misiunii diplomatice franceze, Rodolphe Auguste Gustae, conte de
Montessuy. Diplomatul rus a vorbit cu multă ardoare despre dorinţa Rusiei de a
încheia o pace durabilă, iar negocierile de pace să nu fie lungi. Din tonul vocii lui
Walewski către Persigny, Paris, 22 ianuarie 1856. AMAE, CP, Angleterre, vol. 704, f. 88.
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Brunov, diplomatul francez a înţeles că situaţia actuală, dar mai ales acceptarea
preliminariilor păcii „apăsa greu pe umerii Rusiei”53. Chiar dacă se referea direct
la clauza referitoare la cedarea sudului Basarabiei, Brunov declara că Rusia face
mari sacrificii pentru încheierea păcii. În finalul întrevederii acesta a accentuat cât
se poate de clar că din cele trei puteri aliate, care au luptat împotriva Rusiei în
Războiul Crimeii, doar Franţa inspiră Rusiei o „veritabilă şi sinceră admiraţie”54.
Aceasta era încă o probă certă a faptului că Rusia va încerca să mizeze pe sprijinul
Franţei la negocierile de la Paris, mai ales în chestiunile oneroase pentru „demnitatea” Imperiului Rus. Unica problemă în care Rusia va înainta anumite pretenţii,
va fi chestiunea cedării sudului Basarabiei, una considerată mai „importantă” decât
clauza cu privire la neutralizarea Mării Negre.
Înainte de începerea Congresului din capitala Franţei a avut loc o întrevedere privată dintre împăratul Napoleon al III-lea şi Orlov, cel de-al doilea plenipotenţiar al Rusiei la negocierile de pace55. Rusia urmărea, în principal, soluţionarea chestiunii sudului Basarabiei în detrimentul aliaţilor, dar şi problema
neutralizării Mării Negre. Napoleon al III-lea i-a dat de înţeles plenipotenţiarului
rus că Rusia ar trebui să se resemneze în ceea ce priveşte delimitarea frontierei în
favoarea Rusiei, dar ca o recompensă Franţa nu ar protesta dacă aceasta va păstra
Karsul. Franţa urma să depună eforturi considerabile în acest sens, dar s-a ciocnit
de poziţia ireconciliabilă a cabinetului de la Saint-James, care nu era de acord cu
cedarea de teritorii către Rusia învinsă56.
În timpul Congresului de la Paris, problema cedării sudului Basarabiei
a reprezentat cea mai importantă chestiune pentru diplomaţia ţaristă57, care a
căutat mijloace „surprinzătoare” de a înşela concertul european. Reprezentanţii
britanici s-au simţit izolaţi, pe când plenipotenţiarul rus împreună cu contele de
Morny, considerat cel „de-al treilea plenipotenţiar rus”58, făceau diverse planuri
în ceea ce priveşte Insula Şerpilor şi oraşul Bolgrad. Însuşi împăratul francez
susţinea punctul de vedere rusesc, adică opta ca sudul Basarabiei să aparţină în
continuare Rusiei59.
Montessuy către Walewski, Frankfurt, 31 ianuarie 1856, AMAE, Papier Agents,
Walewski, vol. 21, f. 91.
54
Ibidem, f. 92.
55
P. P. Cherkasov, Za kulisami Parizhskogo kongressa 1856 goda, în „Novaya i noveyshaya
istoriya”, nr. 1, 2012, pp. 205-207.
56
A. N. Petrov, Russkiye diplomaty na Parizhskom Kongresse 1856 goda, în „Istoricheskiy
Vestnik”, Moskva, 1891, p. 110.
57
Vladislav Grosul, Parizhskiy kongress 1856 gg. i formirovaniye novoy yugo-zapadnoy
granitsy Rossii, în „Rusin”, nr. 2, 2006, p. 95.
58
De asemenea, în această formulă era încadrat şi contele Walewski, care a susţinut partea
ruşilor pe toată durata Congresului de pace, dar şi după încheierea lui, iar în corespondenţa cu ducele de Morny a susţinut iniţiativa de cedare a Bolgradului către Rusia.
59
Serge Boutenko, Un projet d’alliance franco-russe en 1856, d’après des documents
inédits des Archives russes, în „Revue Historique”, t. 155, fasc.2, 1927, p. 288
53

78

Şedinţa din 28 martie nu a dus la un rezultat notabil, iar cel mai important
moment a fost duelul verbal între Orlov şi Buol60 cu privire la imposibilitatea trasării noii frontiere în Basarabia, din cauza lipsei munţilor, aspect accentuat şi într-o
întrevedere anterioară61. Publicaţia „Indépendence Belge”, referindu-se la şedinţa
din 28 februarie a Congresului de la Paris, în linii mari se declara satisfăcută de faptul că problema delimitării va fi supusă din nou spre dezbatere, într-o altă şedinţă.
Astfel, încă nimic nu este decis. În consecinţă, Rusia îşi făcea speranţe că va putea
tranşa chestiunea Basarabiei în favoarea ei, mizând şi pe Kars62.
În timpul celei de-a şasea şedinţe din cadrul Congresului de la Paris, baronul
Brunov a dat citire unui memorandum privind „inconvenienţa” pentru Rusia a trasării noii frontiere în Basarabia63. El invoca faptul că sudul Basarabiei este centrul
coloniilor bulgare, dar mai adăuga că noua frontieră va duce la imposibilitatea de
a exporta grâne din Basarabia. Plenipotenţiarul rus căuta diverse soluţii favorabile
intereselor ţarismului în această regiune. Reprezentantul rus adăuga că Rusia nu
intenţionează să „interfereze” navigaţia pe Dunăre şi cere ca Rusia să păstreze o
fâşie de pământ, care să includă şi oraşul Ismail. Walewski a declarat că propunerea
rusească nu putea fi luată în considerare la acel moment64.
Dezbaterile asupra delimitării noii frontiere în Basarabia a ocupat cea mai
mare parte din şedinţa din 10 martie65. Baronul Brunov a luat cuvântul, pentru a
Publicaţia „Le Nord” scria cu privire la punctele de vedere înaintate de cei doi plenipotenţiari: „Lorsque la question de rectification des frontières du côté de la Bessarabie a été
soulevée par le comte Buol, le comte Orloff a fait observer que la frontière nouvelle qu’on
voulait établir entre le mer et les montagnes était impossible à exécuter, parce qu’il n’y
a pas de montagne de ce côté, mais seulement des plaines”. „La Presse”, 1 mars, 1856.
61
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prezenta punctul de vedere cu privire la delimitarea frontierei în Basarabia. Plenipotenţiarii ruşi erau gata să accepte noua frontieră în Basarabia, cu o mică excepţie,
ca Bolgradul să rămână Rusiei, faţă de care împăratul Alexandru al II-lea avea un
interes aparte66. Participanţii la congres au trecut la examinarea propunerii venite
din partea diplomaţilor ruşi. Imediat a fost deconspirată „inconvenienţa” traseului
propus de ruşi, deoarece acesta ar însemna ca oraşul Leova să rămână în mâinile
ruşilor, care era un punct important al Basarabiei. După multe deliberări s-a ajuns
la un consens privind noua frontieră în Basarabia. Contele Orlov, după adeziunea
la traseul noii frontiere, a venit cu propunerea ca locuitorii din teritoriul pe care
Rusia îl cedează, ar trebui să-şi păstreze imunităţile avute67 sub stăpânirea rusă,
dar şi dreptul de a emigra. Această iniţiativă venită din partea plenipotenţiarului
rus nu a avut mulţi aderenţi. Lordul Clarendon i-a făcut o remarcă, justă, de altfel,
şi anume că nu ştie de ce privilegii s-au bucurat aceşti locuitori, iar în consecinţă
este imposibil de a lua un angajament în această chestiune. Constatările făcute de
plenipotenţiarii austrieci Buol şi Hübner au fost şi ele juste, pentru că era imposibil
de păstrat nişte privilegii, separate de cele ale locuitorilor din Principatele Române,
iar acest teritoriu urma să facă parte integrantă din acestea68. Ulterior, contele Orlov
a renunţat la aceste cereri.
Congresul de la Paris nu a soluţionat chestiunea Basarabiei, iar ca urmare diplomaţii prezenţi la deliberări au ajuns la concluzia unanimă de a forma o comisie
mixtă, care să se deplaseze în teritoriul basarabean pentru a retrasa frontiera dintre
Imperiul Rus şi cel Otoman. Nu în ultimul rând e de sesizat faptul că Franţa susţinea
pretenţia Rusiei asupra oraşului Bolgrad, atitudine care se va menţine aceeaşi până
la soluţionarea acestei probleme în cadrul Conferinţei de la Paris din ianuarie 1857.
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CONGRESUL DE LA BERLIN ŞI PROBLEMA
RECUNOAŞTERII INDEPENDENŢEI ROMÂNIEI
Summary
As it is well known, Romania has proclaimed its Independence, in May 1877, and
gloriously participated at the war against Turkey. Despite of those national facts, the
small Principality faced with serious difficulties in the way of the international recognition of its sovereignty. The Prince Charles and the Prime Minister Bratianu refused
the Russian-Ottoman conditions in which the Romania’s Independence was stipulated
by the treaty of San Stefano. The Romanian Statemen desired that the Independence
of Romania to be recognised by the all Great Powers, and before of the ouverture of
the Congress of Berlin. Instead of such a thing, the Guaranteeing Powers mutually
agreed that the question of the Romania’s Independence to be an object of their deliberations at the Congress. In such situation the Romanian diplomacy had to justify, at the
same Congress, the international recognition of the Principality’s Independence. But
the exclusive latitude for a very tough recognition was assumed by the Great Powers.
Therefore, it could be of at least historiographical interest to be revealed the deliberations of that Congress which implied in fact a conditional recognition of the Romania’s
Independence.
Keywords: Great Powers, Romania, independence, Balkans, southern Bessarabia,
Congress of Berlin.

D

upă ce şi-a proclamat Independenţa şi a participat eroic la războiul contra Imperiului Otoman, România „s-a văzut” confruntată cu dificultăţi
serioase asupra recunoaşterii internaţionale a deplinei sale suveranităţi. Felul în
care i-a fost recunoscută prin tratatul ruso-otoman de la San Stefano le-a fost de
neacceptat domnitorului Carol şi „miniştrilor săi”. Pentru „a-şi afla dreptatea”, România, prin ministrul de externe Kogălniceanu, s-a adresat puterilor europene, încă
formal garante, acestea, şi pe cale de „a se reuni într-un mare congres”, la Berlin.
„De preferat” României a fost să-i fie recunoscută de marile puteri independenţa statală, înainte de „deschiderea” forului diplomatic din capitala Germaniei, la
ale cărui lucrări Principatul să fie de drept reprezentat. A rămas, de aceea, pentru
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istorici, mai ales în cazul celor „de la noi”, un „lung prilej” de comentarii asupra
nedreptăţirii României în perspectiva şi la ocazia Congresului de la Berlin. Comentariile s-au făcut, aproape de regulă, „pe firul” documentelor diplomatice revendicative de drepturi ale României. Am căutat să relevăm, fie şi în mod succint, raţiuni
şi din perspectiva marii politici europene care au marcat un anumit curs al deliberărilor forului „găzduit” de Germania şi, implicit, „tratamentul” aplicat Principatului
de la Dunărea de Jos1.
Lipsa de audienţă a „apelului făcut Europei” de ministrul român de externe
şi-a avut, pe timpul lunilor martie-mai 1878, principala explicaţie în absorbirea
preocupărilor marilor puteri, exponente ale „interesului general al bătrânului continent”, de ceea ce şi cum aveau să delibereze, doar ele, la Berlin. Propunerea cancelarului Bismarck de „conferinţe preliminare”, la care să participe plenipotenţiari
„secunzi” sau ambasadori acreditaţi în capitala Germaniei2, a fost iniţial şi principial agreată de toate „marile cabinete”, ajungând, însă, apoi, blocată de „anumite
condiţii” puse de unele dintre ele, cu privire la organizarea şi agenda deliberărilor
de bază, de ţinută congresională. Cabinetul britanic, cu întrebarea, „pe masa sa de
lucru”, dacă să declanşeze operaţiuni militare contra Rusiei, atât la Strâmtorile Mării Negre, cât şi, „de cum s-ar disipa norii de zăpadă ai Balticii”, spre Kronstadt3,
s-a arătat rezervat şi a pus cele mai tăioase condiţii în privinţa „întrunirilor preliminare”, de ambasadori, şi chiar a celor congresionale, de plenipotenţiari, găzduite
de capitala Germaniei4. „Deranjat” de neprimirea „aproape deodată”, chiar dacă nu
din aceleaşi motive, de cabinetele rus şi austro-ungar, încuviinţate tacit de cel german, a propunerii lordului Derby de a fi admisă Grecia „la conferinţă ori congres”5,
executivul ministerial britanic, şi mai „convins”, cum i-a dat de înţeles Odo Russell
lui Saint-Vallier, într-un „schimb de opinii incitat dinspre Wilhelmstrasse”6, că
„misiunea” contelui Ignatiev, „personnalité inquiétante et tapageuse”7, cu man1
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German Diplomatic Documents, vol. I, p. 78 (Stolberg-Wernigerode c. Bülow, Viena,
12  martie 1878); Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 276 (Viel-Castel, însărcinat cu afaceri, c. Waddington, Petersburg, 13 martie 1878).
Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 287 (Saint-Vallier c. Waddington,
Berlin, 28 martie 1878).
Ibidem, p. 289 (acelaşi c. acelaşi, Berlin, 31 martie 1878).
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dat încredinţat personal de Alexandru al II-lea „pe lângă curţile de Habsburg şi de
Hohenzollern”8, semnificase o tentativă de resuscitare a Alianţei celor Trei Împăraţi, a obiectat asupra valabilităţii întregului tratat de la San Stefano9 şi a condiţionat, de o manieră peremptorie, printr-o întinsă notă circulară, purtând data de
1  aprilie 1878, a lordului Salisbury, noul secretar de stat10, reprezentarea Regatului
Unit pentru conferinţă sau congres, de „discutarea tuturor preliminariilor de pace”
subscrise, în 19 februarie/3 martie, de plenipotenţiarii ţarului şi, respectiv, ai sultanului. Şi poate nu într-atât de tranşant, ca britanicii, au condiţionat şi francezii
participarea lor la „conferinţele preliminare” şi chiar „la viitorul congres”. Suspectaţi, de germani, că ar obiecta asupra desfăşurării, pentru prima dată, de deliberări
congresionale la Berlin şi a prezidării „bismarckiene” a acestora11, dar şi de ruşi, că
ar fi de partea britanicilor, atât în „propunerea” de admitere a Greciei pentru „forul
european”, cât şi pe poziţia de contestare a tratatului „de preliminarii ale păcii”,
de la San Stefano12, miniştrii francezi au căutat să pună cât mai argumentat posibil
„condiţiile lor”; întâi, „lucrările conferinţei preliminare să aibă doar un caracter pur
preparatoriu” pentru congres; apoi, ca să fie excluse de la „discuţii” unele „afaceri”
de interes mai ales francez, precum Egiptul, Siria şi Locurile Sfinte, neatinse de
clauze ale tratatului ruso-turc din 19 februarie/3 martie, însă pretabile „practicilor
compensatorii”, uzuale în atmosfera „forurilor deliberative”13.
Mai ales „condiţiile franceze” au fost agreate de cabinetul german, de însuşi Bismarck, fie şi sub observaţia acestuia că ele nu reprezentau, împreună, decât
„mantaua de acoperire a chestiunii centrale”, aceea a Egiptului, „piatră de încercare” pentru raporturile între Paris şi Londra14. În cele două „mari capitale” erau
încercate „nelinişti” că, la congres, cancelarul german va tensiona, de fapt, raporturile franco-britanice, prin a supune, abil, atenţiei „celor două părţi”, fie un condo
minium asupra Egiptului, fie adjudecarea de Regatul Unit a „ţării khedivului”, cu
„satisfăcătoare compensaţie”, de calibrul Tunisului, asigurată Republicii a III-a15,
toate acestea, la nivel „pur teoretic”, putând mai curând să învenineze decât să întărească „şansele comisiei mixte de anchetă”, supervizată de Foreign Office şi de
Ibidem, p. 281 (Viel-Castel c. Waddington, Petersburg, 25 martie 1878).
Foundations of British Foreign Policy, p. 367-372 (Memorandum, for the use of Cabinet,
Londra, 27 martie 1878).
10
Ibidem, p. 372-380.
11
Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 275 şi urm., 279 şi urm. (SaintVallier c. Waddington, Berlin, 9 şi 19 martie 1878).
12
Ibidem, p. 276, 281 şi urm., 288 (Viel-Castel c. Waddington, Petersburg, 13, 25 şi 29  martie 1878).
13
Ibidem, p. 278 (Waddington c. Saint-Vallier, Paris, 16 martie 1878).
14
  German Diplomatic Documents, vol. I, p. 80 şi urm. (Bülow c. ambasadorul german la
Paris, Hohenlohe, Berlin, 17 martie 1878).
15
Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 282 şi urm., 291 (Harcourt
c.  Waddington, Londra, 27 martie şi 5 aprilie 1878).
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Quai d’Orsay, pentru Cairo16, şi să blocheze posibilitatea unei „reacţii comune a
cabinetelor occidentale” faţă de „dorinţa” kaiserului Wilhelm I şi a „consilierilor
săi” de împăcare austro-ungaro-rusă pe seama Balcanilor, beneficiară Vienei, cum
„îndemna” Moltke, „înspre Salonic” („Allez jusqu’à Salonique, nous vous approu
verons et vous soutiendrons”)17. Tensiunile foarte grave britanico-ruse, la limita declanşării conflictului armat, au impus însă cabinetului austro-ungar să se abţină de
la „o înţelegere amplă” cu cel de la Petersburg şi să admită, ca „semnal” dat înspre
Londra, Paris şi Roma, doar valabilitatea deliberărilor europene privind „chestiunea orientală”18. Prin „vocea” lui Andrassy, cabinetul de la Viena s-a poziţionat de
partea celui britanic în privinţa necesităţii de a se supune deliberărilor de conferinţă
sau de congres întregul tratat de la San Stefano, nu doar „anumite clauze” ale acestuia, atingătoare, după „aprecieri ruse”, de „interes general european”19. Între cabinetele austro-ungar şi britanic, cu efect asupra celui francez, s-a convenit să nu fie
acceptat „un mare principat al Bulgariei”20. Eşuarea „misiunii Ignatiev” la Viena şi,
ca o directă consecinţă, la Berlin a semnificat „stingerea” unei preeminenţe deliberative revenibile, pe timpul congresului, plenipotenţiarilor Germaniei, Austro-Ungariei şi Rusiei, „solidari sub egida Ligii celor Trei Împăraţi”21. Resimţind „eşecul”
acelei „misiuni”, Gorceacov a înţeles să răspundă „cumva moderat” circularei lordului Salisbury, din 1 aprilie, cu privire la competenţele deliberative ale „viitorului
congres” asupra întregului tratat de la San Stefano; într-un text de promemoria,
anexat notei sale de răspuns, din 9 aprilie, la cea sus-menţionată a secretarului de
stat britanic, „principalul consilier al ţarului” a încercat „să justifice” clauzele de la
San Stefano prin aceea că ele semnificau doar „preliminarii de pace” şi nu făceau
decât „să dea Bulgariei un program de reforme mai complet, mai precis şi mai practic” decât reuşise să înjghebeze Conferinţa de la Constantinopol spre finele anului
1876 şi începutul celui următor; de asemenea, să dea satisfacţie şi „celorlalte popoare creştine balcanice”, fără nicio intenţie „de a sacrifica pe greci slavilor”, prin
lipsa unei „clauze preliminare” asupra Epirului şi Tessaliei22. Percepută de „lumea
Ibidem, p. 290 (Waddington c. consulul general francez la Cairo, Des Michels, Versailles,
5 aprilie 1878).
17
Ibidem, p. 287 (Saint-Vallier c. Waddington, Berlin, 28 martie 1878), cu menţionarea
celor spuse de Moltke ambasadorului austro-ungar în capitala Germaniei).
18
Ibidem, p. 291 şi urm. (Waddington c. ambasadorul francez la Viena, Vogüé, Paris, 6  aprilie 1878).
19
Ibidem.
20
Ibidem, p. 289 (Fournier, ambasador, c. Waddington, Pera, 3 aprilie 1878, după „discuţii”
cu contele Zichy, ambasadorul austro-ungar la Poartă).
21
Ibidem, p. 291 (Waddington c. Vogüé, Paris, 6 aprilie 1878).
22
Ottoman Diplomatic Documents on „the Eastern Question”, XI, Balkan Crisis 18751878, part five, From the Andrinople Armistice to the Treaty of Berlin, February-July
1878, edited by Sinan Kuneralp and Gül Tokay, Istanbul, 2016, p. 195 (Musurus-Paşa c.
Safvet Paşa, Londra, 10 aprilie 1878, cu redarea conţinutului textului de promemoria,
ataşat notei lui Gorceacov şi publicat de londonezul „Times”).
16
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diplomatică” şi ca o formă de a scuza întârzierea „comunicării oficiale” a tratatului
din 19 februarie/3 martie23, nota cancelarului Gorceacov din 9  aprilie a semnificat
şi „o invitaţie” făcută cabinetului de la Londra pentru „o înţelegere mutuală” cu cel
rus, sub, de preferat, „mediere germană”, ceea ce părea să nu-i fie „de refuzat” lui
Bismarck24.
Tatonările diplomatice ruso-britanice n-aveau să prea dea însă ocazie de
efectivă „mediere germană”. În plus, ele au stins oportunitatea „conferinţei preliminare” la Berlin25. Pentru depăşirea unui serios „impas”, provocat de refuzul britanicilor de „retragere a flotei regale din Strâmtorile Mării Negre”, şi de cel al ruşilor,
de „despresurare a Constantinopolului de trupele ţarului”26, s-a activat, ca de la
sine, „misiunea Şuvalov”27. Convocat la Petersburg pentru „instrucţiuni speciale” şi
„trecând” inevitabil prin Berlin spre a-i confirma lui Bismarck „opinia de neclintit
a împăratului Alexandru” că forului deliberativ găzduit de capitala Germaniei îi
revenea „o înaltă menire”28, Şuvalov se vedea progresând într-un rol diplomatic de
iniţiativă spre a fi măcar diminuat „gravul impas ruso-britanic”. Din necesară echilibrare de roluri, ambasadorul britanic, Odo Russell, a ţinut, la rându-i, să-i „dea
ştire” cancelarului german, tot la Berlin, că era de „real interes”, pentru cabinetul de
la Londra, un congres de veritabilă anvergură europeană29. „Întors” la Londra, Şuvalov s-a dedicat negocierilor cu Salisbury, mai culant, acesta, dar şi mai abil decât
fostul secretar de stat, Derby, ajungându-se la „un acord”, marcat de memoranda, în
30 şi 31 mai30; Rusia admitea limita munţilor Balcani pentru „un mai redus PrinciGerman Diplomatic Documents, vol. I, p. 82 (Şuvalov c. Derby, 19 martie 1878, despre
„comunicarea oficială” a tratatului de la San Stefano); Ottoman Diplomatic Documents,
XI, part five, p. 196 (Safvet Paşa c. reprezentanţii Turciei „în străinătate”, Constantinopol, 11 aprilie 1878 – dată discutabilă! −, despre aceeaşi „comunicare a preliminariilor
păcii”, pentru a căror aplicare Înalta Poartă se angaja numai după consimţământul dat de
„puterile amice ei”).
24
Die auswärtige Politik des Deutschen Reiches, 1871-1914, unter Leitung von Albrecht
Mendelssohn Bartholdy und Friedrich Thimme, erster Band, Berlin, 1928, p. 64 şi urm.
(Bismarck c. Münster, Berlin, 9 şi 14 aprilie 1878), 65 (Bismarck c. ambasadorul german la Petersburg, Schweinitz, Berlin, 16 aprilie 1878); German Diplomatic Documents,
vol.  I, p.  91 şi urm. (Bismarck c. Münster, 9 aprilie 1878, cu nota ed.).
25
German Diplomatic Documents, vol. I, p. 92-95 (Münster c. Bismarck, Londra, 20 aprilie
1878, cu nota ed.).
26
Ibidem, p. 95 (Münster c. Bülow, Londra, 29 aprilie 1878).
27
Foundations of British Foreign Policy, p. 364.
28
Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 320 şi urm. (Waddington c. SaintVallier, Versailles, 20 mai 1878), 321 (Saint-Vallier c. Waddington, Berlin, 25 mai 1878,
despre „discuţiile” avute de Şuvalov cu Bismarck, favorabile perspectivei congresului).
29
Foundations of British Foreign Policy, p. 364.
30
Benedict H. Sumner, Russia and the Balkans, 1870-1880, Oxford, 1937, p. 646-651
(Appendix VIII: Salisbury − Shuvalov Memoranda).
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pat al Bulgariei” şi promitea să-şi înfrâneze „influenţa directă” asupra slavilor suddunăreni şi a Asiei Mici; „cele două părţi”, rusă şi britanică, îşi rezervau, fiecare,
„deplina libertate de acţiune în congres”, inclusiv asupra Strâmtorilor Mării Negre.
Peste câteva zile, în 6 iunie, Marea Britanie şi Austro-Ungaria vor conveni, de
asemenea, asupra „limitei reprezentate de munţii Balcani”, pentru Principatul Bulgariei, situat la nord de ei, şi spre a fi „menţinută administraţia otomană din sudul
lor”31. În mare secret, cu două zile înainte, la Constantinopol, ambasadorul britanic,
Layard, şi ministrul otoman de externe, Safvet Paşa, subscriseseră o convenţie relativă la Cipru, insula putând fi ocupată de britanici, ca o contrapondere strategică
faţă de „întărirea” controlului Rusiei asupra „punctelor asiatice”, Kars, Batum şi
Ardahan32. Şi tot la Constantinopol, contele Zichy, ambasador, „instruit” de Andrassy, a încercat să încheie o convenţie între Austro-Ungaria şi Imperiul Otoman,
cu privire la Bosnia şi Herţegovina, ambele provincii având să ţină, pe mai departe,
de suveranitatea Înaltei Porţi, dar şi fiind „deschise”, cu consimţământul ab initio
dat de sultan, intervenţiei militare „cezaro-crăieşti”, pentru orice eventualitate ce
ar reclama „o atare măsură”33. Prevenitor deja faţă de cât şi cum putea contraveni
„un acord austro-ungaro-otoman” intereselor „balcanice” ale Rusiei, cabinetul de
la Petersburg căutase să recâştige „influenţa predominantă” la Belgrad, incitându-l
pe principele Milan „să-şi trimită armata spre a ocupa Vechea Serbie”34. Devenise
însă foarte dificil, pentru ruşi, să mai aibă o atare influenţă asupra Serbiei, de vreme
ce, la Belgrad, mai ales „în anturajul princiar”, sporeau nemulţumirile provocate de
„prea marea atenţie” acordată de „curtea ţaristă”, inclusiv prin clauze ale tratatului
de la San Stefano, „renaşterii Bulgariei”35. Oficialii sârbi prinseseră deja „să se orienteze” spre Viena, ceea ce, pe timpul şi mai ales după „închiderea” Congresului de
la Berlin, avea să ţină „de domeniul evidenţei”36.
  Foundations of British Foreign Policy, p. 364 (semnatarii acordului britanico-austroungar au fost lordul Salisbury şi contele Beust, ambasador, acesta, în capitala Regatului
Unit); v. şi W. A. Gauld, The Anglo-Austrian Agreement of 1878, în „The English Historical Review”, XLI, January 1926, p. 108-112, încă de specială referinţă; R. W. SetonWatson, Disraeli, Gladstone, and the Eastern Question. A Study in Diplomacy and Party
Politics, New York, 1972, p. 416-421.
32
Foundations of British Foreign Policy, p. 365; v. şi Harold Temperley, Disraeli and Ci
prus, în „The English Historical Review”, XLVI, April, 1931, p. 274-279; R. W. SetonWatson, op. cit., p. 421-430.
33
Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 323 (Fournier, ambasador, c.
Waddington, Constantinopol, 26 mai 1878).
34
Ottoman Diplomatic Documents, XI, part five, p. 183 (Essad Bey c. Safvet Paşa, Viena,
3 aprilie 1878).
35
Ibidem, p. 184-186 (Danich Effendi c. Safvet Paşa, Ragusa, 3 aprilie 1878), 193 (Fitzio
Effendi c. Safvet Paşa, Semlin, 8 aprilie 1878).
36
Bogdan Catană, Relaţii româno-sârbe, 1875-1913, Târgovişte, 2012, p. 66-73.
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Înainte de „deschiderea” marelui for diplomatic din capitala Germaniei,
„drumul spre pace”, deşi scurtându-se, mai era intersectat de stări tensionale, cu
risc de conflicte armate, atât în zone restrânse, precum cea a Balcanilor sau cea
a Strâmtorilor Mării Negre, cât şi pe planul general al raporturilor interstatale.
Sesizând că, spre a contracara „ambiţiile Rusiei”, britanicii voiau să iniţieze „o
ligă mediteraneană”, alcătuită de Regatul Unit, Franţa, Austro-Ungaria, Italia, şi
care, precum „alianţa din Crimeea” de la 1854-1856, prezenta riscul izolării „puterii Hohenzollernilor”37, cabinetul german a ajuns să urgenteze „sondarea opiniilor
celorlalte, tot mari”, asupra textului „invitaţiei pentru congres”38. „Întărită” şi de
avizul prealabil al „părţilor” cărora le-a fost adresată, invitaţia avea să prezinte, în
formă şi în conţinut, trăsături şi de „agendă pentru deliberări”; cabinetul german
„propunea, conform cu iniţiativa luată de cel austro-ungar, tuturor puterilor semnatare ale tratatelor din 1856 şi 1871, să binevoiască a se reuni în Congres la Berlin
spre a discuta stipulaţiile tratatului preliminar de la San Stefano, încheiat între Rusia şi Turcia”; prin a accepta invitaţia pentru „marele for diplomatic”, fiecare putere
dădea de înţeles că „admitea libera discuţie asupra totalităţii conţinutului tratatului
de la San Stefano”; în cazul „asentimentului tuturor puterilor invitate”, pentru cele
sus-menţionate, cabinetul german propunea şi data de 13 iunie 1878 „ca de deschidere a congresului”39. Acelui „asentiment”, confirmat fără întârziere de „puterile
invitate”40, chiar şi de Rusia, fie şi cu „regretul” de a nu fi fost „mai favorizată”
de Germania41, i-a corespuns şi „anunţarea plenipotenţiarilor pentru deliberări”42.
Urma să se vadă cum „se va împăca”, la congres, menirea esenţială a acestuia, de
realizare a unui „mare act de pace”, ca „operă comună a tuturor părţilor deliberante”, cu „libertatea de acţiune” pe care şi-o rezerva fiecare dintre ele. Trecând „pragul forului european”, reprezentanţii celor şase puteri încă garante şi cei ai Porţii
Otomane, asumându-şi, toţi, cu sonoritate, exclusivitatea capacităţii deliberative,
au lăsat „în afară” pe cei desemnaţi de „mici state”, precum România, Grecia şi
Serbia. De aceea, încă din timpul congresului, „s-au adunat” cuvinte sau expresii
prin care „cei mari” şi-au etalat acea exclusivitate deliberativă, iar „cei mici” au făcut caz de „nedreptăţirea” lor. Avea să şi decurgă, dintru începuturi, „în două ape”,
istoria Congresului de la Berlin, ca relevare fie a unei „opere a marilor puteri, de
R. W. Seton-Watson, op. cit., p. 326 şi urm.
Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 321 (Saint Vallier c. Wadding
ton, Berlin, 25 mai 1878).
39
Ibidem, p. 324 (Hohenlohe c. Waddington, Paris, 3 iunie 1878, invitaţia pentru congres).
40
German Diplomatic Documents, vol. I, p. 97 (Münster c. Bülow, Londra, 3 iunie 1878);
Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 324 şi urm. (Waddington c.
Hohenlohe, Paris, 4 iunie 1878) etc.
41
German Diplomatic Documents, vol. I, p. 98 (Schweinitz c. Bülow, Petersburg, 4 iunie 1878);
Serge Goriainow, La Question d’Orient à la veille du traité de Berlin, Paris, 1948, passim.
42
Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 325 şi urm. (Waddington c.
Saint-Vallier, Paris, 8 iunie 1878).
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tip clasic”43, trecută prin confruntări de poziţii sau de interese, dar încununată de
un tratat de pace, fie a justificărilor de „adecvat tratament pentru micile state”, pe
seama cărora, atunci, s-a deliberat, fără de participarea lor44.
Marile puteri îşi legitimau exclusivitatea reprezentării lor la Congresul de
la Berlin printr-o referire asupra tratatelor din 1856 şi 1871, în a căror valabilitate
practic nu mai credeau. Prin acele tratate, „părţile lor semnatare”, la rigoare doar
„cele şase, propriu-zis europene”, au asumat garanţii colective, altfel spus, „angajamente solidare şi indivizibile”45 privind Imperiul Otoman, Principatele Moldova,
Valahia şi Serbia, internaţionalizarea Dunării, neutralizarea Mării Negre, „datoria
sultanului de a asigura libertăţile religioase ale supuşilor săi creştini” etc. Disputele
cu miză hegemonică între puterile europene, conduita anacronică a Înaltei Porţi şi,
într-un alt plan de „lucrare a istoriei”, înfăptuirile naţionale româneşti sau tendinţele de emancipare ale „popoarelor balcanice” au tot subminat ceea ce purta, de pe
la 1856, denumirea de „ordine orientală”. Aşa încât, la 1878, spre a justifica „trecerea” numai de ele a pragului unui nou mare for diplomatic, marile puteri au invocat
calitatea lor de garante sau, incluzând şi Imperiul Otoman, de „părţi semnatare de
tratate”, pe un ton cam retoric, acoperitor, ca aproape de regulă, de „manevre politice” mai curând spărgătoare decât întăritoare de stări de jure, de chiar precepte
ale moralei. Dincolo de ceea ce iniţial şi retoric au invocat, „părţile deliberante”
aveau să-şi facă tot mai auzite şi mai simţite, pe timpul lucrărilor Congresului de
la Berlin, poziţionări de rivalitate acerbă, pretabile şi „combinaţiilor de interese”,
uneori cu cinism. S-a anunţat, încă înainte de a se fi „deschis” forul deliberativ, şi
s-a confirmat, până s-a „închis” acesta, ca dominantă, rivalitatea britanico-rusă. Din
poziţia ei geostrategică, Austro-Ungaria s-a dedat unui „joc la două capete”, fie cu
Rusia, spre a-şi asigura consimţământul acesteia pentru un control al Vienei asupra
zonei vestice a Peninsulei Balcanice, fie, mai ales, cu Marea Britanie, ca reacţie
faţă de „ambiţiile curţii pravoslavnice”, super-incitate de noul ei triumf militar contra otomanilor, de a întoarce stările de lucruri sud-est europene pe un aliniament
corespondent timpurilor când ea impunea, iar „alte puteri” acceptau măcar tacit,
Der Friede vor Berlin und die Protokolle der Berliner Congresses. Authentischen Text,
besonders abgedruckt aus dem Staatsarchiv, Leipzig, 1878; La Question d’Orient et
le Congrès de Berlin, Paris, 1878; Ruggiero Bonghi, Il Congresso di Berlino e la crisi
d’Oriente, Milano, 1878; Benoît Brunswik, Le traité de Berlin adnoté et commenté, Paris,
1878; Adolphe d’Avril, Négociations relatives au traité de Berlin et aux arrangements qui
ont suivi. 1875-1886, Paris, 1886; Adolphe Chatel, Les événements d’Orient et le Congrès
de Berlin de 1878, Tournai, 1908; E. L. Woodward, The Congress of Berlin 1878, Londra,
1920; W. N. Medlicott, The Congress of Berlin and After (lucrare de înaltă referinţă).
44
V. Georgevici, La Serbie au Congrès de Berlin, în „Revue d’histoire diplomatique”, V,
1891, p. 481-553; Emil Diaconescu, România la Congresul de la Berlin, Iaşi, 1939; Sorin
Liviu Damean, Introducere la vol. România şi Congresul de pace de la Berlin, (1878),
Bucureşti, 2004, p. 9-107 etc.
45
Serge Goriainow, Le Bosphore et les Dardanelles, Paris, 1910, p. 141.
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tratate Înaltei Porţi. Şi fiindcă puterea habsburgică îşi căuta deja principalul sprijin la Berlin, n-a prea mai avut succes, cum am arătat mai sus, tentativa rusă, prin
„misiunea Ignatiev”, de resuscitare a „solidarităţii celor trei curţi imperiale nordice”. Bismarck, personal, se vedea cam „deranjat” de „pretenţiile Rusiei” de a fi
susţinută mai ales de Germania şi, prin efect direct, de Austro-Ungaria, la congres,
ca probă de atestare a forţei şi prestigiului Alianţei celor Trei Împăraţi, despre care
„unchiul ţar”, Alexandru al II-lea, şi „nepotul kaiser”, Wilhelm I, în corespondenţa
lor privată, îşi făceau mărturisiri „de credinţă”. Atentatul suportat dureros de kaiser
cu câteva zile înainte de „deschiderea” congresului l-a absolvit cumva pe cancelarul Bismarck de „marea grijă” de a nu contraveni, prin urmărirea înainte de orice a
raţiunii de stat german, la forul european pe care avea să-l prezideze, „cauzei monarhice”, de care se declarau profund ataşate „curţile” de Romanov, Hohenzollern
şi Habsburg. Congresul de la Berlin avea să servească „de nimerită ocazie” pentru
Bismarck de a tatona sau verifica posibilităţile de consolidare a poziţiei dominante
a Germaniei pe eşichierul european. Neavând, de aceea, şanse de a fi susţinută de
Germania, ca de la mare putere la mare putere sau sub egida Alianţei celor Trei
Împăraţi, Rusia s-a văzut, la congres, ca „pierdantă a păcii” pentru care şi-a jertfit atâtea trupe contra otomanilor46. Iritaţi de britanici şi simţindu-se „trădaţi” de
germani, chiar şi de austro-ungari, ruşii „au adunat”, poate mai mult decât turcii47,
frustrări. Şi nu le-au fost diminuate de predispoziţiile conciliante ale francezilor,
care au ţinut să-şi etaleze, cu nostalgia „momentului 1856”, vocaţia de „maeştri
ai artei deliberărilor sub auspicii de concert european”48, şi nici de cam „timida”
înclinaţie a italienilor spre „combinaţii” din care să le revină şi lor „câte ceva”49.
Chiar de la prima şedinţă de plenipotenţiari, din 13 iunie, s-a putut vedea
cum, spre „dezamăgirea” celor ruşi de a fi fost luaţi cam prim surprindere50,
Andrassy „a propus să se confere prinţului Bismarck preşedinţia deliberărilor”,
însă „nu prin uz de precedente” create de „găzduiri” de foruri diplomatice, ci
ca recunoaştere a „calităţilor personale” ale cancelarului german şi „omagiu adus
V., cu deosebire, idem, Question d’Orient à la veille du traité de Berlin, passim.
Bertrand Bareilles, Le rapport secret sur le Congrès de Berlin, adressé à la Sublime Porte
par Caratheodory Pacha, premier plénipotentiaire ottoman, Paris, 1919, passim.
48
Charles de Moüy, Sovenirs d’un diplomate. Récits et portraits du Congrès de Berlin, în
„Revue des Deux Mondes”, an LXXIV, tom 23, 15 octobre 1904, p. 721-750 (I. Les ori
gines et la constitution du Congrès), tom 24, 1-er novembre 1904, p. 52-87 (Les séances
et le traité).
49
Ruggiero Bonghi, op. cit., passim.
50
Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 328 şi urm. (Waddington c.
premierul şi ministrul ad-interim de externe Dufaure, Berlin, 14 iunie 1878); I Documenti
diplomatici italiani, 2a serie, vol. X, Roma, 1876, p. 167 şi urm. (Launay c. Cairoli, Berlin, 13 iunie 1878); Ottoman Diplomatic Documents, XI, part five, p. 315 (Sadullah Bey
c. Safvet Paşa, Berlin, 13 iunie 1878). Înainte de congres, „se vorbise” şi despre posibilitatea ca prinţul Gorceacov să prezideze deliberări privind „pacea orientală”.
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suveranului acestuia”51. „Surprinzătoare”, pentru doar Gorceacov şi Şuvalov, dintre
plenipotenţiarii deliberanţi, a fost propunerea bismarckiană „de a fi aşezate” pe
agenda congresului „chestiunile după importanţa lor” şi nu să se urmeze „ordinea
paragrafelor de la San Stefano”52. La „sugestia” cancelarului german, negocierile
urmau să privească nu atât „principii”, cât „detalii”, precum delimitările teritoriale,
mai ales, „separare, acestea, de chestiuni de autonomie şi de garanţii”53. Pentru
bunul mers al aceloraşi negocieri, avea să se recurgă „la sistemul de două lecturi”
(„au système des deux lectures”), în planul congresului, prima după „procedura
parlamentară”, cu rol clarificator de texte aprobabile, iar a doua spre a se face
cunoscute „redactările definitive”54. Secretariatul congresului a revenit germanu
lui Radowitz, ministru la Atena, iar pentru redactarea „actelor” a fost desemnat
francezul Moüy, „acompaniat” de C. A. Busch, Holstein şi Herbert von Bismarck,
toţi aceştia fără plenipotenţă deliberativă55. Limba utilizată la deliberări de
plenipotenţiari şi pentru redactări de „acte” a putut fi cea franceză, doar lordul
Beaconsfield ţinând să epateze prin „a proba virtuţile diplomatice” ale limbii
engleze56. Dintr-un „calcul” străveziu bismarckian, înlesnirea „acordurilor între
deliberanţi” s-a făcut prin substituiri ale „lucrărilor plenar congresionale” de
„discuţii între părţi direct interesate”. Asemenea „discuţii” s-au purtat „între şedinţe
de congres” ori în „comisii speciale” privitoare mai ales la „delimitări de frontiere”.
Doar în plenul forului diplomatic, deliberările s-ar fi menţinut la o cotă maximă a
tensiunilor, atinsă, chiar pe timpul „primei şedinţe”, din 13 iunie, de confruntarea
între britanici şi ruşi „asupra Constantinopolului şi a Strâmtorilor Mării Negre”.
Lordul Beaconsfield, întâiul plenipotenţiar britanic, „luând cuvântul, a arătat că,
înainte de a cerceta tratatul de la San Stefano, congresul întâmpina o chestiune
preliminară de o extremă urgenţă, aceea a poziţiei ocupate de forţele ruseşti în
vecinătatea Constantinopolului /.../, dincolo de linia fixată prin armistiţiu” şi vădind
„un mare pericol, luarea capitalei otomane” („the capture of Constantinopol”)57.
În replică, solicitată de preşedintele congresului „ca lămuritoare”, Gorceacov „a
declarat” că Rusia a venit să ia parte la deliberări „cu intenţia de a se evita orice
recriminaţiune asupra trecutului”, interesul ei fiind „de a se intra în cercetarea
motivelor şi circumstanţelor care au condus la tratatul de la San Stefano”58. Mai
Tractatul de Berlin urmat de protocoalele Congresului, în Sorin Liviu Damean, România
şi Congresul de pace de la Berlin (1878), Bucureşti, 2004, p. 131 (protocolul nr. 1 al
congresului, 13 iunie 1878).
52
Ibidem, p. 133.
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I Documenti diplomatici italiani, 2a serie, vol. X, p. 182 şi urm. (Launay c. Cairoli, Berlin, 17 iunie 1878).
54
Ibidem, p. 183.
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Tractatul de Berlin urmat de protocoalele Congresului, în loc. cit., p. 132 (protocolul din
13 iunie 1878).
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Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 329 (Waddington c. Dufaure,
Berlin, 14 iunie 1878).
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Tractatul de Berlin urmat de protocoalele Congresului, în loc. cit., p. 134.
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Ibidem.
51

90

aplecat „spre lămuriri”, Şuvalov, al doilea plenipotenţiar rus, a pus în consecinţa
„înaintării flotei engleze prin Strâmtori” prezenţa trupelor ruse „atât de aproape
de Constantinopol”, măsura fiind necesitată şi de „prevenirea unor dezordini”
care ar cuprinde capitala Imperiului Otoman59. Rămânea însă „în suspensie”
problema „gravă” ridicată de lordul Beaconsfield, cu risc, înteţit şi de „observaţia”
plenipotenţiarului otoman Sadullah Bey că forţele armate turce puteau să asigure
singure „liniştea şi ordinea publică la Constantinopol”60, de a bloca iremediabil
lucrările congresului. Un atare risc a fost întreţinut şi de „incidentul dării în vileag”,
de ziarul londonez „The Globe”, a „angajamentelor secrete şi reciproce” rusobritanice din 30-31 mai61. „Iritaţi” de respectivul „incident”, plenipotenţiarii turci
au căutat să supună congresului un memorandum privind presiunile pe care le-au
făcut, la San Stefano, cu ocazia negocierilor şi a semnării „tratatului de preliminarii”,
reprezentanţii ţarului asupra celor ai sultanului62. „Calmându-i” pe reprezentanţii
Înaltei Porţi, Karatheodory Paşa şi Sadullah Bey63, preşedintele congresului a
ţinut să demonstreze şi că nu „rivalitatea britanico-rusă”, ci „medierea sa” avea să
orienteze „mersul” deliberărilor64.
În privinţa „chestiunii bulgare”, prima, ca importanţă, pusă pe agenda deliberărilor congresului, „detaliile” au fost rezervate unui „comitet britanico-austro-ungaro-rus”65. S-a văzut, în acea privinţă, „utilitatea” acordului britanico-rus, din 3031 mai, şi a celui britanico-austro-ungar, de peste cam cinci zile de la prima dată
menţionată. Bulgaria devenea „principat autonom, sub suzeranitate otomană” şi fără
întindere teritorială peste Rumelia Orientală sau „până la două mări”, Neagră şi Egee,
doar ţărmul celei dintâi urmând a fi atins. Stabilită, „în mare”, la congres, trasarea
frontierelor Principatului avea să facă, „pe teren”, obiect al unei „comisii speciale”.
Durata retragerii trupelor ruse de pe teritoriul bulgar a fost serios redusă, cam până
să-şi intre „în rol” instituţiile Principatului. Şi trasarea frontierelor greco-otomane
şi muntenegreano-otomane, ca şi „rectificarea frontalieră a Serbiei” au revenit unor
Ibidem, p. 135.
Ibidem, p. 136; Ottoman Diplomatic Documents, XI, part five, p. 315 (Sadullah Bey c.
Safvet Paşa, Berlin, 13 iunie 1878).
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Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 332 (Waddington c. Dufaure,
Berlin, 18 iunie 1878); I Documenti diplomatici italiani, 2a serie, vol. X, p. 180 (Menabrea c. Cairoli, Londra, 17 iunie 1878); Ottoman Diplomatic Documents, XI, part five,
p.  318 şi urm. (Musurus Paşa c. Safvet Paşa, Londra, 14 iunie 1878).
62
Ottoman Diplomatic Documents, XI, part five, p. 320 şi urm. (Chakir Paşa c. Safvet Paşa,
Petersburg, 14 iunie 1878, despre reacţia cabinetului rus faţă de intenţia otomanilor de a
supune acel memorandum congresului).
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Ibidem, p. 317 şi urm. (Karatheodory Paşa c. Safvet Paşa, Berlin, 14 iunie 1878).
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Die diplomatischen Akten des Auswärtiges Amtes, erster Teil, 1871-1914, ein Wegweiser
dürch das grosse Aktenwerk der Deutschen Regierung von Bernhard Schwertfeger, erster
Teil, Die Bismarck Epoche 1871-1890, Berlin, 1923, p. 56 şi urm.
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Tractatul de Berlin urmat de protocoalele Congresului, în loc. cit., p. 146 (protocolul
nr.  2 al congresului, 17 iunie 1878).
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„comitete” ori „aranjamente între părţi direct interesate”, la congres, supervizate fiind de plenul acestuia, şi „s-a lăsat”, de asemenea, în seama unor „comisii tehnice”
stingerea oricăror neînţelegeri, „pe teren”, după „închiderea marelui for diplomatic”
din capitala Germaniei66. Cazul Greciei şi cel al României au fost însă cu mult mai
solicitante pentru plenul congresului. Reacţionând la „pledoaria” lui Gorceacov
„în numele cauzei tuturor creştinilor balcanici”, al doilea plenipotenţiar britanic, Salisbury, a pus, cu asentimentul lordului Beaconsfield şi „întâmpinare pozitivă” din
partea principalului deliberant francez, Waddington, problema „diferenţelor”, chiar a
antagonismelor „rasiale” dintre greci şi slavii balcanici, „reprezentaţi congresional”,
nu doar benevol, ci „sub interes strategic”, de ruşi. Propunerea britanică de „normalizare a şanselor pentru Grecia” a fost ca delegaţii acesteia „să fie admişi la congres”,
spre „a-şi expune”, conform unei „sugestii” a plenipotenţiarului francez Félix Hypolite Desprez, „observaţii asupra determinării soartei provinciilor limitrofe regatului
lor”67. În cazul României, „cererea de admitere” a delegaţilor ei, I. C. Brătianu şi M.
Kogălniceanu, după ce a fost înaintată de ambii prinţului Bismarck68 şi „atinsă” de un
memoriu contravenient ei al Alianţei Israelite Universale69, a ajuns să fie susţinută de
plenipotenţiarii britanici, francezi, austro-ungari şi italieni, aceştia din urmă „solicitaţi” fiind de la Roma să facă astfel70; susţinerea de respectivii plenipotenţiari a fost
în sensul de a se răspunde favorabil „cererii” delegaţilor Principatului României de a
se recunoaşte acestuia „dreptul de a-i fi ştiute”, de plenul congresului, „doleanţele”71.
Când, înainte de „primirea” delegaţilor României, s-a trecut, în plenul congresului,
Ibidem, passim (protocoalele respective ale congresului).
Tractatul de Berlin urmat de protocoalele Congresului, în loc. cit., p. 139-142 (protocolul nr.
2, din 17 iunie 1878); Documents diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 334 şi urm.
(Waddington c. Dufaure, Berlin, 18 iunie 1878); I Documenti diplomatici italiani, 2a serie,
vol. X, p. 185 (Proposta di Desprez, Allegato II la Launay c. Cairoli, Berlin, 17 iunie 1878).
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Independenţa României. Documente, vol. IV, Documente diplomatice 1873-1881, coord.
George Macovescu, Bucureşti, 1978, p. 350 şi urm. (I. C. Brătianu şi M. Kogălniceanu,
cerere adresată preşedintelui Congresului, Berlin, 1/13 iunie 1878).
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C. Rădulescu, Un épisode oublié de l’indépendance roumaine, Gambetta, Take Giani et la
question juive au Congrès de Berlin en 1878, în vol. Mélanges Paul Negulesco, Bucureşti,
1925, p. 609-617 (despre „misiunea personală” a lui Take Giani, solicitată de I. C. Brătianu,
pentru „discuţii”, la Paris, cu Leon Gambetta, asupra posibilităţii ca Waddington să susţină „în
faţa congresului” recunoaşterea independenţei României); I Documenti diplomatici italiani,
2a serie, vol. X, p. 203 (Cairoli c. Corti, Roma, 25 iunie 1878, cu menţiunea că I. C. Brătianu
„se plânsese”, printr-o scrisoare, premierului italian despre „presiunea” plenipotenţiarilor
italieni, Corti şi Launay, ca România „să cedeze în chestiunea retrocedării Basarabiei către
Rusia” şi să admită „cereri” ale Alianţei Israelite Universale).
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la „discuţiunea” articolelor tratatului de la San Stefano ce priveau Principatul, lordul
Beaconsfield a acuzat încălcări grave de Rusia ale tratatului din 1856, de la Paris;
ca „imixtiune acuzabilă” în respectivul act internaţional, erau considerate de întâiul
plenipotenţiar britanic „stipulaţiunile articolului XIX al tratatului de la San Stefano
relative la Basarabia”, care nu se justificau printr-o oricât de pretinsă de Rusia „necesitate”, ci, dimpotrivă, atestau „eroarea” preconizării „unui schimb de teritorii între
două state”, fără avizul prealabil al „tuturor părţilor autorizate” încă de prin 1856
„să-l dea”; articolele IV şi XX ale tratatului de la Paris au semnificat, în considerarea
aceluiaşi întâi plenipotenţiar britanic, „un angajament luat între puterile europene şi
Rusia, cu scopul de a asigura libera navigaţiune pe Dunăre”; acel „scop” a şi presupus, la 1856, „rectificarea fruntariei ruse în Basarabia”, ca „preţ” al „restituirii Imperiului Rusiei, de puterile aliate, a tuturor teritoriilor ocupate de trupele lor”72.
Contestând „încălcarea de Rusia a unui angajament luat de Europa”, Gorceacov a ţinut să invoce, întâi, lipsa de contribuţie din partea României „la ameliorarea
navigaţiei dunărene”; tratatul de la Paris „a dat Moldovei o parte din Basarabia şi Delta Dunării”; peste un an, însă, marile puteri „au înapoiat Delta turcilor”, rezervând,
prin consecinţă, doar Comisiei Europene „capacitatea de a executa mari lucrări” în
beneficiul „comerţului lumii”; cât despre Basarabia, întâiul plenipotenţiar rus relua
„ştiuta sa arguţie” că acea parte de pământ „a fost legată numai de Moldova”, în 1856,
„când Principatele trebuiau să rămână despărţite”, unirea lor făcându-se, apoi, „împotriva tratatului de la Paris” şi fiind întărită, la 1866, de „alegerea contrară aceluiaşi
tratat a unui domnitor străin”; o atât de mult „schimbată situaţie” făcea, în culminaţia
„arguţiei gorceacoviene”, ca „libertatea Dunării de Jos să nu fie lovită deloc prin
retrocesiunea către Rusia a Basarabiei”73; nu era „motiv real” în opinia cancelarului rus, ca delegaţii României să fie „admişi” spre a-şi expune „doleanţele înaintea
congresului”. În completare „arguţiativă”, Şuvalov nu vedea rostul complicării „unei
chestiuni de fruntarie”, precum cea a sudului Basarabiei, mai curând una „de onoare”
pentru împăratul Alexandru al II-lea, decât „de ambiţiune şi de interes de putere”;
acelaşi plenipotenţiar rus nu vedea defel cum „ţara sa imperială” putea să impieteze,
prin readjudecarea „onorabilă” a unei porţiuni de teritoriu, asupra libertăţii navigaţiei
dunărene şi să creeze vreun prejudiciu notabil României, de vreme ce acesteia i se
aloca, în compensaţie, Delta Dunării şi „nişte districte fertile, cu un bun port la Marea
Neagră”74. Pentru o mai bună „compensare”, Waddington avea să propună ca României să i se atribuie un plus de teritoriu în sudul Dobrogei, până să fie „atingător” de
Silistra şi Mangalia75. Greu de spus dacă „intervenţia” întâiului plenipotenţiar francez
a purtat „marca simpatiilor faţă de România” sau a semnificat „o taxare” a perseverenţei cu care Gorceacov se contrapuse „opiniei” reprezentanţilor „altor puteri europene decât Rusia” că noile state independente din sud-estul continentului şi chiar
Ibidem, p. 230 şi urm. (protocolul nr. 9 al congresului, din 29 iunie 1878).
Ibidem, p. 232 şi urm.
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Ibidem, p. 232 şi urm.
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doar autonomul Principat al Bulgariei erau „obligate” să se conformeze „normei de
civilizaţie modernă” privind excluderea considerentelor religioase din calea exercitării de locuitorii lor a drepturilor civile şi cetăţeneşti76.
Întâmpinaţi de „jena generală”77 a congresului, sub fadă acoperire dată de
„forme ale diplomaţiei”, cu însuşi Bismarck „făcând câţiva paşi” de protocolară
„primire a lor”78, delegaţii Brătianu şi Kogălniceanu au avut „ocazia” de a expune, în ziua de 1 iulie (19 iunie st.v. – n.ns., G. C.), „punctul de vedere românesc”79.
Prin simpla lor prezenţă, „cei doi” aminteau de o gravă carenţă a unui proces diplomatic modern, anume, ca, la deliberări de plenipotenţiari privind tratatul de la
San Stefano, să ajungă „reclamantă” şi nu „egal participantă” ţara lor, care, în temeiul beligeranţei ei, a avut, până să-i fie încălcat, cu brutalitate, de Rusia postată
pe picior de „singură învingătoare” a Turciei, şi nesocotit tacit de Europa „marii
politici”, dreptul de „parte subscriitoare” a respectivului act, zis şi de „preliminarii ale păcii”, şi a rezultatelor „definitivelor discuţii” asupra a măcar „anumitor”
clauze ale lui. Încă din ziua „deschiderii” Congresului de la Berlin, Brătianu şi
Kogălniceanu „au cerut, formal”, preşedintelui „marelui for diplomatic”, Bismarck, să fie „admişi” la deliberări, spre „a expune şi a apăra drepturile ţării
lor”80. Profund „dezamăgiţi”, au avut „de aşteptat” mai bine de două săptămâni
până să fie „chemaţi în faţa congresului”. Şi-au făcut ceva timp pentru „vizite de
rigoare”, având „întrevederi succesive” cu Bülow şi Radowitz, Gorceacov şi Jomini, Andrassy, Corti, Waddington, plenipotenţiarii otomani (Caratheodory Paşa
şi Sadullah Bey – n.ns., G. C.) şi Nothomb, ministrul Belgiei, acesta, la Berlin,
care şi-a reprezentat ţara la negocierile din 1831, când „situaţia ei era omoloagă
celei de la 1878 a României”81. Dincolo de a fi primit „manifestări de simpatie,
pur convenţionale”, sau de a li se fi dat semne „de bunăvoinţă platonică, adică
sterilă”82, cei doi delegaţi români n-au avut cum să se arate decât ca „neplăcut
surprinşi” de ceea ce au putut „afla” în legătură cu modul de tratare a „micilor
state”, la congres, de „cele mari”; „miraţi” vor fi fost de punerea în acelaşi fel a
Ibidem, p. 214-216 (protocolul nr. 8 al congresului, din 28 iunie 1878); Documents di
plomatiques français, I-ère série, tom II, p. 334-336, 344-347 (Waddington c. Dufaure,
Berlin, 18 şi 30 iunie 1878).
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problemei „libertăţilor religioase” pentru Serbia, Muntenegru, Bulgaria şi România, prin nesocotirea „situaţiei speciale” a acesteia din urmă, ce se confrunta de
bune decenii cu o spinoasă „jurisdicţie consulară”, inclusiv sub aspectul „chestiunii evreieşti”, atingătoare şi de un articol constituţional; „îndureraţi” au putut
lua act de pecetluirea „soartei sudului Basarabiei”, prin disocierea ei arbitrară de
„chestiunea libertăţii navigaţiei Dunării de Jos” şi, implicit, a rolului revenibil,
pentru aşa ceva, pe viitor, şi României independente; au supus congresului, în
24 iunie, un memoriu privitor la „sudul Basarabiei şi Delta Dunării, cu Insulele
aferente acesteia”, şi menit să probeze „adevărata îndreptăţire a independenţei
României şi a admiterii Principatului la congres”83; se vor fi sesizat asupra faptului că „dorinţele unice şi adevărate ale guvernului elen, identice cu aspiraţiunile
naţiunii întregi reprezentate de Grecia liberă”, prin ministrul de externe, Delijannis, şi ministrul la Berlin, Rangabé, „dorinţe” privind „anexarea Candiei şi a
provinciilor limitrofe Regatului, precum Epirul şi Tessalia”84, au fost doar „auzite
de plenul congresional”; vor fi „aflat” că lordul Salisbury a pus problema să fie
şi ei „auziţi” ca delegaţi ai României; se vor fi „mirat” însă de opinia prinţului
Bismarck, în sensul că „admiterea românilor”, la congres, nu prezenta „aceleaşi
interese precum cea a grecilor”85, deşi „se ştia” despre „cazul singular al acestora”, de a cere teritorii, fie şi de drept naţional, pentru ţara lor, care nu a purtat, în
anii 1876-1878, război contra turcilor; le-a fost, fără îndoială, greu „să înţeleagă”
deosebirea pe care a încercat-o şi Şuvalov „între Grecia, stat independent, şi România a cărei independenţă nu era încă recunoscută încă de Europa”, o posibilă
„analogie” fiindu-i de acceptat celui de-al doilea plenipotenţiar rus „între Grecia
şi Serbia, liberată, aceasta din urmă, printr-o declaraţiune a congresului”, pierzându-şi, astfel, „caracterul vasal”86; se vor fi mângâiat „sufleteşte” cu „ştirea”
că plenipotenţiarii britanici, precum şi cei italieni, francezi sau însuşi contele
Andrassy „au recomandat”, pe baza „memoriului românesc” (de crezut că acela
din 12/24 iunie – n.ns., G. C.), să fie „admişi” delegaţii principelui Carol, spre
a-şi expune „doleanţele”87; nu le va fi fost „de mirare” că Gorceacov, „ofuscat”
de amintitul memoriu, „a împărtăşit opiniunea prinţului Bismarck”, mai sus prezentată, şi că Şuvalov a semnalat riscul de a-şi vedea ţara „făcându-i-se acuzări,
de delegaţii români, fără ca ea să se apere”88; cu gândul la „analogia” încercată de
Adevăratele documente din corespondenţa diplomatică de la 5 octombrie 1877 la 15  de
cembrie 1878, publicate de Ministerul Afacerilor Străine, Bucureşti, 1880, p. 270-281
(Memoriul prezentat la Congresul de la Berlin de plenipotenţiarii Înălţimii Sale Domnitorul României, 12/24 iunie 1878).
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Şuvalov, vor fi receptat „ştirea” proclamării independenţei Serbiei89, ca printr-un
curios concurs de împrejurări, în chiar ziua când ei, delegaţi ai României, au fost
„primiţi de congres”.
Kogălniceanu, după ce fusese „introdus”, odată cu Brătianu, de prinţul Bismarck, „să ia cuvântul”90 la congres, „a expus drepturile şi dorinţele ţării sale”91, pe
baza „rezumatului prezentat în memoriul” din, de crezut, 12/24 iunie, „înaintat”,
atunci, „de plenipotenţiarii A.S. Principele Carol I”, forului deliberativ de la Berlin;
„a ţinut, înainte de toate”, să mulţumească congresului „din tot sufletul, că a binevoit
a asculta pe delegaţii români”, în momentul de „dezbateri” asupra ţării lor; într-o atare
„dovadă de bunăvoinţă” a văzut „un nou titlu adus micii ţări jos-dunărene de Europa,
pe lângă cele ce de mult încă i-au atras acesteia recunoştinţa naţiunii române”; a mai
văzut, în aceeaşi „dovadă” de bunăvoinţă, şi „un fericit augur pentru succesul cauzei
pe care „cei doi delegaţi ai Principelui României erau chemaţi să o apere înaintea
congresului”; a înţeles, poate şi din precauţie faţă de o eventuală „reacţie” a reprezentanţilor Rusiei pentru deliberări, „să nu se oprească asupra evenimentelor” în care
România a fost „împinsă prin necesităţi de forţă majoră” şi să treacă sub tăcere „fie
acţiunea militară la care ea a luat parte, fie acţiunea diplomatică la care parte ei nu i s-a
făcut”, perioada tratativelor „fiindu-i mai puţin priincioasă decât norocul armelor”92;
a prezentat, pe un ton apăsat, fără valenţe retorice, „drepturile şi dorinţele” ţării sale
în „cinci puncte”; I) că, „după dreptate”, nicio porţiune de teritoriu „nu trebuia să fie
dezlipită de România”; „reînapoierea” sudului Basarabiei către Principatul Moldovei,
la 1856, „a fost un act de dreptate din partea Europei, căci trunchierea de la 1812 nu
putea să se îndreptăţească nici prin faptul, nici prin dreptul de cucerire”; „mai înainte”
de 1812, „toate tratatele”, cu deosebire cel de la Kuciuk-Kainardji, „ce se încheiaseră
între Imperiile Rus şi Otoman, recunoscuseră autonomia şi graniţele” respectivului
Principat; nu putea fi decât „o anomalie” considerarea Basarabiei „drept ţinut turcesc
sau tătar”, prin „unicul fapt al ţinerii de otomani a trei cetăţi într-însa”; sudul Basarabiei aparţinea, la 1878, României, de la care nu o putea „cere” Rusia, după „alianţa”
acesteia cu Principatul din ultimul război, atunci, contra Turciei; Rusia încheiase, în
4/16 aprilie 1877, imediat înaintea „campaniei” ei împotriva Imperiului Otoman, o
convenţie cu România, prin care acesteia „i se garanta integritatea teritorială”; garanţia, ocazionată, iniţial, doar de „trecerea” trupelor ţarului pe teritoriul României
„spre sudul Dunării”, s-a întemeiat „cu mult mai bine în ziua când, la chemarea însăşi
a Rusiei, concursul Principatului a devenit mai pozitiv şi s-a prefăcut într-o efectivă
Independenţa României. Documente, vol. II/2, Corespondenţă diplomatică străină, 1877
mai – 1878 decembrie, p. 333 (Milan c. Carol I, 19 iunie/1 iulie 1878, despre proclamarea
independenţei Serbiei, „ştire” ajungând, fireşte, şi la Berlin).
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Tractatul de Berlin urmat de protocoalele Congresului, în loc. cit., p. 235 (protocolul
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p. 257-259 (Dichiarazione di Kogalniceano, Allegato I la raportul lui Launay pentru Cairoli,
Berlin, 1 iulie 1878).
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cooperaţiune militară, într-o completă alianţă”; era de neînţeles ca ruşii să invoce,
pentru readjudecarea sudului Basarabiei, un „drept” venindu-le din „gloria şi izbânzile militare”, după ce aşa ceva ei n-au făcut când, victorioşi „pe câmpuri de bătălie
contra turcilor”, ar fi putut pretinde un titlu de proprietate „asupra Balcanilor”93; II) că
nu putea decurge din faptul istoric de a-şi fi avut Rusia „baze de operaţiuni militare”
pe teritoriul românesc, noua „pretenţie” a cabinetului de la Petersburg de a supune
„pământurile” Principatului unui „drept de trecere pentru trupele imperiale cât timp
va ţine ocuparea de ele a Bulgariei”; în sprijinul contestării acelui „drept”, putea conta
şi considerentul geografic, după care „Dunărea şi Marea Neagră prezentau mai înlesnitoare şi mai puţin costisitoare căi de comunicaţiune” pentru respectivele „trupe”,
încât România să răspundă „trebuinţei ei de un repaos absolut, spre a-şi îndrepta
stricăciunile produse de război” şi să nu mai permită „umbletele prin ea ale unei
armate străine”94; III) că România „cerea, pe baza titlurilor ei seculare, să reintre în
posesiunea Insulelor şi a Gurilor Dunării, inclusiv a Insulei Şerpilor”, restabilindu-se,
astfel, „dispoziţiunile originare prin care marile puteri încredinţaseră Principatelor
Române”, la 1856, „paza” libertăţii părţii de jos a marelui fluviu95; IV) că România
„avea şi temeinica speranţă de a primi de la guvernul imperial al Rusiei o despăgubire
de război proporţională cu oştirile ce dânsa a pus în mişcare”; nu era drept să fie „împărţite despăgubirile stipulate şi obţinute de Rusia, în numele diferitelor state, după
măsura contingentului militar dat de fiecare”, încât să fie „împărţirea mai de folos
Serbiei şi Muntenegrului decât României”; despăgubirile „se cuveneau a fi raportate,
pentru felurite daune, la indemnizaţia totală de război, care s-a alocat Rusiei”, orice
„răspundere” urmând să fie „reglementată” de congres”96; V) că deplină „încredere”
avea România în „a-i fi recunoscută independenţa definitiv şi pe dintreg de către
Europa”; „pe lângă dreptul ei cel vechi de recunoaştere, al cărui principiu fusese
solicitat prin răstălmăciri istorice, veneau să se adaoge titlurile pe care România le-a
împrospătat sau le-a întinerit pe câmpurile de bătaie”, unde zece mii de fii ai ei au căzut „spre a-i câştiga libertatea şi independenţa”; după asemenea „sacrificii”, România
„s-ar simţi cu deosebire fericită şi recunoscătoare când şi-ar vedea silinţele, prin care
ea şi-a manifestat individualitatea, răsplătite de o adevărată binefacere a Europei”;
„acea binefacere ar fi garanţia reală a neutralităţii României (subl. ns., G. C.), care
ar pune-o pe aceasta în poziţiune de a dovedi Europei că ea nu avea altă ambiţiune
decât aceea de a fi păzitoare credincioasă a Dunării şi totodată de a se apleca asupra
îmbunătăţirii instituţiunilor şi dezvoltării mijloacelor ei materiale”97.
La „expunerea” lui Kogălniceanu de „drepturi şi dorinţe” ale României,
I. C.  Brătianu „s-a alăturat” prin a aminti „înaltei adunări” de plenipotenţiari că „avea
misiunea de a reglementa situaţiunea Orientului, posedând toate noţiunile trebuitoare
Ibidem, p. 236-238 (primul „punct” din „expunerea” lui Kogălniceanu).
Ibidem, p. 238 (al doilea „punct” din acea „expunere”).
95
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pentru îndeplinirea lucrării sale”; s-a arătat „încredinţat că simţămintele de dreptate şi
de bunăvoinţă” ale puterilor deliberante vor acoperi şi „deciziunile atingătoare de România”; şi-a permis „să adaoge că despuierea României de o porţiune din patrimoniul
ei nu ar fi numai o durere adâncă pentru naţiunea română, ci ar dărâma în sânul ei
orice încredere în tăria tratatelor şi în sfânta pază atât a principiilor de dreptate absolută, cât şi a drepturilor scrise”; şi-a luat „respectuoasa libertate de a supune astfel
de cugetări înaltei aprecieri a Marelui Consiliu European şi a Împăratului Tuturor
Rusiilor”98. A răsunat, în „cuvintele” premierului român, un apel eminamente politic
„la areopagul european”, pentru ca acesta să mai gireze, conform „angajamentelor”
pe care şi le-a luat încă de prin 1856, emanciparea Principatelor Moldova şi Valahia,
integritatea lor teritorială fiind întărită de Unirea lor de la 1859 şi de cucerirea Inde
pendenţei. Lui Kogălniceanu i-a revenit calitatea pregnant diplomatică de a-şi susţine cu argumente istorice şi juridice „expunerea dorinţelor României”, în cele „cinci
puncte”, mai sus prezentate. În prestaţiile celor doi delegaţi români la Congresul de
la Berlin au vibrat ataşamentul lor profund faţă de „cauza naţională”, sentimentele de
împlinire a „marelui program” trasat de congenerii lor la 1848 şi proclamat „înaintea
Europei” de Adunările ad-hoc din 1857. Şi parcă într-un ton prelungit al „dorinţelor” acelor Adunări, ei au mai făcut apel la garanţia puterilor europene, adecvabilă
Independenţei României, „cerinţei” Principatului „de neutralitate”. Acel apel s-a lovit
însă, cum plastic avea să observe N. Iorga, de „fatalitatea împrejurărilor trecând peste
pânzele de păianjen, aşa de fine, ale diplomaţilor”99.
Imediat după ce „s-au retras” cei doi reprezentanţi ai României, în „forul congresional” s-a trecut la „examinarea” doar de cei ai puterilor garante şi ai Înaltei Porţi
a articolului V al tratatului de la San Stefano. Bismarck „a observat că era vorba de
a se şti dacă puterile înţelegeau să recunoască independenţa României /.../ şi sub ce
condiţiuni să ia această importantă deciziune”, aceleaşi sau diferite de cele „stabilite
de congres pentru Serbia”100. Întâiul plenipotenţiar francez, Waddington, „a propus”
„să se pună independenţei române aceleaşi condiţiuni ca şi celei sârbe”, privind, în
esenţă, excluderea considerentelor religioase de la exercitarea drepturilor civile şi
politice de locuitorii celor două „mici principate”101. Cu „propunerea franceză” s-au
declarat de acord reprezentanţii „tuturor puterilor”, chiar şi Gorceacov care, atunci
când fusese „în discuţie” cazul Serbiei, obiectase cumva asupra „excluderii acelor
considerente”102. Şuvalov, al doilea plenipotenţiar rus, „a adăugat” că adeziunea ţării
sale la independenţa României „era subordonată” acceptării de guvernul de la BuIbidem, p. 239 şi urm.; v. şi I Documenti diplomatici italiani, 2a serie, vol. X, p. 260 (Dichia
razione di Bratiano, Allegato II la raportul lui Launay pentru Cairoli, Berlin, 1 iulie 1878).
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cureşti „a retrocesiunii teritoriale reclamate de cel rus”103, condiţie deja acceptată de
puterile reprezentate la congres. Spre a atenua duritatea „condiţiei ca România să
admită schimbul de teritoriu stipulat în articolul XIX al tratatului de la San Stefano”,
spre a fi „consimţită unanim” de congres independenţa Principatului, Waddington a
întărit „propunerea extensiunii teritoriului la sudul Dobrogei, care să cuprindă Silistra şi Mangalia”104. Andrassy, sub invocarea susţinerii de Austro-Ungaria „a ascultării delegaţilor români”, pentru a se recunoaşte independenţa ţării lor, a anunţat
„că-şi rezerva” latitudinea „de a insista, când va fi vorba de navigaţiunea pe Dunăre,
asupra libertăţii ei celei mai complete”, asigurabilă şi prin „anexarea” de Principat
a Dobrogei, cu extensiunea teritorială sudică propusă de Waddington105. Cu poziţia
plenipotenţiarului austro-ungar în privinţa Dobrogei „s-a unit” şi cea a contelui Corti,
pe când, de partea lor, Gorceacov şi Şuvalov au căutat „să convingă congresul” că
„satisfacţia teritorială” dată României excludea cererea acesteia „de a mai fi despăgubită şi pecuniar”106. Waddington şi-a exprimat „mulţumirea” că României, prin extin
derea Dobrogei ce-i revenea, i s-a făcut „dreptate”, iar lordul Salisbury „a amintit” să
i se dea Principatului şi Insula Şerpilor, ceea ce plenipotenţiarii ruşi „au acceptat”107.
Atingerea de Gorceacov a inconvenientului ce-l prezenta, pentru Rusia, „chestiunea
indemnizaţiei de război reclamate de România” a dat prilej întâiului plenipotenţiar
otoman, Caratheodory Paşa, să propună „capitalizarea tributului actual al Principa
tului, suma urmând a fi vărsată în tezaurul Turciei”; reprezentantul Înaltei Porţi mai
propunea ca România „să suporte o parte din datoria otomană de război proporţională
cu veniturile teritoriului ce va fi definitiv anexat de Principat”108. I-a venit apoi rândul
plenipotenţiarului austro-ungar Haymerle să aibă iniţiativa în „chestiunea libertăţii
navigaţiei Dunării”, cu date noi decurgând din „atribuirea Dobrogei românilor şi retrocesiunea sudului Basarabiei către Rusia”; reprezentantul Dublei Monarhii a propus
„neutralitatea Dunării până la Porţile de Fier”, permanenţa Comisiei Europene, cu
participarea României la lucrările acesteia, şi asumarea de ţara sa imperială „singură” a lucrărilor de făcut la Porţile de Fier109. Propunerea austro-ungară, susţinută
de Bismarck şi acceptată de plenipotenţiarii britanici, francezi şi italieni, a suportat
observaţii cam vagi doar din partea celor ruşi110.
Pe seama „statelor mici”, cum s-a văzut când a fost „discutat” cazul României,
sau a unor „chestiuni de interes local ori zonal”, marile puteri s-au pus relativ lesne de
acord. Nu s-au înregistrat disensiuni grave între „părţile deliberante” când au fost trasate frontierele Bulgariei şi ale Rumeliei Orientale sau rectificate cele ale MuntenegruTractatul de Berlin urmat de protocoalele Congresului, p. 241 (protocolul cit.).
Ibidem, p. 242.
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lui, Serbiei, României şi Greciei111. Lucrările congresului „au trecut” peste neînţelegeri
„de detaliu” asupra frontierelor „micilor state”, prin a lăsa „lămuririle definitive” în
atribuţiile unor „comisii tehnice”, operante „la faţa locului” şi după semnarea tratatului
de pace, de la Berlin. Diferendul ruso-otoman ţinând de indemnizaţia de război a fost
arbitrat cam expeditiv de „celelalte puteri deliberante”, în sensul de a reveni cabinetelor de la Petersburg şi Constantinopol încheierea unui acord „bilateral şi definitiv”112.
Un arbitraj asemănător a atenuat momentan şi diferendul austro-ungaro-rus în legătură
cu „libertatea Dunării”, provocat de Şuvalov, prin invocarea „principiilor proclamate, la 1815, de Congresul de la Viena, pentru fluviile internaţionale”, ca auspicii sub
care să fie amendate „propunerile lui Haymerle”, din 2 iulie, prea ataşate „intereselor
particulare” ale Dublei Monarhii şi nu „celor generale”, considerate de „împărăţia răsăriteană”, redevenită riverană braţului Chilia113. Expeditiv, s-a recurs la reafirmarea
la Congresul de la Berlin a acelor principii, spre a se da satisfacţie măcar „platonică”
plenipotenţiarului rus, dar şi la considerarea „aspectelor practice”, relevate de „propunerile” baronului austro-ungar114. Asupra „chestiunilor asiatice” a mai contat consensul manevrier ruso-britanic115, ca şi în privinţa Armeniei, cu recomandările „speciale”
făcute de mai ales lordul Salisbury Înaltei Porţi de a considera „anumite drepturi” ale
respectivei provincii116. O tentativă a lui Caratheodory Paşa de a supune congresului
„moţiunea relativă la petiţiunea arhiepiscopului Gherasim asupra mănăstirilor închinate”, a căror „chestiune”, în termenii protocoalelor din 1858, 1859 şi 1861, de la Paris,
şi din 1864, de la Constantinopol, n-ar fi încă, la 1878, rezolvată117, nu a putut ocaziona, dincolo de „înregistrare protocolară a gestului plenipotenţiarului otoman”, satisfacerea Locurilor Sfinte, în detrimentul secularizării întreprinse de „guvernul Principatelor Unite”, cu paisprezece ani înainte. Franţa, prin Waddington, s-a pronunţat, la
congres, pentru statu-quo în „chestiunea” Locurilor Sfinte118, iar Rusia s-a menţinut pe
o poziţie „de tăcere” faţă de o iniţiativă otomană privind o problemă considerată, de
la Petersburg, ca una rezervată „misiunii curţii ţariste întru binele Bisericii Orientale”.
Decizia britanicilor de „a-şi juca mai ales cartea propriilor interese”119, spre finele Congresului de la Berlin, a provocat mult disconfort plenipotenţiarilor ruşi, preIbidem, p. 245-251, 264-267, 277-279, 301-310 (protocoalele congresului nr. 10, 12, 13
şi 15, cu deosebire, din 1, 4, 5 şi 8 iulie 1878).
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cum şi o creştere a gradului de tensiuni, la marele for deliberativ, până să fie subscris
„de toate marile puteri” tratatul din 13 iulie. Cu o săptămână înainte de data menţionată, lordul Salisbury „l-a anunţat, confidenţial”, pe Waddington, că între guvernul
britanic şi Înalta Poartă fusese încheiat un „tratat de alianţă defensivă”120, purtând,
cum am arătat mai sus, data de 4 iunie 1878. Întâiul plenipotenţiar francez a avut de
reţinut că „ocuparea provizorie” de britanici a insulei Cipru nu a semnificat „o alternativă” la un act asemănător privind Egiptul, ci „o măsură” de contracarare a „creşterii teritoriale asiatice” ale Rusiei. „Liniştirea” francezilor a venit şi dinspre o anexă,
din 1 iulie, la amintitul tratat, conform căreia, „dacă Rusia retroceda Turciei Karsul şi
alte cuceriri făcute de trupele ţarului în Armenia, pe timpul recentului război, insula
Cipru va fi evacuată de britanici”121. „Ştiri, după jurnale”, despre acordul britanicootoman au parvenit mai ales dinspre Londra plenipotenţiarilor la Congresul de la Berlin, ca şi guvernelor reprezentate de ei122. În plenul forului deliberativ, sub coordonare
„bismarckiană”, tocmai se înregistrau, pe diverse „puncte”, dispoziţii consensuale între „părţile direct interesate”. Când Iovan Ristici a comunicat congresului „declaraţia
principelui Milan că guvernul său, la cea dintâi ocazie, după încheierea păcii, va coborî pe calea legală cea din urmă restricţiune adusă evreilor sârbi”123, reprezentanţilor
marilor puteri li s-a întărit „convingerea” despre justeţea condiţionării recunoaşterii
independenţei „micilor state balcanice” de promovarea libertăţilor civile şi politice
ale locuitorilor lor necreştini. Bismarck, adept fervent şi „foarte interesat” al acelei
condiţionări, s-a arătat mirat că guvernul sârb mai punea problema „căii legale” de
urmat pentru a o îndeplini, după ce congresul i-a subliniat caracterul obligatoriu124.
O propunere a lordului Salisbury ca „toţi locuitorii Imperiului Otoman în Europa, de
orice religie, să se bucure de completa egalitate de drepturi”125 a suportat „observaţia
benignă” a prinţului Bismarck de a nu fi consideraţi „toţi creştinii supuşi ai sultanului
drept o singură naţiune”126 şi a dat prilej lui Caratheodory Paşa să invoce „libertăţile
religioase” respectate, contrar situaţiei din România şi Serbia, de Turcia pe teritoriile
ei „atât asiatice, cât şi europene”127; lordului Beaconsfield să considere „nu două,
ci trei rase balcanice”128; lui Şuvalov să vadă periclitarea „păcii europene” de orice
înţelegere turco-greacă „în dauna slavilor balcanici”129, iar lui Waddington să fie avoDocuments diplomatiques français, I-ère série, tom II, p. 3521 şi urm. (Waddington c.
Dufaure, Berlin, 8 iulie 1878).
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catul statu-quo-ului pentru Locurile Sfinte, „posesiunile şi avantajele călugărilor de
la Muntele Athos”130.
Surprinzătoare sau de bună impresie asupra congresului au fost, la un moment dat, „cuvintele” lui Gorceacov că, „mulţumită spiritului de conciliaţiune şi
concesiunilor reciproce între puteri”, Rusia „conceda” spre „mulţumirea” Înaltei
Porţi, Erzerum, Bayazid şi Aşkered”, întâiul plenipotenţiar al ţarului mai anunţând
„constituirea Batumului în porto franco” şi restituirea „către Persia” a districtului
Khotur131. Prin coincidenţă, simplă ori nu, „propunerea rusă” a fost făcută congresului în chiar ziua când lui Waddington i-a fost comunicat de lordul Salisbury
conţinutul acordului britanico-otoman din 4 iunie. Pe măsură ce „s-a ştiut”, la forul
diplomatic din capitala germană, despre acel acord, relativ la Insula Cipru, posibilităţile pentru vreun consens între plenipotenţiarii britanici şi cei ruşi s-au subţiat
foarte mult, ca şi disponibilităţile lui Bismarck de a le mai întreţine. Britanicii,
susţinuţi de francezi, au solicitat cam intempestiv scurtarea termenului prevăzut
de tratatul de la San Stefano pentru evacuarea trupelor ruse de pe teritoriile europene ale Turciei. Waddington a insistat asupra „grăbirii” acelei evacuări şi „spre
a fi eliberată România de sarcini” presupuse de trecerea pe teritoriul ei a trupelor
ruse, cărora întâiul plenipotenţiar francez le şi recomanda „să ia calea Dunării şi a
Varnei”, deşi Şuvalov tocmai invoca „dificultăţile” pricinuite unei atare măsuri de
întârzierea „părăsirii” menţionatei „fortăreţe” de oştenii sultanului132. Când plenipotenţiarii austro-ungari au apreciat că „două puncte strategice”, Pirot şi Trn, „trebuiau să ţină de Serbia” – întâmplare vădind cumva şi sugestia făcută de la Viena
Belgradului cu privire la urgentarea acordării de „guvernul principelui Milan” a
drepturilor civile şi politice evreilor −, reprezentanţii Rusiei la congres au invocat
riscul prejudicierii grave a Bulgariei; Şuvalov a adus unele argumente în numele
„drepturilor noului principat”, privind cel puţin „punctul” Trn, de o manieră ce a
înteţit „nemulţumirile” anturajului politic al principelui Milan133 faţă de „preferinţa
prea mare” pentru bulgari arătată de plenipotenţiarii ruşi cu ocazia deliberărilor
diplomatice de la Berlin. Reprezentanţii Marii Britanii au susţinut, desigur, „favorizarea” Serbiei de cei ai Austro-Ungariei134. Disensiunile ruso-britanice s-au aprins,
cum era de aşteptat, mai ales în privinţa Strâmtorilor Mării Negre. Atunci când
ruşii au anunţat că Batumul urma să fie porto franco, spre binele „comerţului mondial”, Salisbury a admis „principiul de statu-quo ante pentru Strâmtori”135, ceea ce
Ibidem, p. 272-274, 299-301 (protocoalele nr. 12 şi 15, din 4 şi 8 iulie 1878).
Ibidem, p. 286 şi urm., 290 (protocolul nr. 14 al congresului, din 6 iulie 1878, pentru „propunerea rusă”), 287-290 (acelaşi protocol, pentru aprecierea de reprezentanţii
„celorlalte puteri” a propunerii ruse”). Malcolm Khan, reprezentant al Persiei, avea să
exprime „în faţa congresului” recunoştinţa guvernului Şahului pentru districtul Khotur;
ibidem, p. 297 (protocolul nr. 15 al congresului, din 8 iulie 1878).
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semnifica respectul clauzelor relative la acestea din convenţii şi tratate anterioare
actului de pace pe cale de a fi încheiat la Berlin. Lucrurile s-au complicat însă mult
din momentul când Gorceacov „a dat citire comunicării” că, spre a fi bine finalizată
„opera de pacificare întreprinsă de înalta adunare întrunită la Berlin sub auspiciile
Majestăţii Sale Împăratului Germaniei”, Rusia, îndreptăţită de „sacrificiile sale din
timpul războiului şi de cele de a se menţine înţelegerea europeană”, punea problema „principiilor şi a modului” cu care-şi propuneau „părţile deliberante” să asigure
„executarea deciziilor luate de ele”136. Nu le-a fost dificil plenipotenţiarilor britanici, ca şi altora dintre cei care au audiat „comunicarea gorceacoviană”, să înţeleagă
că aceasta ascundea o miză strategică rusă. Acuzând pierderea păcii „preliminate”
la San Stefano, diplomaţia ţaristă a căutat să-şi adjudece iniţiativa strategică pentru
asigurarea celei „definitivate” la Congresul de la Berlin. Gorceacov, după ce că nu
a prins „onoarea” de a prezida forul diplomatic european căruia, spre a permite aşa
ceva, i s-a dorit, iniţial, de la Petersburg, drept loc de desfăşurare, un mai mic oraş
decât capitala Germaniei137, va fi visat un rol rezervat Rusiei comparabil cu cel al
Austriei sau al Franţei, de pe timpul anilor 1815-1823 şi, respectiv, 1856-1866, de
iniţiere şi oficiere de întruniri ale reprezentanţilor marilor puteri. Avea să şi provoace, de aceea, „comunicarea” făcută de cancelarul rus, mai curând tulburarea decât
limpezirea lucrărilor congresului din anul 1878. Din „discuţiile” pe seama acelei
„comunicări, la marele for diplomatic, s-au desprins „învăţăminte” esenţiale pentru
un nou curs al raporturilor interstatale de nivel cel puţin european şi cu repercusiuni
serioase asupra poziţionării în cuprinsul lor a României ce-şi vedea recunoaşterea
independenţei sub condiţii extrem de dure impuse ei de puterile „dezertante” de la
calitatea lor de garante ale emergenţei Principatului menit, cum „suna” limbajul
epocii, să fie „gardian al Gurilor Dunării şi bulevard al civilizaţiei moderne”.
Dintre participanţii la „discuţii”, Caratheodory Paşa „nu şi-a explicat ţinta comunicării” făcute de Gorceacov; Turcia s-a prezentat la congres ca „parte învinsă”
şi se vedea implacabil obligată să dea mai ales ea „asigurări că va pune în exercitare
într-un cât mai scurt timp rezoluţiile înaltei adunări”; în opinia întâiului plenipotenţiar
otoman, „principiile şi modalităţile” menite a asigura acele rezoluţii au fost deja indicate pe parcursul deliberărilor „găzduite de Germania”; o parte din rezoluţii urmau
a fi puse imediat în executare, prin tratatul de pace, altele revenind, după semnarea
acestuia, „unor comisii speciale, cu atribuţii definitive”; semnarea tratatului „impunea într-un mod solemn, celei mai stricte obligaţii, stipulaţiile prevăzute de el”138.
Făcându-se „a nu înţelege” opinia lui Caratheodory Paşa şi mai amintind de „simţirea
de odinioară” (de pe timpul Conferinţei de la Constantinopol, din decembrie 1876/
ianuarie 1877 – n.ns., G. C.) de lordul Salisbury a „necesităţii pentru Europa de a
se supraveghea executarea reformelor în Turcia”, adică a ceva cu mult mai puţin
Ibidem, p. 311 şi urm. (protocolul nr. 15 al congresului, din 8 iulie 1878).
V. supra.
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decât un tratat de pace, Gorceacov, solicitat de Bismarck „să facă o propunere clară”,
a ţinut „să ceară” puterilor reprezentate la congres „garantarea colectivă a aplicării
rezoluţiilor acestuia”139. Faţă de „o cerere” atât de tranşantă, Bismarck, menţionând
că „nu i s-a dat”, ca preşedinte, mandat să exprime, asupra ei, „opinia congresului”,
a recunoscut „excluderea intenţiei puterilor de la a lucra în zadar, toate trebuind să
supravegheze şi să controleze executarea unor stipulaţiuni ce formau un tot, din care
nu era de primit o parte şi de refuzat o alta”; îi apărea însă greu de crezut „ca fiecare
mare putere izolată să intervină pentru executarea acelor stipulaţiuni”, pe când, între
mai multe „părţi”, să existe, totodată, „o garanţie solidară şi colectivă”; considera că,
în atare condiţii şi „din unghiul de vedere” al Germaniei, „nu se puteau da Europei
asigurări absolute asupra unor evenimente care ar mişca-o”/tulbura-o, încât „părţile
subscriitoare de stipulaţiuni şi angajate solidariceşte spre a uza de forţă la trebuinţă”
să se expună riscului de a-şi provoca între ele „cele mai grave disensiuni”; recunoştea „scopul congresului de a face o operă umană, expusă, ca oricare alta, fluctuaţiei
evenimentelor”; se arăta preocupat să fie evitată situaţia complicată când „cererea”
lui Gorceacov „ar trece peste resursele congresului”; admitea, cu gând de a răspunde
aşteptărilor întâiului plenipotenţiar rus, ca „executarea obligaţiunilor întrunite şi consemnate în viitorul tratat” să facă obiect „de supraveghere” pentru reprezentanţii la
Constantinopol ai „părţilor subscriitoare” ale respectivului act de pace; mai admitea
că, numai prevenite de acei reprezentanţi, marile puteri ar avea motiv să se înţeleagă
doar „spre a face apel la noi întruniri diplomatice”140. Simţindu-se cumva „incomodat” de asemenea observaţii, Gorceacov a simulat constatarea „unei bune înţelegeri
a cererii sale” de preşedintele congresului, ca „un articol inserat în tratat” să preconizeze „punerea sub supravegherea Europei întregi” (a tuturor marilor puteri – n.ns.,
G. C.) a executării deciziilor Congresului de la Berlin. A încercat „să puncteze”, apoi,
„că sarcina de a semnala infracţiunile comise contra tratatului” ar trebui să revină „nu
numai reprezentanţilor la Constantinopol, ci şi guvernelor” marilor puteri, eventual
fiecăruia, separat141.
La reluarea „discuţiilor”, acelaşi Gorceacov „a citit o nouă redactare a cererii
sale”, după care „Europa, dând sancţiunea cea mai solemnă şi cea mai obligatorie stipulaţiilor tratatului de la Berlin, înaltele părţi contractante considerau întregul articolelor respectivului act ca formând un tot, pentru a cărui aplicare se îndatorau cu control şi supraveghere, încât să fie conformă intenţiilor lor”; aceleaşi „părţi” îşi rezervau
„dreptul de a se înţelege la trebuinţă asupra măsurilor în stare de a asigura un rezultat
pe care nici interesele generale ale Europei, nici demnitatea puterilor contractante
n-ar permite să fie invalidat”142. Noua redactare a „cererii” a fost întreprinsă de întâiul
plenipotenţiar rus cu scopul de a se regăsi, întreagă, ca articol în cuprinsul tratatului
Ibidem, p. 315.
Ibidem, p. 315 şi urm.
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sortit să încununeze lucrările Congresului de la Berlin. În observaţiile lui Bismarck,
însă, doar prima parte a „cererii ruse” putea fi „aprobată de înalta adunare”, preşedintele acesteia mai şi propunând ca noul text „citit” de Gorceacov „să fie despărţit şi să
devină obiect al două voturi succesive” ale deliberanţilor143. Mai pornit contra „noii
forme a cererii ruse”, lordul Salisbury, „întrebând dacă termenii ei implicau necesitatea de a se întrebuinţa o forţă străină unilaterală la caz de neexecutare a tratatului”, a
declarat, tot el, că „n-ar putea fi de admis aşa ceva”; puterile dispuneau de latitudinea
„de a se angaja toate numai pentru o supraveghere activă”, care, aşa cum arătase şi
Bismarck, „să fie urmată, la trebuinţă, de o acţiune diplomatică”144. Cu „ideea” preşe
dintelui congresului, invocată de Salisbury, „s-a asociat” şi contele Andrassy145. I-a
rămas lui Gorceacov să mai declare că avea în vedere, prin noua redactare a „cererii
sale”, mai ales „menţinerea demnităţii stipulaţiilor Europei”, adevărata lui „dorinţă”
fiind de a se evita riscul „de a fi efemeră opera congresului deliberant”146. A fost pus
în reală „încurcătură” de „regretul” lordului Salisbury faţă de eventuala „inserare a
propunerii ruse în tratat”, înainte de a fi „tipărită pentru o mai întinsă atenţiune”147.
Fiind „imprimată şi distribuită” spre „uzul” tuturor plenipotenţiarilor, „cererea rusă”
a mai făcut obiect de „discuţii”, însă cam sterile. Andrassy a propus scurtarea textului
ei, până la a-i da un înţeles deductibil din însuşi dispozitivul clauzal al tratatului de
pace („Înaltele părţi contractante privesc totalitatea articolelor prezentului act ca
formând un întreg de stipulaţiuni, pentru a căror punere în vigoare ele îşi iau însăr
cinarea de a o controla şi supraveghea”)148. Lordul Salisbury a şi ajuns „să nu-şi mai
explice scopul ei”149. Waddington şi Corti vedeau „mai fericite cuvintele lui Cara
theodory Paşa”150, mai sus redate. Bismarck şi Andrassy au amintit „că sancţiunea
dată de congres tratatului era ea însăşi solemnă şi obligatorie”, iar lordul Salisbury a
semnalat „un angajament de aceeaşi ordine” în însăşi subscrierea de Marea Britanie
a respectivului act151. Plusând, Gorceacov „a spus că a primit din partea Împăratului,
Augustul său Stăpân, ordinul expres de a prezenta propunerea menită sancţionării actelor congresului”152. Finalmente, „nu s-a primit”, de forul deliberant, nici „cererea”/
„propunerea” rusă, nici forma ei „scurtată” de Andrassy153. I-a fost dat, peste toate,
lui Bismarck, să tragă concluzia conform căreia „congresul nu era menit să reprezinte
un tribunal sau un colegiu” („da dieser kein Tribunal und auch keine seine Mitglieder
Ibidem.
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verpflichtendes Kollegium”), ci doar „o reuniune liberă” („eine freie Vereinigung”) de
deliberanţi şi semnatari ai unui acord de stingere a „crizei orientale”154.
Eşuarea „cererii ruse” de garanţie colectivă a puterilor europene asupra „executării” clauzelor tratatului de la Berlin s-a asimilat unui final de congres, în capitala Germaniei, total diferit de ale altor mari foruri diplomatice, precum cele din
1814-1815 şi 1856, „găzduite”, respectiv, de Viena şi Paris. Dacă în seama forului
diplomatic din capitala Austriei a fost pusă de specialişti inaugurarea „sistemului
clasic de congrese”, ilustrat de marile puteri, sub auspicii de concert european,
până spre anul 1823, pentru ca aceluia convocat şi oficiat „amfitrionic” de Franţa
lui Napoleon al III-lea, după războiul zis şi „al Crimeii”, să i se recunoască prima
asumare, de „părţile semnatare” ale unui tratat de pace, a unor garanţii colective şi
active privind stipulaţii ale acestuia, cu totul altfel s-au pretat dezvăluirilor istoriografice deliberările şi „încheierea” actului internaţional purtând data de 13 iulie
1878. Congresul din capitala Germaniei a fost ultimul mare de pe parcursul secolului al XIX-lea. La finalul respectivului for diplomatic, marile puteri s-au văzut mai
dezbinate decât fuseseră înainte ca el să se fi întrunit. Dincolo de ceea ce s-a lăsat
spre rezolvare unor „comisii speciale” sau „tehnice”, ca şi de condiţiile dure impuse
unor „state mici”, mai ales României, pentru recunoaşterea independenţei, marile
puteri, cu deosebire Regatul Unit şi Rusia, au ţinut „să-şi plătească”, una alteia,
„poliţe”, la nivelul rivalităţilor strategice. Britanicii au considerat că, în detrimentul „intereselor” ruşilor, mai era cazul să fie menţinută „o anumită legătură” între
„micile state”, România şi Serbia, devenite independente, şi Imperiul Otoman, sub
eventuală, nu şi certă „supervizare europeană”. Acea „legătură” urma să consiste
în „capitalizarea tributului” datorabil Înaltei Porţi de fiecare dintre cele două „mici
state”. „Propunerii britanice”, prin Salisbury, de aşa ceva („Tributul Serbiei/Româ
niei se va capitaliza şi reprezentanţii puterilor la Constantinopol vor fixa, în unire
cu Sublima Poartă, la cât se va urca acea capitalizare”)155, i s-au opus Gorceacov
şi Şuvalov156. Când al doilea plenipotenţiar britanic, intuind şi ceva „adeziune” a lui
Bismarck la respectiva „propunere”, a căutat să conecteze „capitalizarea tributului”
plătibil de România sau Serbia la „interesul creditorilor Înaltei Porţi”, aşteptători,
de la aceasta, a satisfacerii de „speciale interese”157, în al căror nume Corti vedea
utilitatea instituirii unei „comisii financiare, la Constantinopol, compusă de oameni
numiţi de guverne direct interesate”158, Gorceacov, tocmai el, a observat că fiecăruia dintre cele două „mici state”, după ce şi-a proclamat şi şi-a consacrat prin
războiul contra turcilor independenţa, i s-ar face o gravă nedreptate159. De partea
Die Diplomatischen Akten des Auswärtiges Amtes, erster Teil, p. 56.
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sa, Waddington „a aderat” la opinia întâiului plenipotenţiar rus, „în ceea ce privea
mai cu seamă România”160, iar Andrassy s-a referit, cam aleatoriu, la aliniatul din
articolul V al tratatului de la San Stefano „atingător de chestiunea indemnizaţiei”
negociabilă între Bucureşti şi Constantinopol161.
Cele menţionate au devenit dispute între reprezentanţii marilor puteri, la
congres. Chiar şi atribuirea Insulei Şerpilor, odată cu Delta Dunării, României162
a decurs din acele dispute şi nu ca probă a disponibilităţii deliberanţilor de a mai
atenua impresia de „tratament dur” aplicat Principatului. În culminaţia rivalităţii ruso-britanice, lordul Salisbury a insistat să fie inclusă de „protocolul de şedinţă”,
din  11 iulie, declaraţia sa privind Strâmtorile Mării Negre: „Considerând că
tratatul de la Berlin va schimba o parte însemnată a învoirilor sancţionate de
tratatul de la Paris din 1856 şi că interpretarea articolului II al tratatului de la
Londra, din 1871, care depindea de tratatul de la Paris, putea fi supusă contestă
rilor /.../, obligaţiunile Majestăţii Sale Britanice concernând închiderea Strâmto
rilor se mărgineau la un angajament către Sultan de a respecta în acea privinţă
determinaţiunile independente de Majestatea Sa, conform cu spiritul tratatelor
existente”163. Plenipotenţiarii ruşi au resimţit din plin impactul unei atare declaraţii asupra „intereselor strategice” ale imperiului pe care-l reprezentau la congres.
Sesizând concordia germano-austro-ungară pe mai tot timpul deliberărilor, le-a
rămas să spere că Alianţa celor Trei Împăraţi, resuscitabilă, putea contracara orice
ofensivă britanică „la Strâmtori”. N-au prea sesizat însă că „apropierea” AustroUngariei de Germania se intersecta cu „semne de acord mediteranean” între Dubla
Monarhie şi Marea Britanie, „atractive” pentru Italia164. Aşa încât, dincolo de unele „achiziţii teritoriale”, precum sudul Basarabiei şi unele „teritorii asiatice, spre
Turcia”, sau de indemnizaţia de război datorată de otomanii învinşi, ruşii au fost
cam perdanţi ai păcii de la Berlin. S-ar părea că nicio altă mare putere, învingătoare
într-un război, nu a pierdut atât de mult ca Rusia, în 1878, la „definitivarea păcii
arbitrate de Bismarck”.
Atestarea cea mai pronunţată a rezultatelor Congresului de la Berlin a constat
în tratatul din 13 iulie 1878. În şedinţa din 9 iulie a acelui for diplomatic, Desprez,
„raportor al comisiei de redactare”, prezentase „un plan al tratatului, cu articole distribuite pe chestiuni”, anume, Bulgaria (1), Rumelia Orientală (2), Provinciile creştine
din Turcia Europeană (3), Muntenegru, Serbia, România şi Dunărea (4), Asia (5)165.
Convenind mutual ca să nu survină comunicarea oficială a actului păcii înainte de
ratificările lui, „mai puternice decât semnăturile”, doar preşedintelui congresului
Ibidem, p. 338.
Ibidem.
162
Ibidem, p. 341.
163
Ibidem, p. 342.
164
William L. Langer, op. cit., p. 163 şi urm.
165
Tractatul de Berlin urmat de protocoalele Congresului, în loc. cit., p. 319 (protocolul
nr.  16 al congresului, din 9 iulie 1878).
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rezervându-i-se latitudinea „de a înştiinţa statele în chestiuni” ce le priveau166, „părţile
deliberante” au subscrie, în 13 iulie, „opera lor”167. Multe dintre cele LXIV de articole ale tratatului urmau să facă obiect de „comisii tehnice”; cele privind Dunărea
(art. LII-LVII) aveau să fie în vederile Comisiei Europene de la Galaţi, cu statut de
„independenţă faţă de autoritatea teritorială”, responsabilitatea lucrărilor „la Porţile
de Fier” revenind Austro-Ungariei. Între clauzele peremptoriu aplicabile erau şi cele
privind România (art. XLIII-LI, mai ales art. XLIV, ce excludea considerarea „deosebirilor credinţelor religioase pentru drepturi civile şi politice”, şi art. XLV, stipulant de
„cedarea sudului Basarabiei către Rusia”). Duritatea clauzelor de tratat „privind sau
atingând” România se completa cu „pretenţia particulară” a Germaniei ca Principatul
„să-şi răscumpere căile ferate” de o manieră care să dea „deplină satisfacţie Societăţii
acţionarilor din Berlin”. La „închiderea congresului”, Bismarck s-a lăsat purtat de retorica „spiritului de conciliere şi de bunăvoinţă mutuală între puteri”; a afirmat, „fără
teamă”, că forul păcii „a binemeritat de la Europa”, deoarece, dacă i-a fost aceluia
„peste putinţă de a reaşeza toate aspiraţiile opiniei publice, istoria, în toate timpurile, va da dreptate operei lui”, realizate spre „înţelegerea Europei, cu ajutorul lui
Dumnezeu168. Sub asemenea retorică, rămânea cam vagă valabilitatea „angajamen
tului” luat de puterile prezentate la congres „să fie menţinute în toate acele deciziuni
care nu erau abrogate” din tratatele de la 30 martie 1856 şi 13 martie 1871 (articolul
LXIII al tratatului de la Berlin). Erau resimţite, între „părţile deliberante”, persistenţa
unor „neînţelegeri mutuale” sau „rivalităţi”, iar de un „mic stat”, precum România,
nedreptatea ce i s-a făcut. Va fi persistat, în atmosfera congresului, şi ecoul cuvintelor rostite, înainte de declaraţia sa formală, de Kogălniceanu: „Nous ne sommes que
des paysans du Danube; nous écrivons ce que nous voulons dire, et nous ne venons
qu’avec l’intention de défendre les droits de notre malheureux pays...”169. Au fost
cuvinte străbătute de acuzarea faptului că independenţa României, deşi prevăzută de
tratatul pe cale, atunci, în 1 iulie 1878, „de perfectare”, avea să fie recunoscută unilateral şi condiţional de fiecare dintre puterile deliberante la forul păcii. A fost acuzată
şi ultima – dar nu şi cea mai puţin gravă – inadvertenţă a conduitei „de garante” a
marilor puteri „în chestiunea română”. Tratamentul politico-diplomatic aplicat României reflecta, prin prisma unui caz particular de „mic stat”, turnanta ce se contura
în evoluţia relaţiilor internaţionale la cumpăna anilor ’70 şi ’80 ai secolului al XIXlea. Acelaşi tratament marca intrarea în istorie a experienţelor concertului european
suscitate de complexa problemă română.
Ibidem, p. 347 (protocolul nr. 19 al congresului, din 12 iulie 1878).
Ibidem, p. 109-129 (Tratatul de pace de la Berlin, 13 iulie 1878); Independenţa României.
Documente, vol. IV, p. 357-374, în franceză, 374-391, în română (acelaşi doc.).
168
Tractatul de Berlin urmat de protocoalele Congresului, în loc. cit., p. 350 şi urm. (protocolul nr. 20 al congresului, din 13 iulie 1878).
169
I Documenti diplomatici italiani, 2a serie, vol. X, p. 254 (Launay c Cairoli, Berlin, 1 iulie
1878, cu redarea acelor cuvinte rostite de ministrul român de externe în plenul Congresului din capitala Germaniei).
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FEMEIA – ATITUDINI ŞI VIZIUNI ÎN MEDIUL NOBILIMII
DIN BASARABIA (1812-1918)
Abstract
In the nineteenth century in Bessarabia are a series of metamorphoses in the tastes, morals,
representations, visions, models existing in the everyday and monden Bessarabian nobility.
Process that targeted women as well. First of all, there is an increase in their role in political, social, economic and cultural life, which has also led to a change in the attitude of the
members of society (especially men) towards them. The nobel women, with a domestic
education, perceived at the beginning of Tsarist domination as a way of enriching or establishing relations of kinship with important persons in the state, are gradually enrolled in
studies in educational institutions in Bessarabia or Odessa and St. Petersburg, are involved
in the social, economic and political life of the region. These were manifested through the
charity actions (the opening of hospitals and schools, the activity from the „Red Cross”
Charity Society), their literary works, the preservation of the Romanian values and culture
in their families, but also becuase they were good administrators of the estates they owned.
Keywords: Bessarabia, regime of tsarist domination, mentality, identity, education,
charity actions.

Î

n secolul al XIX-lea în Basarabia se produc o serie de metamorfoze la
nivelul sensibilităţilor, moravurilor, reprezentărilor, viziunilor, modelelor
cotidiene şi mondene existente în mediul nobilimii basarabene. Cauzele acestor
schimbări au fost multiple. În primul rând, prin felul său de a fi, tinzând să fie în
pas cu moda occidentală, împrumutând în acest scop de la alte comunităţi obiceiuri,
tradiţii, îşi creează un model propriu, ceea ce reprezintă o sinteză, un melanj al mai
multor modele ce aparţin diferitor comunităţi. Totodată, prin politica promovată
în regiune, administraţia ţaristă a tins să modifice modelele existente, pentru a le
distanţa/detaşa de ideile naţionale, de împrumuturile orientale, care erau răspândite în mediul boierimii române. Desigur, trebuie să recunoaştem importanţa, în
acest sens, şi a spiritului general al secolului al XIX-lea, perioada când se afirma
pe deplin modernizarea şi laicizarea societăţilor, iar odată cu aceasta s-a produs şi
schimbarea priorităţilor spirituale şi culturale1, se dădea libertate moravurilor, fără
*  Cristina Gherasim – doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, MECC,
mun. Chişinău. E-mail: gherasimcristina14@gmail.com
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   Simona Nicoară, Despre civilizarea moravurilor. În: Caiete de Antropologie Istorică
(Cluj-Napoca), 2011, Anul X, nr. 2, p. 5-11.
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a fi privilegiată o anumită morală, ideologie, politică, religie, cultură etc. Acest
proces de metamorfoză a vizat şi femeile. În primul rând, se înregistrează creşterea
rolului acestora în viaţa politică, social-economică şi culturală, ceea ce în mare parte a determinat şi schimbarea atitudinii membrilor societăţii (în special a bărbaţilor)
faţă de acestea. Fapt consemnat de Constantin Stamati, reprezentant al nobilimii
din Basarabia, care susţinea în una dintre lucrările sale că femeile „nu sunt oaspeţi
trecători în ţară, ele au împărtăşire în interesul comun al publicului, apoi nu trebuiesc lăsate fără a le tâlcui că ele au mare datorie, ca şi bărbaţii, către patrie, mai
ales acum, în secolul nostru, când femeile şi fecioarele au scăpat din cămările şi
săhnişurile lor, în care strămoşii le ţinea închise”2.
Analizând situaţia femeilor în mediul boieresc din spaţiul românesc trebuie
să constatăm că de cele mai dese ori acestea erau privite ca o metodă de a obţine o
avere sau de înrudire cu persoane de un rang mai înalt. Astfel, boierii pământeni şi
cei de origine recentă acceptă şi chiar promovează o politică de înrudire între ei prin
intermediul căsătoriei3. Familiile boiereşti sunt interesate nu doar să-şi căsătorească
fiii şi fiicele, ci mai ales să facă „un beau mariage”; cu alte cuvinte, să maximizeze
profiturile economice şi simbolice asociate la instaurarea unei noi relaţii4. Alegerea
unui partener în clasa boierească se ordonează în jurul următoarelor pretenţii: să fie
„de neam bun”, „obraz de cinste”, „de cinste şi de neam bun”. Boierii sunt interesaţi de poziţia socială a familiei şi concomitent de puterea economică de care dispune aceasta, precum şi educaţia copiilor, prestigiul şi onoarea familiei5. Interese care
nu au rămas străine societăţii basarabene şi după anexarea teritoriului dintre Prut şi
Nistru la Imperiul Rus. Studiind situaţia femeilor de origine nobilă din Basarabia,
pornind de la relatările contemporanilor, constatăm că acestea nu aveau niciun fel de
drepturi, remarcându-se atitudinea orientală a bărbaţilor faţă de femei. Referindu-se
la relaţiile dintre bărbat şi femeie în societatea nobiliară, A. Zaşciuk menţionează:
„Căsătoriile în mare parte, ca să nu spunem în permanenţă, în stratul de sus al societăţii, se încheie din convenienţă, aceasta seamănă cu o afacere comercială. Suficient
să menţionăm obiceiul de a întocmi foi de zestre, intrate în legislaţia din Moldova,
valabile şi în Basarabia”6. Faptul că în mediul aristocratic femeia era percepută ca o
şansă de a se îmbogăţi sau de a stabili relaţii de rudenie cu persoane importante în stat
este caracteristic şi pentru Basarabia. De exemplu, boierul Varfolomeu doreşte să-şi
căsătorească reuşit fiica Pulcheriţa, iar boierul Teodor Vârnav căuta şi el o „partie
reuşită”. Căci, cum menţionează ultimul în autobiografia sa, „...capitalul ce aveam în
acea vreme nu m-ar putea sprijini de a face asemenea pas, dacă din întâmplare nu voi
Constatin Stamati, Creşterea femeilor. În: Constantin Stamati, Scrieri, Chişinău, 1993, p. 377.
Constanţa Vintilă-Ghiţilescu, În şalvari şi cu işlâc. Biserică, sexualitate, căsătorie şi di
vorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 2011, p. 118.
4
Ibidem, p. 122-123.
5
Ibidem, p. 124.
6
А.Зашчук, География и статистика России, Бессарабская область, первая часть,
СПб., 1862, c.453
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găsi loc ca să mă sprijinesc cu zestrea însoţirii... Într-un cuvânt, ţelul meu pe atuncea
era acesta, adică să pot căpăta o mireasă bogată şi dacă se putea să fie pe lângă aceea
şi frumoasă”7, şi adaugă: „cu regret stabilisem că într-acea vreme, după capitalul meu,
asăminea mireasă nu puteam găsi decât câteva văduve, unele cu copii gata, iar altele
sterpe, apoi la una din aceste de pe urmă degrabă mi s-au deschis vacanţie”8.
Aceeaşi constatare a situaţiei identificăm la Olga Nacco, care susţinea că în
genere căsătoriile se realizau în bază de interese, exemplificând prin cazul Ilenuţei,
fiica boierului Tardeli. Aceasta „a fost chemată în cabinet la tatăl său şi i s-a spus că
acesta este viitorul ei soţ”, după care au început discuţiile şi polemicile cu privire
la zestre: „...tatăl mirelui şi al miresei negociau. Codrescu cerea de la Tardeli să dea
1000 de cervoneţi, el la fel va da atât, pentru a cumpăra o moşie pe numele mirelui” 9. În sfârşit, după lungi discuţii, s-au hotărât că Tardeli va da fiicei sale moşia
Fricoşeni, iar Codrescu se va obliga să cumpere pentru fecior bovine, în sumă egală
cu valoarea acestei proprietăţi10. Acelaşi lucru îl susţinea şi Dumitru C. Moruzi.
Relatând despre societatea nobiliară din Basarabia, el menţiona că părinţii lui Titi
(personajul pe care criticii literari îl identifică cu Dumitru C. Moruzi în copilărie)
„vor căuta la curtea împăratului, vreo contesă sau cneaghină tânără, frumoasă, bogată şi dintr-o familie «cu vază la curte»”11.
Totodată, întreagă politică matrimonială se află în mâinile capului familiei,
iar autoritatea lui se impune fie că este vorba de fiicele sale, fie că este vorba de fiii
săi. Aceştia trebuie să asculte şi să se supună alegerii tatălui, tatăl fiind de altminteri persoana care deţine controlul economic al familiei12. Încât, Ilenuţa, fiica lui
Tardeli, fiind întrebată de Costache Codrescu dacă el îi place, a răspuns: „ ...dacă
tatăl meu v-a ales ca soţ pentru mine, înseamnă că sunteţi un om bun şi eu sunt pe
deplin de acord”13. Şi Constatin Stere, descriind căsătoria dintre Iorgu Răutu, moşier din judeţul Soroca, de 45 de ani şi „fără alt bagaj cultural decât cel dobândit de
la bătrânul său dascăl”, cu Smărăndiţa, de 15 ani, „trecută prin pensionul doamnei
Carotte, trăită acolo în societatea fetelor de cea mai înaltă aristocraţie basarabeană,
„cu maniere şi pian”, nu a ridicat niciun semn de întrebare14. Căci „consimţământul
Smărăndiţei n-a fost măcar pus în discuţiune – nu interesa pe nimeni, nici pe Caciconi, nici macăr pe peţitor”15.
Teodor Vârnav, Istoria vieţii mele, Chişinău, 2007, p. 50.
Ibidem.
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О. Накко, Фрикошены. În: Ирина Ижболдина, «Живая старина» в произведениях рус
ских литераторов Бессарабии конца XIX – начала XX вв., Кишинев, 2012, c. 46-47.
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O altă problemă care apare în societatea nobiliară din Basarabia cu referire la
realizarea căsătoriilor era cea etnică. Spre exemplu, Dumitru C. Moruzi susţinea că
„…tatăl lor îi însura cu vreo fată de nobil şi, câteodată, cu vreo rudă depărtată din
Moldova. Pentru ca o fată de rus să intre în casa boierească, sau pentru ca o fată de
boier să ia pe un rus, trebuia să fie un lucru mare de capul lor. Ori rusoaica era vreo
fată de general sau cel puţin de colonel, sau rusul era de familie mare, ori învestit
de o înaltă slujbă; şi chiar atunci, boierul bătrân tot mai cârnea din nas şi ofta din
greu”16. Fapt relevat şi de memoralistul Radu Rosetti. Acesta îşi aminteşte de părerea bunicii sale (care pentru nimic în lume nu ar fi vrut să aibă un ginere rus) despre
fetele boierilor moldoveni care se măritaseră cu ofiţeri ruşi. Astfel, ea susţinea că
acestea erau „nişte nefericite care, de pe urma acestor soţi cu titluri şi decoraţii, dar
fără învăţătură şi fără educaţie şi care se ţineau numai de beţii, nu s-au ales decât cu
bătăi şi cu averea tocată, ca mai apoi să fie părăsite17.
De fapt, aceste căsătorii mixte sunt frecvente şi după anul 1812, căci funcţionarii şi militarii ruşi se căsătoreau cu fiicele boierilor moldoveni în primul rând
pentru a obţine moşii şi titluri, iar boierii tindeau să-şi dea fiicele după reprezentanţii dvorenilor, funcţionarilor civili şi militari ruşi cu scopul de a-şi consolida
poziţiile, a demonstra fidelitate faţă de politica ţaristă. Astfel, căsătoriile mixte
erau o parte a politicii de rusificare şi deznaţionalizare a basarabenilor. De exemplu, Teodor von Metelrcamf, originar din or. Hamburg, s-a căsătorit cu Maria,
fiica boierului Ralli, cu care avea doi copiii: Oscar (11 august 1824) şi Amalia
(24 august 1825)18; Victoria Măcărescu s-a căsătorit la 10 iulie 1861 cu căpitanul Apolon Avgustovschi19. Şi astfel de exemple sunt multiple. Referindu-se la
căsătoriile mixte, Dumitru C. Moruzi menţiona că acestea nu au avut rezultatul
scontat, adică nu au condiţionat schimbarea moravurilor şi tradiţiilor autohtone.
Căci, susţine autorul, „chiar şi acolo unde este alianţă de sânge şi unde stăpâna
casei e fiică de „ghiniral” sau grafinia (contesă), apoi pe lângă potopul de ceai, ce
curge din samovarul şi ceainicul de argint, dulceaţa este nelipsită şi la masă tot te
mai întâlneşti şi cu plăcinte cu brânză şi smântână…; acolo însă, unde nevasta e
româncă, iar soţul rus, numai ce-l vezi pe Ivan Ivanovici Dolgonozov mâncând
cozonaci împletiţi la ceai, iar la masă, strigând servitorului cu glas răguşit, dar
puternic: „Ei! Sluşai! Davai mamalâgu!”20.
Căsătorindu-se din interes sau din dragoste, nobilul trebuia să-i poarte de grijă soţiei sale, asigurând-o material, ceea ce era caracteristic nu doar pentru această
categorie socială. Teodor Vârnav îşi aminteşte că tătăl său nu putea să asigure un
trai decent, din care cauza certurile în familie erau frecvente, iar el fiind copil a
Dumitru C. Moruzi, Ruşii şi Românii (cu o prefaţă de N. Iorga), Chişinău, 2001, p. 105.
Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne,
Bucureşti, 1995, p. 104.
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ANRM, F. 88, inv. 1, d. 769, f. 109 verso.
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trebuit să locuiască la mai multe rude de-ale sale „...pentru că averea lui era foarte
puţină şi nu avea înlesnire a ţinea copiii şi pe maică-mea...” 21.
Constatăm, totodată, că pe parcursul secolului al XIX-a nobilii din Basarabia
îşi schimbă atitudinea faţă de femei. Proces desfăşurat pe larg şi în Imperiul Rus.
Pentru că în Rusia veche doamnele nu participau decât rar la petrecerile comune.
Programul lor obişnuit presupunea recluziunea în apartamentele destinate sexului
slab, unde, de regulă, se ocupau cu lucrul manual. Distracţiile lor erau cântecele,
bârfele, datul în leagăn sau în scrânciob, cu ocazia marilor sărbători religioase. În
puţine cazuri, fetele şi femeile citeau, de regulă, tot cărţi bisericeşti22. Însă, deja
Petru cel Mare a semnat un ucaz special prin care cerea să nu li se permită căsătoria
acelor fete de nobil care nu pot să-şi scrie nici măcar numele. Deşi ucazul nu a fost
pus în aplicaţie, a servit totuşi ca un imbold pentru deschiderea pensioanelor private
şi de stat în Imperiul Rus23.
În spaţiul românesc, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi pe parcursul secolului al XIX-lea, deşi mai persistă concepţia orientală a bărbaţilor cu puţină cultură
despre femeie, în marile familii franceza şi pianul au devenit indispensabile educaţiei unei fete, pentru care se aduc profesoare de la Viena sare Frankfurt. Această
modă avea ca scop principal crearea unei imagini publice, iar în privinţa femeilor
s-au manifestat exigenţe sporite, uneori chiar exagerate: în secolul XIX, o fată de
măritat trebuia să cunoască o limbă străină, un instrument muzical, să aibă talente
şi veleităţi artisitce24. Şi în Basarabia, după anexarea la Imperiul Rus, pe lângă învăţământul casnic pentru fiicele de nobili se deschid pensioane. Prin anii ’20-’30 ai
secolului al XIX-lea, dna Maia din Odesa întemeiază la Chişinău primul pension.
Până în 1833, printre elevele acestui pension figurează: fiicele lui Manuc-Bei, Eliza
Balasachi, Roxanda şi Ana Iamandi, Eufrosina şi Elena Canano, Smaranda Rosetti,
Smaranda Dinu-Russo, Ecaterina Buzâchi, Eliza Eihfeld, Ecaterina Negri, Pulheria
Roseti, Elena Racoviţă şi altele, iar în 1833 în pension se află: Elena Alexandri,
Smaranda Şeinovici, Maria Buznea, Elena şi Pulheria Donici, Safta Bantâş, Pulheria Ziloti, Ecaterina Satovski etc. Mai târziu, la Chişinău funcţionează Pensionul
dnei Jeannot, unde cresc tinerele din familia Gafencu, Talpă etc.25.
Preocuparea nobililor din Basarabia pentru educaţia fiicelor şi schimbarea
atitudinii faţă de acestea se observă şi din demersul depus pe numele guvernatoruTeodor Vârnav, Istoria vieţei mele, Chişinău, 2007, p.15-16.
Antoneta Olteanu, Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea, Bucureşti,
2011, p. 89.
23
Despre educaţia femeilor în Imperiul Rus în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea a se vedea
detaliat: Antoneta Olteanu, Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea,
Bucureşti, 2011, p. 295-298; Юрий Лотман, Беседы о русской культуре: быт и тра
диции русского дворянствa (XVIII –начало XIX века). СПб., 2015, p. 110-130.
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XIX). În: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, 2006, nr. 44, p. 193.
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lui civil al Basarabiei, F. de Verrayon, la 18 iunie 1858, de funcţionarul de clasa a
VII-a Teodor Cazimir, epitropul de onoare al şcolilor din Chişinău. În informaţia
depusă Teodor Cazimir menţiona că la etapa actuală tot mai mulţi reprezentanţi ai
societăţii conştientizează necesitatea dezvoltării intelectuale a membrilor acesteia,
de care depinde şi evoluţia ei. Nobilul accentua că începutul oricărei educaţii este
familia, care joacă un rol important în formarea şi dezvoltarea copiilor. Or, femeia
educată constituie o condiţie a bunăstării unei societăţi. Din aceste considerente
educaţia femeii, în viziunea lui Teodor Cazimir, trebuia să fie o prioritate nu doar
pentru societatea din Basarabia, dar şi pentru administraţia imperială în general.
Respectiv, el susţinea deschiderea în regiune a unei şcoli care să ofere pentru majoritatea fetelor posibilitatea de a obţine studii. Considerent din care Cazimir a propus
deschiderea la Chişinău a unui gimnaziu pentru fete după modelul celor existente
în Sankt Petersburg şi Kostroma. Astfel, T. Cazimir intervine cu rugămintea ca
guvernatorul civil al Basarabiei să înainteze administraţiei centrale un demers, în
care să solicite obţinerea finanţării şi permisiunea deschiderii la Chişinău a acestei
instituţii de învăţământ26. Ideea lui Teodor Cazimir a fost susţinută şi de nobilimea
din Basarabia, în cadrul Adunării Deputaţilor Nobilimii fiind discutat statutul de
funcţionare a viitorului gimnaziu, disciplinele care urmează a fi predate, componenţa colectivului profesoral şi modalitatea de finanţare a acestuia. La 4 aprilie
1861 Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, analizând proiectul de deschidere a gimnaziului, a stabilit că, în scopul economisirii mijloacelor financiare, este
necesar de a micşora numărul orelor de limbă moldovenească de la 18 ore la 8 în
săptămână şi de a exclude din planul de învăţământ orele de limbă germană. Prin
aplicarea acestei hotărâri se economiseau 1800 rub.; astfel s-a ajuns la concluzia că
suma necesară pentru întreţinerea gimnaziului pentru un an să fie de 10540 ruble.
Nobilimea basarabeană a găsit şi o soluţie pentru acumularea surselor financiare
necesare. La 8 februarie 1860, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a
hotărât că pentru deschiderea Gimnaziului pentru fete în Chişinău urmează să se
strângă, începând cu 1 ianuarie 1860, de la nobilii ereditari şi personali câte ¼ cop.
pentru fiecare desetină de pământ ce se află în proprietatea acestora. Anual trebuia
să fie adunată suma de 6250 ruble din cele 10540 rub. necesare27.
Totodată, o parte din nobili voiau ca fiicele lor să-şi facă studiile în instituţiile
de învăţământ pentru fete din Odesa, Sankt Petersburg. Dorinţa lor era susţinută şi
de administraţia imperială. Drept dovadă servesc anunţurile trimise de administraţia
instituţiilor de învăţământ sus-numite mareşalului regional al nobilimii din Basarabia,
respectiv tuturor nobililor din această regiune, în care erau expuse cerinţele de admitere. Spre exemplu, Şcoala Ordinului Sfintei Ecaterina din Sankt Petersburg anunţa
în fiecare an admiterea. Conform regulilor stabilite, fiicele de nobili din Basarabia,
care doreau să fie admise la studii în această şcoală, trebuiau să prezinte următoarele documente: cererea scrisă, certificatul de naştere şi botez, confirmarea faptului
26
27

ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1513, f. 1-2.
Ibidem, f. 14, 19 verso.
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că părinţii deţin proprietăţi imobiliare, adeverinţa eliberată de medic despre starea
sănătăţii, precum şi documentul ce atestă faptul că pretendenta poate citi şi scrie întro oarecare limbă. Posibilitatea de a depune dosarul aveau doar fiicele nobililor sau
militarilor care deţineau rangul de căpitan sau mai înalt. Alte reguli stipulate în aceste
anunţuri prevedeau că fiecare familie avea dreptul să trimită la studii doar o singură
persoană; aceasta trebuia să aibă vârsta cuprinsă între 10 şi 12 ani28. Ulterior, cerinţele
au devenit mai dure. Astfel, pentru a fi admise în această instituţie de învăţământ, fetele trebuiau să aibă, pe lângă cele enunţate mai sus, capacitatea de a citi şi scrie atât
în limba rusă, cât şi în limba franceză sau germană29.
În general, aceleaşi cerinţe privind admiterea erau valabile şi pentru Societatea de fete nobile din Sankt Petersburg, cu excepţia vârstei, care de data aceasta
era mai mică – între 8 şi 10 ani30. Totodată, la dosar trebuia anexată confirmarea
care certifica nobleţea persoanei respective. Aceasta trebuia să conţină informaţia
despre numărul secţiunii din Cartea Genealogică a neamurilor nobile din Basarabia
în care era inclusă respectiva familie, informaţia fiind consemnată de mareşalul
regional al nobilimii. Această din urmă confirmare putea fi înlocuită cu adeverinţa
despre serviciul militar ori civil exercitată de părinte sau cu ordinul de demisie din
ea, formularul de serviciu etc.31; or, documente care confirmau provenienţa nobiliară acordau pretendentei dreptul de a participa la concurs pentru a fi admisă în
Societatea fetelor nobile din Sankt Petersburg.
De exemplu, la 30 ianuarie 1824, pe numele mareşalului regional al nobilimii Sturdza este depusă o cerere de la I. Şarbin, prin care acesta solicita ca fiica sa
Alexandra să fie înscrisă în Societatea fetelor nobile din Sankt Petersburg. În acest
scop I. Şarbin prezintă următoarele documente: 2 patente (prima, care confirmă
deţinerea de către petiţionar a gradului de locotenent-colonel, semnată de generalul Harting, şi a doua, din 13 martie 1816, care atestă trecerea acestuia în rezerva
cu gradul de colonel), certificatul care confirmă nobleţea fiicei, precum şi confirmarea de la doctorul orăşenesc despre starea de sănătate a fiicei Alexandra32. La
18 februarie 1824, I. Şarbin depune o altă cerere, anexând şi noi documente, care
vin ca o completare a celor precedente în conformitate cu cerinţele de admitere în
Societatea fetelor nobile33. În primul rând, anexează certificatul despre naşterea şi
botezul fiicei sale. Conform acestuia, Alexandra, este fiica colonelului în rezerva,
I. Şarbin şi a soţiei sale Anastasia, fiind născută la 21 aprilie 1814, în cetatea Ismail şi botezată în biserica din cetate, de către preotul Nichita Glizean, iar ca naşă
de botez a fost soţia medelnicerului moldovean Zamfira34. Un alt document este
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 756, f. f. 2, 2 verso, 3.
Ibidem, f. f. 40
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confirmarea eliberată la 20 februarie 1824 de către mareşalul regional al nobilimii
Sturdza, care adevereşte provenienţa nobiliară a Alexandrei Şarbin35. La dosar este
anexat certificatul eliberat la 6 februarie 1824 de către Sandu Feodosiev, funcţionar
de clasa a VII-a, care confirmă că Alexandra, fiica legitimă a colonelului în rezervă
I.Şarbin, poate să citească şi să scrie în limba rusă36. Dosarul conţine şi confirmarea
eliberată de doctorul orăşenesc Dimitrovschi despre starea de sănătate a Alexandrei
Şarbin, în care se menţiona ca în urma examinării acesteia, la 5 februarie 1824, s-a
constatat că starea sănătăţii ei este perfectă37. Astfel, dosarul depus de I.Şarbin este
complet şi corespunde cerinţelor de înscriere în Societatea fetelor nobile din Sankt
Petersburg. Fapt ce a permis ca fiica sa Alexandra să fie acceptată la studii în această instituţie de învăţământ.
O altă instituţie în care reprezentanţii nobilimii din Basarabia îşi trimiteau
fiicele la studii era Institutul de fete nobile din Odesa. Aceasta se afla mult mai
aproape, în plus, aici exista posibilitatea de a face studiile pe gratis. Pentru doritorii
din Basarabia admiterea la instituţia sus-numită se realiza în conformitate cu Regu
lile de admitere la Institutul de fete nobile din Odesa pentru guberniile Herson şi
Taurida, regiunea Basarabia, şi oraşele Odesa, Chişinău şi Ismail, aprobate la 25
octombrie 1830. Conform acestor prevederi, din regiunea Basarabia anual urmau
să fie admise la studii gratuite 10 persoane: dintre care 6 din toată regiunea şi câte
2 fete din oraşele Chişinău şi Ismail. Jumătate din numărul lor (cinci) trebuiau să
fie fiice de nobili, iar celelalte – din rândul funcţionarilor civili sau militari. Deci,
dreptul de a fi înmatriculate în instituţia respectivă îl aveau fiicele de nobili, de
funcţionari, iar în cazul oraşelor – şi fiicele de negustori de ghilda întâi. Totodată,
respectivul regulament prevedea că dreptul de a-şi trimite fiicele la studii în această
instituţie aveau doar nobilii care au deţinut funcţii (nu mai puţin de două termene),
în Adunarea Deputaţilor Nobilimii. Fiicele de nobili care urmau să candideze pentru a fi admise la Institutul de fete nobile din Odesa trebuiau să fie alese de către reprezentanţii Epitropiei Nobilimii din fiecare judeţ. Acest organ trebuia să numească
din fiecare judeţ câte trei reprezentante care candidau la ocuparea locurilor vacante
în Institutul de fete nobile din Odesa. Pe lângă cerinţele sus-menţionate, la alegerea candidatelor reprezentanţii Epitropiei Nobilimii, trebuiau să acorde prioritate
fetelor ai căror părinţi au slujit cu credinţă administraţia imperială, dar a căror stare
materială este grea38.
Epitropia Nobilimii din judeţul Soroca, într-o prezentare depusă pe numele
mareşalului regional Sturdza, înaintează candidate pentru înmatriculare la Institutul
de fete nobile din Odesa din teritoriul aflat sub jurisdicţia acestuia. Spre exemplu,
într-o prezentare Epitropia Nobilimii din judeţul Soroca se referea la cererea depusă de către funcţionarul de clasa a XIV-a, Constantin Cupcea. Acesta din urmă
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solicită să fie admisă la Institutul de fete nobile din Odesa Polixenia Vardalaha, fiica
decedatului Nicolae Vardalaha, funcţionar de clasa a VI-a, asupra căreia Cupcea
deţine tutelă. Situaţia grea a acestuia în general, precum şi faptul că Polixenia este
orfană şi nu deţine nicio proprietate imobiliară, l-a făcut pe Constantin Cupcea să
intervină cu rugămintea ca Polixenia să fie admisă la studii în una dintre instituţiile
de învăţământ pentru fete. La fel, mareşalul ţinutal din Soroca informează ca i-a
cerut lui Cupcea să prezinte documentele necesare: formularul de serviciu al tatălui
Polixeniei, certificatul de naştere şi botez al acesteia şi adeverinţa despre starea de
sănătate a candidatei. Însă, C .Cupcea a prezentat doar formularul de serviciu şi
adeverinţa medicală, menţionând că în documentele decedatului nu a fost găsit certificatul de naştere al Polixeniei. Totodată, acesta informează că, conform datelor
din formularul de serviciu al lui Nicolae Vardalaha, Polixenia s-ar fi născut în oraşul Reims, în acest context rugând ca mareşalul regional al nobilimii să contribuie
la eliberarea certificatului de naştere. În final, Epitropia nobilimii din judeţul Soroca, în baza dovezilor sus-menţionate, a susţinut candidatura Policsenia Vardalaha
de a fi înregistrată la Institutul de fete nobile din Odesa39.
Astfel, tendinţa nobililor de a încadra fetele la studii, de a le da o educaţie
aleasă, de a deschide instituţii de învăţământ pentru acestea demonstrează o schimbare de atitudine în mediul nobilimii faţă de femei.
Totuşi, trebuie să menţionam că unii reprezentanţi ai nobilimii critică educaţia fetelor în pensioanele deschise. Revenind la articolul despre creşterea şi educarea
fetelor, semnat de Constantin Stamati, constatăm că acesta recunoaşte rolul enorm
al educaţiei femeilor, însă critică sistemul de învăţământ existent, căci „se cuvine,
oare, să fim cu nebăgare în samă pentru viitorimea fiicelor noastre şi să le dăm, fără
a cerceta bine, ca să le înveţe şarlatanii, barbaţi şi femei ce vin în ţara noastră, care
le buimăcesc cu feliurite lingui străine, fără a le învăţa lingua patriei…40”. Acesta
susţine că femeia trebuie să se ocupe de educaţia copiilor, de îngrijirea căminului
familial, de aceea el nu acceptă educaţia în pensioane, pentru că „..vor aduce din
pensioane în casa bărbatului, în loc de folosnice fapte, un sentimental romans sau
strălucitele variaţii ale lui Hertz, care, deşi sunt plăcute, dar alte învăţături sunt mai
necesare pentru folosul casei, bărbatului şi pentru familia lor”41; „…ele trebuie să
aducă tributul soţilor şi familiei lor, căci ele au să fie organul îmbunătăţirii moralului copiilor lor, şi lor este dat mai mult decât bărbatului această sacră datorie, şi să
însufle copiilor lor o credinţă limpede şi fără fanatism; să-i deprindă de cu vreme…
de a-şi iubi patria mai mult decât pe sine înseşi”42. Constantin Stamati prezintă şi
exemplul unui boiernaş care povestea, cu oarecare acreală, în amintirile sale în ce
fel tatăl său fusese împins de tânăra lui soţie, cu care se însurase după ce rămăsese
văduv, la nişte cheltuieli nesăbuite: „Fusese crescută la pensionat, la Odesa, cu
Îbidem, f. 49, 49 verso, 50.
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franceză şi pian” – se remarcă cele două criterii! – „şi îşi vârâse în cap să-l pună pe
tata să cumpere o casă, să dea petreceri, să-i cumpere o trăsură numai pentru ea, cu
patru bidivii, vizitiu, valet şi o mulţime de slujnice, căci trăia ca o domniţă”43.
Faptul că femeia are un rol important în educarea copiilor este recunoscut şi
de nobilul Dumitru C. Moruzi, care consemna: „Ca didactică, Cc. Ruxanda avea una
care o întrecea cu mult şi pe a lui Pestalozzi: didactica mamelor iubitoare şi deştepte,
care prin o răbdare îngerească, o dojană blândă, dar făcută la timp sau un dulce sărutat
ca răsplată... dezvolta în copil şi mintea, şi inima, şi dragostea de carte”44.
Totodată, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi pe parcursul secolului al XIXlea, atât în Principatele Române, cât şi în Basarabia, anume femeile au fost acelea
care au acceptat modelele mondene noi, aduse din Occident. Astfel, „marele salt”
se face, în ambele Principate, în timpul ocupaţiei ruseşti din 1806-1812. Generalul
Langeron susţine în jurnalul său că „…după un an (1806-1807), toate femeile din
Moldova şi din Ţara Românească au luat portul european. De pretutindeni, au sosit,
în cele două capitale, negustori de mode, croitorese, croitori, iar prăvăliile de la
Viena şi de la Paris au scăpat de toate vechiturile care, la Iaşi, au părut nou-nouţe şi
au fost plătite foarte scump… Nici Petru I n-a schimbat înfăţişarea imperiului său
mai iute decât a schimbat-o pe cea a Moldovei sosirea noastră acolo (referindu-se
la armatele ruse)”45. Un alt exemplu este prezentat, la 1820, de englezul Rober Kor
Porter, care scrie despre boierimea de la Iaşi: „Boierimea e elegantă şi ei cţietrăiesc
într-un lux şi cu o splendoare care abia pot fi întrecute în vreo capitală din Europa”.
Pentru a-şi argumenta afirmaţia englezul prezintă petrecerea dată de logofătul Constantin Balş, „...unul dintre cei mai în vază boieri ai ţării” (reprezentanţii familiei
Balş sunt cei mai bogaţi şi în Basarabia de după anexare). Rober Kor Porter menţionează că „femeile-l încântă, ... îmbrăcămintea lor e tot după moda pariziană”46.
Aceste metamorfoze, lent, dar se produc şi în Basarabia. Încât, pentru întâlnirea cu Alexandru I, la primul bal de anvergură, desfăşurat în Basarabia după
anexarea teritoriului la Imperiul Rus, Victoria Stanislav Bahmetev a pregătit boierii47 din Chişinău: a familiarizat femeile nobile cu moda occidentală a ceremoniilor (acestea au fost informate ce reprezintă un bal la care participă Înaltul Monarh, ce prezintă moda franceză, cum se dansează mazurca şi cadrilul)48. Acest
lucru era necesar, în special, şi pentru că administraţia ţaristă a adoptat pe parcursul secolelor XVIII – XIX mai multe legi care reglementau felul de îmbrăcăminte
Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne,
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atât pentru funcţionari militari, cât şi pentru cei civili49. Excepţie nu se făcea nici
pentru portul femeilor de provenienţă nobilă, căci legislaţia ţaristă prevedea cum
trebuiau acestea să se îmbrace, în funcţie de rangul nobiliar pe care-l deţineau la
festivităţile organizate de Curtea Imperială50. Deşi, după cum am menţionat, Victoria Stanislav Bahmetev a pregătit societatea din Chişinău pentru întâlnirea cu
Împăratul, aceasta nu a avut rezultatul scontat, deoarece la bal au sosit boieri din
toată Basarabia care nu erau cunoscuţi cu noua „modă” promovată de soţia guvernatorului Bahmetev şi nu au frecventat lecţiile profesorului de dans din Viena.
Astfel, A.Veltman relatează că „cucoanele sosite s-au îmbrăcat în tot luxul Orientului şi al Europei, şi dacă soţia viceregelui, ca o bună gospodină, n-ar fi observat
la timp îmbrăcămintea oaspeţilor, Împăratul ar fi găsit toate cucoanele învelite în
şaluri turceşti scumpe, iar boierii în căciuli şi papuci pe deasupra meşilor galbeni
şi roşii”51. În ultima clipă toate aceste veşminte orientale au fost aruncate după
colonadă, şi o linişte totală s-a lăsat în momentul când în sală şi-a făcut apariţia
Alexandru I care rapid a fost înconjurat de oaspeţii prezenţi la bal, în primul rând
fiind femeile, al doilea rând formându-l boierii de rang înalt, după care urmau
boierii din categoriile a doua şi a treia52.
Totodată, femeile de provenienţă nobilă din Basarabia îşi întăresc poziţiile
şi în plan economic deţinând mari proprietăţi funciare. De exemplu, la 1 ianuarie
1902, printre femeiile proprietare de moşii în judeţul Bălţi erau: Eufrosinia Veazemscoi (Pelenia –700 desetine, Prajila de Sus – 300 desetine, Iablona Nouă – 1453
desetine), Maria Hasan (Beşeni – 73 desetine), Eufrosina Andriopulo (Ezereni –
346 desetine), Elena Lazo (Ezereni – 458 desetine), Maria Dunca (Ciuciueni –
1434 desetine), Anastasia Chirica (Vasiliuţi), Elizabeta Vârnav (Paşcauţi şi Izvoare
– 321 desetine), Elizabeta Ciuhurean (Slobozia Buteşti – 494 desetine), Ruxandra
Bantâş (739 ¼ desetine) etc.53. Şi Olga Nacco menţiona despre implicarea femeilor
în administraţia moşiilor, încât, îndată după anexare în Basarabia au început să se
cultive mai mult grâu: „Această nouă ocupaţie i-a plăcut foarte mult Ilenuţei, şi ea
cu plăcere s-a dedicat ei. În lunile de vară, de cu zori şi până seara târziu, Ilenuţa se
afla pe câmp, urmărind lucrătorii, conducându-i cu iscusinţă cu ei. Soţul, în acest
sens, i-a acordat toată libertatea, aşa cum el nu iubea în general agricultura”54.
ПСЗРИ, cобр. II, т. IX, 1834, часть I, № 6860, СПб., 1835, c. 168-181; ПСЗРИ, cобр.
II, т. IX, 1834, часть II, № 7520, СПб., 1835, c. 120-121.
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ПСЗРИ, cобр. II, т. IX, 1834, часть II, № 6861, СПб., 1835, c. 181-182.
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Ştefan Ciobanu, Chişinăul. Chişinău, 1996, p. 24-25.
52
Aл. Крупенский, Краткий очерк о бессарабском дворянстве 1812-1912. К сто
летнему юбилею Бессарабии, СПб, 1912, c. 24.
53
ANRM, F. 88, inv. 2, d. 55, f. 33-37. A se vedea detaliat pentru alte judeţe: Akkerman
(ANRM, F. 88, inv. 1, d. 55, f.5-6), Chişinău (ANRM, F. 88, inv. 1, d. 55, f. 17-19 verso);
Hotin (ANRM, F. 88, inv. 1, d. 55, f. 33-37 verso), Orhei (ANRM, F. 88, inv. 1, d. 55,
f.  7-10), Soroca (ANRM, F. 88, inv. 1, d. 55, f. 20.31).
54
О. Накко, Фрикошены. În: Ирина Ижболдина, «Живая старина» в произведениях
русских литераторов Бессарабии конца XIX – начала XX вв, Кишинев, 2012, c. 49.
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Totuşi, femeile de provenienţă nobilă erau limitate în drepturi, căci, deşi deţineau moşii şi alte proprietăţi imobiliare care le permitea participarea la alegerile
nobiliare şi în cadrul Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, acestea nu-şi realizau acest drept. Fapt reflectat şi în cadrul pregătirilor pentru desfăşurarea alegerilor nobiliare, când femeile de provenienţă nobilă acordau procuri soţilor, feciorilor,
fraţilor pentru a le reprezenta drepturile şi interesele la aceste şedinţe. De exemplu,
în cadrul alegerilor nobiliare din 1874: Elena Ştefan Donici a oferit, prin procură,
soţului său Egor Nicolae Donici dreptul de a participa la alegerile nobiliare în baza
deţinerii de către aceasta în proprietate a unei case în judeţul Chişinău şi a moşiilor
Lalova şi Izvoare în judeţul Orhei, Prajila de Sus în judeţul Iaşi, Şuri şi Drochia în
judeţul Soroca55. La fel, o procură a fost acordată de Ecaterina Şonin soţului său Egor
Mihail Şonin, căpitan în rezervă, oferindu-i dreptul de a participa la alegerile nobiliare în baza deţinerii în proprietate a moşiei Ghermăneşti din judeţul Orhei56. Acelaşi
fapt îl constatăm şi în anul 1878, femeile acordând persoanelor apropiate procuri
pentru a le reprezenta interesele la alegerile în Adunarea Deputaţilor Nobilimii, după
cum urmează: O. Nacco a oferit procură lui Leonard, Sofia Gafencu – soţului Nicolae
Gafencu, O. Catargi – soţului I. Catargi, E. Donici – soţului Egor Donici etc.57.
Atitudinea superficială a nobililor faţă de femei în mediul nobilimii este
exemplificată prin comportamentele faţă de ele. Spre exemplu, când femeia l-a întrebat pe soţ de ce Împăratul nu întreprinde acţiuni pentru a pune capăt Războiului
Crimeii, acesta i-a reproşat: „asta nu e treaba cucoanelor, răspunse roş de mânie
soţul ei! Cucoanele să-şi fiarbă borşul, să-şi spele şi să-şi calce bulendrele la tătăluc,
să-şi vază de copiii! Nu să judece împăraţii”58. Situaţie descrisă şi de Olga Nakko,
căci persoana care suferea în familia lui Tardelli era Mărioara, soţia acestuia. Provenind dintr-o familie bogată, crescută în lux, foarte bună la inimă, dar slabă de
caracter, ea suferea din cauza atmosferei de exploatare care s-a înrădăcinat în casa
sa, unde totul se aducea ca jertfă interesului bănesc, primând păstrarea şi amplificarea averii. Ea nu avea la suflet nici această luxoasă casă, nici ordinea pedantă,
unde nu aveai dreptul să mănânci o bucată de zahăr în plus, o pâine, să cheltui în
plus un bănuţ. Îi plăcea să-i ajute pe cei săraci; acţiunile de binefacere erau pentru
ea o adevărată necesitate şi ea se deda cu tot sufletul acestora, în ciuda faptului că
ulterior soţul o certa59.
Totodată, pe parcursul secolului XIX identificăm reprezentante ale nobilimii
basarabene implicate în viaţa social-culturală a regiunii şi a imperiului, în special
în acţiunile de caritate. În Basarabia, activitatea de binefacere a femeilor porneşte
din Odesa, prin fondarea, la 1829, a Societăţii de binefacere a femeilor, iar la 1884,
ANRM, F. 88, inv.1, d. 1911, f. 6-7.
Ibidem, f.10
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la Chişinău, este format primul Comitet de binefacere, care întemeiază un spital
pentru copii, acesta fiind unicul adaptat pentru tratamentul specializat şi chirurgia
infantilă. Deschiderea şi existenţa spitalului se datorează unor inimoase epitrope,
printre care amintim reprezentantele familiei Catargi, Maria Mazarachi, Ana Crupenschi, soţia baronului Stuart, Olga Catargi, Eugenia Ralli, Maria Schmidt, născută Cristi etc.60 La Societatea „Crucea Roşie” au activat cu mult sacrificiu Sofia
Crupenschi, Tatiana Gore, Ana A. Cazimir, Elena Boutmy de Katzmann şi altele61.
Despre mediul în care nobilii petreceau timpul liber după anii ’50-’70 ai secolului
al XIX-lea relatează Dumitru C. Moruzi, care susţine că „familii băştinaşe de boieri
se adunau serile să facă scamă şi bandaje pentru răniţi” 62, deoarece Imperiul Rus
era implicat în războaiele ruso-turce (1853-1856, 1877-1878).
Susţinerea celor care luptau pe fronturi, precum şi a celor răniţi şi bolnavi
a fost realizată şi de femeile de provenienţă nobilă şi în cadrul Primului Război
Mondial. Reprezentantele familiei imperiale au fondat diverse comitete, societăţi
care se ocupau cu colectarea donaţiilor, confecţionarea vestimentaţiei, realizarea
diferitor activităţi în spitale etc. Însăşi Împărăteasa Alexandra Feodorovna şi fiicele ei mai mari au lucrat în calitate de surori medicale63, acesta fiind un exemplu
şi un îndemn pentru alte reprezentate ale dvorenimii ruse. În anul 1914, femeile
de provenienţă nobilă din Basarabia s-au încadrat activ în acţiuni de colectare a
donaţiilor pentru ajutorarea persoanelor bolnave şi rănite în Primul Război Mondial. Dovadă serveşte şi faptul că în ziarele timpului identificăm în fiecare număr
anunţuri despre activitatea unor astfel de comitete. Conform acestor anunţuri, în
Basarabia funcţiona Comitetul de Femei pentru ajutorarea răniţilor şi bolnavilor,
care îşi avea depozitul pe lângă Casa Eparhială şi era deschis în fiecare zi, de la
ora 10 până la 18.0064. În fondul acestui Comitet au făcut donaţii: administraţia
Societăţii „Crucea Roşie” din Chişinău – 1000 de ruble, Razu şi T.I. Surucean –
câte 25 de ruble fiecare, E.A. Râşcan-Deorjinski şi L.V. Stamerov – câte 15 ruble
fiecare, F.F. Suruceanu, E.D. Russo şi Dunca – câte 10 ruble fiecare, Zaharcenco-Musteaţă şi Tolmaceva – câte 2 ruble fiecare etc.65. În acelaşi context sunt de
menţionat şi E.V. Manoli, V.A. Andianova, A.I. Manicova, E.A. Lapcenco şi N.I.
Svricevschi care au donat câte 5 ruble fiecare66, iar Zemstva Gubernială a donat
în 1916 o sumă impunătoare – 2000 de ruble67.
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Comitetul şi-a început activitatea la 31 iulie 1914, cu scopul de a acorda
ajutor şi a-i asigura cu bunuri de primă necesitate pe răniţi, bolnavi, dar şi pe cei
sănătoşi care participau la război. În prima jumătate de an de activitate, 31 iulie
1914 – 1 ianuarie 1915, prin intermediul sus-numitului Comitet au fost cusute sau
donate 31097 de articole de lenjerie de corp şi haine. Dintre care 26287 de bucăţi
au fost transmise soldaţilor de pe front sau celor internaţi în spitale şi lazarete, inclusiv: 10635 de cămăşi, 5815 perechi de izmene, 5583 de perechi de ciorapi, 1687
de haine groase, 4313 seturi de lenjerie pentru pat, 3064 de fulare, căşti de protecţie
etc. Totodată, cu fiecare partidă de haine trimisă pe front se trimiteau câteva puduri
de săpun, zahar, tutun 68.
Comitetul femeilor din judeţul Bender s-a implicat activ în organizarea şi
funcţionarea lazaretului pentru cei răniţi în război, deschis de Comitetul Regional
al Societăţii „Crucea Roşie”. În primul rând, reprezentantele acestuia erau responsabile de colectarea banilor. Astfel, ele au adunat o sumă de 5282 de ruble 54 ½
cop., dintre care au fost cheltuite: 591 de ruble 24 cop. pentru coaserea lenjeriei de
pat pentru lazaret, 564 de ruble 37 cop. – a lenjeriei pentru militarii încadraţi în acţiunile de luptă, 1121 de ruble 42 cop. – pentru pregătirea şi transmiterea cadourilor
militarilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă69.
Comitetul Femeilor a trimis ajutor populaţiei din Polonia care a suferit în
urma războiului, şi anume: 22 de bucăţi şi 40 de arşine de pânză şi 13 cutii cu vestimentaţie70.
Astfel, pe parcursul secolului al XIX-lea constatăm o schimbare a atitudinilor
faţă de femeie, precum şi creşterea rolului acesteia în societate. Femeile de origine
nobilă, cu educaţie casnică, percepute la începutul dominaţiei ţariste ca o şansă de a
se îmbogăţi sau de a stabili relaţii de rudenie cu persoane importante în stat, treptat
sunt încadrate la studii în instituţii de învăţământ din Basarabia sau din Odesa şi Sankt Petersburg, sunt implicate în viaţa social-economică şi politică a regiunii. Acestea
s-au manifestat prin acţiunile de binefacere realizate (deschiderea de spitale şi şcoli,
activitatea în cadrul Societăţii de binefacere „Crucea Roşie”), prin operele lor literare,
prin păstrarea valorilor şi culturii româneşti în familiile lor, dar şi prin faptul că erau
bune administratoare ale moşiilor pe care le aveau în posesie.
БГВ, Кишинев, 6 (19) февраля 1915 г., № 57, с. 4.
Отчет Бендерского Местного Комитета Российского Общества Красного Креста за
1914 год, Бендер, 1915, с. 6.
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Î

n zilele de 27 şi 28 martie 1968, cu ocazia aniversării a 50-a de la Unirea
Basarabiei cu România, postul de radio „Europa Liberă”din Munchen a difuzat cuvântarea profesorului dr. Anton Crihan1 (1893-1993), adresată basarabenilor
şi intitulată „Cum s-a făcut unirea Basarabiei cu România”. Reputatul fruntaş al mişcării naţonale din Basarabia, Anton Crihan, organizator şi comandant al cohortelor
militare moldoveneşti (1917), membru al Sfatului Ţării şi votant al unirii Basarabiei
cu România, a fost unul dintre cei mai consecvenţ luptători pentru cauza românească
a Basarabiei, care asumându-şi acest ideal, a reprezentat „vocea din afară” a patrioţlor
basarabeni, deoarece, după anul 1948, a trebuit să activeze în străinătate.
Anton Crihan fusese delegat să plece în străinătate „ca să organizeze acolo
apărarea Basarabiei”2, încă în noiembrie 1944. Împuternicirea venise din partea Comitetului Basarabenilor, care mai fiinţa la acea vreme în Bucureşti, având în componenţa sa pe toţ foştii miniştri basarabeni. Acceptase fără ezitare misiunea, aşa cum,
potrivit consemnărilor sale din notele biografice, întocmite ulterior, era „unicul dintre
ei [dintre foştii miniştri, n.n.], care mai trăise[m] în Europa apuseană şi cunoştea[m]
şi o limbă de mare circulaţe internaţonală (franceza)”3. A ajuns peste hotare, însă, abia
în octombrie 1948, stabilindu-se mai întâi în Paris (iulie 1949) şi apoi, peste Ocean,
în Washington (octombrie 1951), de unde s-a transferat, ulterior, într-un alt oraş american, Saint Louis, în care a rămas pentru tot restul vieţi (adică până în anul 1993).
În America a fost atribuit „lotului rusesc” al emigraţei, fiind calificat basarabean, şi nu român. Însă, dincolo de acest fapt, Anton Crihan, potrivit propriilor
mărturii, s-a manifestat pe parcursul întregii perioade de aflare în America, drept
luptător vehement „contra Ruşilor, nu contra Românilor”4. Mai mult, în scrisoarea
sa către Pan Halippa5 (1883-1979), expediată din Saint Louis la 30 aprilie 1968,
eminentul militant unionist, destăinuie tranşant următoarele: „de când mă aflu aici,
1

2

3
4
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Anton Crihan (n. 10 iulie 1893, Sângerei, gubernia Basarabia – d. 9 ianuarie 1993, SaintLouis, SUA) a fost avocat, autor, economist, politician, profesor şi publicist român basarabean, membru al Sfatului Ţării (1917), subsecretar de stat al Agriculturii în Directoratul General al Republicii Moldoveneşti (1917), deputat în Parlamentul României (1919,
1920, 1922, 1932), subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (19321933), profesor la Facultatea de Agronomie din Chişinău (1934-1940) şi la Universitatea
Politehnică din Iaşi (până în anul 1947) .
Direcţa Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţonale (în continuare DJIAN), Fond „Vasile Harea”,
dosar 54, f. 17.
Ibidem, dosar 54, f. 17.
Arhivele Naţonale Istorice Centrale (în continuare ANIC), Fond „Pantelimon Halippa”,
dosar 852/1924-1968, f. 19.
Pantelimon Halippa sau Pan Halippa (n. 1 august 1883, Cubolta, ţinutul Soroca, Basarabia – d. 30 aprilie 1979, Bucureşti) a fost un publicist şi om politic român basarabean,
unul dintre cei mai importanţ militanţ pentru afirmarea spiritului românesc în Basarabia şi
pentru unirea acestei provincii cu România. A fost preşedintele Sfatului Ţării care a votat
unirea în 1918. A ocupat funcţi de ministru în diferite guverne. A fost persecutat politic de
regimul comunist şi închis la Sighet. Membru corespondent al Academiei Române exclus
în 1948, repus în drepturi în 1990.

125

eu n-am făcut nimic altceva decât să apăr Basarabia. ... Aici, .... afară de mine nu se
ocupă nimeni în mod serios de Basarabia. Chiar când unii fac câte ceva, fac numai
ca să se pună în evidenţă6.
Această opinie subiectivă a lui Anton Crihan, în special ultima parte a aserţunii sale, nu poate fi considerată axiomă. Totuşi, intransigenţa şi consecvenţa, pe
care le demonstra, în dezvăluirea şi propagarea adevărului istoric despre trecutul
Basarabiei, susţnerea de către el, prin toate mijloacele posibile, a românităţi acestui
ţnut, opţunea permanentă pentru viitorul românesc al provinciei natale şi, mai ales,
înfruntarea cu stoicism a greutăţlor iminente emigraţei (inclusiv a celor de ordin
material), în stăruinţa de a răspândi aceste adevăruri, atât în lumea occidentală, cât
şi în ţara sa, nu-i pot fi tăgăduite în niciun caz.
Este foarte probabil că anume manifestările de această manieră ale lui Anton
Crihan au determinat Comitetul „aşa-zis al Europei Libere”7 să i se adreseze pentru
prezentarea, în emisiune radio, a discursului festiv dedicat semicentenarului unirii Basarabiei cu Ţara, deşi dânsul de aproape zece ani rupsese orice legături cu acel Comitet.
Istoria lansării discursului lui Anton Crihan, conţnutul acestuia şi difuzarea nemijlocită, inclusiv în Basarabia, unde, în opinia autorului, „lumea asculta cu
aprindere emisiunile postului din Munchen”8, constituie subiecte, pe cât de însemnate şi actuale, pe atât de interesante pentru cercetare. Un avantaj substanţal pentru
cercetătorul de astăzi este accesul la documentele de arhivă, datorită cărora a devenit posibilă elucidarea atât a împrejurărilor în care a fost scris şi difuzat discursul,
modul în care varianta dactilografiată a ajuns în spaţul românesc, cât şi dezvăluirea
conţnutului şi concluziilor autorului, cu privire la evenimentele cruciale pentru istoria ţnutului, la făurirea cărora şi-a adus personal contribuţa, alături de mulţ alţ
fruntaşi basarabeni ai Generaţei Unirii.
De notat, că cel puţn în două dosare9 ale fondurilor personale ce aparţn unor
distinşi români basarabeni, precum Pan Halippa şi Vasile Harea10 (1895-1987), care
sunt păstrate în Arhivele Naţonale ale României, se conţne textul memorabilului
discurs al lui Anton Crihan, prezentat în zilele de 27 şi 28 martie 1968.
Este semnificativ faptul că, deopotrivă cu prezentarea dedicată şi suficient de
generoasă a tabloului real al înfăptuirii istoricului Act din 27 martie 1918, discursul
cuprinde şi importante amănunte şi aprecieri referitoare la evenimentele revoluţoANIC, Fond „Pantelimon Halippa”, dosar 852/1924-1968, f. 19.
Ibidem, dosar 852/1924-1968, f. 19.
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Ibidem, dosar 852/1924-1968, f. 19.
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Dosarul nr. 852/1924-1968 în Fondul „Pantelimon Halippa”, la Arhivele Naţonale Istorice
Centrale din Bucureşti şi dosarul 54 în Fondul „Vasile Harea”, la Direcţa Judeţeană Iaşi a
Arhivelor Naţonale din Iaşi.
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Vasile Harea (n. 13 iulie 1895, Susleni, ţnutul Orhei, gubernia Basarabia, Imperiul Rus  –
d.  30 ianuarie 1987, Iaşi) a fost un pedagog şi filolog român, profesor la Facultatea de Filologie a Universităţi „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Format spiritual în cercul revistei Viaţa
românească, Vasile Harea a fost un intelectual de marcă al Iaşului, un cărturar de elită care
a ilustrat atât filosofia, critica literară şi pedagogia, cât şi sociologia, etnografia, etica etc.
6
7

126

nare din Basarabia anilor 1917-1918, care au pregătit unirea provinciei cu Ţara.
Descrierea acestora de către Anton Crihan, participant nemijlocit la ele şi, mai cu
seamă, trecerea în revistă a seriei de observaţi şi concluzii pe care le face şi care,
în fond, reprezintă rezultatul meditaţilor sale de jumătate de secol, sporeşte şi mai
mult valoarea istorică a documentului.
Precum rezultă din confesiunile înflăcăratului apărător „din afară” al Basarabiei, pe care le-a expus în corespondenţa sa cu Pantelimon Halippa, apariţa şi prezentarea cuvântării sale la postul de radio din Munchen, post acreditat Comitetului
Europei Libere, se datorează insistenţei pertinente a unui delegat al reprezentanţei
„Europa Liberă” din New York. Respectivul, după ce a primit, mai întâi, refuz la
invitaţa ce i-a făcut-o lui Anton Crihan printr-un apel telefonic, a sosit în persoană
la Saint Louis şi, timp de trei zile, a încercat să-l convingă pe înveteratul intelectual
român, să prezinte discursul solicitat. A trebuit, însă, să se întoarcă la New York „cu
mâinile goale” pentru că Anton Crihan, şi-a susţnut cu tărie refuzul. Colaboratorul
reprezentanţei newyorkeze nu s-a lăsat, totuşi, învins şi a continuat să insiste prin
apeluri telefonice. În cele din urmă, după ce i-a descris în detalii eminentului unionist avantajele de care se putea bucura, de această dată, despre care însuşi Anton
Crihan, recunoştea cu satisfacţe că „era[m] liber să spun[ă, n.n.] tot ce a[ş] (r) fi voit
şi să fac[ă, n.n.] un discurs oricât de lung”11 ar fi elaborat şi după ce, Anton Crihan
şi-a întărit, personal, convingerea că „oricum, discursul nu putea să fie decât în favoarea noastră”12, propunerea Comitetului a fost acceptată şi s-a stabilit ziua când
urma să fie înregistrat discursul.
Textul scris al discursului a ajuns în posesia unor patrioţ basarabeni din România, pe aceeaşi cale a corespondenţei poştale. Din scrisoarea lui Anton Crihan către
vechiul său prieten şi tovarăş de idei şi de luptă, Pan Halippa, expediată la o lună de la
difuzarea radio a cuvântării, prin care i-a trimis şi textul discursului, rezultă că autorul
lui a ţnut neapărat ca acesta să fie văzut mai întâi de Pan Halippa, de la care aştepta
şi cea mai obiectivă apreciere. „Te rog dar, – sublinia Anton Crihan, – să-l citeşti cu
atenţe şi pe urmă să-mi scrii ca să-mi spui părerile Dumitale despre acest discurs, cum
şi să faci obiecţunile pe cari le vei socoti justificate”13. În aceeaşi scrisoare exprima
alăturat rugămintea ca Pantelimon Halippa să arate „acest discurs cui va crede de
cuviinţă”, după care să-i întrebe pe respectivii cititori dacă merită Anton Crihan să fie
tratat ca „trădător de Ţară”, precum auzise că o făceau unii14.
Legat de campania de denigrare a sa din România socialistă, Anton Crihan,
intenţona să-i scrie în viitor lui Pan Halippa şi despre alte implicări ale sale în interesul Ţării şi al Basarabiei, pentru a dezminţ învinuirile nejustificate de „trădare de
patrie”. Probabil, în acest scop a întocmit, tot atunci, cele 6 (şase) pagini ale textului
ANIC, Fond „Pantelimon Halippa”, dosar 852/1924-1968, f. 19.
Ibidem, dosar 852/1924-1968, f. 19.
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Ibidem, dosar 852/1924-1968, f. 19.
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Ibidem, dosar 852/1924-1968, f. 19.
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intitulat Câteva date mai importante din viaţa mea15, care este ataşat variantei scrise a discursului, identificat în Fondul arhivistic „Vasile Harea”.
Textul scris al discursului propriu-zis este în volum de 13 pagini, are imprimată, pe ultima pagină, semnătura prescurtată a titularului şi este compus, convenţonal, din partea introductivă, 3 (trei) compartimente tematice care nu sunt delimitate special, şi încheiere. În privinţa compartimentelor tematice, primul include
analiza evenimentelor din Basarabia declanşate ca urmare a revoluţilor din Rusia
de la începutul secolului XX (revoluţa din 1905-1906, revoluţa din 1917-1918),
cel de-al doilea, cuprinde prezentarea activităţi Sfatului Ţării de la constituire până
în preziua votării Actului Unirii, iar cel de-al treilea cuprinde descrierea şedinţei
Sfatului Ţării din 27 martie 1918, cu cele mai semnificative luări de cuvânt pro sau
contra unirii Basarabiei cu România şi dezvăluirea unor manifestaţi solemne care
au completat acea zi istorică.
Obiectul atenţei noastre, în continuare, este primul compartiment al discursului, care constituie cea mai mică parte a lui. Aceasta este importantă, însă, prin
analiza şi aprecierile pe care le-a făcut Anton Crihan evenimentelor revoluţonare
din Basarabia, care au pregătit terenul, în anii 1917-1918, pentru realizarea unirii
provinciei cu Ţara.
La distanţă de jumătate de veac de la timpul consumării acelor evenimente,
fiind un participant activ la ele, Anton Crihan se considera „mai în măsură ca puţni
alţi să ştie cum s-au petrecut lucrurile atunci”16.
Cu privire la manifestaţile şi evenimentele politice, militare, sociale, culturale etc., din 1917-1918, pentru definirea cărora Anton Crihan utilizează sintagma
„revoluţa din Basarabia” din discursul său desprindem mai multe detalii atât despre mersul acestora, cât şi despre implicarea sa personală în organizarea şi desfăşurarea lor. Pe acest segment de timp, discursul său se centrează mai ales pe problema
organizării şi implicării militarilor moldoveni în mişcarea revoluţonară şi pe evidenţerea rolului militarilor în cadrul acelei mişcări.
Anton Crihan consideră că atrocităţle regimului ţarist di Basarabia anilor
1812-1917 cu politica lui de deznaţonalizare şi asuprire a populaţei băştinaşe a
Basarabiei, interdicţile şi desconsiderările sub toate aspectele, la care a fost supusă
aceasta, au catalizat condiţile pentru emanciparea băştinaşilor, pentru care, în 1917,
n-a fost decât firesc să se folosească de primul prilej care li s-a prezentat ca să se
desprindă de braţele „prea iubitoare” ale Rusiei, ce erau cât pe ce să-i înăbuşe de-a
binelea. Iar marile schimbări de natură culturală şi politică, care au dat imbold
mişcării naţonale din Basarabia, au survenit în timpul revoluţei ruse din anii 19051906, când „a luat fiinţă Partidul Naţonal Moldovenesc, care avea să joace un rol
atât de util în 1917-1918, ...au apărut şi primele ziare româneşti, ... primele societăţ
15
16

DJIAN, Fond „Vasile Harea”, dosar 54, f. 14-19.
ANIC, Fond „Pantelimon Halippa”, dosar 852/1924-1968, f. 21; DJIAN, Fond „Vasile
Harea”, dosar 54, f. 1.
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culturale româneşti, ... s-a făcut deschis propagandă pentru autonomia Basarabiei,
în fruntea căreia să fie pus un Consiliu Suprem, asemănător celui din 1818-1828 şi
căruia deja i se zicea Sfatul Ţării ş.a.m.d.”17.
Moldovenii basarabeni au procedat, la fel ca şi celelalte naţonalităţ subjugate,
din Rusia Ţaristă de atunci. Însă înfrângerea revoluţei din anii 1905-1906 a condus
la lichidarea acelui început de mişcare revoluţonară şi a speranţelor de emancipare
naţonală. Totuşi, doar pentru un anumit timp, pentru că revoluţa din 1917-1918 „a
găsit terenul bine pregătit”18. În această perioadă, precum preciza Anton Crihan, au
răsărit „pe întreaga suprafaţă a Rusiei, inclusiv cele două fronturi – cel de Vest şi
cel de Sud – tot felul de comitete, partide politice – naţonale şi minoritare – şi s-au
pus pe lucru cu adevărată frenezie”19.
Basarabia nu a făcut excepţe în această privinţă, iar fruntaşii basarabeni au
ştiut să se încadreze, fiecare în măsura în care putea şi în sectorul în care se considera capabil, pentru ca prin eforturi comune să conducă la propăşirea ţnutului natal.
Un fapt interesant este cum a ajuns tânărul Anton Crihan, student la Facultatea de fizică şi matematică a Universităţi din Odesa, să se ocupe de chestiuni
militare? Până la război, în Rusia studenţi erau scutiţ de serviciul militar, însă în
condiţile excepţonale de după anul 1914 situaţa s-a schimbat. Studentul universitar,
Anton Crihan, era la începutul anului III de studii în septembrie 1916, când a fost
trimis la şcoala militară nr.2 din Odessa, zisă studenţească, pe care a absolvit-o în
ianuarie 191720. La absolvirea şcolii a obţnut gradul de „praporşcic”, apoi imediat
cel de sublocotenent în Batalionul 48 din Odessa şi a fost trimis pe frontul român în
calitate de translator la Comandamentul Inginerilor din Armata a 4-a rusă, cartierul
general al căreia se afla atunci în or. Bârlad. Astfel, izbucnirea revoluţei ruse l-a
găsit pe Anton Crihan în or. Bârlad.
În consemnările biografice Câteva date mai importante din viaţa mea, Anton
Crihan face precizarea că „la numai două sau trei săptămâni de la începerea revoluţei”
a format, cu sediul la Bârlad, Comitetul Soldaţlor şi Ofiţerilor moldoveni din Armata
a 4-a”21. În calitate de preşedinte al Comitetului l-a desemnat pe Gh. Madan, om cu
experienţă revoluţonară încă din anii 1905-1907, iar pentru sine şi-a rezervat postul
de secretar. Din mărturisirile lui Anton Crihan rezultă că acel Comitet, format din 16
persoane, a fost unul dintre cele mai active organisme de acest gen din acea perioadă,
reuşind să organizeze, pe tot cuprinsul frontului armatei a 4-a, consfătuiri cu soldaţi,
comitete în unităţle mai mici ale Armatei a 4-a, ş.a. activităţ.
Paralel, în această perioadă, în Basarabia, se desfăşura seria congreselor:
Congresul clericilor, al mirenilor, ţăranilor, învăţătorilor, al femeilor, studenţlor,
etc., precum şi mitinguri, adunări. „Congresele şi mitingurile acestea, susţne Anton
Ibidem, f. 22; Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 23; Ibidem, f. 3.
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Ibidem, f. 23; Ibidem, f. 3.
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DJIAN, Fond „Vasile Harea”, dosar 54, f. 14.
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Crihan în cuvântarea sa, se ţn lanţ, mai ales în lunile aprilie şi mai... Şi toate fără
absolut nicio excepţe cer într-un glas limba moldovenească în şcoală, biserică,
administraţe, justiţe, armată..., autonomie pentru Basarabia, în fruntea căreia să fie
pus un Consiliu Provincial, ... zis Sfatul Ţării, şi multe altele”22.
Între timp, în luna iunie 1917, Anton Crihan înaintează cererea de a fi transferat din Bârlad în unitatea sa din Odessa şi obţne aprobarea acesteia. Reîntors în
Odesa califică insuficientă activitatea Comitetului Naţonal ostăşesc de acolo şi se
ocupă de înlocuirea preşedintelui respectivului Comitet (este o chestiune delicată,
legată de numele lui Emanoil Cateli, pe care nu o detaliază în expunerea radio).
Tot atunci, iniţază şi formează cohortele moldoveneşti. Cu privire la această acţune
importantă pentru mişcarea naţonală din Basarabia, în notele sale biografice, Anton
Crihan, menţonează următoarele: „Am dat ideea formării cohortelor moldoveneşti,
pe care tot eu le-am format şi încă tot eu le-am dus în Basarabia în calitate de
comandant”23. Discursul ţnut la radio „Europa Liberă” oferă mai multe detalii despre constituirea cohortelor mldoveneşti.
Acele amănunte sunt anticipate de unele constatări preţoase sub aspectul
aprecierii rolului factorului intern (inclusiv factorul militar) în pregătirea şi înfăptuirea unirii Basarabiei cu România. Astfel, Anton Crihan precizează următoarele:
„de la jumătatea lunii iunie (1917) conducerea mişcării naţonale din Basarabia începe să treacă tot mai mult în mâinile militarilor... (aici A. Crihan are şi o explicaţe
pentru comportamentul militarilor: „militarilor li se părea că lucrurile nu mergeau
destul de repede, după cele hotărâte la congresele pomenite şi ei erau grăbiţ să
ajungă cât mai neîntârziat la rezultate practice precise”24). Din momentul când militarii moldoveni iau, astfel, conducerea mişcării în mâinile lor, susţne Anton Crihan,
mersul revoluţei în Basarabia, într-adevăr ia o înfăţşare nouă”.25
Prin ce se manifestă înfăţşarea nouă a mişcării revoluţonare din ţnut? În opinia lui Anton Crihan, schimbările esenţale în cadrul mişcării erau următoarele: în
primul rând, la începutul lunii iulie (1917) se înfiinţează aşa-zisele cohorte moldoveneşti, primele regimente moldoveneşti, ce constituiau un început de armată
naţonală în Basarabia, însumând, atunci, 1600 de soldaţ moldoveni cu 20 de ofiţeri
în frunte, împărţţ în 16 unităţ de câte 100 de soldaţ fiecare. Cohortele, „care aveau
să ia sub ocrotirea lor mişcarea naţonală din Basarabia şi care după cum afirma
prof. Onisifor Ghibu, care în acea vreme se afla la Chişinău, în conferinţa sa cu titlul „Cum s-a făcut unirea Basarabiei”, ţnută la Timişoara în 1925 (p.10), „aveau să
joace un însemnat rol în viaţa publică a Basarabiei timp de câteva luni””26. Tot aici
Ibidem, fila 3; ANIC, Fond „Pantelimon Halippa”, dosar 852/1924-1968, f. 23.
DJIAN, Fond „Vasile Harea”, dosar 54, f. 15.
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Anton Crihan ţne să sublinieze că ultimele trei unităţ, împreună cu comandantul
cohortelor au ajuns la Chişinău în dimineaţa zilei de 11 iulie; în rândul al doilea, la
22 iulie la Chişinău ia fiinţă Comitetul Central al Soldaţlor şi ofiţerilor moldoveni,
care chiar din prima zi îşi propune drept scop convocarea unui congres al militarilor
moldoveni ce urma să hotărască soarta Basarabiei; în rândul al treilea, a fost convocat congresul militarilor, la 20 octombrie, la care au participat peste 800 de delegaţ
veniţ din toate colţurile Rusiei şi de pe toate fronturile; în rândul al patrulea, congresul a ţnut 5 zile în decursul cărora au fost luate un şir de hotărâri însemnate, dintre care Anton Crihan punctează următoarele: Proclamarea autonomiei Basarabiei,
Înfiinţarea Sfatului Ţării, Fixarea numărului deputaţlor, Repartizarea pe naţonalităţ,
atribuind moldovenilor 70% din mandate şi minoritarilor 30%.27
Pentru a accentua şi mai mult rolul militarilor în cadrul evenimentelor revoluţonare, Anton Crihan, a citat, în discursul său, aprecierile formulate şi rostite de un
alt fruntaş al mişcării naţonale, Ion Pelivan, expuse la deschiderea Sfatului Ţării, prin
care cel din urmă acentuează rolul hotărâtor al militarilor moldoveni în acel moment,
susţnând că ideea înfiinţării Sfatului Ţării „a fost prinsă de ostaşii noştri şi ei au răspândit-o pretutindeni lucrând cu stăruinţă pentru înfăptuirea ei... Fără ei, ... Congresul
ostăşesc din octombrie care a declarat autonomia Basarabiei nu s-ar fi ţnut... Fără ei,
Domnilor Deputaţ, Dvs nu v-aţ fi strâns azi aici în Sfatul Ţării”28.
Anton Crihan a calificat Actul Unirii din 27 martie 1918 drept „evenimentul
cel mai important din istoria recentă a Basarabiei”29 şi a revenit în repetate rânduri
la analiza istorică a factorilor care l-au făcut posibil. A regretat faptul ruperii Basarabiei, în anul 1940, de la corpul Ţării-mamă şi nu a încetat vreo dată să creadă că
istoria aceasta nedreaptă se va repara şi Basarabia va reveni la cele fireşti. Mereu a
accentuat rolul factorului militar în evenimentele din anii 1917-1918 care au grăbit
şi au asigurat înfăptuirea unirii Basarabiei cu România.
Cel mai longeviv dintre unionişti, Anton Crihan, fiu de ţărani ce era, s-a impus şi ca un bun cunoscător al problemelor economice, nu doar al celor militare. El
a condus Comisia Agrară din cadrul Parlamentului basarabean, a coordonat elaborarea şi implementarea Legii agrare în Basarabia, a ocupat postul de subsecretar de
stat al Agriculturii în Directoratul General al Republicii Democratice Moldoveneşti
(1917), ulterior a fost subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor
din România Mare (1932-1933). A avut „o bogată activitate profesională”30 ca profesor universitar la Facultatea de Agronomie a Universităţi din Iaşi, a organizat deschiderea acestei Facultăţ la Chişinău31, şi ca profesor la Universitatea Politehnică
Ibidem, f.24; Ibidem, f. 4.
Ibidem, f.24; Ibidem, f. 4.
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PIM, 2006, p. 43.
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27
28

131

din Iaşi (1934-1940). Şirul implicaţilor lui Anton Crihan în viaţa publică şi politică
românească din Basarabia şi România nu se încheie aici. A fost un valoros diplomat în Parlamentul României, în care a fost ales de 5 ori (1919, 1920, 1922, 1932,
1937). În străinătate, la propunerea regelui Mihai, aflat şi el peste hotare, devine
membru al Comitetului Naţonal Român din exil şi delegat pentru apărarea cauzei
Basarabiei în Occident.
Cu regret, meritele acestei personalităţ nu sunt atât de cunoscute publicului
larg precum cele ale altor personalităţ din aceeaşi perioadă, cum ar fi Pan Halippa,
Ion Pelivan, Ion Inculeţ, Constantin Stere, Ion Buzdugan ş.a. Cariera revoluţonară,
patriotică, naţonalistă (în sensul bun al cuvântului) a lui Anton Crihan, s-a cristalizat în mod similar carierei multor luptători basarabeni care s-au manifestat în
cadrul evenimentelor de la începutul secolului precedent.
A absolvit Facultatea Juridică a Universităţi din Bucureşti (1924) şi şi-a luat
doctoratul în ştiinţe politico-economice la Facultatea Juridică a Universităţi din
Paris (1934).
Distinsul profesor şi militant politic, Anton Crihan a încetat din viaţă la 9
ianuarie 1993, în Saint Louis, SUA. A fost înmormântat în Chişinău, unde i-au
fost organizate funeralii naţonale. Este autorul câtorva studii consacrate domeniilor
economic, politic şi istoric: Capitalul străin în Rusia, Drepturile României asupra
Basarabiei, văzute de istorici ruşi şi străini (1986), ş.a.
Lucrările lui Anton Crihan, materialele publicistice, confesiunile memorialistice şi corespondenţa sa cu vechii luptători unionişti din Basarabia, rămân izvoare nepreţuite pentru studierea evenimentelor de acum o sută de ani. Chiar dacă
le este proprie o anumită doză de subiectivism, ele ajută la înţelegerea corectă a
faptelor şi la stăpânirea adevărului istoric.
ADDENDA
Fondul personal „Pantelimon Halippa” de la Arhivele Naţonale Bucureşti şi
Fondul personal „Vasile Harea” de la Direcţa Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţonale
conţn un document valoros pentru studierea şi cunoaşterea evenimentului Unirii
Basarabiei cu România de la 1918. Documentul reprezintă textul discursului prof.
dr. Anton Crihan, fruntaş unionist basarabean, emigrat în Occident, care a fost prezentat cu ocazia aniversării a 50 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, în
zilele de 27 şi 28 martie 1968, la postul de radio „Europa Liberă”din Munchen.
Sunt două exemplare identice ale aceluiaşi text, care a ajuns în România pe calea
corespondenţei poştale a lui Anton Crihan cu Pantelimon Halippa.
În transcrierea documentului (textului discursului) s-a intervenit foarte puţn,
s-a păstrat specificul grafiei de epocă, unele semne ortografice şi de punctuaţe au
fost redate cu modificări corespunzătoare actualelor norme.
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Textul discursului prezentat la postul de radio „Europa Liberă”
din Munchen, de către prof. dr. Anton Crihan, cu ocazia aniversării
semicentenarului Unirii Basarabiei cu România, (27 şi 28 martie 1968)
Cum s-a făcut Unirea Basarabiei cu România
Cuvântarea difuzată de Postul de Radio „Free Europe” din Munchen
în zilele de 27 şi 28 martie 1968,
cu ocazia aniversării de 50 de ani de la Unire.
De Prof. dr. A. Crihan
Dragii mei basarabeni,
Astăzi eu pentru voi vorbesc, ori pe unde v-aţ afla. Astăzi, voi ştiţ, se împlinesc 50 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Bucuria noastră, cu acest prilej,
ar fi desigur mare, dacă între timp, nu se întâmpla nenorocirea din 1940, reînnoită
apoi în 1944, care să-i facă pe Ruşi din nou stăpâni pe pământul nostru strămoşesc
dintre Prut şi Nistru. Imperiile însă, voi de asemeni ştiţ, nu sunt veşnice nici ele. Istoria a înregistrat nenumărate prăbuşiri de imperii. Ca să nu vorbim decât de generaţa mea, aceasta a văzut-o pe aceia a Imperiului Ţarilor şi încă altele câteva nu mai
puţn răsunătoare. Să sperăm dar că, mai târziu sau mai devreme, va veni şi aceea
a Imperiului Sovietic, fiind că atunci, cu siguranţă, Basarabia va redeveni din nou
românească. Până atunci însă nouă nu ne rămâne decât să sărbătorim cel puţn după
cum se cuvine, în fiecare an, unirea de acum 50 de ani, aceasta fiind, fără îndoială,
evenimentul cel mai important din istoria recentă a Basarabiei.
Aşadar, a trecut jumătate de secol de când Sfatul Ţării, în neuitata şedinţă
de la 27 Martie 1918, a votat unirea cu România. E mult de atunci desigur, şi, între
timp multe s-au întâmplat, în lume şi, mai cu seamă, în scumpa noastră Basarabie.
Nici oamenii nu mai sunt în bună parte cei de atunci, deoarece cei mai mulţ dintre
aceştia, după cum era şi firesc, s-au dus, rând pe rând, în lumea cea veşnică, iar aceia dintre voi, care atunci eraţ cei mai tineri, adecă între 20 şi 25 de ani, astăzi sunteţ
cei mai bătrâni; alţi eraţ copii sau nici nu eraţ încă în viaţă şi aceştia astăzi sunteţ şi
cei mai mulţ. Mulţ dintre voi, e foarte probabil, nici nu ştiţ cine ştie ce despre unirea
noastră de atunci şi, mai ales, cum aceasta s-a făcut. În Republica Moldovenească
de atunci, nu cea rusească de astăzi, eu, trebuie să ştiţ, am avut cinstea şi norocul
să fiu deputat în Sfatul Ţării şi ministru la Agricultură. Eu sunt, prin urmare, mai
în măsură, ca puţni alţi, să ştiu cum s-au petrecut lucrurile atunci, adecă cum am
făcut noi unirea.
Sărbătorind astăzi această zi, eu n-aş putea, cred, face nimic mai nimerit decât să vă povestesc şi vouă, generaţilor mai tinere, fie şi foarte pe scurt, cum am făcut noi unirea şi, mai cu seamă, care au fost motivele care ne-au făcut s-o facem.
Să facem unirea, la drept vorbind, nu era decât firesc, noi fiind Români după
origine, limbă, trecut, tradiţi, trai, obiceiuri, etc. …
Ruşii, pe de altă parte, după ce, mai întâi, în 1812, au venit la noi în numele
ortodoxiei, iar după aceia ne-au rupt, prin viclenie, din vechea Moldovă, s-au purtat
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cu noi ca nişte adevăraţ cuceritori. Astfel: 1. Ei n-au pierdut nici o singură zi pentru
a începe să aducă peste noi, din cele patru colţuri ale pământului, cu zecile de mii,
streini de tot neamul – bulgari, nemţ, găgăuzi, albanezi, evrei, elveţeni chiar – pe
cari i-au aşezat cu multă dărnicie pe pământurile noastre strămoşeşti – cât de multă?
– e destul să ştiţ că le-au dat câte 60 de hectare de pământ de fiecare cap de familie,
în timp ce pe ţăranii moldoveni i-au lăsat să muncească şi mai departe în condiţuni
extrem de grele pe pământurile boiereşti şi nu i-au împroprietărit şi pe ei decât în
1868, adecă cu 56 de ani mai târziu îndeobşte şi cu 7 chiar, decât pe ţăranii lor din
Rusia, dar şi atunci nu le-au dat decât cel mult câte 9 hectare de fiecare cap de familie; 2. În 1828, au desfiinţat autonomia Basarabiei, pe care i-o acordaseră la început;
3. Au interzis întrebuinţarea limbii româneşti, rând pe rând, în administraţe, justiţe,
şcoală, biserică, etc.., în scopul, bine înţeles, de-a ne rusifica. Şi acestea n-au fost,
trebuie să ştiţ, decât faptele lor cele mai importante. Ei au mai făcut deci şi multe
alte isprăvi, pe care nu socotesc necesar să le amintesc aici.
În aceste condiţuni n-a fost decât firesc ca să ne folosim şi noi, la rândul nostru,
de primul prilej ce ni s-a prezentat, ca să ne desprindem din braţele lor „prea iubitoare”, care fuseseră cât pe ce să ne înăbuşe dea binelea, şi să ne întoarcem la trunchiul
din care fusesem rupţ în 1812, după cum am spus, prin viclenie. Aşa am şi făcut. N-a
fost însă nici uşor şi nici nu s-a făcut totul într-o clipă, dintr-o zi pe alta.
Revoluţa din 1905-1906 a fost, în această privinţă, se poate spune, ca o adevărată repetiţe generală de ceea ce avea să se întâmple în 1917-1918. Atunci pentru
întâia oară a luat fiinţă Partidul Naţonal Moldovenesc, care avea să joace un rol atât
de util în 1917-1918; tot atunci au apărut şi primele ziare româneşti – „Basarabia”
lui Gavriliţă, de caracter liberal de stânga; „Viaţa Basarabiei” a lui Alexei Nour, de
nuanţă socialistă; „Moldovanul” lui Gheorghe Madan, ziar scos de grupul boierilor
moldoveni din jurul lui Dicescu. Numai „Luminătorul” revistă bisericească, apărea
de mai înainte. Şi încă, atunci au apărut primele societăţ culturale româneşti, s-au
jucat piese de teatru în româneşte la Teatrul Municipal din Chişinău şi chiar în
întreaga Basarabie, s-a făcut deschis propagandă pentru autonomia Basarabiei, în
fruntea căreia să fie pus un Consiliu Suprem, asemănător celui din 1818-1828, şi
căruia deja i se zicea Sfatul Ţării, s.a.m.d.
Şi, trebuie să ştiţ, ceea ce au făcut Moldovenii basarabeni, au făcut şi toate
celelalte naţonalităţ subjugate din Rusia ţaristă de atunci. Nădejdile lor aveau însă
să fie de scurtă durată, deoarece Ţarul Nicolae al II-lea a reuşit, în cele din urmă, să
pună capăt acestui început de revoluţe şi să facă să domnească din nou în vastul lui
imperiu „liniştea, ordinea şi supunerea faţă de autorităţ”. Aşa s-a făcut în întregul
imperiu şi tot aşa s-a făcut, bineînţeles, şi în Basarabia. Ziarele, pomenite mai sus,
au dispărut ca prin farmec, deşi, sunt dator să recunosc, n-au fost interzise în mod
formal de nimeni. Ele pur şi simplu, tot ca prin farmec, nu mai ajungeau la destinaţe. De ce? Vă las să ghiciţ. Şi la fel s-a întâmplat cu tot ce se făcuse în timpul
revoluţei din 1905-06. Într-un cuvânt, totul „revenise la normal”, care pe urmă s-a
dovedit să nu fi fost decât un răgaz de câţva ani, dat de soarta colosului de la Nord
cu picioarele de lut, după cum i se spunea pe atunci cu drept cuvânt.
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Revoluţa din 1917-18 a găsit astfel terenul bine pregătit. Dintr-o zi pe alta au
răsărit şi atunci pe întreaga suprafaţă a Rusiei, inclusiv cele două fronturi – cel de
Vest şi cel de Sud –, tot felul de comitete, partide politice – naţonale şi minoritare  –,
şi s-au pus pe lucru cu adevărată frenezie.
Moldovenii basarabeni, ca să nu vorbim decât despre ei, nu s-au lăsat nici ei
mai prejos de celelalte naţonalităţ subjugate de Rusia şi s-au pus deci şi ei pe lucru
cu nu mai puţnă râvnă. Şi la ei apar comitetele în mod vertiginos. În primul rând,
se organizează, sau, mai exact, reînvie Partidul Naţonal moldovenesc la Chişinău,
iar de acolo se răspândeşte ca fulgerul peste tot – în capitalele de judeţe, la ţară, în
armată -, formându-se pretutindeni comitete subordonate celui de la Chişinău, care
în scurt timp devine, în felul acesta, Comitetul Central al întregii mişcări.
În locul publicaţilor din 1905-06, care dispăruse tot aşa după cum apăruseră,
cu excepţa revistei „Luminătorul”, care a continuat să apară fără întrerupere, între
cele două revoluţi, apar altele, şi anume: ziarul şi revista „Cuvântul Moldovenesc”,
sub redacţa D-lui Pan Halippa, şi ziarul „Glasul Basarabiei”. Toate publicaţile acestea în timpul revoluţei din 1917-18 iau un avânt extraordinar, iar ceva mai târziu
lor li se alătură şi altele noi – „Soldatul Moldovan”, „Ardealul”, transformat apoi în
„România Nouă”, „Sfatul Ţării” şi altele.
N-a trecut nici o lună de la izbucnirea revoluţei şi începe seria congreselor –
Congresul Clericilor şi al Mirenilor, acela a Cooperatorilor, acela al Ţăranilor, acela
al Învăţătorilor şi Profesorilor, al Partidului Naţonal Moldovenesc, al Studenţlor, al
Medicilor, al Femeilor, etc., etc. ... Se ţn totodată în diferite localităţ mitinguri, ca
cel de la Odessa din ziua de 18 Aprilie, la care participă peste 10.000 de soldaţ şi
ofiţeri moldoveni din garnizoana Odessa.
Congresele şi mitingurile acestea se ţn lanţ mai ales în lunile Aprilie şi Mai.
Şi, lucru interesant de notat, toate, fără absolut nici o excepţe, cer într-un glas limba
moldovenească în şcoală, biserică, administraţe, justiţe, armată. Ele mai cer totodată autonomia pentru Basarabia, în fruntea căreia să fie pus un Consiliu Provincial,
căruia îi zic Sfatul Ţării, şi încă multe altele.
De pe la jumătatea lunii iunie conducerea mişcării naţonale din Basarabia
începe să treacă tot mai mult în mâinile militarilor. Acestora li se părea că lucrurile
nu mergeau destul de repede şi ei erau grăbiţ să ajungă cât mai neîntârziat la rezultate practice precise. Şi apoi, prea se amestecau în treburile Basarabiei militarii ruşi,
care în mod permanent se aflau, la Chişinău mai ales, în număr extrem de mare,
încât civilii moldoveni, din cauza lor, nu mai puteau face nimic.
Din momentul când militarii moldoveni iau, astfel, conducerea mişcării în
mâinile lor, mersul revoluţei în Basarabia, într-adevăr, ia o înfăţşare nouă. 1. Militarii, în primul rând, la începutul lunii Iulie formează aşa-zisele Cohorte Moldoveneşti, ceea ce a însemnat 1600 de soldaţ moldoveni cu 20 de ofiţeri în frunte,
împărţţ în 16 unităţ de câte 100 de soldaţ fiecare, care aveau să ia sub ocrotirea
lor mişcarea naţonală din Basarabia şi care, după cum afirma prof. Onisifor Ghibu, care în acea vreme se afla la Chişinău, în conferinţa sa „Cum s-a făcut unirea
Basarabiei”, ţinută la Timişoara în 1925 (p. 10), „avea să joace un însemnat rol în
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viaţa publică a Basarabiei timp de câteva luni”. Ultimele trei unităţ, împreună cu
comandantul cohortelor, ţn să subliniez aici, au ajuns la Chişinău în dimineaţa zilei
de 11 Iulie. 2. În ziua de 22 Iulie, adică la numai 11 zile de la sosirea comandantului cohortelor, ia fiinţă, la Chişinău, Comitetul Central al Soldaţilor şi Ofiţerilor
Moldoveni, care comitet din chiar prima zi îşi propune drept scop al existenţei sale
convocarea la Chişinău a unui congres al militarilor moldoveni care să hotărască
soarta Basarabiei. 3. Congresul acesta este convocat pe ziua de 20 Octombrie, la
care participă peste 800 de delegaţi veniţi din toate colţurile Rusiei şi de pe toate
fronturile. 4. Lucrările congresului ţn 5 zile, în care timp acesta ia o serie întreagă
de hotărâri, dintre cari cele mai însemnate, fără îndoială, au fost următoarele: Proclamă autonomia Basarabiei; Hotărăşte înfiinţarea Sfatului Ţării; Fixează numărul
deputaţilor; Face repartizarea lor pe naţonalităţ, atribuind moldovenilor 70% din
mandate şi minoritarilor 30%.
Ion Pelivan, fruntaş dintre fruntaşii cei mai de seama ai mişcării naţionale
din Basarabia de atunci, în discursul său, ţnut la deschiderea Sfatului Ţării, defineşte rolul militarilor moldoveni din acel moment în modul următor: „Ideea aceasta”,
zice el (adică a înfiinţării Sfatului Ţării, adaug eu), „a fost prinsă de ostaşii noştri
şi ei au răspândit-o pretutindeni lucrând cu stăruinţă pentru înfăptuirea ei”... „Fără
de ei”, spune el mai departe, „Congresul Ostăşesc din Octombrie, care a declarat
autonomia Basarabiei, nu s-ar fi ţnut”... „Fără ei, Domnilor Deputaţi”, adaugă el,
„D-voastre nu v-aţ fi strâns azi aici în Sfatul Tarii”. (Am citat după Onisifor Ghibu,
„Sărbătoarea Basarabiei”, p. 72).
Aşa a luat fiinţă Sfatul Ţării şi în ziua de 21 Noiembrie 1917 a avut loc deschiderea lui cu tot alaiul cuvenit într-o atmosferă de entuziasm de nedescris.
Sfatul Ţării, trebuie să ştiţ, se compunea din 138 de deputaţi, dintre care,
36 au fost aleşi de Congresul Ţărănesc basarabean, 30 de Congresul Militar de
la 20  Oct., 71 de diferite organizaţuni naţionale şi minoritare de caracter politic,
militar, profesional, etc., sau de instituţuni de stat, cum erau zemstvele, consiliile
comunale orăşeneşti, ş.a m.d. Unul şi ultimul a fost cooptat de Sfatul Ţării în chiar
ziua de 27 Martie 1918 în persoana luptătorului basarabean C. Stere, desigur în
scopul de a i se aduce pe calea aceasta omagii pentru lupta ce a dus contra Rusiei
pe chestiunea Basarabiei toată viaţa sa cum şi pentru cei 9 ani pe cari i-a petrecut în
tinereţea sa, fie la închisoare, fie în Siberia, înainte de a se fi refugiat în România.
Alegerea delegaţilor la cele doua congrese – ţărănesc şi militar – s-a făcut,
ţin să subliniez aici, după sistemul, după care erau aleşi, înainte de revoluţie, delegaţii ţăranilor la congresul provincial pentru alegerea reprezentanţilor ţărănimii
în Duma imperială.
Din cei 138 de deputaţi, 11 erau moşieri, 44 cu studii universitare, dintre cari,
19 jurişti, 9 profesori, 3 doctori, 2 ingineri, etc., şi 48 cu studii secundare. Dintre ei,
85 erau ţărani sau de origine ţărănească.
După naţonalităţ, deputaţii Sfatului Ţării se împărţeau, după cum urmează:
103 moldoveni, 13 ucraineni, 7 ruşi, 6 evrei, 5 bulgari şi găgăuzi, 2 germani, 1  polonez şi 1 armean. Şi este interesant să ştiţ că nimeni dintre ei n-a protestat împo-
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triva repartizării mandatelor aşa cum aceasta a fost făcută de Congresul militar, cu
toate că minoritarii i-au trimis în Sfatul Ţării pe cei mai colţoşi şi mai îndărătnici
dintre naţionaliştii lor. Asta nu poate însemna altceva decât că şi ei au recunoscut
acea repartizare ca bună, şi, eu vă asigur, ei ştiau ce făceau.
În sfârşit, e bine să mai ştiţ că deputaţii Sfatului Ţării în organizarea lor
internă erau împărţţ în mai multe grupuri şi grupuleţe, care, cu o singură excepţie,
îşi ziceau „fracţuni”. Gruparea, care nu-şi zicea fracţiune, purta numele de „Blocul
Moldovenesc” şi era compusă din aleşii Congresului Militar de la 20 Oct. şi toţ
ceilalţi moldoveni, în afară de cei ce făceau parte din „Fracţiunea Ţărănească”, iar
aceasta din urmă era constituită, în mod exclusiv, din aleşii Congresului Ţărănesc
basarabean şi, din punct de vedere numeric, se plasa imediat după Blocul Moldovenesc. După aceasta veneau alte „fracţiuni”, acestea fiind constituite în mod separat
pe naţonalităţ. Spre ex., „fracţiunea germană” se compunea din 2 membri, cea „armenească”, din unul singur, cea „ucraineană”, din toţ ucrainenii, mai puţin cei ce
făceau parte din „fracţiunea ţărănească” ş.a.m.d.
Solemnitatea de deschidere a Sfatului Ţării a avut loc în ziua de 21 Noiembrie.
Cu acea ocazie, e interesant de ştiut, slujba bisericească s-a făcut, mai întâi, la catedrala oraşului, unde au fost prezenţi toţ deputaţii, pe urma în Capela Palatului, în care
aveau să se ţnă şedinţele Sfatului Ţării şi, în amândouă cazurile, a oficiat episcopul
Gavriil al Akermanului în româneşte, cu toate că el era rus de origine, şi tot în româneşte acesta a încheiat slujba de la Capelă cu aceste cuvinte: „Îi felicit pe Moldoveni
cu autonomia! Dumnezeu să ajute! Trăiască Sfatul Ţării! La mulţi ani!”
Merită de asemeni să fie menţionaţi aici, în mod special, şi următorii oratori,
dintre cei ce au vorbit cu acea ocazie:
Primarul oraşului Chişinău, A. Schmidt, ales cu numai 3 sau 4 luni mai înainte prin vot universal, între altele, a spus: „Salut Sfatul Ţării care se naşte acum,
organul suprem al Ţării Basarabiei”;
Preşedintele Tribunalului Regional din Chişinău, Luzghin, care, vorbind în numele magistraturii din Basarabia, a terminat discursul sau cu aceste cuvinte: „Doresc
ca soarele răsărit azi sa strălucească în veci asupra bogatei şi frumoasei Basarabii”;
Reprezentantul „Radei Ucrainene”, Dr. Dutenco, între multe altele, vorbind
despre Petrograd, a spus că acesta „este un oraş lipsit de orice duh, de orice idealuri”; a subliniat apoi că doreşte „succes desăvârşit Moldovei redeşteptate, Moldovei”, a mai adăugat el, „care a dat Ucrainei pe unul din cei mai mari oameni ai ei,
pe Petru Movilă”;
Au mai vorbit: Sinadino în numele Uniunii Marilor Proprietari – acesta din
urmă cu numai ceva mai înainte fusese deputat în Duma Imperială; Dobrovolsky  –
în numele Sfatului Muncitoresc, Cogan – în acela al Socialiştilor Revoluţionari,
Grinfeld – în acela al Partidului Social Democrat, Kovarsky – în numele Bundului,
Stern – în numele Partidului Social Popular, şi încă mulţi alţii.
Prin prezenţa şi discursurile lor, toţ reprezentanţii aceştia ai autorităţlor de
stat vechi şi noi, sau ai democraţiei revoluţionare, au dat Sfatului Ţării, putem
spune, o quasi consfinţire de autoritate oficială.
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Sfatul Ţării, în timpul existenţei sale, s-a ocupat de multe şi variate probleme, pe care a căutat să le rezolve după cum a putut mai bine.
Hotărârile cele mai importante, pe care le-a luat, au fost, fără îndoială, cele
ce urmează:
1. În ziua de 2 Dec. 1917 a transformat Basarabia autonomă în „Republica
Democratică Federativă Moldovenească”;
2. În ziua de 24 Ianuarie 1918 a hotărât despărţirea Basarabiei de Rusia şi
transformarea ei în Republică Moldovenească Independentă;
3. În ziua de 27 Martie 1918 a votat unirea Basarabiei cu România;
4. În ziua de 27 Noiembrie 1918 a votat Legea Agrară pentru Basarabia, când
şi-a terminat lucrările.
Pe noi aici ne interesează în mod special ceea ce s-a întâmplat în ziua de
27  Martie, când Sfatul Ţării a hotărât unirea cu România.
Despre unirea noastră din acea zi s-au spus multe, mai ales de adversarii
noştri – dintre cari, unii au mers până acolo, încât să afirme chiar ca voturile pentru
unire au fost „smulse sub teroarea armatei române”. Afirmaţuni de felul acesteia, vă
rog să mă credeţi, n-au fost decât invenţii ale unor oameni cu mintea bolnavă sau,
în cazul cel mai bun, cu conştiinţa necurată. Vă mărturisesc absolut cinstit, eu n-am
cunoscut nici un naţionalist basarabean de atunci care să nu fi fost pentru unire cu
România din chiar primul moment, când l-am întâlnit. Dacă printre noi au fost şi de
aceia, care erau şi pentru şi contra unirii, aceştia, trebuie să ştiţ, nu erau decât o infimă minoritate de mizerabili pescuitori în apă tulbure, cari, în felul acesta, încercau
să joace pe amândouă tablourile, adică să fie şi cu noi şi cu adversarii noştri, în speranţa de a profita, asta se înţelege de la sine, şi într-un caz şi în celălalt. Naţionaliştii
basarabeni adevăraţi, adică cei cărora unirea de la 27 Martie 1918 li se datorează
în întregime, au fost oamenii cei mai curaţi sufleteşte şi mai curajoşi totodată, din
câţ mi-a fost dat mie să întâlnesc în întreaga mea viaţă, şi care, nu mă îndoiesc un
singur moment, n-ar fi permis nimănui să le forţeze conştiinţa chiar dacă ar fi ştiut,
în mod cert, că atitudinea lor i-ar fi dus la moarte sigură. Ţn de asemeni să subliniez
că naţionalismul lor nu avea nimic comun cu acela al rasiştilor, la ei acesta era, mai
degrabă, un fel de dragoste de neam, care se asemăna foarte mult cu dragostea de
familie, pe care o ştie şi a trăit-o, cu mai multă sau mai puţnă intensitate, orice om
cu mintea întreagă.
La drept vorbind, ceea ce Sfatul Ţării a făcut în ziua de 27 Martie n-a fost
decât îndeplinirea unor formalităţi solemne, o mare sărbătoare naţională a Moldovenilor dintre Prut şi Nistru, deoarece totul fusese pregătit de mai înainte prin lungi
şi tenace tratative dintre Blocul Moldovenesc şi Guvernul românesc.
De aceea, noi ştiam, spre ex., perfect de bine că unirea avea să fie votată cu
o mare majoritate de voturi, la care aveau să participe cu foarte mult entuziasm, în
primul rând şi fără absolut nici o excepţie, toţ deputaţii din Blocul Moldovenesc,
cărora aveau să se alăture, cu nu mai puţin entuziasm, şi cei mai mulţi dintre Moldovenii din Fracţiunea Ţărănească. Noi de asemeni ştiam care avea să fie şi atitudinea deputaţilor minoritari. Ştiam, deoarece marea bătălie pentru unire, la drept
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vorbind, s-a dat nu la 27 Martie, ci în ziua, când Sfatul Ţării a hotărât chemarea
armatei române, care a avut loc în luna Dec. 1917. Că în acea zi nu s-a vorbit direct
despre armata română, asta nu trebuie să înşele pe nimeni. Noi ştiam perfect de bine
de ce armată era vorba, era însă necesar să facem, ca să zic aşa, diplomaţie măcar
prin cuvinte. Basarabia în acel moment, trebuie să ştiţ, era plină de Ruşi şi aceştia
deja îi asasinaseră pe avocatul Simeon Murafa, unul dintre fruntaşii noştri cei mai
de seamă, şi pe inginerul Hodorogea, şi era deci nevoie să fim prudenţi.
Armata pe care o aveam noi, adecă Cohortele Moldoveneşti, Regimentul I
de Infanterie, etc., nu mai era suficientă ca să facă faţă tăvălugului acestuia de Ruşi,
ce se îngrămădiseră peste noi, format din tovarăşii ce părăseau frontul românesc cu
miile pentru a veni, cu arme cu tot, ca să se „odihnească”, după cum pretindeau ei,
în Basarabia. Pe aceştia nu ne mai era permis să-i provocăm. De aceea, în memorabila şedinţă a Sfatului Ţării, când s-a hotărât să facem apel la „orice armată de ori
unde ar fi fost aceasta”, cuvintele acestea pentru noi nu însemnau decât chemarea
armatei române. Asta o ştiam noi şi o ştiau şi deputaţii minoritari. Că o ştiau şi aceştia din urmă, dovada cea mai bună e că, după luarea acelei hotărâri, reprezentanţii
partidului Social Democrat, cari de fapt erau comunişti, şi aceia ai Bundului s-au
retras din Sfatul Ţării. Ori, să nu-şi închipuie cineva că noi eram nişte naivi şi nu
ştiam ce făceam. Aşadar, lupta adevărată pentru unire atunci s-a dat, în luna Decembrie 1917 nu la 27 Martie. În acel moment însa armata română nu era prezentă în
Basarabia ca „să-i înveţe pe deputaţ cum să voteze”;
Să vă arat dar cum s-au petrecut lucrurile în ziua de 27 Martie în realitate.
Gruparea cea mai activă din Sfatul Ţării, care a lucrat permanent şi în mod
hotărât pentru unire, a fost, fără îndoială, Blocul Moldovenesc. Acesta era grăbit să
vadă unirea făcută, deoarece se temea că se schimbă vremurile, care atunci erau favorabile unirii noastre. Era la putere generalul Averescu, care, după cum este ştiut
era basarabean şi el, când, îmi aduc bine aminte, Blocul Moldovenesc a trimis la Iaşi
o delegaţie din sânul său – îmi aduc aminte, deoarece am făcut şi eu parte din acea
delegaţie –, ca să-i comunice că noi eram gata să facem unirea. Averescu însă a spus
delegaţiei că momentul nu era potrivit şi că era absolută nevoie ca Sfatul Ţării să
nu se grăbească. Când, în sfârşit, guvernul generalului Averescu a fost înlocuit prin
guvernul Marghiloman, tot la insistenţa Blocului Moldovenesc, de data aceasta s-au
dus la Iaşi preşedintele şi vicepreşedintele Sfatului Ţării, împreună cu şeful guvernului basarabean, în scop precis ca să propună unirea Basarabiei cu România. De data
aceasta înţelegerea s-a făcut fără nici o greutate şi tot atunci au fost fixate condiţunile
în cari avea să se facă unirea, ziua când aceasta avea să se facă, etc.,etc.
În conformitate cu acea înţelegere, în dimineaţa zilei de 26 Martie au sosit
la Chişinău mai mulţi membri ai guvernului român, în frunte cu preşedintele Consiliului de Miniştri, Alexandru Marghiloman. În acea zi şi ziua următoare până la
amiază, miniştrii români au avut lungi consfătuiri cu membrii guvernului basarabean, cu delegaţunile Blocului Moldovenesc şi ai fracţiunilor din Sfatul Ţării,
cu capii bisericii ortodoxe, cu şefii diferitelor comunităţi, cu delegaţunea Uniunii
marilor proprietari s.a.m.d.

139

În tot timpul acesta Sfatul Ţării a ţnut şedinţa în mod aproape permanent,
când deputaţii şi-au putut spune părerile cu o respectare absolută a libertăţii de
cuvânt şi prerogativele fiecăruia.
În dimineaţa zilei de 27 Martie, primul ministru român a fost invitat la Sfatul
Ţării ca să arate condiţunile în cari Romania era dispusă să accepte unirea Basarabiei.
De comun acord a fost aleasă în acest scop ora 4 p.m., când primul ministru
Alexandru Marghiloman, însoţt de ministrul de război, general Harjau şi mai mulţi
funcţionari administrativi civili, şi-au făcut intrarea în Sala de Şedinţe a Sfatului
Ţării, fiind primiţi cu aplauze prelungite. După ce e salutat în cuvinte alese de către
Preşedintele Sfatului Ţării, Primul Ministru român, întâmpinat de data aceasta cu
noi aplauze din partea întregii săli, se urcă la tribună ca să facă declaraţia aşteptată
de la el cu multă emoţie de toată lumea. „Problema mare şi sfântă”, începe el, „a
reintrării Basarabiei în sânul patriei, problema care în cursul războiului a încălzit
frământările unui partid politic din România, a preocupat neîncetat, sufletele noastre. Noi am urmărit cu un viu interes dezvoltarea acestui colţ de pământ românesc
şi ne-am încredinţat cu mulţumire că din caldul D-voastre patriotism a ieşit o Basarabie independentă”. El continuă ceva mai departe: „Şi când vârtejul primejdios
al vremurilor a început să ameninţe tânărul stat, conducătorii lui şi-au dat seama că
ajutorul nu va putea veni decât din partea României. Ca un copil crud care îşi întinde braţele spre mama lui, aşa a alergat Basarabia cerând scăpare de la România”.
„Astăzi”, continuă el, „putem vedea cu toţi rezultatele binefăcătoare ale acestui
ajutor sosit la vreme pentru binele ţării. Ceea ce se petrece azi, e roadă bogată a seminţei aruncate în pământ bun”. După ce mai face şi alte constatări de acelaşi fel, el
mai spune şi următoarele: „Din constatările şi tratativele cu reprezentanţii diferitelor fracţiuni şi partide ale parlamentului, eu am înţeles dorinţele şi cerinţele dictate
de vremuri şi împrejurări, pe cari noi trebuie să le îndeplinim în conformitate cu
obiceiurile locale, moravurile, libertăţile şi drepturile câştigate de Domniile voastre
şi cari nu sunt în contrazicere cu interesele marii, unitei şi nedespărţitei Românii.
Cu toţi am chibzuit asupra acestei mari fapte şi suntem siguri că orice vorbă, orice
amânare ar fi păgubitoare. A trecut ceasul vorbelor. Acum e ceasul hotărârilor”. El
citeşte după aceea condiţunile în care România e dispusă să accepte unirea Basarabiei, care, de altfel, sunt exact aceleaşi pe care o să le vedem ceva mai departe
formulate şi de Blocul Moldovenesc.
Declaraţia Primului Ministru Român a fost pe deplin pe placul ascultătorilor
săi, care l-au răsplătit cu aplauze prelungite. Acesta îşi încheie cuvântarea prin cuvintele ce urmează: „Noi, reprezentanţii guvernului român, ne retragem din incintă,
ca, fără prezenţa noastră, să discutaţi cum doriţi, însufleţţ de un patriotism luminat
şi conduşi de credinţa că nu este nici o clipă de pierdut. Sper că veţ lucra aşa, cum
cer interesele poporului român din Basarabia”.
În aplauzele unanime a întregii săli, Primul Ministru şi suita sa se retrag. După
aceea se face, mai întâi, cooptarea prof. C. Stere, pomenită mai sus, ca deputat în
Sfatul Ţării, şi se trece imediat la discuţia propunerii pentru unire formulată de Blocul
Moldovenesc. „În numele poporului basarabean”, citeşte delegatul Blocului, I.  Buz-
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dugan, „Sfatul Ţării declară Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de
Rusia, acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului
istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure îşi hotărăsc
soarta, de azi înainte şi pentru totdeauna, se uneşte cu mama sa România”.
„Aceasta unire se face pe următoarele baze: 1. Sfatul Ţării actual rămâne
mai departe pentru rezolvarea şi realizarea reformei agrare, după nevoile şi cererile
norodului; aceste hotărâri se vor recunoaşte de guvernul român; 2. Basarabia îşi
păstrează autonomia provincială, având un Sfat al Ţării (Dieta), ales pe viitor prin
vot universal, egal, direct şi secret, cu un organ împlinitor şi administraţie proprie”.
Urmează după aceea enumerarea atribuţiilor acestui sfat şi încă a câtorva alte condiţuni de mai mică importanţă. Prin urmare principalele condiţuni au fost două:
1.  Reforma agrară pentru Basarabia, pe care Sfatul Ţării şi-a rezervat, astfel, dreptul s-o facă, şi 2. Autonomia Basarabiei, la care Moldovenii basarabeni, la drept
vorbind, nu ţineau cu orice preţ pe care însă au acceptat-o, mai ales în scopul de a fi
pe placul minoritarilor, sperând, în felul acesta, să-i facă să se pronunţe şi ei pentru
unire, fără, de altfel, să reuşească, după cum o să vedem imediat, din care cauză în
şedinţa de la 27 Noiembrie şi ultima şedinţă a Sfatului Ţării, după ce au votat cu
foarte multă însufleţre Proiectul de Reformă Agrară pentru Basarabia, au desfiinţat
fără nici un regret toate celelalte condiţuni.
După Buzdugan au urmat la tribună diferiţi oratori ai fracţiunilor. Reproduc
aici câte un pasaj din numai patru declaraţii, acestea fiind, după părerea mea, cele
mai caracteristice şi care arată în acelaşi timp, în mod indiscutabil, că la votarea
Unirii nu s-a făcut nici un fel de ingerinţe din partea nimănui.
Deputatul Ţganco declară cele ce urmează: „Eu mă voi mărgini la rezoluţia, pe care a scos-o Fracţunea Ţărănească” – aici ţn să remarc că din Fracţiunea
Ţărănească, în numele căreia Ţganco pretinde de a vorbi, nu mai rămăsese decât o
mică parte, adică, mai exact, aproape numai reprezentanţii minoritari ai ţărănimii,
după cum asta o să se vadă imediat. „Fracţiunea Ţărănească”, continuă deputatul
Ţganco, „recunoaşte toata importanţa chestiunii unirii Republicii Neatârnate Moldoveneşti cu Regatul Român în această clipă de o importanţă politică extraordinară
în faţa istoriei scumpului său popor şi, neavând împuternicirea acestui popor pentru
rezolvarea acestei chestiuni, crede necesar a o preda la hotărârea votului întregului
popor” – adică cere să se facă referendum – „sau a Adunării Constituante, ca exponentul voinţei suverane a poporului, cu condiţunea că această voinţă va fi liberă în
Republica Moldovenească liberă şi neatârnată. Socot în acelaşi timp”, adaugă el,
„posibilă formula unirii popoarelor înfrăţte moldovenesc şi românesc într-o alianţă
federativă strânsă”.
Reprezentantul populaţiei ucrainene, deputatul Osmolovsky spune: „Când
Ucrainenii ne-au trimis pe noi în Sfatul Ţării, ne-au dat mandat, ca fii credincioşi ai
tinerei republici, s-o păzim şi s-o întărim. Chestiunea alipirii ei, oriunde ar fi, nici
nu s-a ridicat şi de aceea noi, neavând împuternicire în acest sens, nu ne socotim
în drept de-a hotărî o chestiune de importanţă atât de mare. După părerea noastră,
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aceasta poate fi rezolvată numai prin voinţa întregului popor al Republicii Moldoveneşti exprimată prin Adunarea Constituantă”.
În numele Polonezilor ia cuvântul deputatul Dudchievici, care, ţn să remarc,
mai târziu a ajuns ministru de justiţie în Polonia. „Regret foarte mult”, spune acesta, „că în această zi solemnă pentru populaţia moldovenească, eu trebuie să vorbesc
în limba rusă, care a fost simbolul împilării atât a naţiunii moldoveneşti, cât şi a
celei poloneze. Limba moldovenească însă eu n-o cunosc, iar pe cea poloneză nu o
vor înţelege Moldovenii.
În această zi măreaţă, eu salut călduros nefericitul şi în acelaşi timp fericitul popor moldovenesc înfrăţt, care, în sfârşit, poate să se unească cu poporul
românesc de care e legat prin sânge. În numele populaţiei poloneze susţin în
întregime unirea Basarabiei cu România, cum aceasta o doresc Moldovenii, locuitorii băştinaşi ai acestei ţări”.
Şi acum să vedeţi şi declaraţia deputatului Teodosie Bârcă, pe care acesta o
face în numele unei părţ a Fracţunii Ţărăneşti, care s-a separat de acea fracţiune.
„Noi, mai jos iscăliţii deputaţi moldoveni”, zice el „ne-am hotărât astăzi, în această
zi măreaţă şi sfântă pentru naţiunea noastră, să ne unim cu toţ Moldovenii din Sfatul Ţării pentru înfăptuirea unirii noastre cu fraţii de sânge din România”. Această
declaraţie, adaug eu aici, a fost iscălită aproape de toţ Moldovenii din Fracţiunea
Ţărănească, astfel că, declaraţunea de mai înainte a deputatului Ţganco n-a fost
deci făcută decât în numele minoritarilor din Fracţiunea Ţărănească. Celelalte declaraţii nu prezintă nimic nou ca să mai reproducem vreun pasaj şi din acelea.
După ce şi-au spus, astfel, cuvântul toţ cei ce au avut de spus ceva în acea zi,
s-a trecut la vot.
Deputatul Cijevsky, în numele Blocului Moldovenesc, propune ca votarea să
se facă nominal şi deschis.
Preşedintele dă cuvântul unui orator să se pronunţe pentru votul deschis şi
unui pentru votul secret.
Deputatul Buzdugan se pronunţa pentru votul deschis, motivându-şi părerea
după cum urmează: „În acest moment istoric important”, zice el, „fiecare trebuie
deschis şi cu curaj să-şi spună părerea în faţa poporului întreg şi a ţării, ca poporul
şi istoria să ştie adevărata opinie a fiecărui deputat ce şi-a dat votul”. El încheie
cuvântarea sa cu aceste cuvinte: „Fiţi tari şi îndepliniţ-vă datoria, fiindcă ceasul
unirii a sunat.
Vă chem pe toţ să votaţ cu îndrăzneală şi deschis ca istoria să fixeze pentru
totdeauna numele tuturor fiilor adevăraţ ai poporului nostru moldovenesc, care au
votat pentru unirea tuturor Românilor a viitoarei Românii Mari”.
Deputatul Diaconovici vorbeşte împotriva votului deschis găsind că numai votul
secret poate da fiecărui deputat posibilitatea, fără ingerinţe din partea oricui ar fi, să-şi
spună cuvântul său în această chestiune atât de importantă pentru întreaga ţară”.
Preşedintele pune la vot chestiunea, dacă trebuie să se voteze deschis sau
secret. Rezultatul votului e: 82 de voturi pentru votarea deschisa, 27 contra şi 16
abţineri.
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Se trece la vot. Rezultatul: 86 deputaţi au votat pentru propunerea Blocului
Moldovenesc, adică pentru unire, 3 – contra şi 36 s-au abţnut. Absenţi au fost 13.
Urmează aplauze furtunoase şi strigăte de „Vivat”, „Trăiască România” etc., etc.
Preşedintele comunică prin telefon Şefului Guvernului Român rezultatul votului. Puţin după aceea, acesta din urmă apare în incinta Parlamentului basarabean, fiind
întâlnit cu o adevărată furtună de aplauze şi strigăte de vivat, trăiască România etc.
Secretarul Sfatului Ţării citeşte declaraţa votată de Parlamentul basarabean,
după care se urcă la tribună Primul Ministru Român, care declară: „În numele poporului românesc şi al Regelui României cu adâncă emoţune şi cu falnică mândrie
iau act de hotărârea cvasi unanimă a Sfatului Ţării şi la rândul meu declar că de
azi înainte Basarabia este pentru vecie unită cu România”. „În aceste clipe mari”,
continuă el, „să ne închinăm cu smerenie în faţa geniului rasei noastre, care după
o despărţire de un veac şi mai bine găseşte singur calea firească care să-1 ducă la
mântuire, cale arătată de istorie. Să ne unim cu toţ inimile şi să strigăm împreună
şi cu cei ce s-au abţnut: Trăiască România una şi nedespărţită!”. Urmează din nou
nesfârşite aplauze şi strigăte de „Vivat!”, „Ura!”, „Trăiască Unirea pe Veci!”, etc.,
etc. Din public se aruncă flori. Şedinţa aceasta a început la ora 4 p.m. şi a luat sfârşit
la ora 7 p.m.
În seara aceliaşi zile Primul Ministru Român a oferit în sala Clubului Orăşenesc o masă membrilor Sfatului Ţării, guvernului basarabean şi tuturor notabilităţilor prezente în capitala Basarabiei.
Pe străzi era veselie de nedescris. Oamenii, fără să se cunoască, se îmbrăţşau.
Muzicile cântau din toate părţile şi peste tot se vedeau şiruri de oameni, tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei dansând cu însufleţre hora unirii. Veselia aceasta de pe străzi
a durat până mult peste miezul nopţii.
Aici ţn să mai adaug următoarele: După cum am arătat la locul cuvenit, la
unire, Sfatul Ţării a pus şi unele condiţuni, dintre care principalele au fost două –
Reforma Agrară pentru Basarabia, pe care şi-a rezervat dreptul s-o facă, şi Legea
Autonomiei Basarabiei, în care scop a ales comisiunile necesare, care în cursul
verii să pregătească proiectele de legi cuvenite.
Comisia pentru proiectul de Reformă Agrară a fost prezidată de mine. Aceasta spre sfârşitul lunii Octombrie 1918 îşi avea proiectul de lege gata. În consecinţă a
fost convocat Sfatul Ţării pentru ziua de 27 Noiembrie, când acesta a votat acel proiect cu multă însufleţre, transformându-l, astfel, în Legea Agrară pentru Basarabia.
Condiţunea principală de la unire fiind împlinită, Sfatul Ţării a desfiinţat toate celelalte condiţuni, inclusiv aceea despre autonomie, la care, după cum am arătat
mai înainte, acesta nu ţinea cu orice preţ, şi şi-a încheiat lucrările. Deputaţii şi-au
luat rămas bun unii de la alţii şi s-au întors pe la vetrele lor cu conştiinţa împăcată
că şi-au făcut pe deplin datoria faţă de provincia lor natală, soarta căreia pe viitor se
găsea, astfel, strâns împletită cu aceea a poporului românesc în întregul lui.
Şi acum să vă arăt de ce am ţnut noi aşa de mult să facem tot noi şi acea lege,
adică Legea Agrară. S-o lăsăm în seama guvernului românesc din acea vreme, nu
puteam dat fiindcă acesta se afla în mâinile Partidului Conservator, care, era ştiut
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de toată lumea, era împotriva oricărei reforme agrare, acesta fiind compus, mai cu
seamă, din marii moşieri ai Ţării.
S-o lăsam în seama viitorului, care nu ni se părea prea sigur nici acela, de
asemeni nu puteam, fiindcă asta ar fi însemnat, în primul rând, să nu ne ţinem de
cuvânt faţă de alegătorii noştri, şi duşmanii noştri tocmai asta aşteptau de la noi.
Asta ar mai fi însemnat totodată să lăsăm să dăinuiască şi mai departe nedreptăţile,
pe care le făcuseră Ruşii ţăranilor noştri în timpul dominaţiei lor din 1812- 1918.
În sfârşit, cam asta e ceea ce am ţnut eu de datoria mea să vă spun astăzi. La
acestea aş putea să mai adaug doar atât, că în ceasul acesta, când mă gândesc la tot
ce am făcut noi în anii aceea de slavă pentru Basarabia noastră, adică anii 1917 şi
1918, cum şi la tot ce a urmat după aceia şi până în 1940, când Rusia Sovietică,
la exemplul celei ţariste, odată mai mult ne-a ocupat provincia noastră răsăriteană
dintre Prut şi Nistru, de data aceasta prin forţă brutală, mi se pare că totul n-a fost
decât un vis frumos, care a dispărut odată cu năvălirea hoardelor sovietice peste
noi. Eu mai ştiu, totodată, şi cam tot ce vi s-a întâmplat vouă, scumpii mei fraţi
basarabeni, de atunci încoace. Cu toate acestea, e bine să ştiţ şi voi, eu n-am pierdut
încă nădejdea să vă vedem pe voi toţ reveniţi odată mai mult şi pentru totdeauna
la sânul patriei noastre comune, când, eu am convingerea fermă, vor lua sfârşit şi
toate nenorocirile voastre de acum. Şi n-am pierdut încă această nădejde, deoarece
eu continui să cred că monstrul sovietic odată şi odată va trebui să plesnească. Mai
mult chiar, eu cred că ziua aceasta nu mai e departe. În nădejdea aceasta eu strig de
la depărtarea, unde mă aflu, trăiască Basarabia românească!
A. Crihan

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond „Pantelimon Halippa”, dosar
852/1924-1968, filele 21-33; Acelaşi în: Direcţa Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale,
Fond „Vasile Harea”, dosar 54, filele 1-13.
Notă: Consultarea, cercetarea şi utilizarea prezentului document din Fondul personal
„Pantelimon Halippa” de la Arhivele Naţionale Bucureşti, pentru elaborarea pre
zentului studiu, se datorează Programului de burse pentru cercetare/documentare al
Institutului Cultural Român, bursieră al căruia am devenit în 16 mai 2016 şi care
ne-a oferit şansa de a efectua stagiul de cercetare/documentare la Arhivele Naţionale
Istorice Centrale (Bucureşti), în perioada 27 iunie-27 august 2016.
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UN DUEL ÎN CHESTIUNEA BASARABIEI
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Abstract. The study deals with an important issue within the Romanian-Soviet relations
after the break of the Vienna negotiations from March 27 to April 2, 1924. Based on
new documentary sources, the author analyzes N. Titulescu’s dispute with Cr. Rakowsky
in the international press on the matter of Bessarabia, in the context in which the Soviet
Union wanted to maintain a permanent state of tension with Romania, but also to remodel
the Optics of the Great Powers on the issue of Bessarabia.
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Î

n contextul eşecului conferinţei sovieto-române de la Viena, ziarul comunist „L’Humanité” din 1 mai 1924 găzduia un interviu cu „camaradul”
Rakowsky, comisar adjunct al afacerilor străine al URSS şi şeful delegaţiei sovietice la conferinţa cu Anglia de la Londra, în care ambasadorul Sovietelor în
Marea Britanie a lansat critici dure la adresa primului ministru francez Raymond
Poincaré. Un loc aparte în reflecţiile sale ocupau chestiunea Basarabiei şi alianţa franco-română. Ratificarea Tratatului Basarabiei de la Paris din 28 octombrie
1920 de către Franţa era calificată de Cr. Rakowsky „nu numai ca o imixtiune inadmisibilă într-o chestiune în care guvernul francez n-are nimic a face, nici direct,
nici indirect, ci şi, totodată, ca o sfidare a unui popor revoluţionar, care nu poate
admite ca teritoriul care îi aparţine să fie distribuit printre statele imperialiste ca
un teritoriu sub mandat african”. (Primul) „ministru republican Poincaré” era cel
care se făcea vinovat că n-a ezitat un minut să ia partea „boierilor români care au
acaparat Basarabia prin fraudă şi violenţă, cu ajutorul generalului Mackensen”.
Referindu-se la alianţa militară franco-română despre care se zvonea că Franţa ar
garanta „cu armele ocupaţia română a Basarabiei”, Rakowsky nu se arăta mirat
de asemenea zvonuri, declarând că „nu este pentru prima dată când Franţa susţine duşmanii noştri împotriva noastră, cu arme şi bani”, regretând că poporul
francez va fi obligat să plătească impozite pentru a sprijini „politica militaristă”
* Gheorghe Cojocaru – doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, director al
Institutului de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: gh.cojocaru.e@gmail.com
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a guvernului său. Pe de altă parte, adăuga acesta, nu era nici prima dată când
Guvernul român „profită de atitudinea ostilă a guvernului francez faţă de Rusia
Sovietelor pentru a obţine câteva sute de milioane pentru înarmarea sa”. Imediat
după conferinţa de la Viena, ca şi după cea de la Genova, declara Rakowsky, în
presa română s-a răspândit zvonul avansării Armatei Roşii la Nistru şi imediat
„noi sute de milioane” ar fi intrat „în pungile boierilor români pentru achiziţia de
noi arme”. El nu a ratat ocazia de a calomnia diplomaţia română care ar fi moştenit, în opinia sa, toate tradiţiile diplomatice bizantine, reuşind să obţină, după doi
ani „de şantajare a Aliaţilor” înainte de intrarea în război, concesiuni teritoriale
imense „nu numai din contul foştilor inamici unguri şi bulgari, dar şi din contul
sârbilor şi ruşilor”. Rakowsky susţinea că arhivele româneşti şi, în special, arhiva
personală a primului ministru Ionel Brătianu, aflate la Moscova, conţineau probe
cu privire la „politica dublă” a României care, spre iritarea sa, „a reuşit să obţină
de la germani Basarabia şi de la Aliaţi Transilvania, Bucovina şi ratificarea anexării Basarabiei”1.
Drept reacţie la acestea din urmă, ziarul naţional-liberal „Viitorul” insera un
comunicat guvernamental, în care erau respinse categoric afirmaţiile calomnioase
la adresa primului ministru Ion I. C. Brătianu, Rakowsky fiind somat să publice documentele pe care declara că le posedă. Totodată, se arăta că dr. Rakowsky nu avea
autoritatea morală pentru a putea fi crezut, deoarece în timpul neutralităţii (19141916) s-a dovedit a fi un „agent plătit în slujba legaţiunii germane din Bucureşti,
fapt pentru care a şi fost arestat”. Guvernului i se cerea să publice, la rândul său,
actele doveditoare care ar fi putut „să zdruncine situaţiunea morală a ambasadorului
sovietic la Londra”2.
Ulterior, Rakowsky a dat publicităţii în „L’Humanité” mai multe docu
mente, din perioada 1914-1916, din arhivele secrete româneşti sechestrate la
Moscova, însă ele, spre decepţia instigatorului acestei campanii antiromâneşti, nu
conţineau nimic necunoscut, senzaţional sau incriminatoriu la adresa autorităţilor
de la Bucureşti3.
Fostul lider socialist al Balcanilor, însă, nu se va limita la aceasta. La 20  mai,
unul din cele mai influente ziare britanice, „The Manchester Guardian”, insera
un întins interviu cu Cr. Rakowsky, consacrat în întregime problemei Basarabiei.
Interviul începea cu o dezminţire a lui Rakowsky referitoare la faptul că ar fi făcut
1

2
3

Rakowsky repond a Poincaré. Pour les petits porteurs de fonds russes les Soviets sont
prets a causer. Poincaré refuse. Les dessous de l’alliance franco-roumaine. La duplicité
du gouvernement de Bucarest, „L’Humanité”, le 3 Mai, 1924.
Guvernul şi destăinuirile doctorului Rakowsky, „Adevărul”, din 13 mai 1924.
Documentele doctorului Rakowsky, ibidem, din 5 iunie 1924; Noile documente Rakowsky.
Cum ne-a sabotat Rusia ţaristă, ibidem, din 7 iunie 1924.
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o încercare nereuşită să ridice la una din şedinţele conferinţei ruso-engleze de la
Londra chestiunea Basarabiei, despre care relatase presa continentală. El pretindea
că doar a menţionat această problemă în cuvântul său de deschidere la conferinţă,
arătându-se nemulţumit că „această problemă obscură a statutului Basarabiei” poate
fi lăsată uitării la infinit. Chestiunea Basarabiei, şi aici Rakowsky susţinea, cel puţin
aparent, un punct de vedere similar celui românesc, de mult încetase să fie exclusiv
o problemă a raporturilor ruso-române, devenind „o problemă internaţională care
va trebui soluţionată în acord cu dreptul internaţional”. Pentru a se face înţeles de
publicul englez, Rakowsky oferea un scurt rezumat al circumstanţelor „anexării”
Basarabiei la România4.
Ambasadorul sovietic la Londra susţinea că, în 1916, când România îşi negocia intrarea în război de partea Antantei, ar fi sondat şi posibilitatea de a i se
oferi „o mică parte din Basarabia”, însă, şi Parisul, şi Roma au refuzat să plătească
acest preţ. Cu toate acestea, când, în urma revoluţiei ruse frontul răsăritean se
prăbuşea, Aliaţii, pentru a menţine România de partea lor, şi-ar fi declinat orice intenţii de protest împotriva „programului anexionist” al României. Pentru a
ilustra „perfidia” clasei politice române, Rakowsky nu va ezita să fabuleze în jurul cazului faimosului IIie Catărău, numindu-l „un dezertor din armata rusă şi un
agent român lipsit de scrupule”, care ar fi devenit „liderul” emisarilor României
în Basarabia în vara anului 1917, de incursiunea cărora peste Prut s-ar fi alarmat
însuşi şeful Guvernului Provizoriu de la Petrograd, A. Kerensky. În decembrie
1917, potrivit lui Rakowsky, „imediat după izbucnirea revoluţiei din Octombrie”,
Basarabia a căzut sub „ocupaţia militară” a României, cu asentimentul Puterilor
Aliate. Aceştia, printr-o Notă semnată de ministrul plenipotenţiar al Italiei în România, Fasciotti, decanul de vârstă al reprezentanţilor Antantei, şi transmisă la
21 februarie 1918 „Guvernului sovietic” (în realitate, comitetelor revoluţionare
efemere de la Odessa), declarau că ocupaţia Basarabiei era o operaţiune militară
temporară, neavând un caracter politic, desfăşurată în deplin acord cu Puterile Aliate, în scopuri umanitare şi în vederea refacerii trupelor ruse şi române. Rakowsky,
care păstra în sertarul biroului său de la Londra o copie a acelui document, acorda
o mare importanţă asigurărilor Aliaţilor, dar, la timpul respectiv, se confesa acesta,
neavând încredere în ei, „am trimis un ultimatum României, cerându-i să-şi retragă imediat trupele din Basarabia”. Datorită medierii colonelului francez Arquier
şi colonelului canadian Boyle, mărturisea Rakowsky, s-a reuşit să se semneze „la
18 martie 1918” (a se citi, la 8 martie 1918) „un tratat între Rusia şi România”, în
fapt, un aranjament militar, prin care Guvernul român se obliga să evacueze „ar4

The Question of Bessarabia. The Rusiian Case. Interview with Mr. Rakowsky, „The Manchester Guardian”, May 20th 1924; A se vedea şi Ion M. Oprea, România şi Imperiul Rus
(1924-1947). Vol. II, Editura Albatros, Bucureşti, 2003, p. 6-10.
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mata de ocupaţie” din Basarabia în termen de două luni, lăsând doar un contingent
de 10 mii de militari pentru paza depozitelor sale5.
Pentru a se face mai concludent, Rakowsky îi arăta reporterului de la „The
Manchester Guardian” şi o copie a „înţelegerii ruso-române”, semnată de el „în
numele Rusiei sovietice şi de generalul Averescu, în numele României, precum şi
de colonelul Boyle, ca martor”, subliniind că, în conformitate cu prevederile acelui
„acord”, armata română şi cea rusă urmau să continue împreună lupta împotriva
Puterilor Centrale. Rakowsky a pus accentul asupra acestui aspect, urmărind să
pună într-o altă lumină regimul bolşevic în ochii Aliaţilor şi să denigreze statul
român, care, în opinia sa, odată cu succesiunea rapidă a evenimentelor, „nu numai
că a eşuat să onoreze această înţelegere, dar a denunţat-o în mod deliberat, anexând
Basarabia”. În mai puţin de două săptămâni după semnarea „tratatului”, se plângea
Rakowsky, trupele sovietice, sub presiunea armatei austro-germane au fost forţate
să evacueze Odessa. Cu trupele germane interpuse „între România şi Rusia”, comitea din nou o eroare fostul preşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului al
Ucrainei Sovietice, evitând să amintească despre Republica Populară Ucraineană,
care se învecina cu România şi nu Rusia sovietică, statul român a fost silit să facă
pace cu Germania, renunţând la Transilvania şi cedând Bulgariei teritoriul cucerit
în războiul balcanic din 1913. În schimb nu uita să menţioneze că „actuala anexare
a Basarabiei a fost încuviinţată de Germania şi efectuată de noul Guvern pro-german, în frunte cu Marghiloman”. Rakowsky pretindea să demonstreze cu acte că
„încorporarea” Basarabiei la România a fost „o violare a voinţei locuitorilor” săi,
începându-şi „demonstraţia” cu citate (!) dintr-o cuvântare rostită de fostul primministru A. Marghiloman la cea de-a cincea aniversare de la Unirea Basarabiei cu
Regatul României. Care erau senzaţionalele sale probe care ar fi demonstrat fără
5

Schimbul de scrisori între Cr. Rakowsky şi A. Averescu, în primul rând, nu poate fi calificat
drept „un tratat” între două ţări, ci mai curând drept un aranjament militar care, însă, nu
va intra în vigoare din cauza dezintegrării subite a autorităţii reprezentate de Rakowsky
(Colegiul suprem autonom pentru relaţiile româno-ruse) în urma ocupării Odessei de trupele germane şi neonorării de către aceasta a angajamentelor asumate. În al doilea rând,
conţinutul înţelegerii nu afecta în niciun fel dreptul Republicii Democratice Moldoveneşti
de a dispune de destinul său. În al treilea rând, angajamentul generalului Averescu nu viza
evacuarea Basarabiei, în întregime, ci doar a unor localităţi, în termen de două luni de la
semnarea înţelegerii, pentru a obţine punerea în libertate a cetăţenilor români arestaţi şi
maltrataţi de Rakowsky la Odessa, ca un mijloc de şantaj la adresa autorităţilor române. În
al patrulea rând, însuşi A. Averescu era îndepărtat în curând de la putere, în locul său instalându-se un nou Guvern în frunte cu A. Marghiloman. Şi, nu în ultimul rând, unirea Basarabiei cu România s-a realizat înainte de expirarea termenului de două luni, de când urma
să fie aplicat aşa-zisul „acord”, care nu avea cum să producă vreun efect juridic atât timp
cât nici nu intrase în vigoare şi, cu atât mai mult, nu putea să aibă vreo valoare după ce autoritatea României s-a extins asupra spaţiului dintre Prut şi Nistru, fapt consfinţit printr-un
înalt Decret regal. Prin urmare, singura „valoare” care i se putea atribui aşa-zisului „acord”
era de natură strict propagandistică. Anume acest aspect era exploatat intens de Rakowsky.
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putinţă de tăgadă că „întreaga anexare a fost rezultatul unei serii de violări ale drepturilor poporului”? În primul rând, „un proiect de Constituţie” al Sfatului Ţării, care
prevedea că nici o modificare teritorială nu se putea face în lipsa unui referendum,
părerea sa fiind că „încorporarea Basarabiei” s-a făcut nu numai fără consultarea
populaţiei, ci şi cu încălcarea autorităţii Sfatului Ţării. Evident, faptul că „un proiect de Constituţie” nu poate fi confundat cu o „lege” nu conta pentru dr. Rakowsky,
după cum nici faptul că anume în cadrul României Basarabia şi-a păstrat nealterată
integralitatea teritorială, asupra căreia în condiţiile anului 1918 se atenta şi de peste
Nistru, şi din interior6.
Cel care teroriza oraşul Odessa în iarna anului 1918, descria Chişinăul paşnic
din ziua de 27 martie, când Sfatul Ţării a votat memorabila Declaraţie de Unire,
ca pe un teatru de război, recunoscând, totuşi, că „unirea (subl. a.) Basarabiei cu
România a fost efectuată doar cu o majoritate simplă”. Dacă faţă de votul din 27
martie pretenţiile lui Rakowsky vizau mai mult decorul, decât fondul, practic, ireproşabil al mersului acelei şedinţe memorabile, mult mai multe pretenţii avea faţă
de rezoluţia din 27 noiembrie 1918, când Sfatul Ţării a anulat bazele autonomiei
provinciei, decise anterior prin Declaraţia de Unire. Care erau ilegalităţile descoperite de Rakowsky? Că „rezoluţia în favoarea abrogării autonomiei a fost inclusă
pe neaşteptate pe ordinea de zi”, că şedinţa din 27 noiembrie nu ar fi avut cvorumul
necesar pentru deliberare, că chiar printre cei 46 deputaţi prezenţi s-a format o
disidenţă „a opt” persoane, că abolirea autonomiei Basarabiei s-a făcut abia cu un
sfert din numărul total al membrilor Sfatului Ţării. Rakowsky avea pregătită o nouă
surpriză pentru ziaristul de la „Manchester Guardian” – protestul celor nouă, totuşi,
nu opt, foşti deputaţi, pe care-l publicase în luna aprilie în ziarul „Izvestia”. Numai
că statistica cu care opera Rakowsky era eronată, iar calculele sale privind numărul
total al membrilor Sfatului Ţării şi numărul deputaţilor prezenţi în şedinţa din 27
noiembrie aproximative, dacă nu trase de păr. Totuşi, expunerea sa asupra fondului
rezoluţiei din 27 noiembrie era corectă: Sfatul Ţării a anulat bazele autonomiei provizorii a Basarabiei, nimic altceva, astfel încât şi protestul celor nouă disidenţi, unii
dintre care se vor regăsi ulterior în Parlamentul României întregite sau în diverse
funcţii publice şi administrative, cu doar două excepţii – Ţâganko şi Buciuşcan, trecuţi peste Nistru şi intraţi în solda Sovietelor, n-a fost un protest împotriva Unirii. O
întrebare, totuşi, se impune: de ce propaganda sovietică a exploatat mai mult cazul
votului Sfatului Ţării din 27 noiembrie, decât pe cel din 27 martie? Doar pentru
că avea la dispoziţie un protest al câtorva deputaţi rătăciţi şi nu avea vreo „probă”
similară privind votul din 27 martie? Dar, atunci, de ce n-o avea şi ce fel de regim
„militarist” e cel care permite manifestări de protest, voturi împotrivă sau abţineri,
cum era blamat cel din România de Rakowsky, el însuşi un campion al dictaturii
roşii de peste Nistru? La toate acestea ar mai trebui, probabil, de adăugat că autonomia provizorie a Basarabiei în cadrul statului român era privită de Soviete ca o
„dovadă” că unirea Basarabiei cu România nu se încheiase, că procesul integrării
6
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sale în spaţiul general românesc putea fi oricând deturnat, exploatând acel statut al
autonomiei locale. De unde, cu atât mai furibundă reacţia acestora la actul anulării
temeiurilor autonomiei administrative a ţinutului, semnificând ireversibilitatea şi
plenitudinea proceselor de integrare a Basarabiei în viaţa ţării.
Rakowsky declara că toate „ilegalităţile” pe care le scosese în vileag în legătură cu votul de Unire al Sfatului Ţării puţin ar fi contat, dacă n-ar fi fost „încuviinţate şi acceptate ca adevărate de Aliaţi”. Mai mult decât atât, „tratatul dintre Aliaţi
şi România din 28 octombrie 1920”, potrivit lui Rakowsky, s-ar baza pe pretinsul
adevăr că „poporul Basarabiei a dorit să fie încorporat României”. El reproşa Aliaţilor că n-au făcut nici cel mai mic efort să verifice validitatea acestor pretenţii.
„Singurul fapt că încorporarea Basarabiei cu România s-a încercat sub auspiciile
germane şi că protestele împotriva regimului românesc din Basarabia s-au auzit
chiar în Parlamentul României însuşi, ar fi trebuit să genereze nişte investigaţii
asupra pretenţiilor imperative româneşti”, opina acesta. Nu era, însă, singura consideraţie a Sovietelor pentru a respinge jurisdicţia „Tratatului de la Paris”. Unul
din principiile dreptului internaţional, acceptat de toate statele, prevede că nicio
alienare de teritoriu nu poate fi validată în lipsa consimţământului din partea acelui
stat căruia acest teritoriu îi aparţine. „Rusia, sublinia Rakowsky, nu a tolerat niciodată alienarea Basarabiei”, reamintind despre „înţelegerea din 18 martie 1918” şi
calificând-o din nou drept „un tratat care, dat fiind că a fost încheiat cu medierea
reprezentanţilor Aliaţilor, trebuie să fi fost adus la cunoştinţa Guvernelor Aliate”.
În ceea ce priveşte viitorul teritoriului dintre Prut şi Nistru, Sovietele nu
aveau „pretenţii imperialiste asupra Basarabiei”. Apartenenţa sa în trecut la Imperiul Rus nu era un motiv pentru ca Rusia Sovietică să pretindă această regiune.
Singura cale pentru a decide destinul Basarabiei era să se permită populaţiei de aici
să se pronunţe asupra destinului său. În Basarabia, după Rakowsky, nu ar fi existat
„o majoritate etnică suficientă pentru a lăsa ca această problemă să fie soluţionată
printr-o simplă numărare de capete”. Pentru el, însă, nici realităţile etnice nu erau
întotdeauna determinante. Rakowsky avea impresia că „simplul fapt al apartenen
ţei ţăranilor moldoveni la acelaşi neam al Românilor (subl. a.) nu ar trebui să fie
privit de Aliaţi ca un factor predominant la determinarea sorţii Basarabiei”. Mult
mai important pentru el era că „după anexare” în ţinut şi-au făcut apariţia boierii,
ceea ce ar fi determinat ţărănimea locală să nu aibă nici cea mai mică simpatie pentru ordinea „creată de Marghiloman” aici, după 1918. Indiferent de rezultat, plebiscitul rămânea singura soluţie adecvată pentru problema Basarabiei, „singura soluţie
compatibilă cu demnitatea Rusiei”. În 1920, amintea Rakowsky, „când am pierdut
teritorii în folosul Poloniei, am putut pretinde că sacrificăm teritoriile Rusiei pentru a restabili pacea. Dar, orice recunoaştere incompetentă a pretenţiilor României
asupra Basarabiei va stârni o furtună de indignare în Rusia şi va fi imposibil de
justificat. Însă, dacă plebiscitul va decide împotriva noastră, aşa va fi”. Rakowsky considera că plebiscitul era în acelaşi timp şi calea cea mai onorabilă pentru
Puterile Aliate. „Tratatul pe care ei l-au încheiat cu România în 1920, în accepţia
sa, era dictat de oportunitate şi a fost redactat în spiritul ostilităţii evidente faţă de
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Rusia”. Mai mult decât atât, arăta Rakowsky, prevederile sale, pur şi simplu, nu pot
fi îndeplinite”, din cauza că: 1) nicio parte din teritoriul Rusiei nu putea fi înstrăinat
fără acordul său şi 2) articolul potrivit căruia frontiera ruso-română trebuia să fie
delimitată de o comisie compusă din reprezentantul Aliaţilor, al României şi unul
ales de Liga Naţiunilor să reprezinte Rusia era „prea de tot o farsă ca să fie luat în
serios”. „Oare crede cineva serios că este posibil ca Rusia să permită ca frontierele
sale cu oricare dintre vecini să fie stabilită de o marionetă?”, îşi încheia interviul
Rakowsky cu această întrebare7.
Interviul lui Cr. Rakowsky, în care se reluau „cu lux de amănunte şi cu o
argumentare pe cât de simplă, pe atât de falsă” tezele expuse de N. N. Krestinsky la
conferinţa ruso-română de la Viena, demonstra cu câtă perseverenţă întreţineau Sovietele „agitaţia în chestia Basarabiei”, având drept scop să dea „mai multă greutate
acestei propagande”, se nota în „Adevărul”. Dacă pledoaria lui Rakowsky nu putea
impresiona publicul românesc, dimpotrivă, efectul pe care îl putea avea ea asupra
opiniei publice din străinătate nu putea fi neglijat8.
Reacţionând prompt la interviul ambasadorului Sovietelor la Londra, N. Titulescu, ministrul plenipotenţiar al României în capitala britanică, prezenta în „The
Manchester Guardian” din 26 mai poziţia României în chestiunea Basarabiei9.
Titulescu îi recunoştea „eminentului reprezentant al Sovietelor” meritul de a
fi tratat cu „strălucire” o serie de evenimente din 1918, lăsând totalmente la o parte
evenimentele anterioare care făceau din „restituirea Basarabiei României o chestiune de justiţie istorică”. Dar chiar şi în scurtul interval de două luni, ales de Rakowsky din istoria de secole a românilor, el a creat „o confuzie regretabilă între ceea
ce s-a întâmplat înainte ca Basarabia, prin Parlamentul său, Sfatul Ţării, să voteze
unirea cu patria mamă, şi ceea ce s-a întâmplat ulterior”. Vechiul teritoriu românesc
dintre Prut şi Nistru, arăta Titulescu, a căzut în 1917 pradă dezordinilor şi violenţelor la care se dădeau trupele ruse în retragere de pe Frontul Român, după armistiţiul Sovietelor cu Germania. Anume atunci populaţia Basarabiei a cerut protecţia
Guvernului român, acest fapt consemnând un prim act al relaţiilor dintre România
şi Basarabia în 1917, anul care a marcat sfârşitul Marelui Război pentru Rusia. Cea
mai bună probă precum că Armata română n-a intrat în Basarabia ca o armată cuceritoare, după cum afirmase însuşi Rakowsky, servea declaraţia României potrivit
căreia ea nu urmărea nicio anexare de teritoriu şi că era gata să-şi retragă trupele la
cererea expresă a populaţiei. Prevalându-se de aceste declaraţii, Rakowsky acuza
România că nu şi-ar fi onorat angajamentele asumate, dar, întreba Titulescu, „ce
guvern, având anexarea în vedere, ar face greşeala de a accepta nişte angajamente
care, imediat după anexare, l-ar face răspunzător de încălcarea legământului?”.
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Al doilea act s-a consumat când, urmând pilda altor teritorii naţionale încorporate cu forţa Imperiului Rus, Basarabia a rupt legăturile sale nefireşti cu statul rus
şi, prin Parlamentul său, a votat unirea cu România. Acest al doilea act, „departe
de a fi o urmare a evenimentelor militare din ianuarie 1918, constituie o consecinţă
firească a unui trecut istoric îndelungat”, sublinia Titulescu, arătând că „de la începuturile istoriei româneşti şi până la 1812, Basarabia a fost un teritoriu românesc,
sub suveranitate românească”. Populată în marea sa majoritate de români, această
provincie a fost anexată în 1812 de Imperiul Rus prin Tratatul de la Bucureşti. Suveranitatea română asupra sudului Basarabiei a fost restabilită în 1856, prin Convenţia de la Paris, însă Tratatul de la Berlin, din 1878, care „consacra victoria rusoromână asupra turcilor, a mutilat România în beneficiul Rusiei şi suveranitatea asupra Basarabiei s-a întors încă o dată Rusiei”. Iată de ce, era convins Titulescu, „nu
este nimic mai echitabil şi mai demn de încredere decât să legi votul Parlamentului
basarabean, Sfatul Ţării, cu trecutul istoric care uneşte Basarabia cu România, în
loc să relaţionezi acest vot, după cum o face dl Rakowsky, cu evenimentele militare
care au avut loc în ianuarie 1918”. Aceasta explica şi de ce nimeni în Europa nu a
fost surprins de hotărârea politică a Sfatului Ţării, din 27 martie 1918.
Titulescu s-a oprit punctual asupra problemelor abordate de Rakowsky în interviul său. El a arătat că acea clauză din proiectul de Constituţie al Sfatului Ţării
prin care se interzicea orice modificare teritorială, fără a fi supusă unui referendum,
era mai curând „o măsură de apărare împotriva oricărei încercări de anexare din partea Ucrainei şi nu un impediment împotriva unirii naturale a Basarabiei cu patria sa
mamă”. Titulescu cita mai multe declaraţii ale autorităţilor de la Kiev prin care era
salutată prezenţa armatei române între Prut şi Nistru, pentru ca la un moment dat,
când Ucraina credea că cu sprijinul trupelor germane va obţine o parte din teritoriul
Basarabiei, să-şi schimbe atitudinea. Iniţiativele legislative ale Sfatului Ţării erau o
măsură de apărare a Basarabiei împotriva Ucrainei, iar Rakowsky, ca fost preşedinte
al Guvernului Ucrainei Sovietice, trebuia să ştie toate acestea mai bine ca oricine.
Potrivit fostului lider al Ucrainei sovietice, arăta Titulescu, însuşi Sfatul Ţării
ar fi violat conţinutul unui proiect de Constituţie, atunci când cu o majoritate de
86 de voturi a votat unirea Basarabiei cu România, împotriva voinţei populaţiei.
Titulescu combătea această aserţiune, făcând referire la consideraţiile unui adversar notoriu al Unirii, L. Sotov, care recunoştea că, odată cu trecerea timpului şi
conştientizarea beneficiilor oferite de convieţuirea cu întreaga naţiune română, în
Basarabia dispăreau condiţiile revenirii acesteia la Rusia. Precizând că legea agrară din Basarabia a fost opera exclusivă a Sfatului Ţării, fiind una dintre cele mai
radicale în comparaţie cu legile agrare ale celorlalte provincii româneşti, Titulescu
puncta apăsat că „sentimentele ţăranilor români faţă de moşieri nu au nimic a face
cu chestiunea unirii Basarabiei cu România”.
În ceea ce priveşte propunerea plebiscitului, ca „singurul mijloc de soluţionare a chestiunii basarabene în conformitate cu demnitatea Rusiei”, după Rakowsky,
ministrul României la Londra era în dificultate de a înţelege de ce demnitatea rusă
n-a fost ofensată când s-au pierdut alte foste provincii ale Imperiului Rus şi „cum
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este posibil ca demnitatea Rusiei să se concentreze asupra unui obiect atât de mic ca
provincia Basarabiei?”. Un eventual plebiscit în Basarabia, demonstra Titulescu, va
fi nu numai inutil, dar şi injust şi periculos. Inutil, deoarece Basarabia s-a manifestat
plenar în 1918 şi deoarece de atunci şi până către 1924 populaţia cu drept de vot a participat la trei alegeri parlamentare, trimiţându-şi aleşii în Parlamentul ţării, unde nici
o singură voce dintre aleşii basarabeni, adeseori extrem de critici la adresa celor aflaţi
la putere, nu a solicitat separarea Basarabiei de ţara-mamă. Titulescu mai preciza că
puţinii deputaţi care au votat împotriva Unirii ori s-au abţinut de la vot au rămas în
Basarabia fără a fi deranjaţi, mulţi dintre ei au devenit funcţionari ai statului român,
iar minoritatea germană din Basarabia, în frunte cu pastorul Haase, a aderat ulterior
la Actul Unirii (în martie 1919). Plebiscitul era injust, deoarece punea România în
situaţia de a fi singurul stat din Europa care trebuia să-l ţină, suplimentar la situaţia
sa internaţională clarificată prin tratate. El era şi periculos, totodată, deoarece oferea
ocazia unei propagande împotriva ordinii sociale din România. Cu gândul că într-o
bună zi relaţiile cu Rusia se vor îmbunătăţi, Titulescu punea mai presus decât satisfacerea oricărui interes particular interesele păstrării păcii10.
În final, N. Titulescu cita din Manifestul Partidului Social-Democrat Român,
scris de Cr. Rakowsky la comemorarea a o sută de ani de la anexarea Basarabiei la
Imperiul Rus şi dat publicităţii în ziarul „România Muncitoare”, din 10 mai 1912.
În Manifest se arăta în detaliu cum ţarismul a anexat în două rânduri Basarabia,
„rămânând credincios politicii sale prădătoare”, fiind acuzate „clasele stăpânitoare”
din România că la 1878 „împotriva anexării Basarabiei la Rusia s-a făcut numai o
manifestaţiune platonică la congresul de la Berlin”. Tot atunci, la o mare întrunire de protest împotriva raptului Basarabiei a Partidului Social-Democrat, din Sala
Dacia, la care au luat cuvântul Toma Dragu, Zamfir Arbore, Ilie Moscovici şi dr.
Rakowsky, s-a votat o moţiune în care era condamnată „politica de cucerire a absolutismului rusesc în Basarabia, Finlanda, Polonia, Caucaz”. La acel miting, la
care se referea Titulescu, Rakowsky declara că rămâne optimist pentru că „aşteaptă
salvarea Basarabiei de la revoluţia poporului rus”. Deşi contrazis de mersul evenimentelor de după revoluţia rusă, lui Titulescu îi plăcea să creadă că sentimentul de
echitate va triumfa spre binele prieteniei ruso-române11.
Desfăşurată în paginile unui cotidian de circulaţie internaţională, polemica
dintre Rakowsky şi Titulescu era urmărită cu mare atenţie în mediile politice şi
diplomatice din lumea întreagă, chestiunea Basarabiei făcând obiectul unor interpelări în Parlamentul Marii Britanii.
Astfel, aflând că subsecretarul de stat Ponsonby răspundea sec, la 26 mai,
în Camera Comunelor, la întrebarea privind poziţia Guvernului asupra „conven
10
11

Ibidem.
Const. Bacalbaşa, Mărturia d-rului Rakowsky. Dreptul şi datoria poporului român faţă
de Basarabia, „Adevărul”, din 1 mai 1924; Idem, Alte mărturii ale d-rului Rakowsky.
Precizarea dreptului României asupra Basarabiei, ibidem, din 10 mai 1924; N. Titulescu,
Bessarabia. The Roumanian Case, „The Manchester Guardian”, May 26th 1924.
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ţiei” din 1918 dintre Rakowsky şi generalul Averescu, adresată de deputatul liberal
Kenworthy, aflat în relaţii amicale cu ambasadorul Sovietelor, că „ia act” de întrebarea pusă, Titulescu îi atrăgea atenţia că oricât s-ar strădui să nu fie dezagreabil
Rusiei în perioada conferinţei, nu era admis să se dea asemenea răspunsuri care
repercutează „defavorabil peste graniţă”12.
În legătură cu răspunsul lui Ponsonby, primul ministru Macdonald îl asigura
pe Titulescu că reacţia acestuia „nu are de loc semnul că Anglia nu este legată de
tratat[ul Basarabiei – n. a.]”13.
La 3 iunie, în acelaşi ziar „The Manchester Guardian”, Rakowsky declara
că nu-şi schimbase opinia pe care şi-a expus-o 12 ani în urmă, susţinând că „noi,
comuniştii ruşi, rămânem aceiaşi duşmani neînduplecaţi ai politicii de jaf şi cuceriri care am fost înainte de război”. Arătându-se „flatat” să fie citat de ministrul
României la Londra, nu putea, însă, să accepte să fie privit ca „o semiautoritate” în
domeniu. Rakowsky obiecta împotriva citării doar a enunţurilor în care condamna
autorităţile ţariste şi omiterea celor în care critica la fel de sever politica guvernelor
române. Cel care luptase pentru eliberarea Basarabiei de sub dominaţia ţaristă nu
putea s-o lase în strânsoarea unui regim pe care nu-l considera mai bun. Pledând
pentru plebiscit, Rakowsky rămânea credincios vederilor sale din trecut.
În declaraţiile din presă ale lui Titulescu, Rakowsky vedea exclusiv o continuă confirmare a propriilor sale aserţiuni, şi anume că: 1) trupele române „au ocupat” Basarabia sub pretextul ajutorului umanitar; 2) România a semnat în 1918 „o
înţelegere cu Rusia Sovietică” privind evacuarea Basarabiei în termen de două luni;
3) proiectul de Constituţie al Sfatului Ţării conţinea prevederea potrivit căreia nici
o înstrăinare de teritoriu nu se poate face fără referendum; 4) „numai 82 (86 – n.
a.) de delegaţi din 162 (din 136 – n. a.) au votat în martie 1918 pentru încorporarea
Basarabiei la România”. Rakowsky remarca, totodată, că Titulescu nici nu a confirmat, nici infirmat teza sa precum că autonomia Basarabiei a fost abolită cu doar „46
de voturi”, deşi ministrul român a dat explicaţiile respective asupra faptelor întâmplate. El respingea şi explicaţia precum că votul Sfatului Ţării din 27 martie 1918
(nici măcar termenul de două luni nu trecuse!), făcea imposibilă evacuarea Basarabiei. În fierbinţeala polemicii, Rakowsky începe să vorbească deja de „o Constituţie
basarabeană”, inexistentă, în fapt, acuzându-l pe Titulescu că reducea recurgerea la
referendum numai în cazul unor pretenţii teritoriale ale Ucrainei. Citându-l pe C.C.
Arion, ministrul afacerilor străine în Guvernul Marghiloman, care ar fi declarat că
A. Averescu a semnat „acordul” din 1918, urmărind să-şi apere spatele în cazul
reluării confruntărilor cu armatele austro-germane, Rakowsky deducea că odată
pacea încheiată cu Germania, „o asemenea convenţie – din punctul românesc de
vedere – îşi pierdea raison d’être”14.
AMAER, F. 71/URSS, 1924, d. 77, f. 171.
Ibidem, f. 172, 176.
14
Ch. Rakowsky, Russian Charge d’Affaires, Bessarabia. To the Editor of the Manchester
Guardian, „The Manchester Guardian”, June 3rd 1924.
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Ambasadorul Sovietelor în capitala britanică îi replica lui Titulescu că, vorbind despre atitudinea favorabilă a „poporului basarabean” faţă de regimul din România, a apelat la autoritatea unui oarecare Sotov, în timp ce presa românească şi
dezbaterile parlamentare din România abundau în dovezi care contraziceau descrierile idilice ale anonimului Sotov. În sprijinul punctului său de vedere, Rakowsky
cita dintr-o luare de cuvânt extrem de critică în Adunarea Deputaţilor a deputatului
basarabean Vasile Stroescu, din 10 februarie 1920, în care acesta se arăta alarmat de
starea de lucruri din Basarabia15. Stroescu, însă, nu punea la îndoială Actul Unirii,
un aspect omis în mod deliberat de fostul fruntaş socialist din România.
La 7 iunie „The Manchester Guardian” publica declaraţia de răspuns a lui
N. Titulescu, care îi exprimă felicitări lui Rakowsky pentru că îşi menţinea ideile
pe care le profesa la 1912 în chestiunea Basarabiei, şi anume că Rusia „a cucerit
un teritoriu care nu i-a aparţinut niciodată şi care e populat de români”16. Din
declaraţia lui Rakowsky precum că n-a luptat pentru eliberarea Basarabiei de
sub stăpânirea ţaristă pentru a o da pe mâna regimului românesc care nu ar fi mai
bun ca ţarismul, Titulescu constata că nemulţumirea acestuia împotriva actualei
stări de lucruri „nu este o chestiune de justiţie istorică, nu este o chestiune a caracterului etnic al populaţiei basarabene, dar este o simplă chestiune a regimului
politic din Basarabia”. Urmând „preţioasa declaraţie” a lui Rakowsky, însemna
oare că problema Basarabiei nu mai era „una internaţională, ci o chestiune simplă
a politicii interne româneşti”?, întreba Titulescu. „Dacă regimul din Basarabia nu
este unul potrivit, acesta nu poate fi considerat drept un motiv pentru revizuirea
hotarelor României, ci doar pentru o schimbare a metodelor administrative. Şi
aceasta ţine de români şi nu de Soviete, de românii Basarabiei, ca şi de cei ai altor
teritorii româneşti, care în secolele trecute au fost separaţi sute de ani, să-şi spună
cuvântul şi să soluţioneze problema”, menţiona ministrul român la Londra. El
recunoştea că administrarea unui teritoriu anterior separat de ţara-mamă nu poate
fi perfectă chiar de la început. Dar, observa Titulescu, oricâte critic s-ar aduce administraţiei române în Basarabia, „în comparaţie cu alte ţări, nu prea îndepărtate
de România”, ţinând cont şi de faptul că în urma reformei agrare din Basarabia
ţăranii au fost realmente împroprietăriţi, „această administraţie nu este chiar atât
de rea, după cum sugerează dl. Rakowsky”17.
La remarca lui Rakowsky că nu a contrazis multe din faptele pe care le făcuse publice, Titulescu răspundea că este inutil să contrazici faptele care nu implică
concluziile extrase în baza acestora. Prin urmare, de ce ar fi fost necesar să respingă
punctual „faptele” invocate de Rakowsky, când toate acestea au avut loc înainte
de votul Sfatului Ţării de Unire a Basarabiei cu România, prin care s-a proclamat
„continuarea situaţiei istorice care durează de secole”.
Ibidem.
N. Titulesco, the Roumanian Minister in London, Bessarabia. To the Editor of the Man
chester Guardian, ibidem, June 7th 1924.
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Ibidem.
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Într-adevăr, consimţea Titulescu, discursul lui Vasile Stroescu, la care s-a
referit Rakowsky, supunea criticii abuzurile administraţiei locale, dar nici Stroescu şi niciun alt deputat basarabean nu au cerut vreo dată separarea Basarabiei de
România. Mai mult decât atât, Vasile Stroescu, care va fi ales preşedinte al Ligii
pentru Drepturile Omului din România, a fost un campion neobosit pentru cauza
naţională, căruia românii îi datorează întreaga lor gratitudine, sublinia Titulescu.
Şi, în sfârşit, el anunţa că nu va mai răspunde altor eventuale obiecţii, deoarece
dorinţa sa de prietenie cu Rusia era atât de profundă, încât nu-şi dorea cu ea nici
măcar „une guerre de plume”18.
Argumentele, eleganţa şi abilitatea cu care Titulescu i-a ripostat lui Rakowsky, punând capăt unei polemici care risca să degenereze, a atras aprecierile presei
engleze. Argumentarea inspirată şi solidă a lui Titulescu „a dovedit o dată mai mult
absurditatea tezei ruse şi nelegitimitatea pretenţiilor ridicate la Viena”19. Cu toate
acestea, campania de presă a Sovietelor, directă sau indirectă, ţinea strâns focusată
atenţia opiniei publice mondiale asupra problemei Basarabiei, aceasta riscând să
devină un factor dezagreabil „pentru popoarele sătule şi îngrozite de război”, mai
ales când situaţia internaţională a Rusiei Sovietice se ameliora tot mai mult20.
Polemica Titulescu – Rakowsky în problema Basarabiei şi ecourile în jurul
ei reflectau modul în care „chestia basarabeană e pusă” şi ce credeau despre aceasta
„atât prietenii, cât şi duşmanii” României. În acest context, unii observatori ai evoluţiilor internaţionale puteau crede că statul quo-ul ruso-român era menit „să mai
ţie multă vreme”21, în timp ce alţii îşi legau speranţa reglementării diferendului cu
Rusia de o schimbare democratică pe scena politică românească22.
Pentru buna informare a publicului britanic ca şi a celui internaţional,
N.  Titulescu a publicat articolul „România şi Basarabia” în revista londoneză de
mare prestigiu „Nineteenth Century and After”. În baza surselor istorice exclusiv
străine, precum scrierile lui Zaşciuk, Affanasiev-Ciujbinsky, Batiuşkov, L. Casso,
Danilewsky, Em. de Martonne, el a ilustrat caracterul românesc al teritoriului dintre
Prut şi Nistru, din cele mai vechi timpuri, reliefând justeţea şi legalitatea unirii
Basarabiei cu România23.
Ca şi în luările sale de atitudine anterioare, Titulescu se declara un partizan al
relaţiilor de bună vecinătate cu Rusia, arătând că din punct de vedere economic, geoIbidem.
Polemica Titulescu – Rakowsky, „Adevărul”, din 10 iunie 1924.
20
„Sincerus”, Acţiunea sovietelor în chestiunea Basarabiei. Datoria guvernului român,
ibidem, din 7 iunie 1924.
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„I.”, Ştiri alarmante din „Daily Express”. Sovietele şi România. Părerea ziarului
„L’Action Française”, ibidem, din 11 iunie 1924.
22
„Sincerus”, Acţiunea sovietelor în chestiunea Basarabiei. Datoria guvernului român,
ibidem, din 7 iunie 1924.
23
N. Titulesco, Roumania and Bessarabia, in „Nineteenth Century and After”, London,
No. DLXVIII – June 1924, pag. 791-803.
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grafic sau chiar strategic, problema Basarabiei nu putea prezenta un interes deosebit
pentru marele vecin din răsărit al românilor, încât la o examinare lucidă a tuturor elementelor acestei probleme se putea ajunge la o soluţie care să nu separe cele două ţări.
Mai mult decât atât, dintr-un element care tulbura prietenia dinte Rusia şi România,
chestiunea Basarabiei, dată fiind dreptatea cauzei româneşti şi importanţa vitală ce o
avea ea pentru dezvoltarea României, în opoziţie cu interesul relativ mic ce-l prezenta
Basarabia pentru Soviete, putea să devină o punte de colaborare.
În pofida injusteţii actelor de înstrăinare a Basarabiei de la trunchiul matern în
1812, ca şi în 1878, ea rămânea o regiune cu o populaţie predominant românească, o
provincie românească cucerită cu forţa. Aceasta explica de ce „nimeni în Europa nu
a fost surprins”, când, ca urmare a evenimentelor din anul 1917 din Rusia, o viguroasă mişcare naţională din Basarabia, apărută ca şi în alte părţi ale fostului imperiu,
a revendicat autonomia provinciei, iar la 27 martie 1918 a decis Unirea cu România,
recunoscută de Marile Puteri prin Tratatul de la Paris, din 28 octombrie 192024.
Şi în acest articol, Titulescu a adus argumente irefutabile, aceleaşi, practic,
pe care le-a expus în polemica cu Rakowsky, împotriva cerinţei plebiscitului în
Basarabia. După trei rânduri de alegeri parlamentare, interval în care România,
ieşită sleită din războiul mondial, îşi consolidase situaţia internă şi internaţională,
pretenţia unui plebiscit care să decidă dacă Basarabia este sau nu este parte a poporului român era, repeta Titulescu, superfluă, injustă şi periculoasă atât pentru statul
român, cât şi pentru ordinea europeană25. În continuare, apelând exclusiv la o diversitate largă de surse şi izvoare istorice străine, a demonstrat caracterul românesc al
Basarabiei, păstrat acelaşi şi după 1812, când această bucată de pământ din stânga
Prutului a vechii Moldove a căzut sub dominaţia Imperiului Rus. Cu aceeaşi acribie
a apărat legitimitatea istoricelor declaraţii ale Sfatului Ţării privind ruperea de fostul imperiu al ţarilor, proclamarea independenţei Republicii Moldoveneşti şi unirea
ei cu România, împotriva căreia din totalul de 125 deputaţi au fost doar trei voturi26.
Subliniind cu fapte şi probe că Unirea Basarabiei cu ţara-mamă n-a fost un act de
anexare militară, niciun act de anexare a teritoriului rusesc, ci un act de justiţie,
dătător de speranţe, în finalul textului său Titulescu arăta că ideea plebiscitului era
respinsă de înşişi membrii Guvernului bolşevic. El amintea că L.D. Troţky, comisarul poporului pentru afacerile militare, în lucrarea sa „Problemele fundamentale ale
revoluţiei”, editată la Moscova în 1923, scria că propunerea de a îndepărta armatele
sovietice din Georgia şi de a organiza un referendum sub controlul unor comitete
mixte ale socialiştilor şi comuniştilor „reprezintă o capcană imperialistă de calitate
inferioară sub pretextul democratic şi al autodeterminării naţionale”. Troţky exprima temerea că referendumul nu se va limita numai la Georgia, iar Titulescu întreba
şi el de ce propunerea plebiscitului viza numai Basarabia? „Mai mult decât atât,
continua Titulescu, aducând citate din declaraţiile lui Rakowsky la comemorarea
Ibidem, p. 791-792.
Ibidem, p. 793.
26
Ibidem, p. 794-801.
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centenarului de la raptul Basarabiei, poate oare plebiscitul să fie considerat necesar,
dacă însuşi unul din şefii Guvernului sovietic recomandă ca Basarabia să facă parte
din naţiunea română?”27.
Articolul lui Titulescu apărea în condiţiile în care, după Anglia şi Italia, şi noile autorităţi de stânga ale Franţei urmau să recunoască Sovietele. Recunoscute din
toate părţile, se putea întâmpla ca România să rămână printre puţinele ţări din Europa, dacă nu chiar singura, care să nu aibă raporturi oficiale cu Moscova. Această
situaţie trebuia să fie un motiv serios de preocupare pentru diplomaţia română care
trebuia să fie pregătită să exploateze momentele oportune. „Căci, oricât pentru noi,
juridiceşte vorbind, moralmente vorbind, o chestiune basarabeană nu există, se arăta într-un editorial din „Adevărul”, ea există totuşi din punctul de vedere al politicii
internaţionale, câtă vreme un guvern rusesc declară nu numai că înţelege s-o ridice,
dar chiar să facă din ea obiectul unui conflict armat”. Câtă vreme aşa stăteau lucrurile, diplomaţia românească avea „de vegheat” ca să nu-i scape „nicio împrejurare
care i-ar îngădui să scoată dintre chestiunile actuale, chestiunea Basarabiei”28.
Scena Londrei, unde îşi exercitau responsabilităţile diplomatice în acelaşi
timp două figuri emblematice ale politicii externe româneşti şi sovietice, respectiv,
N. Titulescu şi Cr. Rakowsky, devenea, după ruperea negocierilor de la Viena, o
arenă publică a confruntării în chestiunea Basarabiei între cele două ţări. Declan
şarea de către ambasadorul URSS a unor atacuri asupra României în paginile marii
prese britanice era nu numai o dovadă a faptului că Sovietele urmăreau să întreţină o
stare permanentă de tensiune în raport cu România, dar şi o încercare de a remodela
optica Marilor Puteri asupra chestiunii Basarabiei. Riposta promptă şi competentă
a lui N. Titulescu la tentativele lui Rakowsky de dezinformare şi de manipulare a
opiniei publice internaţionale nu lăsa piatră pe piatră din întinsele expozeuri ale
fostului lider socialist al Balcanilor. În planul politicii reale, însă, simpatiile pentru
punctul de vedere românesc nu aduceau şi plusul de sprijin scontat, în special, din
partea Marii Britanii, iar pretenţiile sovietice asupra Basarabiei, întreţinute şi chiar
cultivate uneori în presa internaţională, produceau efecte colaterale păguboase
intereselor României.
27
28

Ibidem, p. 802-803.
„Sincerus”, Acţiunea sovietelor în chestiunea Basarabiei. Datoria guvernului român,
„Adevărul”, din 7 iunie 1924.
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REFLECŢII FILOSOFICE ÎN REVISTA
„VIAŢA BASARABIEI”
Summary
The article is dedicated to the analysis of publications from the field of social philosophy, political philosophy, philosophy of science that appeared in the review „Viata
Basarabiei” (1932-1944). It’s demonstrate that basarabean thinkers tried to clarify problems of well organized society, to conserve national values, evolution of science and
promote the ideals of humanism, peace and tolerance.
Keywords: philosophy, psychology, science, state, person, society.

R

evista „Viaţa Basarabiei” apare la Chişinău din ianuarie 1932, fiind editată de Asociaţia culturală „Cuvânt Moldovenesc” şi având o existenţă
de 12 ani, până în mai – iulie 1944. Scopul revistei l-a formulat Pantelimon Halippa, preşedintele Asociaţiei şi director al revistei, în articolul-program Un Cuvânt
înainte în care scria că revista „Viaţa Basarabiei” are ca scop: „Dezvăluirea şi înfă
ţişarea sufletului românesc basarabean în ceaţa vremilor apuse şi în splendoarea
luminii de astăzi, îndrumarea fiilor Basarabiei pe căile românismului şi ale statului
naţional român, cimentarea legăturilor sufleteşti între românii din tot cuprinsul
României Mari şi cei în afară de hotarele ei politice, urmărirea mersului instituţii
lor de cultură spirituală şi materială în Basarabia, etc.”1 .
Printre colaboratorii revistei „Viaţa Basarabiei” se aflau personalităţi din diferite sfere de activitate din Basarabia şi din întreaga ţară: istorici, jurişti, politicieni,
scriitori, ziarişti, preoţi, jurişti, profesori, etc. Iată câteva nume ale marilor scriitori
ai timpului care au publicat în revista „Viaţa Basarabiei”: Ion Agârbiceanu, Tudor
Arghezi, George Bacovia, Mihai Beniuc, Lucian Blaga, Ion Buzdugan, Eusebiu
Camilar, Otilia Cazimir, Nichifor Crainic, Mihail Dragomirescu, Gala Galaction,
Octavian Goga, Garabet Ibrăileanu, Panait Istrati, Ion Minulescu, Perpessicius, Ion
Pilat, Mihail Sadoveanu, Constantin Stere, Ionel Teodoreanu ş.a. Cei mai devotaţi
colaboratori au fost, desigur, oamenii de cultură basarabeni: Gheorghe Bezviconi,
* Gheorghe Bobână – doctor habilitat în filozofie, profesor universitar, cercetător ştiinţific
principal, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: ghbobina@gmail.com
1

Pan. Halippa. Un Cuvânt înainte. „Viaţa Basarabiei”, 1932, nr. 1, p. 5.
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Alexandru Boldur, Vladimir Carnavali, Ştefan Ciobanu, Nicolai Costenco, Sergiu
Victor Cujbă, Alexandru David, Leon Donici, Liuba Dumitriu, Eufrosinia Dvoicenco, Sergiu Grosu, Pan. Halippa, Vasile Harea, Bogdan Istru, Vasile Laşcu, Anton
Luţcan, George Meniuc, Teodor Nencev, Ioan Pelivan, Theodor Porucic, Alexandru
Robot, Octav Sargeţiu, Petru Savin, Nichita Smochină ş. a.
Revista era concepută din două compartimente. Primul, de bază, cuprindea
diverse opere literare (poezii, poeme, povestiri etc.), articole, studii, note de călătorie şi alte scrieri, care luau în dezbatere probleme de istorie, economie, cultură,
etnografie, agricultură ş.a. Unele erau plasate la rubrici tematice: „Cronica economică”, „Documente inedite”, „Politica de stat”. Partea a doua, intitulată „Cronica”,
găzduia diverse materiale cu caracter informativ, recenzii, portrete de creaţie, necrologuri etc. Revista „Viaţa Basarabiei”, aidoma „Vieţii Româneşti”, editată de
C.Stere şi G.Ibrăileanu, nu era o publicaţie pur literară, cum se afirmă uneori, ci mai
curând o revistă de cultivare a spiritului românesc, de cultură românească în sensul
cel mai larg al cuvântului. Revista intenţiona să trezească interesul pentru literatura
naţională şi pentru limba vie a poporului, pentru istoria şi cultura neamului românesc, să promoveze talente autentice, să practice o critică sănătoasă şi să desfaşoare
o amplă activitate de culturalizare. Anume aceste aspecte se întrevăd, cât se poate
de reliefat, în majoritatea materialelor publicate, fie că acestea sunt opere literare,
fie studii şi articole de istorie, de istorie literară sau lingvistică, fie investigaţii în
domeniul învăţământului, agriculturii şi economiei, sau diverse eseuri, cronici şi
portrete de creaţie, recenzii la multiple noutăţi editoriale de valoare. Pe parcursul
existenţei sale, revista a pus la dispoziţia cititorului avid de cunoştinţe peste două
mii de lucrări cu diversă tematică. Multe dintre ele se referă nemijlocit la viaţa
spirituală a societăţii basarabene: morală, religie, sociologie, drept, filosofie, psihologie. Câteva zeci de articole şi studii tratează probleme de filosofie, psihologie,
sociologie, politologie, ceea ce denotă interesul colectivului redacţiei pentru problemele date, iar pe de altă parte, reflectă nivelul domeniul respectiv în Basarabia.
Pe lângă lucrările originale de filosofie traduse în limba română, revista a
pus la dispoziţia cititorului studii şi materiale critice scrise de autori locali, cum ar
fi articolele Din datele unui neohumanism de Vasile Chicu, Ideologii basarabene şi
Mistica basarabeană de Vasile Luţcan, Evoluţia noţiunii de inconştient în psiholo
gia modernă şi Individualism şi socialism de Vladimir M. Neaga, Drama spirituală
a omenirii de Anton Ţurcanu etc. Viaţa ştiinţifică, religioasă, literară, artistică din
Basarabia în perioada interbelică a fost o parte indisolubilă a vieţii întregii societăţi
româneşti, păstrându-şi totuşi specificul său.
Meditând asupra evoluţiei politice şi sociale a ţării, gânditorii basarabeni
preocupaţi de problematica social-politică promovează idei şi teorii menite să găsească modalităţile de soluţionare a problemelor cu care se confrunta societatea
românească din perioada interbelică. Şunt prezentate diferite proiecte de reformare
a vieţii sociale, se caută căile de creare a unui stat cu o orânduire mai bună. În
multitudinea de teorii şi proiecte, un subiect foarte însemnat l-au constituit teoriile
despre stat. Printre cele mai răspândite teorii despre stat erau teoria statului liberal
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democratic, teoria statului corporativ integral, teoria statului corporativ etnic, teoria
statului ţărănist. Printre ele, în Basarabia, cea mai cunoscută a fost teoria statului
ţărănist. Pentru un viitor stat ţărănesc se pronunţa Alexandru Boldur. După el, „sin
gura clasă care poate crea un stat integral, bazat pe credinţă, corespunzător cu
tendinţele social-politice ale vremii, este clasa ţăranilor”2. Noul stat, în viziunea
sa, trebuie să fie bazat pe reprezentanţa profesiunilor organizate, în viitorul parlament numărul ţăranilor deputaţi să prepondereze asupra deputaţilor din partea
celorlalte profesiuni. Ideile şi atitudinile exprimate de către gânditorii acestei epoci
denotă interesul deosebit manifestat pentru problematica social-poliţică. Punctul
tangenţial al problemelor abordate viza o organizare cât mai bună a societăţii, care
ar duce la un progres social.
Teoria statului ţărănist, promovată de Alexandru Boldur, abordează problema relaţiei dintre clase şi societate. Conform acestei teorii statul reprezintă esenţa
ţărănimii, din etnicitatea căreia a provenit întreaga naţiune. Statul apare din atitudinea deosebită dintre ţăran şi natură, atitudine care diferă radical de atitudinea
muncitorilor către sculele lor. Ţărănimii i se atribuie în această teorie o forţă „raţională” misterioasă, un spirit „etern” al progresivităţii, ea este considerată fundamentul vieţii de stat. Concepţiile lui Alexandru Boldur sunt apropiate de cele ale lui
Constantin Stere care vedea rostul unui partid ţărănesc în viaţa publică a oricărui
stat ca fiind „determinat de rolul politic, pe care ţărănimea este menită să-l joace
în acel stat, în împrejurări istorice date. Ca organizaţiune de luptă a muncitorimii
ţărăneşti, ca întrupare a ideologiei acesteia acţiunea politică a partidului ţărănesc
atârnă în totul de situaţiunea ţărănimii în acel stat, de greutatea ei specifică în via
ţa lui socială. Ceea ce iaraşi atârnă de faza evoluţiei sociale, de momentul istoric
prin care trece statul însuşi, de condiţiunile generale economice, – adică atât de
însemnătatea ţărănimii în producţiunea naţională, cât şi de locul pe care această
producţiune îl ocupă în procesul economic mondial”.3 Atribuind ţărănimii o importanţă primordială, Stere promovează ideea că „ţărănimea este singura forţă soci
ală vie în Basarabia”.4 Întru susţinerea acestei teze teoreticianul poporanismului
aduce următoarele argumente: ţărănimea prin caracterul său etnic asigură unitatea
naţională, ea este singura forţă pe care se poate sprijini o acţiune politică creatoare,
ţărănimea a rămas după înfăptuirea reformei agrare ce a expropriat moşiile vechii
nobilimi, unica forţă economică a Basarabiei, proletariatul industrial lipsind ca o
clasă în regiunea dată. În viitorul stat ţărănesc, în viziunea lui C.Stere, „muncito
rimea ţărănească, nu numai că alcătuieşte majoritatea covârşitoare a populaţiei,
dar joacă un rol predominant în viaţa socială, economică şi politică” 5. Totodată el
este conştient de necesitatea existenţei în acest stat a unui complex întreg de funcţii
A. Boldur. Stat ţărănesc. Contribuţii la formarea ideologiei social-politice noi. „Viaţa
Basarabiei”, 1934, nr. 9, p. 26.
3
C. Stere. Partidul ţărănesc din Basarabia şi acţiunea lui politică. Iaşi, 1922, p. ll.
4
Ibidem, p. 15.
5
C. Stere. Partidul ţărănesc din Basarabia şi acţiunea lui politică. Iaşi, 1922, p. 5.
2
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sociale şi economice necesare existenţei şi dezvoltării oricărui stat. Partidul ţărănesc, după C.Stere, va putea ajunge la cârma statului doar atunci când ţărănimea
însăşi va fi la putere.
Trebuie remarcat că C.Stere a participat activ la organizarea Partidului Ţărănesc din Basarabia, apreciat de către istoricul basarabean Alexandru Boldur ca
„partidul păcii sociale şi a libertăţii”.6 De menţionat, că teoria statului ţărănesc a
fost susţinută şi de către filosoful C.Rădulescu-Motru. În lucrarea sa Românismul.
Catehismul unei noi spiritualităţi (1936) gânditorul român evidenţia faptul că în
conformitate cu noua spiritualitate a Europei, statul român urmează să fie „prin
caracterele sale diferenţiale faţă de alte state, un stat ţărănesc”. Statul ţărănesc
în concepţia promovată de C.Rădulescu-Motru, constă în „armonizarea funcţiilor
statului cu interesele permanente, morale şi materiale ale populaţiei ţărăneşti...”7
Problema relaţiilor dintre clase şi societate este centrală şi în teoria integralismului social. Adepţii acestei teorii considerau că lupta de clasă este un rezultat
al concurenţei care desparte şi totodată uneşte clasele. De aceea, alături de lupta
de clasă, trebuie să existe şi colaborarea claselor. Colaborarea claselor şi lupta lor
asigură indisolubilitatea muncii şi a capitalului şi resping netemeinicia pretenţiilor
muncii de a distruge capitalul.
În centrul altor teorii se află problema relaţiilor dintre individ şi societate.
Astfel, conform teoriei determinismului biologic, societatea umană este aidoma
unui organism biologic, afirmă Mihail Zavitchi în studiul Individualismul uman
în epoca contemporană. Individul se aseamănă unei celule în organism, destinată
să îndeplinească o anumită funcţie. Fiind astfel organizată structural, societatea
ar deveni acea obşte ideală, desăvârşită şi armonioasă către care trebuie să tindă
omenirea. Adepţii acestei teorii consideră că determinismul social nu limitează cu
nimic libertatea individului, ci, invers, contribuie la deplina sa realizare. Societatea,
subsumând pe indivizi, făcând din ei o singură unitate, un singur corp, devine conştiinţa permanentă a lor, le formează idealul şi le dirijează acţiunile în acelaşi sens.
Societatea nu trebuie judecată „orizontal”, ca o masă informă şi desăvârşită, în
care fiecare individ anonim formează tipul reprezentativ al societăţii, ci „vertical”,
ierarhic, în sensul unui lanţ, al unui şir de categorii de oameni în fruntea cărora se
află elita: valorile şi elementele excepţionale ale ei8.
Oamenii de cultură basarabeni se pronunţau pentru crearea unor condiţii de
viaţă optimale pentru ţărănimea de la sate, fapt ce ar permite manifestarea pe deplin
a aptitudinilor sale spirituale. În caz contrar, avertizau ei, poporul român va rămâne
subordonat faţă de o cultură şi o civilizaţie străină firii lui. Dintr-acest punct de vedere privesc problema dată publiciştii basarabeni Vasile Chicu şi Vladimir Neaga.
A. Boldur. Un an de luptă pentru binele poporului. Chişinău, s.a., p. 6.
C. Rădulescu-Motru. Românismul. Catehismul unei noi spiritualităţi. Bucureşti, 1992, p. 108.
8
M. Zavitchi Individualismul uman în epoca contemporană.„Viaţa Basarabiei”,1939,
nr.  7-8, p.97-105.
6
7
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Astfel, Vasile Chicu pledează pentru crearea „unor instituţii de cultură fun
damentate pe temeiurile veridice ale solului şi ale forţelor biosociale de la noi,
care să actualizeze energia până nu demult angajată în experienţele cu rezultate
iluzorii ale aşezămintelor de import, în valori de interes cardinal pentru afirmarea
şi susţinerea progresului nostru în toate domeniile vieţii particulare şi de stat”.9.
Idei similare expune şi Vladimir Neaga. Fiind conştient de necesitatea poporului
„de a se scutura de artificialitatea formelor deşarte ale unei culturi împrumutate,
care ne ţine locului şi ne superficializează viaţa până la depravare”, Vladimir Neaga lansează chemarea „de a reveni la fondul naţional şi sănătos al unei aspiraţiuni
proprii pur româneşti”10. Iar primatul cultural al românismului nu poate fi atins,
după Vladimir Neaga, decât prin ridicarea poporului românesc, a ţărănimii de la
sate, la locul în care ea să-şi poată valorifica, din plin si in toate domeniile vieţii,
energia etnică.
Problema relaţiilor dintre individ şi societate constituie momentul iniţial al
unei alte teorii – cea a neoumanismului. Socializarea forţelor existente în fiecare
individ, consideră adepţii acestei teorii, s-a realizat în afara unui consimţământ
conştient din partea acestuia, fapt care a dus la asimilarea lui în colectivitate pe
baze străine de evoluţia necesară către umanismul dinamic, făuritor. Aceasta a dus
la demoralizarea omului, la apariţia teoriilor naziste şi totalitariste. În vastul şantier al lumii, individul trebuie să devină şi să rămână creator liber. Omul trebuie să
pătrundă în social conştient de noile perspective ce i se deschid. Însă pregătirea de
război, declară teoreticienii neoumanismului, a abătut omenirea de pe calea făuririi
culturale pe cea a pregătirii militare, îndrumând în mare măsură spiritualitatea de
la respectul general omenesc către şovinismul agresiv al expansionismului naţionalist. Autorii teoriei neoumanismului caută sursele teoriilor naziste în filosofia lui
Friedrich Nietzsche şi Oswald Spengler. Doctrina lui Nietzsche, conform căreia
omenirea trebuie să fie condusă de inşi înzestraţi cu rezerve fizice excepţionale, alături de cea a lui Spengler care afirmă că oamenii trebuie să devină mai întâi bestii,
pentru ca de aici să se realizeze acel demon al forţei – supraomul, alimentează cu
o ideologie ieftină acţiunile statelor care vor să cucerească hegemonia în lume prin
intermediul violenţei. Adepţii neoumanismului îşi exprimă convingerea că „flacăra
umanismului nu s-a stins cu totul în lume, că ea mai trăieşte încă în inima unor
personalităţi de talia lui Mahatma Gandhi, a lui Romain Rolland şi altora care
anticipează prin firidele misterioase ale evului contemporan”11 viziunea reabilitării
omului. Teoreticienii neoumanismului afirmă că acesta va înfrâna pentru totdeauna
bestialitatea geniului, lăsându-l în valurile calde ale unei spiritualităţi ce ţine de
transcendent, va crea omului condiţiile politice şi sociale, graţie cărora această spiritualitate să poată lua naştere şi să se dezvolte organic.
V. Chicu. Cunoaşterea satului. „Viaţa Basarabiei”, 1940, nr. 4, p. 55.
V. Neaga. Spre noi forme de viaţă românească. „Viaţa Basarabiei”, 1938, nr. 1-2, p. 103-104.
11
V. Chicu. Din datele unui neoumanism. – „Viaţa Basarabiei”, 1939, nr. 5, p. 18.
9
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Fiind receptivi faţă de problematica umană, publiciştii basarabeni Bogrdan
Istru, Vasile Luţcan, George Meniuc, Vasile Chicu examinează cauzele ce duc la izbucnirea războaielor, precum şi căile de evitare a urmărilor catastrofale ale acestora
pentru umanitate. În condiţiile nefaste, existente la sfârşitul anilor `30 în Europa,
Vasile Chicu constată că „pregătirea războiului şi preocuparea de război au abătut
omenirea din calea făuririi culturale, în aceea a pregătirii militare, îndrumând în
mare parte spirtitialitatea de la respectul general-omenesc către şovinismul agre
siv al unui expansionism naţional”.12
Odată cu începerea celui de-al Doilea Război Mondial, V. Chicu încearcă să
dea un răspuns asupra cauzelor ce au determinat desfăşurarea lui. După el, războiul  –
„cel mai odios atentat la viaţa umanităţii”, a început din cauza înlocuirii voinţei colective din unele sectoare ale Europei cu acea a unui singur om. Iar domnia exclusivă
a unui individ reprezintă, în opinia gânditorului, o neîncetată primejdie atât pentru
poporul condus, cât şi pentru alte popoare. În statele totalitare, rezumă el, masele
populare nu au decât un rol executiv, orice opoziţie fiind înlăturată, chiar şi atunci
când este vorba de a salva un principiu scump şi necesar întregii omeniri. Odată cu
dezlănţuirea războiului, menţionează Chicu, „pârghia umanităţii – pacea, liberta
tea, munca, – a suferit o nouă înfrângere; concepţia creştină a iubirii neţărmuite de
aproapele, axa de înlănţuire, de armonizare şi direcţionare a tuturor spiritelor către
nimbul veşniciei, pentru mulţi nu mai este o valoare şi un îndreptar...”13
Cu o vastă încredere în afirmarea unui nou umanism, George Meniuc constată că „în vremea noastră de amurg al omului vechi sau chiar de exterminare a omu
lui năpădit de sentimente şi instincte primare, uneori bestiale, pare că începe la
orizont apariţia şi formarea definitivă a spiritualităţii de largă cultură şi civilizaţie,
şi totodată afirmarea omului nou. Un om nou se naşte; o eră profund umană, care
va pune restul faunei în mare inferioritate”14. În condiţiile istorice atât de dificile
dintre cele două războaie mondiale, ideile umaniste promovate de către publiciştii
basarabeni aveau un caracter progresist bine pronunţat.
În studiul Evoluţia noţiunii de inconştient în psihologia modernă Vladimir
Neaga cercetează relaţia inconştientului şi a conştientului în psihicul omului. Analizând detaliat aspectele de bază ale psihofiziologiei lui Freud, Adler şi Jung, Neaga
nu se pronunţă în favoarea nici unuia dintre ei, pornind de la faptul că inconştientul
şi conştientul în psihicul omului reprezintă ceva integru, indispensabil. Inconştientul trebuie perceput ca cea mai primitivă organizare a psihicului uman, care precede
conştientul. Apariţia conştiinţei Neaga o explica prin creşterea intensificării vieţii în
comunitate. Cercetătorul ajunge la concluzia că „societatea merită a fi considerată
principalul factor care determină dezvoltarea la om a conştiinţei şi personalităţii
Ibidem.
V. Chicu. Războiul. „Viaţa Basarabiei, 1939, nr. 11-12, p. 12.
14
G. Meniuc. Personalitate şi creaţie. „Viaţa Basarabiei”, 1939, nr. 6, p. 95.
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şi cu cât mai dezvoltată va fi viaţa socială, cu atât mai mult se va afirma progresul
conştiinţei şi personalităţii”15.
Oamenii de ştiinţă basarabeni au promovat în perioada interbelică idei şi
concepte progresiste, participând la rezolvarea unor probleme importante în diferite
domenii ale culturii şi economiei. Profesorul Facultăţii agricole a Universităţii din
Iaşi, transferată în anul 1934 la Chişinău, Nicolae Florov, propunea să se întreprindă „regionalizarea” teritoriului Basarabiei, împărţirea după zone şi studierea fiecăreia din punctul de vedere al agronomiei cu scopul de a introduce o specializare
mai serioasă şi mai raţională a zonelor naturale agricole. Aceasta este, după părerea
lui, unicul mijloc pentru intensificarea agriculturii. N.Florov era adeptul legăturii
indispensabile dintre teorie şi practică în învăţământul agricol. „Între două părţi ale
lui – teorie şi practică, scria el – în învăţământul superior trebuie să fie o simbioză
strânsă – o parte trebuie s-o completeze pe cealaltă, teoria va inspira şi va reînvia
practica astfel încât să devină un ansamblu integrat de cunoaştere”.16
Nu trebuie de gândit la simplificarea naturii, pentru că aceasta ar însemna a
face lucruri ce ţin de imaginaţie, dar la studierea ei cu scopul de a o cuceri şi a o
supune. Organizarea în aşa mod a învăţământului agricol, în strictă conformitate
cu situaţia şi necesităţile agriculturii, ar fi însemnat organizarea lui raţională „Nu
mai aşa, scria Florov, agricultura va trece de la simplu, adică de la empirismul
întunecat, de la arhaismele, care-l provoacă, la sfera raţionalismului şi sistemului
ştiinţific, numai aşa problemele ce ţin de agricultură vor găsi soluţii corecte şi agri
cultura va avea caracter de ştiinţă adevărată, ştiinţă exactă”17.
Cunoscutul naturalist basarabean Alexei Bârlădeanu formula ideea că viitorul
gospodăriei agricole poate fi doar în corelaţie cu realizările ştiinţei şi mai ales ale geneticii: „În urma progreselor atinse de genetică (ştiinţa despre ereditate), în ultimele
două decenii o deosebită atenţie se acordă obiectului culturii plantelor vii, care se
considera că este de o plasticitate nesigură, iar acum este percepută ca ceva omo
gen şi destul de sigur”18. Pe acest nou punct de vedere despre organismul plantelor
se bazează unele concluzii importante ale geneticii, cum ar fi rolul mediului în viaţa
plantelor, impactul lui asupra plantelor, legea geneticii etc. Apreciind înalt contribuţia lui Darwin în ştiinţa biologică, A. Bârlădeanu era, totuşi, împotriva absolutizării
darwiniste a rolului condiţiilor extrerioare în apariţia speciilor. Naturalistul se situa
de partea teoriilor lui Gregor Mendel, considerând că modificările, apărute datorită
V. Neaga. Evoluţia noţiunii de inconştient în psihologia modernă. „Viaţa Basarabiei”,
1934, nr. 10, p. 51.
16
N. Florov. Unele premise în chestia organizării învăţământului agricol superior în ţară.
„Viaţa Basarabiei”, 1937, nr. 1-2, p. 91.
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Ibidem, p. 95.
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mediului, nu se transmit genetic. Descoperirile lui Mendel în domeniul eredităţii necesitau o nouă atitudine faţă de teoria evoluţionistă a lui Charles Darwin. Acest lucru
este menţionat de savantul basarabean Alexei Bârlădeanu: „În ultimii 5-10 ani aproa
pe toate domeniile ştiinţelor naturii au fost supuse unor transformări nemaivăzute
în istoria ştiinţei. Adevărurile care se considerau absolut argumentate sunt supuse
îndoielii şi chiar negării depline. Nu a scăpat de aceasta nici darwinismul, învăţătura
despre originea speciilor”. Darwinismul, consideră A. Bârlădeanu, încă de la apariţia
sa a devenit „obiectul diferitor filosofări şi speculaţii”19. Rezultatele ştiinţifice ale
geneticii referitor la înbunătăţirea speciilor de plante, A. Bârlădeanu le-a utilizat în
laboratorul său de selecţie, deschis în anul 1928, în oraşul Tighina.
O vastă propagandă în domeniul cunoştinţelor geologice şi arheologice a desfăşurat în perioada interbelică Teodor Porucic. Spre deosebire de Nicolae Florov, care
opta pentru „regionalizarea” teritoriului din punctul de vedere al agronomiei, T. Porucic propunea repartizarea administrativă ţinând cont de caracteristicile narurale ale
unei sau altei regiuni. În acelaşi timp, fiecare zonă trebuie să prezinte în sine omogenitatea teritoriului ce ţine de trăsăturile naturale de ordin climateric şi agrogeologic.
În astfel de regiune naturală trebuie utilizate aceleaşi tehnici agricole, iar populaţia să
aibă aceleaşi necesităţi şi ocupaţii. În aşa mod s-ar putea dezvolta aceeaşi cultură şi
aceeaşi viaţă social-economică. Porucic propaga următoarea idee: „Evidenţiind hota
rele regiunilor naturale nu se va ţine cont de caracteristicile de ordin economic, cul
tural şi istoric, deoarece ele sînt create de om în dependenţă de condiţiile naturale,
adică pot fi oricând schimbate conform necesităţilor şi dorinţelor”20. În scrierile sale
Porucic a încercat să demonstreze că producerea bunurilor materiale şi, mai întâi de
toate, a uneltelor moderne de muncă, este forţa motrice a societăţii.
Astfel gânditorii basarabeni din perioada interbelică, la fel şi cei din întreaga
ţară, au abordat problema crizei culturii, autohtonismului şi universalismului, au
optat pentru recuperarea şi conservarea valorilor naţionale, dezvoltarea ştiinţei, au
promovat idealurile umanismului, ale păcii şi ale toleranţei.
19
20

Ibidem, p. 27.
T. Porucic. Regiunile naturale dintre Prut şi Nistru. „Viaţa Basarabiei”, 1933, nr. 3, p. 25.
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„LUMINĂTORUL”: MESAJUL IDENTITAR
CONFESIONAL ŞI NAŢIONAL
Abstract
Among the Romanian magazines in Bessarabia, which emerged after the Russian revo
lution of 1905, there is also „Luminătorul” („The Enlightener”), a church newspaper,
one of the most stable in this Romanian province. Founded in 1907, the magazine will
appear until 1944, when it will be banned by the communist regime. After 1918, „Lumi
nătorul” has been the most important church magazine, being the official body of the
Diocese of Chisinau and Hotin. An important role in the publication of this magazine
was played by its two directors: archimandrite Gurie Grosu and protopriest Constan
tin Popovici. Throughout the period of appearance, „Luminătorul” has fought for the
confessional and national identity marks of the Bessarabians.
Keywords: „Luminătorul” („The Enlightener”), church magazine, rubrics, identity
marks, Orthodox church

Actualitatea temei. Cunoaşterea problemelor legate de apariţia şi dezvoltarea pre-

sei româneşti din Basarabia din perioada interbelică în ansamblul ei şi, pe acest
fundal, a presei clericale, contribuie la abordarea adecvată şi justă a multitudinii
de probleme cu care se confruntă actualmente societatea şi Biserica în Republica Moldova. Dispariţia regimului totalitar de ocupaţie, obţinerea independenţei de
stat a Republicii Moldova, revenirea societăţii la valorile democraţiei parlamentare a scos în relief şi un şir de probleme de ordin confesional, ce ţin de legalizarea Mitropoliei Basarabiei de către autorităţile Republicii Moldova, de raporturile
Mitropoliei Basarabiei cu Mitropolia Moldovei, supusă canonic Patriarhiei Ruse,
de activitatea altor biserici separate de cea ortodoxă, precum şi de disensiunile interconfesionale ale mirenilor, în special ale tineretului. În acest context un rol important îl are mass-media. Subiectele abordate de aceasta, gradul de convingere al
materialelor publicate, tematica lor, solicitarea de către cititori (enoriaşi sau feţe
bisericeşti) prezintă interes nu numai pentru cercetători, ci şi pentru oficialităţile
bisericeşti, dar şi pentru cele ale statului Republica Moldova. Iată de ce cunoaşterea profundă a presei cu profil clerical de la apariţia ei şi din perioada interbelică,
realizările şi carenţele acesteia, problematica abordată, modalităţile de redresare a
* Silvia Grossu – doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova. E-mail: sgrossu@gmail.com
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unor situaţii critice similare cu cele din zilele noastre (problema stilului nou, expansiunea sectară, abordarea gender etc.) ar fi de un real folos celor interesaţi de
subiectul cercetării. Deşi, la prima vedere, se creează impresia că problemele presei
româneşti din perioada interbelică au fost cercetate,1 totuşi, constatăm că nu există
niciun studiu monografic referitor la toate publicaţiile periodice cu profil religios
din Basarabia. Intenţia noastră de a oferi o imagine clară şi exactă a reliefului publicistic basarabean dintr-o perioadă de importanţă maximă pentru însăşi existenţa
poporului român din Basarabia ar putea prinde contur real prin elucidarea locului
şi rolului fiecărei publicaţii periodice în perioada dintre cele două războaie mondiale şi de a restabili prin intermediul presei clericale dimensiunile reale ale rolului
Bisericii Ortodoxe în consolidarea confesională şi naţională a românilor din Basarabia. Astfel, completarea acestui spaţiu alb cu un studiu despre cea mai longevivă
publicaţie religioasă din spaţiul basarabean – revista „Luminătorul”, de la apariţia
căreia marcăm anul acesta aniversarea a 110-a, ar constitui o contribuţie utilă la
cunoaşterea mai detaliată a istoriei presei naţionale, ar suplini compartimentul-lipsă, ar întregi tabloul investigaţiilor existente deja, ar oferi alte perspective pentru
redimensionarea şi restabilirea adevăratelor coordonate ale discursului identitar al
presei naţionale.
Biserica Ortodoxă din Basarabia în secolul al XIX-lea: recurs la istorie. Un segment aparte în procesul de evaluare a presei naţionale sub aspectul anunţat îl constituie descrierea stării în care se află Biserica Ortodoxă din Basarabia în preajma
evenimentelor anului 1917, rezultat firesc al procesului de degradare a credinţei în
interiorul Bisericii Ortodoxe din Basarabia după 1812. Astfel, imediat după anexare, instituţiile ecleziastice şi monastice din Basarabia au fost trecute sub jurisdicţia
Patriarhiei Ruse. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, membru al Sinodului Rus
şi Exarh al Moldovei, a fost împuternicit de către ţarul Alexandru I să organizeze o
eparhie, Eparhia Chişinăului şi Hotinului, şi să înfiinţeze concomitent şi o instituţie,
care „să se ocupe de educarea copiilor preoţilor şi slujitorilor bisericeşti” de la 31
ianuarie 1813. Astfel a luat naştere instituţia care mai târziu a devenit Seminarul
Teologic din Chişinău. În scopul organizării activităţilor culturalizatoare, în noua
entitate ecleziastică a fost deschisă pe 31 mai 1814 şi o tipografie exarhicească, numită şi „Tipografie eparhială sau duhovnicească”.2 „În perioada 1814-1821, adică
până la moartea mitropolitului Bănulescu-Bodoni, profesorul A. Stadniţchi afirmă
că s-au tipărit 19 320 exemplare de carte”3 Este o cifră impunătoare, dacă se pun în
calcul şi condiţiile vitrege pentru menţinerea identităţii naţionale, în care au fost ele
editate. Mitropolitul Bănulescu-Bodoni a neglijat recomandările Sinodului rusesc
Silvia Grossu. Valenţele presei clericale din Basarabia. (1918-1940). Disertaţie pentru
titlul de doctor în istorie, susţinută pe 20 octombrie 2002, USM.
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Nina Matei. Primul centru editorial de carte românească. 180 ani de la înfiinţarea primei
tipografii din Chişinău //„Literatura şi arta”,1994, nr.30.
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de a tipări doar lucrări religioase traduse din slavonă, editate la tipografia sinodală
din Moscova, şi a iniţiat reeditarea cărţilor vechi româneşti, urmând tradiţia de carte românească şi în prezentarea grafică.
Dintre titlurile de cărţi editate la Tipografia eparhială se cuvine de amintit „Liturghierul” (1815), „Molebnicul” (1815), „Catehismul” şi „Tedeum în ziua
Crăciunului” (1816), „Ceaslovul” (1817), „Rânduiala sfinţirii bisericii” (1820) şi
multe alte tipărituri bisericeşti, care serveau aceluiaşi scop – formarea unui cler
cult şi iluminarea creştinilor. Printre cărţile de cult citite şi de mireni „Psaltirea” se
situează pe primul loc, ediţia din 1818 servind de-a lungul anilor şi drept manual
pentru elevii Seminarului Teologic din Chişinău (alături de alte câteva cărţi didactice – „Ceaslovul”, „Bucoavna” ş.a.). Cea mai importantă carte editată în timpul
mitropolitului Bănulescu-Bodoni a fost monumentala Biblie tipărită de „Societatea Biblică Rusă” din Sankt Petersburg în 1819, care, prin sârguinţa Mitropolitului
Gavriil Bănulescu-Bodoni a constituit de facto o reeditare a „Bibliei” lui Samuil
Micu de la Blaj (1795) cu mici corectări făcute de însuşi mitropolitul. În afară de
cărţile religioase, prin concursul mitropolitului, au fost editate la aceeaşi tipografie
şi cărţi laice, preponderent didactice (manuale, abecedare, broşuri pentru lectură
utilă): „Bucoavna” ruso-română în 1814, reeditată în 1815, „Scurtă gramatică rusească, cu tălmăcire în limba moldovenească pentru ucenicii seminariei din Chişinău…”, cel mai vechi manual şcolar din Basarabia etc. Acestea au fost cărţile de
căpătâi ale multor generaţii de preoţi şi mireni, unele exemplare ajungând până în
zilele noastre.
Dar lucrurile deraiază de pe acest făgaş după moartea Mitropolitului Gavriil,
măsurile de deznaţionalizare prin Biserică devenind tot mai insistente. La instalarea
în scaunul episcopal de la Chişinău a arhiepiscopului rus Pavel Lebedev, în 1871,
s-au operat măsuri drastice de discriminare naţională: a fost sistată varianta românească a buletinului eparhial „Monitorul Eparhiei Chişinău”, unica publicaţie în
limba română din Basarabia; s-au substituit prin preoţi ruşi mulţi preoţi băştinaşi,
pe motiv că nu aveau pregătirea necesară şi nu ştiau limba rusă; s-au scos din circuitul ecleziastic multe din cărţile bisericeşti în limba română ş.a.m.d. Limba de cult
în biserică a fost schimbată din română în slavonă, au fost închise în jur de 340 de
biserici. În acest fel a început procesul de înstrăinare a populaţiei de Biserică.4 Situaţia confesională din Basarabia se înrăutăţeşte pe măsură ce sporeşte dimensiunea
restrictivă a politicii imperiale de deznaţionalizare. Pe lângă explicaţiile expuse ale
parţialei nereuşite a politicii ruseşti de deznaţionalizare, trebuie de readus în primplan dimensiunea de bază a fenomenului analizat – contribuţia esenţială a Bisericii
Ortodoxe la menţinerea „conştiinţei de sine” a românilor de pretutindeni. Primul
poet cult al românilor a fost mitropolitul Varlaam cu monumentala sa „Psaltire în
versuri”, primele şcoli, tipografii tot de instituţiile de cult erau înfiinţate; arhitectura, pictura, iconografia – toate, prin geneza şi dinamica evolutivă, au fost indisolubil legate de Biserica Ortodoxă, astfel că iniţial tot ceea ce ţinea de valori, de fapt
4
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ţinea de Biserica neamului. În acest context, meritul clerului din Basarabia a fost
corect evaluat de mai mulţi cercetători, între care Paul Mihail. El a apreciat mult
activităţile slujitorilor bisericii: „Preoţimea făcea nu numai serviciul divin în limba
poporului, ci şi toată corespondenţa bisericească, actele, condicile, inventarele, actele stării civile erau numai în româneşte, şi astfel se înaintau şi conducerii bisericii
din Chişinău”.5 Dar sub presiunea crescândă a măsurilor administrative restrictive,
viaţa culturală în Basarabia degradează totuşi, încât şi acest program minim pentru
emanciparea naţională – editarea de carte românească – pentru o perioadă considerabilă de timp, din 1871 până în 1906, va rămâne doar un deziderat. Redeschiderea
Tipografiei eparhiale în octombrie 1906, la iniţiativa şi cu insistenţa tenace a arhimandritului Gurie capătă în acest context un plus de valoare.
În virtutea unor calităţi definitorii pentru românii basarabeni – conservatismul şi tradiţionalismul, înrădăcinate în conştiinţa comună a populaţiei, îndeosebi
a celei rurale, – limba, acest reper identitar fundamental, aproape că rămâne neschimbată într-un răstimp îndelungat şi devine factorul intern de bază în sprijinul
spiritualităţii naţionale. Nu e de mirare că la interzicerea serviciului divin în limba maternă, bisericile devin pustii. Limba serviciului divin, total neînţeleasă de
băştinaşi, îi ţinea pe oameni într-o amorţeală obositoare, iar pentru că le devenise
străină şi inaccesibilă, cei mai mulţi enoriaşi abandonează biserica. Astfel apare
un fenomen deosebit de dăunător ortodoxiei – indiferentismul confesional, care a
alimentat ulterior mai multe încercări de erodare a ortodoxiei, între care ateismul,
promovat insistent de social-democraţi. Această situaţie dificilă pentru ortodoxism a fost abil vehiculată şi de prozelitismul sectar, care îşi extinsese arealul de
influenţă, câştigând teren datorită faptului că se desfăşura în limba băştinaşilor şi
pentru că sectarii ajutau oamenii în necazurile lor. Evenimentele iau o întorsătură
dramatică pentru Biserica din Basarabia, atunci când la mănăstirea de la Balta îşi
începe activitatea ieromonahul Inochentie, care prin predicile sale ademenitoare,
rostite în frumoasa limbă maternă, atrage spre mănăstire mii de credincioşi basarabeni. În scurt timp mişcarea de la Balta ia proporţii înspăimântătoare. Evaluând
primejdia ce venea din partea inochentismului, ateismului şi a sectarismului, organele ecleziastice superioare au reacţionat, operând măsuri de redresare a situaţiei critice. Deşi întârziată, o asemenea conştientizare a pericolului a atras după
sine o suită de activităţi de remaniere confesională: în primul rând, organizarea
în 1890 a Secţiei misionare pe lângă Eparhia Chişinăului, înfiinţarea Frăţiei Naş
terii lui Hristos, care era preocupată de traducerea şi editarea în limba română a
cărţilor de rugăciuni, a foiţelor duminicale şi broşurilor explicative despre vieţile
sfinţilor, despre rânduiala în biserică etc. Începând cu anii 1906-1908, Biserica
Ortodoxă din Basarabia începe să se restabilească după rusificarea forţată, rămânând totuşi puternic afectată de aceasta. În acest context, relativ benefic unei
revigorări naţionale incipiente, apare şi prima publicaţie periodică bisericească în
limba română.
5
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Înfiinţarea şi menţinerea revistei „Luminătorul”. Revista cu caracter religios
„Luminătorul” a fost editată sub egida Congresului preoţesc şi a Frăţimii Naşterii
lui Hristos, din iniţiativa şi prin efortul ieromonahului Gurie, care a redactat un
raport bine argumentat către Sinodul rus. „Ideea unei reviste moldoveneşti în Basarabia de după 1905, a pus-o în circulaţie publică şi a susţinut-o călduros, dându-i
şi numele de azi, inimosul ieromonah Gurie, misionar al bisericii pravoslavnice de
aici, un alt suflet ce pricepea şi simţea trebuinţa de a-i aduce norodului învăţămintele creştineşti şi toate îndrumările morale în graiul lui, ca să le înţeleagă”6. Astfel, a
fost îngăduită de către autorităţile Imperiului Rus editarea „Luminătorului”, primul
„jurnal bisericesc” în limba română în Basarabia cu subtitlul „Lumina lui Hristos
să lumineze tuturor”. Pe un segment de câţiva ani, anume pe parcursul anilor 19081913, „Luminătorul” a fost prima şi unica revistă basarabeană în limba română.
Ieromonahul Gurie Grosu împreună cu protoiereul Constantin Popovici au fost primii ei redactori şi corectori. Înfiinţată „cu scopul să lumineze pe cei ce zac întru
întunericul neştiinţei şi vorbesc româneşte”7 publicaţia periodică a fost „singura
făclie a românismului ce-a ars neîncetat până la Unire”8. Conţinutul revistei era
structurat tradiţional în partea oficială, destinată clerului, şi partea neoficială, destinată, în primul rând, credincioşilor. Partea întâia, oficială, a revistei era destinată
circulaţiei informaţiilor de uz intern pentru clerul din Eparhia Chişinăului. Ea era
de obicei redusă la câteva pagini, deoarece biserica din Basarabia îşi avea încă din
anul 1867 organul oficial de presă – „Kişineovschie eparhialnîie vedomosti” (Buletinul (Monitorul) Eparhiei Chişinău), care se achita perfect de misiunea reflectării
în paginile sale a tuturor ordonanţelor, circularelor şi a altor acte oficiale, necesare
clerului din eparhie (de menţionat, că monitorul a avut din 1867 până în 1871 şi
variantă în limba română).
Partea a doua a jurnalului, cea neoficială, destinată atât preoţilor, cât şi enoriaşilor, inserează de regulă materiale cu caracter popularizator şi culturalizator.
Numeroase articole cu privire la organizarea bisericească, predici, vieţi ale sfinţilor,
pilde moral-religioase, povestiri, articole cu caracter apologetic şi dogmatic – toate,
în cele mai multe cazuri, traduse din ruseşte, formează partea principală a revistei.
„Luminătorul” devine izvorul de inspiraţie al preoţilor, suport sigur pentru „via
comunicare cu poporanii”. Diverse rubrici şi compartimente: „Religie”, „Istoria Bise
ricii”; „Sărbători bisericeşti. Obiceiuri”, „Predici”, „Învăţământ. Educaţie. Poveţe” –
ş.a. acopereau variate necesităţi ale clerului şi enoriaşilor basarabeni.
Pe tot parcursul acestor ani grei de stăpânire rusească, revista s-a menţinut
graţie unor preoţi, nu atât cărturari, cât mai degrabă temerari, oameni de suflet cu
înalte tendinţe spre cultura naţională, care au vegheat fidel la „căpătâiul” ei. Puţini
preoţi basarabeni cunoşteau bine limba română, din aceste considerente, editarea
unei reviste nu era un lucru uşor pentru redactori, dar bunele cunoştinţe de limbă
Luminătorul, 1933, nr. 1, p. 2.
Luminătorul, 1933, nr. 1, p. 2.
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română ale ieromonahului Gurie „salvau” situaţia: „Ieromonahul Gurie, scria preotul Popovici, (...) care ca misionar eparhial se obişnuise a ţine conferinţe pentru
moldoveni în limba moldovenească, avea mai strânsă legătură cu poporul de jos şi
cunoştea mai bine decât mine limba curată moldovenească, limba de carte.”9 Deşi
revista avea o tematică concretă şi un contingent de cititori bine determinat, editorii
ei au ştiut să evite unilateralitatea, făcând din publicaţia cu priză la feţele bisericeşti
şi la cititorul de masă şi prima şcoală de jurnalism pentru clerul din Basarabia.
Pe lângă ieromonahul Gurie şi Constantin Popovici, la revistă au colaborat părintele-poet Alexie Mateevici, preotul Iulian Friptu, arhimandritul Scriban, iconomii
stavrofori Serghie Bejan şi Pavel Grosu ş.m.a. Până la apariţia celorlalte publicaţii
clericale, dar şi în perioada interbelică, „Luminătorul” a continuat timp îndelungat
să fie singura publicaţie periodică, unde mânuitorii condeiului în limba română au
putut să facă şcoală în ale scrisului. Nu trebuie de trecut cu vederea faptul că majoritatea colaboratorilor publicaţiilor religioase din perioada interbelică erau preoţi
sau intelectuali cu studii făcute în Rusia, pe care şi le-au perfecţionat parţial doar
prin filiera presei româneşti, prin contactul cu literatura şi cu intelectualii de peste
Prut. Doar atât nu era suficient şi „deseori limba materialelor publicaţiilor periodice
respective suferea de inadvertenţe verbale crase”.10
Diversitatea tematică în paginile „Luminătorului”. Bogat în articole cu caracter
religios şi cultural, aşa cum programul era şi anunţat din start, se poate conchide că
pe acest segment revista chiar a excelat. Materiale cu referire directă la Biserică,
ortodoxism, lăcaşuri sfinte, rânduieli şi ceremonialuri au apărut multe (circa 500
de documente, iar dacă le vom lua în considerare şi pe cele ce ţin de tema respectivă doar tangenţial (manifestări pastorale, obiceiuri, serbări etc.), numărul acestor
materiale ar creşte până la două mii şi mai bine.11) Bineînţeles, că ele sunt foarte
extinse ca paliere tematice – diverse acte oficiale despre activitatea Casei eparhiale, cea a Tipografiei eparhiale, a librăriei clerului, despre starea procesului de
instruire la Seminarul Teologic sau la Şcoala de cântăreţi, despre orfelinat; dările
de seamă privind starea materială şi activitatea Societăţii Istorico-Arheologice-Bisericeşti din Basarabia pe anii 1921-1934; procesele-verbale ale adunărilor clerului
din Basarabia, descrierea călătoriilor şi vizitelor I.P.S. Gurie în parohii şi mănăstiri,
nenumărate apeluri pentru construcţia de biserici; documente cu privire la diferite
biserici, mănăstiri, şcoli eparhiale ş.a. Erau inserate articole consistente despre rolul Bisericii în trecutul neamului românesc (V. Bjola), despre „Decoraţia bisericilor
moldoveneşti” (P. Constantinescu-Iaşi), despre istoricul fabricării lumânărilor (de
VI. Ciuda), despre mănăstirea Dobruşa (de arhimandrit Eugenie Laiu), despre prinNicolae Ciachir. Basarabia sub stăpînire ţaristă (1812-1917). Bucureşti: Editura didactică
şi pedagogică, 1992, p. 67.
10
Boris Buzilă. Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia. (1812-1918; 1918-1944). Bucureşti-Chişinău,1996, p.207.
11
Ion Şpac. Op.cit., p.16.
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cipalele mănăstiri din Basarabia (de G. M. Raşcu), cât şi alte studii ca: „Mănăstirile
din Basarabia şi cultura religioasă” de Iraclie Ierod (1926), „Aspecte din viaţa unei
parohii” (1928) şi „Însemnări din trecutul parohiei Alcedar, judeţul Orhei” (1936),
ambele de Mihail Vasilache, „Istoria iconomiei mântuirii noastre” de T. Petrovici
(1929, nr. 5, 9, 10, 12, 13) ş. a. Pentru reprezentanţii clerului un alt obiectiv comun
era autonomia Bisericii basarabene, pentru care au optat chiar la primele întruniri
din anul 1917. Cele mai ample şi mai complexe rămân însă studiile monografice:
„O pagină din istoria Bisericii Ortodoxe Basarabene”, publicată de Serghie Bejan
pe parcursul anilor 1920-1923, „Din istoria Bisericii neamului românesc”, semnată
de profesorul universitar Constantin N. Tomescu (pseudonim Tomas) în anii 19201921, şi „Schiţă istorică asupra Sf. Liturghii a Bisericii noastre Ortodoxe” (1928,
nr. 17-19), semnată de Constantin Popovici, preşedintele comitetului de redacţie.
„Luminătorul” din acei ani tipărea şi multă poezie, ceea ce pare neobişnuit
pentru un jurnal cu tematică bisericească, semnate atât de poeţi cunoscuţi (Alexie
Mateevici, Sergiu Matei Nica (Nicov), Sergiu V. Cujbă, Vasile Luţcan şi alţii), cât
şi de autori doar ai „Luminătorului”, care au publicat aici episodic, de câteva ori. În
acest sens, merită să fie menţionate cele peste 50 de scrieri ale Laurei Scriban, care
între anii 1924-1930 a apărut în paginile „Luminătorului” cu poezie, proză, ziceri moralizatoare, aforisme ş.a. (Basarabia, De Crăciun, Hristos, Imn lui Hristos, Iubiţi-vă,
Unicu-mi ideal, Învierea prin har, Ispăşirea ş.a.). Maximele Laurei Scriban prezintă
interes şi pentru timpul prezent: „Dragostea iartă, uită, stinge, preface; ea e izvorul
armoniei sociale, ea e imboldul de muncă şi bucurie”, „Să sădim în sufletul nostru o
viaţă nouă” ş.a. Totuşi, o seamă de scriitori care au colaborat la „Luminătorul” o perioadă mai îndelungată au reuşit mai apoi să se afirme în calitate de poeţi, tipărindu-şi
creaţiile şi în alte publicaţii, iar unii editând în cărţi aparte versuri sau proză. Alexie
Mateevici se află în capul acestui şir de nume, deoarece anume el a fost unicul ce
aajuns să fie cunoscut şi contemporanilor săi, şi generaţiilor următoare.
Aşa cum am afirmat deja, publicaţia a fost cea care a oferit pe parcursul
anilor posibilitatea exerciţiului publicistic în limba maternă pentru talentele locale.
Clerici cărturari, dar care aveau studii doar în şcolile ruseşti, încercau să ofere cititorilor basarabeni mostre de limbă română literară. „Luminătorul” a constituit o
adevărată şcoală şi pentru poetul Alexei Mateevici. Începând cu anul 1910, Alexei
Mateevici devine un colaborator constant al revistei până în anul 1917, anul trecerii
subite din viaţă. În afară de traduceri din proza rusă, de nuvele, învăţături, scrieri
morale, în care se condamnau neajunsurile şi viciile vieţii cotidiene, A.Mateevici,
pe atunci student al Academiei Duhovniceşti din Kiev, a publicat şi un şir de articole cu caracter ştiinţific. În anii 1911-1913 Mateevici este de o creativitate uimitoare
– sunt numere de revistă, unde mai bine de jumătate din spaţiul părţii neoficiale este
acoperit de el. Astfel, în primul număr din anul 1911 Alexei Mateevici publică trei
articole: „Anul Nou”, „Spre ceruri”, „Pietrele”.
Cel mai semnificativ a fost articolul „Când şi cum s-au încreştinat moldovenii”, în care autorul analizează mai multe ipoteze cu privire la încreştinarea românilor. După o incursiune în istoria credinţei vechilor daci autorul ajunge la concluzia
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că religia creştină s-a răspândit la noi în veacul al II-lea prin colonişti aduşi din
diferite părţi ale Imperiului Roman12. Tot în anul 1912, în afară de valorosul articol
menţionat mai sus, Mateevici publică alte două articole cu caracter ştiinţific: „Tipăriturile noastre bisericeşti” şi „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni”13. Mateevici publică şi un număr impunător de poezii traduse din scriitori ruşi (A. Puşkin,
M. Lermontov, K. Batiuşkov, A.Kolţov, V. Briusov, F. Tiutcev), dar şi originale
– toate, însă, pătrunse de spiritul moral-creştin şi general uman. În chestiunea naţională până la anul 1917, revista, după cum s-a notat şi mai sus, a fost foarte prudentă.
Totuşi, se strecoară câte o notă din care se poate vedea că revista optează pentru introducerea limbii române în şcoală şi în Biserică. Astfel, în numărul 3 din 1908 este
scris: „Noi am găsit de cuviinţă ca şi Basarabia între moldoveni, şcolile începătoare
să fie puse astfel ca să se înceapă învăţătura buchiilor şi a cetirii în moldoveneşte,
trecând după aceea la învăţătura în ruseşte”14.
Relativa destindere a regimului de supraveghere şi cenzură ţaristă la 1916,
odată cu intrarea României în război de partea Antantei, a permis şi modificarea
viziunii revistei asupra evenimentelor. Problemele de importanţă vitală pentru basarabeni – participarea la război, situaţia pe front, fraternizarea ostaşilor moldoveni
de pe frontul comun rusesc-românesc, aprovizionarea armatei, exportul de cereale etc., sunt abordate cu mai multă îndrăzneală. Astfel, prin multitudinea de teme
abordate, prin consistenţa acestora „Luminătorul” devine o publicaţie foarte clar
situată în peisajul cultural spiritual al Basarabiei din primele decenii ale veacului al
XX-lea. Deşi, iniţial, la 1908, revista este acceptată de către instanţele superioare
ca instrument docil de propagare a religiei şi de educare a enoriaşilor basarabeni
în stilul publicaţiilor bisericeşti ruseşti, cu timpul, graţie eforturilor conjugate ale
celor mai cărturari reprezentanţi ai cultului, precum: preoţii Constantin Popovici,
Mihail Ceachir, arhimandritul Gurie, preotul şi profesorul Grigore Constantinescu,
conţinutul ei este modificat, aceasta devenind către anii 1916-1917 o publicaţie
clericală militantă, o publicaţie cu pronunţat caracter iluminist-culturalizator, care
abordează şi probleme majore legate de evenimentele Primului Război Mondial, de
autonomia bisericii din Basarabia, de revenirea la instruirea în limba română ş.a.
Revista „Luminătorul”, prin înseşi apariţia şi menţinerea sa vreme îndelungată, a îndeplinit o misiune însemnată de consolidare confesională şi cultural-naţională. „Apariţia revistei bisericeşti „Luminătorul” în timpurile stăpânirii ruseşti asupra Basarabiei prezintă unul din cele mai importante fenomene în viaţa poporului
românesc din Basarabia. Este de admirat exactitatea cu care apare această revistă,
persistenţa cu care înfruntă vremurile şi împrejurările.”15 Efortul constant al celor
Alexei Mateevici. Cum s-au încreştinat moldovenii // Luminătorul, 1912, nr. 5-8. Lumi
nătorul, 1912, nr. 6-9.
13
Luminătorul, 1912, nr. 8-11.
14
Luminătorul, 1908, nr. 3, p. 78.
15
Ştefan Ciobanu. Cum se oglindeşte viaţa Românilor basarabeni în revista „Luminăto
rul” // Viaţa Basarabiei, 1933, nr. 73.
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mai îndrăzneţi intelectuali din Basarabia a asigurat apariţia îndelungată, neîntreruptă a publicaţiei. Colaboratorii revistei au conştientizat din start importanţa publicaţiei în limba română nu doar pentru slujitorii Bisericii, ci pentru toţi credincioşii
din Basarabia. „Se simte o legătură vie a clerului de la sate cu revista. Nu numai
fruntaşii clerului colaborează la această revistă în rând cu arh. Gurie, preoţii Constantin Popovici, Mitrofan Ignatiev, Alexei Mateevici, Alexandru Baltaga, Grigorie
Constantinescu, Iustin Ignatovici, egumenul Dionisie, cântăreţul Ioan Ravca şi încă
atâtea zeci de nume de smeriţi preoţi, diaconi şi cântăreţi de la sate. La revistă au
scris şi ţăranii, şi învăţătorii, şi slujbaşii.”16
În anul 1933, în numărul dedicat celei de-a 25-a aniversări de la apariţia revistei, Pantelimon Halippa scria: „Mai ales aş ţine să scot în evidenţă însemnătatea
„Luminătorului” pentru trezirea conştiinţei naţionale la moldovenii noştri din Basarabia. Acum 25 de ani, după dispariţia subită a primelor ziare în limba română: „Basarabia”, „Viaţa Basarabiei” şi „Moldovanul”, cetitorul moldovan din Basarabia nu
era servit decât de câteva publicaţii sporadice, ca „Pilde şi Poveţe”, Calendarele
lui Constantin Popescu, câteva broşurele şi o carte de citire şi mici foiţe pe care le
scotea Frăţia în numele lui Hristos”.17 „Luminătorul” a adus un real folos culturii
naţionale şi Bisericii ortodoxe, „ducând o propagandă susţinută cu puterile de care
a dispus neamul nostru oropsit, asupra acelor adevăruri veşnice care alcătuiesc religia creştină, asupra acelor probleme, care interesează aşezământul bisericesc şi
întregul mers al vieţii spirituale a moldovenimii noastre basarabene”18.
Noua etapă în evoluţia presei clericale în condiţiile social-politice de după 1917.
Prima publicaţie bisericească în limba română din Basarabia – „Luminătorul” continuă să apară şi în 1917, tot aşa ca până atunci, doar că temele devin mai cutezătoare, mai variate, mai dinamice. „Luminătorul” îşi modifică esenţial platforma
printr-o reorientare radicală a mesajului, devenind tribuna activismului social şi
naţional al clerului basarabean. Revendicarea drepturilor naţionale a devenit laitmotivul publicaţiei. Unitatea de interese ale diferitelor pături sociale o conferea
la acel moment speranţa repunerii în drepturi a limbii materne, problema-cheie a
tuturor demersurilor anterioare ale publicaţiilor naţionale. Aşadar, trebuie să ţinem
minte că de acum interesele duhovniceşti ale moldovenilor pot să fie îndestulate
numai pe limbă moldovenească şi pe această limbă trebuie să fie lăsată lor acea hrană duhovnicească de care au ei nevoie. Aşijderea pe limba moldovenească, limba
curată de ţară, trebuie să fie dezvălite cererile şi dorinţele creştinilor moldoveni”19.
Publicaţia de căpetenie a preoţimii basarabene, „Luminătorul”, aproape în fiecare
număr, proiectează în prim-plan multiple aspecte ale acestei perioade de cotitură
Pantelimon Halippa. Cu prilejul jubileului de 25 de ani al „Luminătorului” // Viaţa Basa
rabiei, 1933, nr. 68.
17
Ibidem.
18
Ardealul, 1918, 4 ianuarie.
19
Luminătorul, 1917, nr. 5.
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din viaţa Basarabiei, pledând pentru autonomie, pentru instruire în limba maternă,
publicând rezoluţiile congreselor ostaşilor, învăţătorilor, bineînţeles, oferind spaţiu
vast congreselor clerului, înştiinţează cititorii despre înfiinţarea Partidului Naţional
Moldovenesc, susţine ideea creării „Sfatului Ţării” etc. În aşa mod implicându-se
în soluţionarea diverselor probleme politice, sociale, culturale, clerul devine una
dintre cele cinci forţe motrice ale mişcării de emancipare naţională.20
Încadrarea plenară a publicaţiei în tumultul evenimentelor anului 1917 a
determinat orientarea nu doar a revistei, dar şi a clerului basarabean, spre orizonturile vieţii naţionale. „Luminătorul”„…îmbrăţişează de la o vreme încoace toate
chestiunile naţionale. Îţi saltă inima să vezi cum această foaie, care nu scria decât
despre trebi religioase, dă pagini din istoria neamului, trezind în preoţi un suflu
nou şi dorul de muncă pentru luminarea satelor prin cultura românească.”21 Apelul
„Către cliroşenii Basarabiei”, publicat în luna mai, atenţionează slujitorii Bisericii
la schimbările mult aşteptate de popor: „…noi toţi trebuie să primim (sic) parte
la zidirea vieţii bisericeşti din nou”22. Întrucât pătura preoţimii era dublu legată
de „mulţime” – în primul rând, în virtutea misiunii şi a harului duhovnicesc, în al
doilea rând, prin rădăcinile genealogice (preoţii, mai toţi, proveneau din ţărani sau
din păturile mijlocii), implicarea plenară în tumultul evenimentelor era iminentă.
Această implicare era înţeleasă de revistă ca o acţiune de însumare şi fortificare
a întregului potenţial creator al slujitorilor Bisericii Ortodoxe, ca o amplă lărgire
de orizont în promovarea obiectivelor naţionale. „Noi toţi trebuie să ne lămurin şi
să ne punem la cale în ce fel să ne alcătuim din nou lucrurile bisericeşti potrivit
cu interesurile moldoveneşti (s.n.), ca să ajungă şi biserica noastră şi deşteptarea
moldovenilor la o stare frumoasă şi înfloritoare…”23. Unitatea de interese ale diferitelor pături sociale o conferea la acel moment speranţa repunerii în drepturi a
limbii materne, problema-cheie a tuturor demersurilor anterioare ale publicaţiilor
naţionale. Aşadar, „…trebuie să ţinem minte că de acum interesele duhovniceşti
ale moldovenilor pot să fie îndestulate numai pe limbă moldovenească (s.n.) şi pe
această limbă trebuie să fie lăsată lor acea hrană duhovnicească de care au ei nevoie. Aşijderea pe limba moldovenească, limba curată de ţară, trebuie să fie dezvălite
cererile şi dorinţele creştinilor moldoveni.”24
Numeroşi sunt autorii de lucrări valoroase pe teme de ştiinţă, istorie, cultură,
artă, literatură, învăţământ, economie etc.: Arhiepiscopul Gurie, Arhimandritul
Iulian Scriban, preoţii şi cărturarii Serghie Bejan, Nicolae Caraman, Nicolae Grosu,
Pavel Grosu, Serghie Păduraru, Constantin Popovici, Ştefan Berechet, Onisifor
Anton Moraru. Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria. 1812-1993. Chişinău, 1993,
p. 145.
21
Mihail Paul. Rolul naţional al bisericii ortodoxe din Basarabia. // Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia. Chişinău: Stiinţa, 1993, p. 153.
22
Luminătorul, 1917, nr. 5, p. 6-7.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
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Ghibu, Pavel Mihailovici (Mihail), Pavel Ioniţă, Mihail Vasilache, Sergiu Cujbă,
Natalia Buruiană, Anton Luţcan, Alexei Mateevici, Simion Mihnevici, Zaharie
Rusu, Trofim Suruceanu, Alfred Tibireanu, Petre Gheorghian, Varlaam Buzilă,
Vasile Ţepordei şi mulţi, mulţi alţii.
După o pauză de aproximativ jumătate de an, la 15 ianuarie 1919, revista
reapare cu acelaşi nume, în aceeaşi formulă grafică, dar cu esenţiale modificări
de conţinut şi de structură. Apare cu un alt subtitlu, prin care se specifica statutul de revistă oficială a Eparhiei Chişinăului şi Hotinului. Publicaţia urma să ţină,
prin partea oficială lărgită (tipărită cu caractere latine), şi locul buletinului eparhial
„Golos Bessarabskoi Ţerkvi”, care, prin decizia Consiliului Superior Eparhial îşi
încetase apariţia. Partea oficială avea o periodicitate mai mare decât cea neoficială,
beneficiind şi de o apariţie lunară separată. Dar partea neoficială s-a tipărit integral cu caractere chirilice până în 1921, iar timp de trei ani, până în 1924, textele
erau mixte, adică apăreau alăturat: unele cu caractere latine, altele – cu chirilice.
În 1921-1922 revista începe să-şi recapete aspectul tradiţional de revistă teologică,
compartimentul oficial fiind din ce în ce mai redus. Bunăoară, numărul din iulie
1921 păstrează structura tradiţională: partea oficială şi partea neoficială. Pe prima
pagină este indicat statutul de „Revistă Bisericească Ortodoxă din Basarabia”. La
începutul părţii oficiale este inserat un material oficial despre instalarea arhiepiscopului titular al eparhiei Chişinăului şi Hotinului („Acte oficiale privitoare la
instalarea Înalt Preasfinţitului Gurie ca arhiepiscop titular al eparhiei Chişinăului
şi Hotinului”). Tot în acest compartiment se atestă două materiale scrise şi semnate
de Gurie Grossu: „De la comisarul duhovnicesc”, „Despre examenele monarhilor
care sunt propuşi la hirotonie”, un alt material informativ „Anunţ de la Şcoala de
Cântăreţi Bisericeşti din Chişinău”, semnat de protoiereul Mihail Berezovschi, directorul Şcolii de cântăreţi şi rectificarea unei erori comise într-un proces-verbal,
publicat în numărul din mai al revistei. Aşadar, partea oficială devine tot mai sobră,
concretă şi succintă.
Atunci când în Basarabia s-au înfiinţat cele două Eparhii – a Hotinului, cu
reşedinţa la Bălţi, şi a Cetăţii Albe, cu scaunul episcopal la Ismail, au fost iniţiate
şi văd lumina tiparului, începând cu anul 1923, buletinele eparhiale oficiale  – Episcopia Hotinului şi Buletinul Episcopiei Cetăţii Albe–Ismail, ambele cu apariţie
lunară. Conţinutul lor era divizat tradiţional în două părţi: partea oficială, care cuprindea, bineînţeles, circularele şi ordonanţele administrative (iată câteva titluri
sugestive: „Actele necesare pentru aranjarea drepturilor la pensie”, „Mişcarea în
clerul eparhiei” ş. a.), şi partea neoficială, care respecta rigorile de structură ale
„Luminătorului”, adaptându-se la realităţile eparhiei respective. Vom preciza că
o perioadă scurtă de timp a apărut un anuar comun pentru Eparhia Chişinăului şi
Eparhia Hotinului – „Anuarul eparhiei Chişinăului şi a Hotinului”, iar din 1926
doar – „Anuarul eparhiei Hotinului”. Prin partea sa neoficială „Luminătorul” şi-a
menţinut caracterul de publicaţie comună pentru toate eparhiile din Basarabia, tipărind articole din toate eparhiile, pe când partea oficială din 1923 nu mai satisfăcea
decât exigenţele Eparhiei Chişinăului.
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Despre multitudinea de probleme pe care le trata „Luminătorul” ne dăm seama parcurgând cu privirea sumarul bogat al fiecărui număr. Aşa, de exemplu, în
partea oficială, pe lângă circulare, ordonanţe, apeluri oficiale, mai sunt publicate
informaţii detaliate despre examenele de admitere în seminare şi la Facultatea de
Teologie (începând cu 1926, anul înfiinţării acesteia), despre editarea şi confirmarea manualelor de religie pentru cursul primar şi cel secundar, despre componenţa
corpurilor didactice de la diferite instituţii de învăţământ, despre predarea religiei în şcoală, despre asigurarea cu material didactic (bunăoară, aflăm că numai în
1929 au fost editate 52 titluri de manuale) şi multe altele. Partea neoficială însuma
materiale ample la mai multe rubrici: „Filozofie. Sociologie”, „Probleme sociale.
Economie”, „Probleme de drept”, „Ştiinţă. Cultură. Artă”, „Istorie. Geografie. Personalităţi”, „Literatură. Critică şi istorie literară”, „Reclamă. Presă. Bibliografie”,
„Scrisori către enoriaşi”, „Cuvinte creştineşti”, „Revista revistelor”. Cercetătorul
bibliograf, regretatul Ion Şpac, contabilizând în peste opt mii de fişe doar titlurile
acestei imense zestre imateriale, pe care ne-o oferă „Luminătorul”, susţine că fiind
editat acest fişier „ar înlesni depistarea materialelor necesare în plan istoric, concomitent sporind nivelul informativ al cercetătorilor, al tuturor celor dornici să se
apropie de trecutul acestei merituoase publicaţii creştine”25.
Un alt palier tematic se axa pe multiplele iniţiative de caritate ale Bisericii
din Basarabia, binevenite pentru păturile sărăcite ale populaţiei, pentru orfani, bolnavi etc. În acest context, este de remarcat apelul societăţii naţionale a femeilor
române din Basarabia, prin care, la aniversarea a 25-a de la înfiinţare, se perpetua
tradiţia de a deschide grădiniţe, şcoli primare, licee, cămine culturale. Pentru tinerele, care studiau la Şcoala Eparhială de fete, Societatea, înfruntând abil greutăţile
materiale, a fondat instituţii, prin care se acorda fetelor şansa formării intelectuale
exemplare. Prin ilustrarea exemplelor edificatoare publicaţia urmărea scopul multiplicării printre creştini a iniţiativelor educativ-formative şi de caritate.
În contextul social-istoric din perioada interbelică, revista „Luminătorul” avea
toate şansele să se menţină în calitatea sa de publicaţie religioasă de mare autoritate
şi prestigiu. Dar deficienţele de ordin financiar şi cele provocate de divergenţele din
sânul clerului basarabean în deceniul trei au minimalizat pentru o perioadă de timp
rolul ei. Astfel, în 1928, nu se ştia precis cui aparţinea revista. Consiliul Eparhial Chişinău şi-a însuşit dreptul de control, întrucât revista era legată prin partea oficială de
eparhia respectivă. Soluţionarea problemei s-a tărăgănat într-atât, încât peste câţiva
ani, în presă se înregistrează semne de alarmă. „…Adunările eparhiale din 1930 şi
1931 propun trecerea revistei sub conducerea Secţiei Culturale din Chişinău. La data
de 1 iulie 1931 se execută propunerea Adunării Episcopale, lăsându-se revistei forma
de conducere autonomă. Ca o primă urmare e faptul că în februarie 1932 Episcopia
Bălţului renunţă de a impune abonamentul la „Luminătorul” pentru parohiile acelei
eparhii.”26 Astfel, publicaţia este lipsită de o substanţială susţinere materială.
25
26

Ion Şpac. Pagini de istorie a presei periodice basarabene. Chişinău, 2010, p. 17.
Sergiu Păduraru // Raza, nr.87, 1932, 9-16 octombrie.
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Cea mai elocventă discuţie polemică despre soarta de mai departe a publicaţiilor cu profil clerical este cea inserată în paginile ziarului „Raza”, în numerele din
octombrie-noiembrie 1932. Principalii oponenţi au fost preoţii Serghie Păduraru şi
Alexandru Scvoznicov. Preotul Serghie Păduraru, semnatarul unui amplu articol
din paginile ziarului „Raza”, consideră inoportună transformarea „Luminătorului”
dintr-o revistă de frunte a clerului şi a enoriaşilor basarabeni într-o revistă locală a
Eparhiei Chişinăului. Se mai sugerează ideea că tendinţele publicaţiei de a cultiva
limba, de a atinge nivelul limbii literare româneşti ar fi fost un motiv al scăderii
popularităţii revistei prin înstrăinarea cititorului simplu de la ţară, care nu înţelege
alt grai decât cel strămoşesc. „În al doilea rând, problemele tratate nu mai sunt
puse aşa de simplu ca atunci, cu scop de popularizare, ci se pun probleme grele de
conceput pentru oamenii fără pregătire teologică specială. …Trebuie să recunoaştem că pentru popor se lucrează mult mai puţin în comparaţie cu ceea ce se face
pentru clerici.”27 Aşadar, autorul sesizeaza o tendinţă alarmantă în evoluţia presei
cu profil clerical, şi anume, îngustarea accesului cititorilor neiniţiaţi la mesajul
publicaţiilor clericale. Slujitorii Bisericii beneficiau de mai multe publicaţii, în
timp ce mirenii, după schimbările survenite în revista „Luminătorul”, rămâneau
fără unica publicaţie clericală accesibilă. Propunerea preotului Păduraru privind
soarta de mai departe a „Luminătorului”, la care subscria o bună parte a clerului
basarabean, ţinea de modificarea statutului acestuia: „Luminătorul” să fie despărţit
de partea oficială ce îi imprimă un caracter de revistă eparhială locală şi să rămână
revistă de cultură generală pentru toţi credincioşii şi clerul Basarabiei. Partea oficială putea fi înlocuită cu o cronică detaliată despre lucrurile petrecute şi cele ce
interesează clerul întregii Basarabii. „Luminătorul” trebuia, în viziunea autorului,
să se unească cu proaspăt-înfiinţatul „Misionarul” într-o singură revistă oficială,
dar „păstrându-şi identitatea”. Pentru cazul că nu se va realiza această unire, cel
puţin „Luminătorul” trebuie „dezbrăcat de caracterul său local.”28 Dar o altă parte
a slujitorilor bisericii, partizani ai ideii unei prese religioase diverse, consecvente,
durabile, care să promoveze viguros mesajul creştin, a ripostat prompt (prin luările
de atitudine exprimate clar de către preotul Alexandru Scvoznicov şi Arhimandritul I.Scriban) la propunerile de suprimare sau comasare a publicaţiilor cu profil
clerical, declanşând în aşa fel adevărate polemici în paginile publicaţiilor „Raza”,
„Misionarul” şi „Viaţa Basarabiei”29.
Dar cum se prezenta situaţia presei religioase în Basarabia în acel moment?
În deceniul IV clerul din Mitropolia Basarabiei avea la dispoziţia sa 4-5 reviste
religioase şi anume: „Biserica Ortodoxă Română” – revista Sf. Sinod, editată la
Bucureşti, „Luminătorul”, vechea revistă a clerului întregii Basarabii, „Misionarul”, revista misiei ortodoxe române de sub paternitatea Secţiei culturale Chişinău,
„Revista Societăţii Istorico-Arheologice”, iar pentru unele parohii şi revista „ArhiIbidem
Raza, 1930, nr. 10; nr. 15; 1932, nr. 87, nr. 91. Viaţa Basarabiei, 1936, nr. 1080.
29
Sergiu Păduraru // Raza, nr. 87, 1932, 9-16 octombrie.
27
28
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vele Basarabiei”, plus buletinele eparhiale editate în eparhiile Hotinului şi Cetăţii
Albe–Ismailului. Invocând multitudinea publicaţiilor şi costul lor, preotul Păduraru
propune Onoratului Congres al Uniunii Clericilor „un mic plan de simplificare”. În
acest plan nu poate fi acceptată decât o singură revistă oficială obligatorie, „restul
să nu se trimită decât celor ce le vor cere pe contul lor propriu şi nicidecum pe
cel al Bisericii.”30 Pentru realizarea acestui plan revista oficială trebuia să rămână
„Luminătorul”, dar îmbogăţită cu o rubrică specială – cea misionară. Autorul a
avut aceeaşi propunere încă la 1929, când a considerat inoportună crearea unei noi
reviste cu profil religios. Era vorba, bineînţeles, de revista „Misionarul”. Opinia
preotului Păduraru este combătută cu un şir de argumente greu de respins de către
colaboratorul de frunte al „Misionarului”, preotul Al. Scvoznicov, în articolul „Hai,
să desfiinţăm”, publicat în „Raza” din noiembrie 1932.
Pentru a explica situaţia şi a convinge clerul asupra modalităţilor de soluţionare a ei, autorul face o comparaţie cu situaţia confesiunilor din alte ţări, care
beneficiază de mult mai multe publicaţii: „Biserica Ortodoxă din Polonia cu vreo
5 milioane de credincioşi (numai de 2 ori mai mult ca la noi în Basarabia) are vreo
5 reviste. Biserica Ortodoxă din Finlanda cu 60.000 credincioşi (ortodocşi – n.n.)
are 2 reviste lunare. …Sunt prieten cu un preot catolic. Or, acesta primeşte peste
20 de reviste! Unele pe cont propriu, altele pe bani bisericeşti.” 31 În continuare
autorul se referă şi la situaţia presei editată de secte: „Dar stiţi Dvs., câte reviste
primeşre fiecare comunitate baptistă, fiecare predicator al lor (neplătiţi de stat)?
Ori cu ceea ce avem, noi încă suntem la coadă!”32 Aşadar, o parte a clerului prin
expunerea preotului Alexandru Scvoznicov consideră oportună menţinerea ambelor reviste cu profil religios, chiar cu preţul unor sacrificii suplimentare din partea
slujitorilor Bisericii. „Eu cred că ambele reviste trebuie să-şi continue existenţa:
„Luminătorul” pentru articole de cultură generală, „Misionarul” pentru combaterea
sectelor şi ateismului şi pentru menţinerea legăturilor duhovniceşti cu mânuitorii
de condei din străinătate.”33 Autorul este categoric: nu vrea să accepte nici „umbră
de rivalitate” între cele două publicaţii, nu admite nicio aluzie la înglobarea lor.
Mesajul său este axat pe coeziunea slujitorilor cultului şi pe cumularea eforturilor
clerului şi enoriaşilor pentru prosperarea presei religioase. Numai aşa se va contracara influenţa nocivă a publicaţiilor sectare şi ateiste asupra Bisericii Ortodoxe
Româneşti. „O jertfă în acest scop reclamă o mică strâmtorare vremelnică, dar ea
aduce în viitor rod duhovnicesc însutit!”34 „Misionarul” să stea statornic în lucrul
lui. Să nu slăbească niciun palmac în strădania lui” – susţine categoric şi arh. Iulian
Scriban în materialul „Roadele unui articol”.35 Este evident, deci, că şi în deceniul
Al. Scvoznicov. Hai, să desfiinţăm // Raza, nr. 91, 1932, 7-15 noiembrie.
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Raza, 1932, nr. 94.
35
Misionarul, 1929, nr.1.
30
31
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IV problema presei cu profil religios din Basarabia mai figura pe ordinea de zi a
congreselor şi adunărilor eparhiale, negăsindu-şi o soluţionare conformă cu opiniile tuturor clericilor basarabeni. Dar în pofida deficienţelor menţionate, revista
„Luminătorul” rămâne publicaţia periodică cu pondere deosebită în procesul de
constituire şi de consolidare a presei naţionale, deţinând întâietatea prin statutul său
de publicaţie stabilă cu apariţia îndelungată pe parcursul a mai bine de trei decenii.
Dramaticul an 1940 aduce o altă sincopă în regularitatea constantă cu care
se edita „Luminătorul”. Evenimentele din iunie au provocat sistarea activităţilor,
revista reluându-şi apariţia în 1941 la Chişinău. Redactor al publicaţiei este în continuare Constantin Popovici (din 1908 până în 1943, anul trecerii în nefiinţă), susţinut periodic de arhiepiscopul Gurie, profesorul Constantin Tomescu sau un comitet
de redacţie. Ultimul număr e datat cu iunie 1944.
Mitropolitul Gurie şi-a impus din nou imaginea prin fondarea altei reviste
cu profil religios – „Misionarul”. Prima revistă cu caracter misionar din România
a apărut lunar la Chişinău până în 1943, cu întrerupere în anul de ocupaţie 19401941. Prefaţa „Cunoaşteţi adevărul” a fost semnată de către Î.P.S.S. Gurie, care
preciza că scopul revistei este de a da explicaţii şi îndrumări enoriaşilor pentru ca
aceştia să nu se abată de la viaţa spirituală a ortodoxiei. Î.P.S.S. a fost unul dintre
cei mai activi colaboratori ai revistei „Misionarul”, publicând, cu regularitate, omilii, studii istorice, traduceri din lucrările teologilor ruşi ş.a. Revista a fost difuzată
în toate eparhiile României şi în mai multe centre ortodoxe din străinatate. Ea s-a
bucurat de înalte preţuiri graţie „conţinutului său echilibrat, conceput armonios, în
care textele de apologetică alternau cu articole de metodică privitoare la combaterea concepţiilor eterodoxe, îndeosebi ale celor sectare”36
Activitatea misionară a mitropolitului a avut consecinţe benefice nu numai
asupra vieţii religioase din Basarabia, dar şi asupra întregii Patriarhii. În ţară s-au
ţinut trei congrese misionare, primul desfăşurîndu-se la Arad, în perioada 25-28
octombrie 1928. Prezenţa mitropolitului Gurie, care, în tinereţe fusese misionar
eparhial, avea să se situeze în centrul atenţiei, atât prin faptul că era singurul dintre
mitropoliţii ţării participant la congres, cât şi prin alesele sale discursuri. Al doilea
congres al misionarilor ortodocşi s-a ţinut la Chişinău, în octombrie 1929, iar al
treilea în 1930, la Cernăuţi – ambele cu participarea Î.P.S.S. Gurie. Preasfinţia Sa a
practicat constant şi un misionarism în rândurile tineretului, vizitând periodic şcolile, observând cum decurgea procesul de instruire şi educaţie religioasă a elevilor
şi oferindu-le profesorilor indicaţii privind metodica predării religiei în şcoli. De
remarcat că tot el a fost şi printre primii autori autohtoni de manuale de religie. Tot
graţie eforturilor materiale şi spirituale ale mitropolitului Gurie în 1928 a apărut
revista studenţilor de la Facultatea de Teologie intitulată „Studentul”.
Concluzii. Aşadar, apariţia „Luminătorului” ca revistă lunară, cu difuzare în
întreaga provincie basarabeană, chiar şi peste Nistru, a fost un fapt cultural de mare
însemnătate. Dintre publicaţiile periodice cu caracter religios, segment reprezenta36

Boris Buzilă, op.cit.
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tiv al presei interbelice, revista „Luminătorul” înregistrează noi dimensiuni, demne
de remarcat, precum continuitatea (1908-1944), intransigenţa în lupta cu elementele destabilizatoare şi distructive pentru biserica naţională, perseverenţa obiectivelor
constructive, abordarea multiaspectuală a problemelor ce ţin de confesiune, valori
naţionale, tradiţii etc. Pe tot parcursul acestor 36 ani, 1908-1944, învingând restricţii de tot felul, prima revistă în limba maternă din Basarabia, cu regularitate şi responsabilitate, a pus la dispoziţia credincioşilor şi a feţelor bisericeşti mii şi mii de
materiale: studii, articole, documente, predici şi chiar poezii religioase de o valoare
incontestabilă. În perioada celei de-a doua conflagraţii mondiale, timp de aproape
patru ani (septembrie 1941-martie 1944), Basarabia s-a aflat din nou în componenţa
României, ceea ce a favorizat revigorarea sub multiple aspecte, între care şi refacerea sistemelor de instruire, culturale, astfel că reînceperea activităţii publicaţiilor
periodice româneşti era iminentă. Revistele clericale „Luminătorul” şi „Misionarul” au fost printre primele care şi-au revenit din şocul provocat de ultimatumul sovietic din 28 iunie 1940 şi şi-au reluat apariţia periodică obişnuită. Alte importante
publicaţii de expresie românească din Basarabia din anii 1941-1944 au fost ziarele
„Basarabia”, „Raza„, „Cuvânt Moldovenesc”, „Glasul Nistrului”; revista literară
„Viaţa Basarabiei„ şi ziarul de propagandă culturală „Basarabia literară”.
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MONITORIZAREA POLIŢIENEASCĂ
A EMIGRĂRII BASARABENILOR ÎN AMERICA,
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
Summary
Bessarsabians’s emigration to America has taken place before and after The Greater
Union. However, it was not a mass migration, because the Bessarabian peasants wanted
to remain at their birthplaces.
During the 1920s, the migration wave has grown. The destinations were Latin America
countries (Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay) but also Canada. Their departure
was determined by wish of having more lands and a better life, but also by the migration propaganda. They have sold in haste their properties in order to emigrate. Then,
after they arrived to their destinations, were profoundly disappointed, and come back
to Romania asking for help to the authorities.
This situation was attentively followed by the police authority because those situations
had several repercussions (depopulation, swindles etc.).
Keywords: emigration, Bessarabia, Latin America, Security.
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migrarea basarabenilor din provincie, a avut loc atât până la Marea Unire, cât şi după. La început, locuitorii Basarabiei, în special agricultori,
plecau în Rusia, iar după 1918, în alte zone ale României sau în străinătate. Fenomenul nu a fost unul de masă, ţăranul basarabean fiind strâns legat sufleteşte de
locurile unde s-a născut.1
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Emigranţii români din perioada interbelică nu erau originari numai din Basarabia, ci şi din
alte provincii ale României. Vezi în acest sens un studiu recent: Iuliana Neagoş, Emigraţia
românilor din sudul Transilvaniei în nordul Americii la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec.
XX: studiu de caz – sat Viştea de Sus, judeţul Braşov. Teză de doctorat. Coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Gh. Sbârnă. Universitatea „Valahia” din Târgoviste. Târgovişte, 2016,
219 p.
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La mijlocul anilor ’20, fluxul emigranţilor din Basarabia a crescut.2 Destinaţiile erau, cu precădere, ţările Americii Latine (Brazilia, Argentina, Uruguay,
Paraguay), dar şi Canada. Ceea ce îi determina pe basarabeni (români, ruşi, bulgari,
ucraineni, germani) să plece era, în primul rând, dorinţa pentru mai mult pământ
şi o viaţă mai bună, iar propaganda, care îndemna la asta, îşi făcea efectul. Atraşi
de promisiuni, îşi vindeau în grabă toate averile, pentru a acumula bani pentru acte
şi transportul peste Oceanul Atlantic. Mulţi dintre ei, ajunşi la destinaţie, au găsit
acolo cu totul altceva, decât li s-a promis, şi profund dezamăgiţi, au revenit acasă,
în România, săraci şi epuizaţi, cerând ajutor autorităţilor.
Această problemă a fost urmărită cu atenţie de către autorităţi, prin intermediul organelor poliţieneşti, deoarece avea mai multe aspecte care afectau interesele
statului, dar şi ale cetăţenilor (depopulare, escrocherii etc.).
Transportul emigranţilor se făcea de către companiile de navigaţie străine, care
aveau pe atunci opt sucursale în Chişinău.3 Până în anul 1926, acestea s-au bucurat
de un număr mare de clienţi din Basarabia. Dar, în urma măsurilor luate de guvern,4
numărul de călători a scăzut. La începutul anului 1927, cei care continuau să emigreze erau germanii din sudul Basarabiei (după cum sublinia un document din epocă,
emigrarea germanilor era „endemică în această provincie”). Motivele erau:
– insuficienţa pământului. Germanii erau agricultori şi aveau familii numeroase. Odată cu creşterea numărului populaţiei suprafeţele agricole au devenit insuficiente, iar mulţi nu-şi mai găseau un loc de muncă în agricultură. Până la Marea
Unire această problemă era rezolvată prin emigrarea germanilor din sudul Basarabiei în regiunile estice ale Mării Negre.
– dorinţa de reîntregire a familiilor. Mulţi plecau în statele americane, fiind
chemaţi de rudele lor.
De subliniat este că emigrarea germanilor din Basarabia în America s-a menţinut la aceleaşi cote, începând de la Marea Unire şi până la sfârşitul anilor ’20 – în
medie de 68,3% din totalul emigrărilor din Basarabia, cu o creştere la 71% în anii
de secetă (1923, 1924, 1925) şi o uşoară scădere, de 65%, în anul 1927.
Deşi la început se credea că aceste companii de navigaţie străine fac propagandă pentru emigrare (asemenea cazuri au fost puţine), cercetările au arătat că,
Despre cauzele, amploarea şi efectele emigrării din Basarabia interbelică, vezi: Nicolae Enciu,
Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940. I – Populaţia Basarabiei
interbelice. Aspecte demografice. Ed. Lexicon-Prim, Chişinău, 2013, pp. 255-260.
3
1. Hamburg-Südamericanische-Dampf-Schiffahrts-Ghesellsccaft din str. General Broşteanu nr. 56; 2. Tranzit din str. Şmidt nr. 84; 3. Lloidul Regal Olandez din str. Mihai Viteazu
nr. 55; 4. Atlanta din str. Şmidt nr. 86; 5. Hamburg America Line din str. Mihai Viteazu
nr. 65; 6. Chargeis Reunis Georges Galanter din str. Mihai Viteazu nr. 41; 7. Gattorno din
str. Puşchin nr. 34; 8. Nord Deutsche Lloyd din str. Şmidt nr. 117 (Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în continuare se va cita A.N.R.M., Fond 680, inv. 1, dosar 3464, fila 9).
4
La 11 aprilie 1925 a fost adoptată Legea nr. 1.206 pentru reglementarea migraţiunilor, ale
cărei prevederi sunt prezentate la finalul acestui studiu.
2
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propagandiştii care cutreierau satele basarabene în acest scop nu aveau legătură cu
ele, ci acţionau în interesul persoanelor care procurau acte de emigrare în schimbul
unor sume de bani. Aceste activităţi erau interzise prin Legea pentru reglementarea
migraţiunilor nr. 1.206 din 11 aprilie 19255 şi persoanele care făceau propagandă
pentru emigrare erau diferite instanţelor judecătoreşti.
Condiţiile în care plecau emigranţii, erau stabilite de contractele dintre ei şi
companiile de navigaţie. Spre exemplu, în timpul emigrărilor în masă din anii 19231925, cheltuielile de transport ale emigranţilor erau suportate de către fermierii brazilieni. Dar, odată ajunşi în Brazilia, trebuiau să muncească pe plantaţiile fermierului
respectiv, pentru a-şi achita datoria de transport. Din anul 1927, acest sistem nu s-a
mai practicat, emigranţii urmând să dovedească că dispun de mijloace financiare suficiente pentru a ajunge în noua patrie şi pentru a procura acolo pământ.6
La 20 decembrie 1927, agentul nr. 5 al Siguranţei raporta din Tarutino în privinţa indivizilor care cutreierau satele germane, în vederea recrutării persoanelor pentru emigrarea în Canada. El a semnalat cinci persoane, ale unor agenţii din Chişinău,
care au mers prin mai multe localităţi germane din judeţul Cetatea Albă (Cleaşniţa,
Borodino, Berezino) şi au luat acte de la mai mulţi germani, în vederea aranjării plecării lor în America. Pentru perfectarea actelor, transport etc., era percepută suma de
28.000 de lei pentru un adult, 14.000 de lei pentru un copil cu vârsta de până la 10
ani şi gratis pentru copiii cu vârsta de până la un an de zile. Unii dintre doritorii de a
emigra deja îşi vânduseră avutul pentru a putea plăti costurile de drum.7
Unii dintre cei care au emigrat în America, nu au suportat condiţiile de acolo
şi s-au reîntors acasă. Organele poliţieneşti ţineau o evidenţă a celor reîntorşi şi
trebuiau să raporteze periodic despre situaţia repatrierilor. Aşa, la sfârşitul lunii
decembrie 1927, Brigada de Siguranţă Vâlcov raporta că, „în acest sector, până în
timpul de faţă, nu s-a înapoiat nici un român din America”; de asemenea, se aducea
la cunoştinţă că, „din acest sector, nu avem nici o persoană plecată în America”.8
Acelaşi răspuns negativ a fost dat şi de către Brigăzile de Siguranţă Soroca9 şi
Chilia Nouă.10 La 3 ianuarie 1928, Inspectoratul General de Siguranţă al Basarabiei aducea la cunoştinţă că, în Basarabia s-au reîntors din Brazilia 16 familii (60
de persoane), originare din judeţele Tighina, Cahul şi Cetatea Albă.11 Brigada de
Siguranţă Cahul a raportat la 9 martie 1928 că în raza sa de activitate au fost atestate 196 de familii de emigranţi (în jur de 690 de persoane) revenite din Brazilia.
Ei erau foarte mulţumiţi că au reuşit să înfrunte „mizeriile ce le-au întâmpinat în
America” şi au revenit cu bine acasă, unde „fiecare în parte s-a apucat de agriculMonitorul Oficial al României, nr. 92, 29 aprilie 1925.
A.N.R.M., Fond 680, inv. 1, dosar 3464, filele 9-11.
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tură”. Ei au plecat în Brazilia în anii 1925-1926 şi s-au reîntors în Basarabia în anii
1927-1928.12 La 3  mai 1928, Brigada de Siguranţă Ismail a informat că au fost
identificate trei persoane care au plecat din jud. Ismail în America şi s-au reîntors
în Basarabia. În urma informării asupra lor, s-a stabilit că, „nu planează asupra lor
nici o suspiciune”.13
La 26 martie 1928, agentul Cocoşanu al Siguranţei aducea la cunoştinţă că,
aflându-se în trecere prin Străşeni, a văzut în gară un vagon „plin cu găgăuzi”, care
în urmă cu doi ani au plecat în Brazilia, după ce şi-au vândut averile, iar acolo
„rămânând muritori de foame” s-au reîntors în ţară. Unul dintre emigranţi, care
a trăit în Sao Paulo, „povestea cu lacrimi în ochi” despre situaţia în care a ajuns
şi era revoltat că autorităţile statului nu iau măsuri împotriva agenţilor care fac
propagandă prin satele Basarabiei, în favoarea emigrării în America. El spunea că
propagandiştii le spun basarabenilor că „în Brazilia se dă câte 100 [de] hectare
[de] pământ şi multe alte ajutoare”, dar „toate sunt minciuni”. Oraşele din Brazilia
„sunt ticsite de lucrători care se plimbă fără lucru”. Mai „mulţi bulgari şi găgăuzi”
din acest lot de repatriaţi, susţineau că i-au dat agentului consular român de la Sao
Paulo bani pentru perfectarea actelor de repatriere, transport spre România etc., dar
acela a dispărut cu suma de 300.000 de lei. Păgubiţii au trebuit să mai rămână în
Brazilia, pentru a munci şi aduna bani de drum. Agentul propunea o cercetare mai
amănunţită a acestor repatriaţi, de la care se puteau obţine „multe informaţiuni de
mare valoare pentru statul nostru”.14
Au fost mai multe cazuri, în care repatriaţii ajunşi la Chişinău, săraci şi epuizaţi de muncă, şi de drumul din America, le cereau autorităţilor să fie ajutaţi să
ajungă la baştină şi autorităţile le acordau sprijinul solicitat.15
Măsuri pentru combaterea activităţii propagandistice au fost luate de către
autorităţi. În unele cazuri s-a acţionat prompt, iar în altele foarte slab. Agentul nr. 5
al Siguranţei aducea la cunoştinţă, în ziua de 22 mai 1928, că în comunele germane
din sudul Basarabiei au sosit doi funcţionari de la Ministerul Muncii, pentru anchetarea avocaţilor şi persoanelor care se ocupau de perfectarea actelor pentru emigrare (potrivit Legii pentru reglementarea migraţiunilor 1925, asemenea acţiuni putea
desfăşura numai Ministerul Muncii).16
Organele Siguranţei cercetau orice ilegalitate, ce ţinea de competenţele lor,
semnalată în cazul emigrărilor. Spre exemplu, în iunie 1928, a fost cercetat un tânăr
de 26 de ani din com. Mămăliga, jud. Hotin, care, având o situaţie economică grea,
şi-a vândut pământul (1,5 hectare), moştenit de la părinţi, şi cu banii obţinuţi şi-a
propus să plece în Uruguay, unde să muncească, să facă bani, ca apoi să revină în
comuna sa şi să-şi cumpere mai mult pământ. În America de Sud urma să meargă
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prin Agenţia de Transport Americană din Cernăuţi, care, în afara banilor (23.500 de
lei), i-a cerut numai buletinul de identitate pentru organizarea călătoriei. Serviciul
Special de Siguranţă Hotin şi Inspectoratul General de Siguranţă al Bucovinei au
fost sesizate asupra acestui fapt şi au demarat o anchetă pentru a stabili dacă era
vorba despre o înşelăciune din partea Agenţiei sau despre o tentativă de procurare a
unui paşaport fals sau adevărat (dar pe căi ilegale), deoarece paşaportul cu viza de
emigrare nu putea fi obţinut numai pe baza buletinului de identitate. A fost cercetat
proprietarul agenţiei, care a declarat că, nu a vrut să-i obţină paşaport tânărului solicitant şi nici nu a luat de la el avansul de 5.000 de lei, aşa precum se pretindea.17
La 28 august 1928, ziarul „Бессарабское Слово” (Cuvânt Basarabean) a
publicat articolul întitulat „Iarăşi emigrarea în America de Sud”, în care era relatat un caz de înşelăciune a unor doritori să emigreze. În articol se spunea că la
procuratura Lăpuşna a venit un ţăran din jud. Tighina, care, în numele unui grup
de ţărani, a depus o plângere împotriva „cunoscutului avocat” „G.” din Tighina.
Avocatul, profitând de situaţia că mulţi ţărani, care au avut de suferit de pe urma
secetei, şi-au vândut averile şi doreau să emigreze în America, şi-a deschis un birou
în Tighina pentru procurarea paşapoartelor de emigrare. El a luat de la ţărani sume
mari de bani, dar în schimb nu le-a prestat nici un serviciu. Dovada încasării sumelor de bani de către avocat erau chitanţele anexate la plângerea depusă. După cum
anunţa ziarul, cercetările erau în curs şi „sunt aşteptate descoperiri senzaţionale”.18
Brigada de Siguranţă Tighina a investigat cazul şi la 8 octombrie 1928 a raportat
că în Tighina „nu s-a deschis până în prezent nici un birou pentru procurare de acte
persoanelor ce vor să emigreze în Brazilia”. Avocatul „G.” ar fi din Chişinău, fiind
vorba de „unul din[tre] aceşti doi: Grinfeld sau Goldenberg, strada Chievului 42,
care în anul 1926 s-a ocupat cu asemenea afaceri în mod intens”.19
Presa, mai ales cea de limbă rusă, critica emigrările basarabenilor în America, pe care le considera o consecinţă a dificilei situaţii social-economice din Basarabia. Aşa, ziarul „Бессарабское Слово” (Cuvânt Basarabean) din 29 august 1928
menţiona că „unul din cele mai groaznice semne ale sărăcirii economice a satului
este emigrarea ţăranilor în America. Ea este dovada incontestabilă că ţăranul şi-a
epuizat toate eforturile, şi-a pierdut definitiv speranţa într-un viitor mai bun”. Ţăranul, scria ziarul, este un element conservator în corpul social al statului şi numai un
motiv întemeiat, o necesitate absolută şi pierderea totală a speranţei îl pot face să-şi
caute fericirea în alte ţări. Autorul articolului scria că „emigrarea în masă a ţăranilor
basarabeni, cu 3-4 ani în urmă, în care se strămutau sate întregi în îndepărtata Americă, chiar a fost indiciul disperării care a venit”. Principalele cauze, identificate de
ziar erau secetele care s-au repetat câţiva ani la rând şi recoltele slabe, şi respectiv,
sărăcirea zonelor rurale. Acest proces de migrare în masă a durat 2-3 ani, până când
s-au auzit din America vocile disperate ale ţăranilor basarabeni, sărăciţi, epuizaţi
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de muncă şi total disperaţi. La scurt timp după asta, a început fluxul repatrierilor.
Ziarul sublinia că, dacă şi după această tragică experienţă continuă să existe doritori
de a emigra, atunci situaţia economică din Basarabia nu s-a schimbat cu nimic. Evident că, scrie autorul, guvernului român nu-i place să-i vorbeşti despre recolta slabă
şi foametea din Basarabia; el este gata să se împrumute pentru a rezolva această
problemă, însă, după cum susţine, zvonurile despre situaţia deplorabilă din Basarabia reduc şansele pentru accesarea acelor împrumuturi. Autorul se întreba: „Dar ar
fi posibil să-i ascunzi de privirea Europei, pe acele sute şi mii de ţărani basarabeni,
care peste câteva luni vor aglomera porturile europene în aşteptarea vaporului, care
îi va duce în fericita Americă?”. În încheiere, autorul scria că nu există nici o justificare pentru guvernul liberal, faţă de poziţia sa pasivă în această problemă.20
După publicarea acestui articol în presă, coincidenţă sau nu, Comandamentul Militar al Basarabiei i-a cerut, în aceeaşi zi de 29 august 1928, Inspectoratului
General de Siguranţă al Basarabiei, să urmărească problema emigrărilor. În această
adresă se spunea că, potrivit informaţiilor existente, în Basarabia şi, în special în
jud. Tighina şi judeţele din sudul provinciei, a reînceput o intensă acţiune de propagandă, pentru a-i convinge pe ţăranii basarabeni să emigreze, iar unii ţărani erau
deja pregătiţi de plecare. Era evidenţiat că acţiunea de propagandă era mult ajutată
de situaţia materială precară a ţăranilor, la care s-a ajuns din cauza secetelor din ultimii ani. Comandamentul Militar al Basarabiei solicita ca organele Siguranţei să-i
urmărească pe toţi cei care desfăşurau propagandă pentru emigrare şi, în special, pe
străinii care aveau autorizaţie de circulaţie.21 Chiar şi fără această adresă, Siguranţa
urmărea problema emigrărilor, doar că acum, trebuia să-i aducă la cunoştinţă cazurile de propagandă descoperite şi Comandamentului Militar.
La 31 august 1928, a urmat ordinul Inspectoratului General de Siguranţă
al Basarabiei adresat subdiviziunilor sale din Bolgrad, Cetatea Albă, Vâlcov, Tătărăşti, Ismail, Tighina şi Bălţi,22 în care se spunea că, „în ultimul timp, agenţi ai
societăţilor de emigrare cutreieră localităţile bântuite de secetă din Basarabia, îndemnând populaţia să emigreze în America”. Această activitate urma să fie supravegheată, „reprimând orice încercare de propagandă în acest sens” şi semnalând
eventualele pregătiri de emigrare ale locuitorilor.23
Pe parcursul lunilor septembrie-noiembrie 1928, brigăzile de Siguranţă din
Basarabia au raportat despre situaţia privind propaganda în favoarea emigrării.
Brigada de Siguranţă Călăraşi a comunicat că în sectorul ei de activitate nu au
fost identificaţi agenţi care să facă propagandă pentru emigrare.24 Acelaşi răspuns
Ibidem, filele 45-46.
Ibidem, fila 47.
22
Ibidem, fila 47 verso.
23
Pe verso la ordinul primit de către fiecare subdiviziune era notat: „Citit şi explicat de noi
agenţilor prezenţi la raportul de azi din 1 Sept.[embrie] 1928. Şeful Biroului de Inform.
[aţii]”. Urmau semnăturile agenţilor respectivi, sub „Luat la cunoştinţă”.
24
Ibidem, fila 54.
20
21

188

(„nu s-a constatat nici un caz de propagandă în acest judeţ”) l-a avut şi Brigada
de Siguranţă Bolgrad, dar care a precizat că, în com. Borodino şi Culevca, jud.
Cetatea Albă, erau mai multe familii germane, care aveau actele pregătite pentru
emigrare, iar unele deja plecaseră. Cauza emigrării lor, „după informaţiunile”
procurate, era „efectul propagandei agenţilor ce cutreieră acel judeţ”.25 Agenţi
de emigrare nu au fost identificaţi nici de către Brigăzile de Siguranţă Cetatea
Albă,26 Tighina,27 Tătărăşti,28 Ismail („nici un fel de manifestare sau pregătire
pentru emigrare în America”),29 Bălţi,30 iar Brigada de Siguranţă Soroca aducea
la cunoştinţă că în Soroca era aşteptată sosirea unui agent de emigrare din America.31 Venirea unor asemenea agenţi, potrivit Direcţiunii Poliţiei şi Siguranţei Generale, era permisă, dar numai pentru organizarea transporturilor, fiindu-le interzis să facă propagandă în favoarea emigrării.32 La începutul lunii octombrie 1928,
în urma executării aceluiaşi ordin, de identificare a agenţilor de propagandă în
favoarea emigrării în America, Brigada de Siguranţă Vâlcov raporta că, după cele
mai „intense şi discrete investigaţiuni”, nu au fost identificaţi asemenea agenţi.
Era subliniat faptul că, „În acest sector, deşi este secetă, totuşi ţăranii îşi văd de
treburile lor, iar spiritele sunt liniştite, însă parte din populaţia cu totul nevoiaşă,
pleacă în vechiul regat după existenţă”.33
La 2 noiembrie 1928, Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale i-a trimis
Inspectoratului General de Siguranţă al Basarabiei raportul Legaţiei României din
Rio de Janeiro (vezi documentul din anexă), cu ordinul pentru poliţiile punctelor
de frontieră, de a comunica intrarea în ţară a repatriaţilor din America, în vederea
supravegherii lor,34 deoarece „Cei mai mulţi sunt infiltraţi de doctrine bolşevice şi
antiromâneşti, încât întoarcerea lor ar însemna o serioasă primejdie pentru propaganda subversivă”.35
La 15 martie 1929, „Бессарабское Слово” (Cuvânt Basarabean) a publicat
un articol intitulat „15.000 de ţărani sunt gata să emigreze în Franţa”, în care se
spunea că Prefectura oraşului Chişinău a primit cereri de la 15.000 de ţărani, care
ar dori să plece în Franţa la munci agricole. Cei înscrişi erau în aşteptarea avizului
guvernului pentru plecare. Majoritatea lor erau „ţărani înfometaţi, care, din disperare, sunt gata să plece oriunde, deoarece nu văd niciun ajutor din partea guvernului”.
Autorul articolului sublinia că, având în vedere revolta opiniei publice româneşti
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faţă de această „emigrare artificială”, guvernul probabil va renunţa la această „absurdă şi periculoasă intenţie”. Îşi exprima speranţa că nu se va ajunge la crearea
unei noi „Brazilii” şi ţăranul basarabean nu se va transforma într-un sclav alb.36
Informaţia publicată în ziar a fost verificată de agentul nr. 217 al Siguranţei, care la 22 martie 1929 raporta că ştirea este parţial adevărată. Ministerul
Muncii a trimis o circulară prefecturilor de judeţ, prin care comunica că sunt
necesari muncitori agricoli în Franţa şi cine doreşte să se înscrie pentru asta la
prefectura respectivă. Numărul celor înscrişi la prefectura judeţului Lăpuşna era
de 1.200 de ţărani şi nu 15.000, după cum s-a scris în ziar. Lista a fost trimisă
Ministerului Muncii „şi de acolo s-a primit ordin ca să [se] mai îngădui[e] cu
eliberarea paşapoartelor până la noi ordine”37.
Tot în luna martie 1929, în data de 18, un alt articol referitor la emigrări a
apărut în ziarul „Dimineaţa”, nr. 7.996, în care era semnalat faptul că „a început
o nouă şi vie propagandă la sate pentru emigrări în America”. De către agenţii de
propagandă, ţăranilor li se făceau „promisiuni cereşti în Canada”. Mulţi cădeau
victime şi „îşi vând avutul pe nimic şi îşi cheltuiesc ce brumă de avere mai au pentru formalităţi şi acte de emigrare”. Ziarul trăgea un semnal de alarmă şi le cerea
autorităţilor „să se ia grabnice măsuri de reprimare” a propagandei.38
La sfârşitul lunii martie 1929, organele centrale ale Siguranţei din Basarabia
deţineau informaţia că aproximativ 40 de locuitori din comunele Drăsliceni şi Băcioi, jud. Lăpuşna, erau pregătiţi să emigreze în Franţa şi în Canada. Şi-au vândut
casele şi pământurile şi aveau pregătite actele pentru emigrare. Au fost convinşi să
plece de către primarii din acele comune, care „cu multă insistenţă îi îndeamnă pe
toţi să plece cât mai mulţi, întrucât [acolo] vor fi mai bine plătiţi”. Primarii respectivi erau în legătură „cu un oarecare individ” din Chişinău, „a cărui identitate până
în prezent nu i-am putut-o stabili”, care se ocupa de organizarea emigrărilor şi la
care erau trimişi ţăranii decişi să emigreze. Siguranţa considera că „acest individ
[i-]a însărcinat special pe aceşti primari, ca să[-i] convingă pe oameni, de a-şi vinde
averile şi a pleca”. Alţi 40 de basarabeni din comuna Cobusca Veche, jud. Tighina,
aşteptau să plece în Franţa.39 În legătură cu aceste informaţii, Siguranţa din Tighina
era rugată să raporteze despre situaţia propagandei pentru emigrare, care se făcea în
judeţ,40 iar Compania de Jandarmi Lăpuşna să ofere informaţii asupra „afacerii emigrărilor” din comunele Drăsliceni şi Băcioi.41 La 3 iunie 1929, în urma cercetărilor
efectuate, Brigada de Siguranţă Tighina a raportat că „până în prezent, asemenea
propagandişti nu s-a[u] semnalat în circumscripţia noastră şi nici un locuitor din
comuna Cobusca Veche n-a emigrat”.42
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În data de 31 martie 1929, în ziarul „Universul”, nr. 75, a fost publicat un
mic articol, intitulat „Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n ţara mea!”, în care se
relata că, în urmă cu 3-4 ani, „nişte agenţi străini” au cutreierat sudul Basarabiei,
îndemnându-i pe ţărani să emigreze în America, unde „se câştigă uşor mulţi bani,
fără multă muncă”. Mulţi basarabeni, „dornici să se îmbogăţească uşor şi repede”,
după ce şi-au vândut tot avutul au plecat peste Ocean, cu destinaţia Brazilia. Dar,
„de câteva luni”, în fiecare zi „se înapoiază între 50-80 familii, în cea mai neagră
mizerie, blestemând ceasul când au semnat contractul de plecare din ţara românească”. Neavând vize de intrare în România, erau ţinuţi la frontieră „zile întregi”, până
când obţineau permisiunea de intrare în ţară.43
Aceeaşi situaţie deplorabilă a repatriaţilor era prezentată şi de ziarul „Dimineaţa”, nr. 8.317, din 13 februarie 1930. În articolul intitulat „Emigranţi întorşi din
Brazilia” se spunea că, în Chişinău au ajuns „mai mulţi săteni cari s-au întors din
Brazilia”, unde au emigrat în anul 1924. „Nenorociţii au ajuns într-un hal de mizerie fizică şi morală, pentru care cu greu se pot găsi cuvinte potrivite”. Au povestit
despre „muncile extrem de grele la care au fost supuşi”. Deoarece nu aveau bani
de drum, au fost duşi în judeţul Cetatea Albă, de unde erau originari, cu mijloacele
Chesturii de Poliţie Chişinău.44
Un alt articol, dedicat acestei probleme, a fost publicat în ziarul „Universul” la 27 aprilie 1929, nr. 95, fiind intitulat „Propaganda criminală”. În articol
se spunea că în continuare „agenţii diferitelor societăţi de navigaţie” făceau „o
intensă propagandă” prin judeţele Basarabiei, pentru emigrarea ţăranilor în Franţa. Deoarece „numeroşi ţărani şi-au vândut gospodăriile, căzând pradă acestor
escroci”, autorităţile au trecut la „urmărirea riguroasă a înşelătorilor, arestarea şi
trimiterea lor în judecată”.45
La începutul lunii noiembrie 1929, mai multe ziare („Бессарабская Почта”,
nr 2.538 din 2 noiembrie 1929,46 „Viitorul”, nr. 6.523 din 8 noiembrie 192947) au
publicat ştirea că s-au descoperit mai multe dosare cu acte false ale doritorilor din
Basarabia şi Bucovina de a emigra. Descoperirea s-a făcut la Inspectoratul General
al Muncii din Basarabia şi se credea că, falsurile au fost comise de către intermediari şi societăţile de navigaţie, fără ştirea emigranţilor.48
Potrivit autorităţilor poliţieneşti, una din cauzele emigrării germanilor basarabeni în America era determinată de îngrijorarea autorităţilor de la Berlin, faţă de o
eventuală agresiune sovietică împotriva României, care i-ar putea afecta pe etnicii
germani din sudul Basarabiei. La 12 februarie 1930, Biroul Poliţiei de Siguranţă
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din cadrul Chesturii Poliţiei Municipiului Cetatea Albă informa că în zilele de 5-11
februarie centrele etnicilor germani din Basarabia – Sărata şi Tarutino – au fost vizitate de către consulul general al Germaniei la Bucureşti. Scopul acestei vizite era
înfiinţarea unui birou de emigrare în Canada pentru germanii basarabeni. Această
intenţie ar fi fost determinată de „nesiguranţa acestor cetăţeni în Basarabia, într-o
eventuală invazie bolşevică”. Cei ce doreau să emigreze, urmau să achite biroului o
taxă de opt dolari şi să dispună de „cel puţin un capital de 500.000 lei în numerar”.
Urma să fie stabilit numărul doritorilor de a emigra, „pentru ca din timp să se poată
rezerva în Canada localităţile de colonizare, pentru a forma o provincie exclusiv
colonizată de colonişti germani din Basarabia”.49
Chestura Poliţiei Municipiului Cetatea Albă a căutat să afle mai multe informaţii privind emigrarea germanilor basarabeni, cauzată de teama unui eventual
război sovieto-român. De la un fruntaş din Cetatea Albă, cu relaţii bune în mediul
germanilor din oraş şi din judeţ, s-a putut afla că motivul principal al emigrării nu
era altul decât insuficienţa terenurilor agricole în sudul Basarabiei. După mai bine
de o sută de ani de la colonizarea lor, pe fondul creşterii numărului populaţiei, suprafeţele agricole s-au redus. Până la Unirea Basarabiei cu România, ei mergeau în
căutarea terenurilor în Rusia, ajungând tocmai „în localitatea Barnaul” (actualmente în Federaţia Rusă, la graniţă cu Kazahstan). Acum însă nu o puteau face şi soluţia
era să emigreze în Canada sau în Brazilia, unde existau colonii germane, iar mulţi
dintre germanii basarabeni aveau rude acolo. Concluzia era că „nu teama de un
război cu ruşii, ci, ca şi în trecut, lipsa de pământ şi creşterea populaţiei germane,
şi încrederea ce [o] au în a-şi face un trai mai bun [acolo]” îi determina să emigreze
în America. Era subliniat faptul că etnicii germani intenţionau să trimită „un număr
de trei persoane, cari să plece prin Septembrie [anul] viitor în Brazilia, unde să facă
o recunoaştere şi un studiu asupra climatului, fertilităţii terenurilor şi a altor condiţiuni din Brazilia, către care se gândesc mai mult [să plece], căci în Canada e frig şi
în afară de aceasta, în Brazilia se recoltează de 2 ori pe an”.50
Într-o „notă”, referitoare la emigrarea etnicilor germani din Basarabia în
America, era prezentat mecanismul, în baza căruia avea loc emigrarea. Doritorii
trebuiau să se prezinte la consiliul (Volksrat) din Tarutino, pentru a depune actele
necesare şi a achita taxa de 2.060 de lei (din care 660 lei – costul paşaportului,
400 lei – taxa de emigrare, 40 lei – timbre pentru cereri, 960 lei – onorarul avocatul şi taxele poştale). Paşapoartele erau obţinute la Bucureşti de către avocatul
Bruckner, secretar general al Partidului German, care apoi le trimetea la Tarutino,
pentru a fi înmânate solicitanţilor. Odată primite paşapoartele, emigranţii trebuiau
să se prezinte la societatea de navigaţie respectivă, cu care doreau să plece. Una din
societăţile principale era Societatea Luterană de Emigrare din Canada, cu care ar
fi avut Volksratul „oarecari legături pentru a putea fi ţinut în curent despre soarta
familiilor plecate”. În această „notă” se mai spunea că „emigrarea în general este
49
50

Ibidem, fila 88-88 verso.
Ibidem, filele 90-90 verso.
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foarte redusă. Numărul plecaţilor anual se poate aprecia între 250-350 capi [de familii]. Aproape toţi care pleacă au rude în America, care îi cheamă acolo. Trebuie
de ştiut că nemţii nu pleacă până când nu au absolută informaţie despre ţara unde
emigrează, adică până când nu aranjează situaţia lor în ţara unde pleacă”.51
La 19 iunie 1930, Legiunea de Jandarmi Cetatea Albă raporta că germanii
din judeţ (mai ales, din Tarutino) au format un comitet (alcătuit din notarul comunei
şi mai mulţi învăţători), care colecta bani şi cereale de la locuitori, „pentru ajutorarea nemţilor din Germania, care se zice [că] sunt persecutaţi” şi ar dori să emigreze
în America. Activitatea lor nu era ilegală, deoarece aveau în acest sens autorizaţia
Ministerului de Interne, vizată de către Prefectura Judeţului Cetatea Albă.52
Un nou articol, dedicat problemei repatriaţilor basarabeni din America Latină, a fost publicat la 29 martie 1930, în nr. 70 al ziarului de limbă rusă „Голос
Бессарабии” (Vocea Basarabiei), intitulat Noi 30 de jertfe ale societăţilor de navi
gaţie. În articol se spunea că, au fost aduşi la Chişinău de la Arad 30 de repatriaţi
basarabeni din Brazilia, care „nu au putut suporta îngrozitorul regim al Americii de
Sud şi şomajul ce domneşte acolo”. Erau într-o situaţie deplorabilă, sărăciţi şi înfometaţi, suscitând „mila generală” în gara din Arad. Autorităţile au intervenit şi cu
mijloacele statului repatriaţii au fost aduşi în localităţile din judeţele Cetatea Albă,
Ismail şi Cahul, de unde plecase cu câţiva ani în urmă.53
La 3 august 1935, Biroul Poliţiei de Siguranţă a Chesturii Poliţiei Tighina
i-a comunicat Inspectoratului Regional de Poliţie Chişinău informaţiile pe care le-a
primit Chestura de la Legiunea de Jandarmi Tighina la 31 iulie 1935. În „nota” jandarmeriei era semnalat un preot paroh din comuna Sărata Galbenă, jud. Lăpuşna,
care „a trimis delegaţi prin comunele vecine”, ca să facă propagandă pentru emigrarea în Franţa sau în coloniile franceze. Sătenilor li se spunea că cei ce vor emigra
vor fi împroprietăriţi în ţara de destinaţie cu 25-30 hectare de pământ arabil. Cei
ce se decideau să plece, primeau o cerere, pe care trebuiau să o semneze, în care le
solicitau autorităţilor franceze „bune şi roditoare pământuri… în noul sau vechiul
continent”.54 Activitatea preotului a fost imediat raportată Direcţiei Generale a Poliţiei de la Bucureşti.55
Despre preotul-propagandist a scris şi presa timpului: ziarul „Tempo” din
18 august 1935 a publicat articolul „O propagandă ciudată în Basarabia”,56 ziarul
„Наша речь” (Limba noastră) din Bucureşti, în nr. 230 din 19 august 1935 – articolul „Un preot îndeamnă pe ţărani să emigreze în Franţa”,57 iar ziarul „RadioExpress”, nr. 418 din 8 septembrie 1935, a publicat articolul intitulat „Ţăranii sunt
Ibidem, fila 91.
Ibidem, fila 96.
53
Ibidem, fila 89-89 verso.
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Ibidem, filele 97-99.
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Ibidem, fila 100-100 verso.
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îndemnaţi a pleca în Uruguay şi Paraguay”.58 În cel din urmă articol, cititorii erau
infcormaţi ă în judeţul Lăpuşna se desfăşura o intensă propagandă pentru emigrarea în cele două ţări latino-americane. Ţăranilor basarabeni li se promitea de către
agenţii propagandişti că guvernele ţărilor de destinaţie vor suporta cheltuielile de
transport, iar la sosire vor primi gratuit 25 de hectare de pădure, pe care o vor
transforma-o în teren arabil. Cel ce coordona întreaga acţiune propagandistică era
preotul Ignat Macriţchi.59
La 8 septembrie 1935 şi ziarul „Universul” (nr. 247) a publicat un articol în
problema emigrărilor din Basarabia, intitulat „Au început emigrările în republicile
americane”. Era o relatare de la Cetatea Albă, în care se spunea că satele bulgăreşti
din sudul Basarabiei erau „din nou vânturate de agenţii unor case străine de emigrări”, care îndemnau la plecări în America de Sud. Era subliniat faptul că bulgarii
atraşi de promisiuni au uitat de „calvarul îndurat (în anii 1924-1925 – n.n.) de locuitorii cari, încrezători în asigurările date de agenţii caselor de emigrare, au părăsit
acum câţiva ani gospodăriile, vânzându-şi averea pe lucru de nimic, crezând că în
satele americane vor găsi o viaţă plină de belşug, dar care în realitate nu a fost decât
o nenorocire pentru ei”; mulţi au rămas în Franţa, în portul Cherbourg, „bolnavi sau
fără bani”, iar cei care au ajuns la destinaţie, „în statele Bolivia, Brazilia şi Argentina, s-au văzut din oameni gospodari în Basarabia, nişte sclavi”. Autorul articolului
scria că, profitând de faptul că seceta a lovit puternic în acel an (1935) judeţul Cetatea Albă, agenţii de emigrare şi-au făcut din nou apariţia prin sate (deoarece „trag
mari foloase materiale”), reuşind să-i convingă pe mai mulţi locuitori să emigreze.
Conducătorul acţiunii de propagandă era sus-amintitul preot Ignat Macriţchi, care
şi-a plasat agenţi în mai multe comune. Autorul articolului nu era împotriva emigrărilor (era dreptul fiecăruia „să înceapă o altă viaţă în statele americane”), doar că
autorităţile trebuiau să-i oblige pe acei agenţi să le asigure transportul emigranţilor
„din comuna lor până la destinaţie, ca să nu punem pe urmă legaţiunile noastre din
străinătate în situaţia de a aduna de pe drumuri pe supuşii noştri şi a-i întreţine pe
cheltuiala statului”.60
Atât organele de siguranţă centrale,61 cât şi cele militare (Corpul III Armată),62
s-au interesat de veridicitatea acestor informaţii (raportate mai întâi de către structurile teritoriale poliţieneşti din judeţele Tighina63 şi apoi apărute în presă). După
adresarea cererii pentru verificare, s-a raportat de către structurile teritoriale (Direcţiunii Generale a Poliţiei şi autorităţilor militare) că „într-adevăr, preotul Ignat
Macriţchi din Sărata Galbenă, face astfel de propagandă printre locuitori”.64 LegiuIbidem, fila 102.
Ibidem.
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Ibidem, fila 103.
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Ibidem, filele 104-106, 109-111, 155 verso.
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nea de Jandarmi, care a confirmat informaţia, a luat măsuri „pentru a se dresa acte
contra numitului Preot”.65
La 19 septembrie 1935, Poliţia oraşului Cahul întărea informaţiile privind
activitatea preotului Ignat Macriţchi, raportând că el făcea „propagandă pentru emigrări în America de Sud, în statele Uruguay, Paraguay, Chile şi Peru, în care scop ar
face şi înscrieri de persoane prin comunele din judeţul Lăpuşna, precum şi [în] cele
din nordul judeţului Cahul”. Poliţia Cahul venea şi cu informaţii noi, subliniind că
preotul „ar avea şi un frate inginer în America de Sud, cu care are legături pentru
aranjarea acestor chestiuni”.66
După cum raporta Chestura Poliţiei Cetatea Albă la 28 septembrie 1935, la
îndemnul preotului Ignat Macriţchi, în această acţiune de propagandă s-au implicat
Ioan Stepanenco din comuna Frumuşica şi Filip Macoveţchi din comuna Răileanca,
judeţul Cetatea Albă. Promisiunile făcute de către cei doi (că în America de Sud va
fi o viaţă mai bună, transportul până la destinaţie va fi gratuit, fiecare emigrant va fi
împroprietărit cu câte 25 de hectare de pământ etc.) i-au determinat pe foarte mulţi
să opteze pentru emigrare. Din cele două comune – Frumuşica şi Răileanca – s-au
înscris 134 de persoane, pentru a pleca în Uruguay şi Paraguay.67
În afara acţiunii de propagandă, cei implicaţi în această activitate erau urmăriţi
de către organele poliţieneşti şi pentru a se stabili dacă „scopul acestei propagande
este îmbunătăţirea situaţiei [materiale a] emigranţilor sau se urmăreşte acapararea
averilor imobile ale celor ce s-au hotărât să emigreze”.68 Cercetările desfăşurate de
Biroul Poliţiei de Siguranţă a Chesturii Poliţiei Cetatea Albă au arătat că activitatea de
propagandă desfăşurată „nu urmăreşte scopul de acaparare a averilor, întrucât toţi cei
ce s-au înscris pentru a emigra sunt oameni săraci, lipsiţi de orice avere”.69
Având în vedere că organele poliţieneşti nu aveau o bază juridică pentru a
sancţiona activitatea propagandistică a preotului Ignat Macriţchi şi a agenţilor săi,
Legiunea de Jandarmi Lăpuşna a raportat la 1 octombrie 1935 că „până în prezent
nu s-au dresat nici un fel de acte contra preotului Ignat Macriţchi”. Pentru asta s-a
intervenit la Ministerul Muncii, „singurul în măsură a destina un delegat pentru
dresarea actelor” împotriva preotului.70
Într-adevăr, potrivit Legii pentru reglementarea migraţiunilor nr. 1.206 din 11
aprilie 1925,71 numai Ministerul Muncii putea decide instituirea restricţiilor (provizorii) la emigrare şi/sau imigrare, atunci când interesele statului o dictau, chiar dacă
Ibidem, fila 115.
Ibidem, fila 116.
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emigrarea şi imigrarea erau în principiu libere. Potrivit art. 9, activitatea de recrutare pentru emigrarea colectivă putea fi desfăşurată numai în baza autorizaţiei
provizorii eliberate de Ministerul Muncii. Art. 16 stabilea că întreprinderile pentru
transportul emigranţilor (inclusiv, agenţiile, sucursalele şi reprezentanţele lor), de
asemenea, puteau activa numai în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Muncii
(care putea fi oricând anulată), iar art. 17 îi dădea Ministerului Muncii dreptul de a
stabili localităţile unde puteau funcţiona acele întreprinderi. În baza art. 32, Ministerul Muncii avea dreptul de control asupra activităţii desfăşurate de întreprinderile
care se ocupau de emigrări. Potrivit art. 43, pentru încălcarea art. 9 din această lege,
desfăşurarea propagandei în vederea emigrării sau pentru recrutarea emigranţilor
dintr-un alt loc şi în alte condiţii (chiar şi cu respectarea art. 9), decât cele admise,
era prevăzută pedeapsa cu amendă de 2.000-10.000 lei sau închisoarea de la 5 zile
la 6 luni de zile, iar în caz de recidivă – cu termenul maxim de închisoare de 6 luni
de zile. Folosirea în propaganda pentru emigrare a informaţiilor false sau exagerate,
privind condiţiile de trai din ţara de destinaţie sau avantajele pe care le vor avea
emigranţii acolo, constituia o circumstanţă agravantă şi se pedepsea cu termenul
maxim de închisoare. Art. 52 sublinia că aplicarea acestei legi, a regulamentului
de aplicare a legii şi a deciziilor ministeriale, intra exclusiv în competenţele Ministerului Muncii.72 Deci, organele poliţieneşti puteau doar să documenteze cazul,
iar organele Ministerului Muncii, pe baza dovezilor acumulate, trebuiau să aplice
sancţiuni.
Timpul trecea, dar activitatea propagandistică a preotului Ignat Macriţchi nu
era oprită. La 12 octombrie 1935, Prefectura judeţului Cetatea Albă semnala că în
judeţ se făcea propagandă de către preot (ajutat şi de către fiul său Alexandru) pentru emigrarea în Uruguay şi Paraguay. Prin agenţii săi, el „difuzează propaganda
de emigrare în toată Basarabia, speculând astfel naivitatea locuitorilor, profitând de
starea economică, datorită secetei din acest an”.73
Tot în octombrie 1935, Serviciul Siguranţei din cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Chişinău i-a înaintat inspectorului general un „referat”, în care era
expusă detaliat problema legată de activitatea propagandistică a lui Ignat Macriţchi.
Erau prezentate toate semnalările şi informaţiile venite pe acest caz de la organele
teritoriale din judeţele Lăpuşna, Tighina, Cahul şi Cetatea Albă, reflectarea cazului
în presă („Universul”, „Radio-Express”, „Naşa reci”) etc. La final, era subliniată
lipsa unor instrucţiuni de la Bucureşti pe acest caz („nu s-a primit nici un răspuns”),
deşi, după cum se menţiona, exista o bază juridică pentru oprirea acelei propagande, fiind vorba de Legea pentru reglementarea migraţiunilor din 1925 (articolele 1,
9, 16, 17, 32, 43, 52), care îi permiteau Ministerului Muncii să sancţioneze activitatea de propagandă a preotului Ignat Macriţchi şi a colaboratorilor săi.74
A.N.R.M., Fond 680, inv. 1, dosar 3464, filele 129-129 verso.
Ibidem, fila 127.
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La 28 octombrie 1935, Biroul 2 Jandarmerie al Inspectoratului Regional de
Jandarmi Chişinău i-a comunicat Inspectoratului Regional de Poliţie Chişinău că îi
era cunoscută activitatea de propagandă a preotului Macriţchi, pentru emigrarea în
Franţa şi în America Latină. Investigaţiile făcute de acest Inspectorat au arătat că,
în urma activităţii desfăşurate în judeţele Cetatea Albă, Lăpuşna, Tighina şi Cahul,
şi-au declarat intenţia de a emigra în jur de 600 de locuitori. În vederea contracarării
acestei activităţi, Inspectoratul Regional de Jandarmi Chişinău a intervenit, la 27
septembrie 1935, la Inspectoratul Regional al Muncii Chişinău, pentru trimiterea
unui delegat, care, asistat de organele Jandarmeriei, să dreseze acte împotriva activităţii de recrutare a preotului (sub acuzaţia de recrutare pentru emigrare, fără avizul Ministerului Muncii). Dar, până la data elaborării acestui raport, Inspectoratul
nu a primit pe acest caz niciun răspuns de la Ministerul Muncii.75
La 24 iunie 1937, Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău informa Corpul
III Armată, că în urma măsurilor luate, nu a emigrat nimeni dintre cei convinşi de
către preotul Macriţchi şi colaboratorii săi, să plece în America.76
În martie 1937, în judeţul Bălţi organele afacerilor interne au identificat alţi
doi indivizi – Chirilă Glavaţchi din satul Duruitoarea Nouă, jud. Botoşani,. şi Ştefan Lungu din satul Dumeni, jud. Bălţi –, care făceau propagandă pentru emigrarea
în Brazilia şi reuşiseră să convingă pentru asta opt familii. Cei doi erau în legătură
cu Nicolae Tomaşevschi din com. Coconeşti, jud. Botoşani, care a primit o scrisoare din Brazilia de la Anton Caminschi, în care era rugat să caute oameni pentru
emigrare. Autorul scrisorii emigrase acolo în anul 1926 şi i-ar fi scris lui Tomaşevschi, că va asigura cheltuielile de transport ale emigranţilor. Asemenea propagandă
desfăşura şi Nicolae Capmare din satul Dumitreşti, com. Pelinia, jud. Bălţi, dar care
încă nu reuşise să convingă pe nimeni să emigreze.77
După investigarea cazului legat de activitatea lui Chirilă Glavaţchi, Ştefan
Lungu şi Nicolae Capmare, la 7 mai 1937, Chestura Poliţiei Bălţi a raportat că cei
trei nu făceau propagandă pentru a câştiga bani. De fapt, ei erau decişi să emigreze
în Brazilia şi, ca să meargă într-un grup cât mai mare, au făcut propagandă pentru a
convinge mai mulţi ţărani (săraci) să plece cu ei.78 Din aceleaşi motive, la mijlocul
anului 1937, a făcut propagandă pentru emigrare în Uruguay şi Parfenie Garaşov
din com. Grozinţi, jud. Hotin. El a convins câteva familii să emigreze cu el, dar
până la urmă a fost singurul care a depus dosarul pentru emigrare.79
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ANEXĂ
COPIE DE PE RAPORTUL LEGAŢIUNII ROMÂNE
DIN RIO DE JANEIRO Nr. 525 DIN 28 AUGUST 1928,
ÎNREGISTRAT LA MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
sub Nr. 61.165 din 28 Sept.[embrie] 1928
Domnule Ministru,
Problema emigraţiunii mă preocupă de la sosirea mea într-un mod cu totul
special. Unul din motivele principale ale înfiinţării acestei legaţiuni a fost împrejurarea că Statele Unite din America de Nord (S.U.A. – n.n.) au închis aproape ermetic, porţile de intrare pentru emigranţii noştri; pe de altă parte, Statele din Sudul
Americii sunt în preajma unui mare avânt de dezvoltare economică, care atrage tot
mai mult spre acest continent, legiunile de emigranţi din Europa.
În ceea ce priveşte Brazilia, imigraţiunea se află aici în a doua fază. Până ce
zahărul a fost producţiunea principală a economiei agrare, emigranţii s-au stabilit
mai ales în Statele de Nord, având ca centru Bahia.
Colonizarea Nordului s-a făcut în epoca sclavajului, prima fază de colonizare, în cea mai mare parte cu negrii aduşi din Africa, ai căror urmaşi formează
majoritatea populaţiunii din acele regiuni.
De când plantaţiunile de cafea au ajuns să formeze ramura principală de
producţie şi export, colonizarea şi-a schimbat centrul spre Sud. Statul Sao Paulo, mare aproape cât România, atrage prin portul său Santos, pe cei mai mulţi
colonişti din Europa. În toate statele braziliene [de] la Sud de Rio de Janeiro,
care se află exact pe paralela tropicului Capricorn, coloniştii sunt în totalitatea
lor de origine europeană. Negrii, aflători în aceste părţi, sunt veniţi de la Nord.
Europenii stabiliţi aici sunt în prima linie de origine portugheză, apoi spaniolă şi
mai recent, o masă mare de italieni, în special în statul Sao Paulo, cari totuşi îşi
pierde însuşirile naţionale în cursul unei generaţiuni, în urma asemănării mari
a limbilor naţionale, cu cari intră [în contact]. În statul Santa Catarina există o
colonie mare germană, care din punct de vedere etnic, rezistă ceva mai mult la
asimilare, ajungând totuşi să folosească limba germană numai în viaţa familiară
şi în reuniunile lor culturale, având după obiceiul german, o mulţime de societăţi
culturale, corale, cluburi, mai multe ziare etc.
În harta administrativă a Braziliei, anexată acestui raport, am însemnat cu
creion albastru Statele în care emigranţii europeni pot găsi condiţii climaterice şi
economice prielnice unei bune prosperări. Experienţa a arătat că atât nordul Braziliei, cât şi centrul său imens, nu poate conta la o imigraţiune directă din Europa, din
cauza climatului tropical, insuportabil pentru prima generaţiune, ci numai dacă se
va ajunge la o saturaţie şi suprapopulaţiune în statele sudice ale Braziliei, coloniştii
aşezaţi de mai multe generaţiuni în aceste părţi, vor putea cu încetul penetra şi în
regiunile centrale şi nordice, destinate să găzduiască într-un viitor nu prea îndepărtat, sute de milioane de locuitori.
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Am lăsat să se deseneze o hartă a României în colţul hărţii anexate a Braziliei, în aceiaşi măsură geografică, pentru a se putea observa la prima vedere dimensiunile enorme şi distanţele cari sunt de luat aici în consideraţiune, în legătură
cu problema colonizării şi în general, cu administraţiunea acestei vaste federaţiuni
de State, care este aproape de 30 de ori mai mare, decât România. Împrejurarea că
chestiunea emigranţilor şi a colonizării este lăsată legislaţiunii şi administraţiunii
fiecărui Stat în parte îngreunează foarte mult o orientare asupra felului cum sunt
împrăştiaţi coloniştii unei ţări în diferitele state ale Federaţiunii Braziliene. Până
acum, Statul cel mai bine administrat este statul Sao Paulo, unde coloniştii, care
ajung acolo prin portul Santos, au cel mai bun scut administrativ şi având o reţea
destul de dezvoltată de căi ferate, accesul la locurile de muncă este incomparabil
mai uşor, decât în alte state, unde liniile ferate lipsesc aproape cu desăvârşire şi
şoselele sunt practicabile numai în anumite anotimpuri.
Din tabloul anexat se poate constata că România înainte de unire n-a avut
în Brazilia o emigraţiune serioasă. Numai după Unire a crescut treptat numărul
cetăţenilor români, veniţi în Brazilia, ajungând în anul 1926 la numărul destul de
considerabil de 15.829, ca în anul ce urmează să scadă sub o mie. Dacă o socotim
că aproape 10 procente din emigranţii veniţi din România au părăsit Brazilia, fie
întorcându-se înapoi în ţară, fie trecând în alte părţi, colonia de origine din România
în Brazilia poate avea un număr de aproape 30.000 de indivizi. Aceştia locuiesc în
două aglomeraţiuni principale: în oraşele Sao Paulo şi Rio de Janeiro, fără a avea la
ţară (în interior) sate sau colonii urmate de cetăţeni români.
Indivizi singuratici, de origine din România, se găsesc aproape în toate părţile Braziliei; meseriaşi, salahori, aventurieri.
Ca origine etnică, 90% din aceşti colonişti sunt evrei din Basarabia, Moldova,
Bucovina şi câţiva din Ardeal; 9% sunt unguri şi puţini şvabi de la frontiera noastră,
din regiunea Timişoara-Arad-Oradea-Sătmar şi numai 1% sunt români de rasă, aceştia din urmă, rătăciţi pe aici, mai mult sau mai puţin, ca aventurieri şi declasaţi.
Elementul evreiesc e bine organizat în societăţi de ajutorare, cu două sinagogi, unde sunt adunaţi evreii din toate colţurile lumii. Un spirit ostil României
domneşte între ei. În cele două ziare, tipărite în idiş, România este mereu ponegrită
şi chiar la înfiinţarea acestei Legaţiuni, cititorii au fost somaţi să nu vină la întimpinarea noului Ministru, care reprezintă „biciul cu care au fost bătuţi fraţii lor din
România etc., etc.”.
Cetăţenii români de rasă ungară, sunt toţi membri la Societăţile culturale şi de
ajutorare, de sub protecţiunea Legaţiunii ungare de aici. În societăţile acestea şi în
cele două ziare ungureşti, care apar unul la Rio şi altul la Sau Paolo, România este
mereu batjocorită în spiritul de revanşă şi de revizuire a Tratatului de la Trianon.
Cu toate acestea, un număr mare de evrei şi unguri s-au prezentat la această
Legaţiune, îndată după venirea noastră şi au cerut cu multă insistenţă să fie repatriaţi în România. Numai după ce i-am luminat că aproape toţi au plecat din ţară
cu paşapoarte de emigrare, exprimând dorinţa de a câştiga o nouă cetăţenie şi constatând împreună cu ei că cei mai mulţi sunt în neregulă cu situaţiunea militară, au
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început să se liniştească şi să se mulţumească cu protecţiunea pe care le-o acordăm,
interesându-ne de soarta lor şi căutând să fie toţi plasaţi pe cei fără de muncă.
Pe cât de riguroşi am fost cu acordarea vizei de repatriere, admiţând-o numai în
cazuri excepţionale, mai ales când situaţiunea familiară a impus-o în mod categoric,
pe atât de multă silinţă ne dăm să-i plasăm pe cei rămaşi pe străzi fără lucru.
Astfel, în patru luni de zile, fără a solicita nici un ajutor material de la Minister, am repatriat 40 persoane şi am plasat la muncă vreo 300 persoane.
Din punct de vedere al statului nostru, întoarcerea în ţară a emigranţilor veniţi încoace este indezirabilă. Cei mai mulţi sunt infiltraţi de doctrine bolşevice şi
antiromâneşti, încât întoarcerea lor ar însemna o serioasă primejdie pentru propaganda subversivă. Numai o procedură consecventă şi energică, în felul inaugurat la
această Legaţiune, va putea feri ţara de întoarcerea unor elemente primejdioase, de
care avem tot motivul să ne scăpăm.
(ss) Brediceanu
Pt. conformitate,
(ss) Victoria Constantinescu
A.N.R.M., Fond 680, inv. 1, dosar 3464, filele 64-67.

REFERAT (Copie)
5 Mai 1930
DOMNULE INSPECTOR,80
În referire la cele semnalate prin adresa Nr. 17/930, a Pretoratului Tatar
Bunar şi Nr. 9/1930 a Pretoratului Tarutino, am onoare a referi următoarele;
Emigrarea populaţiei germane din Sudul Basarabiei are un caracter endemic,
pentru următoarele motive: mărindu-se densitatea populaţiei şi nefiind pământ de
cultură disponibil, unde să fie împroprietăriţi şi neavând nici posibilitatea să şi-l
procure pe calea liberii tranzacţii, coloniştii germani, în majoritate agricultori,
rămân fără ocupaţie, deoarece familiile sunt numeroase, iar pământ fiind puţin, nu
se simte nevoia de braţe de muncă.
Până la unirea Basarabiei, acest surplus de populaţie emigra în ţinuturile de
pe litoralul Estic al Mării Negre, însă în urma închiderii graniţei dinspre Rusia,
această emigrare a fost oprită şi deci, ei trebuiau să-şi caute un refugiu în altă parte
şi au ales statele Americii. Parte din ei pleacă fiind chemaţi de rudele ce le au acolo,
iar parte pleacă pe cont propriu.
80

În josul primei pagini scrie: DOMNIEI SALE DOMNULUI INSPECTOR REGIONAL
DE POLIŢIE CHIŞINĂU.
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Din statisticile comparative întocmite, emigrarea germanilor din Sudul provinciei se menţine în aceiaşi proporţie în toţi anii de la unire şi până în prezent, ea
dând un procent de 68,3% raportat la surplusul de populaţie, cu un mic procent în
plus (71%) în anii de secetă 1923, 1924, 1925 şi cu o uşoară ameliorare în anul
trecut (65%).
În ce priveşte faptul că societăţile de navigaţie ar face propagandă în rândurile coloniştilor germani pentru a-i determina să emigreze, până în prezent au fost
prea puţine cazuri de asemenea natură, când însă s-a constatat că propaganda nu o
făcea[u] Companiile de navigaţie, ci persoane interesate, cari se ocupau cu procurarea actelor pentru emigranţi. De altfel, legea şi regulamentul migraţiunilor opreşte
orice fel de propagandă.
În privinţa participării Volksratului din Tarutino la această acţiune, refer următoarele:
În anul 1925, pe baza unei comunicări făcute în Parlament de D-l Deputat
Dr. Hans Otto Roth, guvernul a asigurat Partidul German că nu se vor mai elibera
paşapoarte coloniştilor din Sudul Basarabiei, decât pe baza recomandărilor făcute
de biroul partidului. În urma acestor asigurări s-a stabilit ca normă pentru eliberarea
paşapoartelor, prezentarea de către biroul partidului a unor tablouri cuprinzând numele solicitatorilor de paşapoarte pentru emigrare. Aceste tablouri erau prezentate
Ministerului Muncii şi urmau să fie aprobate personal de către Dl. Ministru.
Tabloul a fost aprobat de Minister pe baza iniţiativei Dlui Hans Otto Roth.
Între timp, a fost ales Senator Ober Pastorul Daniel Hasse, preşedintele Volksratului din Tarutino, căruia i-a revenit şi însărcinarea de a prezenta aceste tablouri.
Procedura este următoarea: cine doreşte obţinerea unui paşaport, se prezintă
la Volksrat, unde este înscris şi depune actele necesare, împreună cu suma de lei
2.060, în care intră următoarele speţe:lei 660 timbre pentru paşaport, lei 400 taxa
de emigrare şi lei 40 diferite timbre pentru petiţiuni; restul de 960 lei este onorariu
de avocat şi speţe de transport. Intervenţiile pentru scoaterea paşapoartelor la Minister se face de către Dl. Dr. Brukner, avocat din Bucureşti, care este şi Secretarul
General al Partidului German din România.
Asupra persoanei Dlui Braun, prevăzut în raportul Pretoratului Tatar Bunar,
posedăm următoarele date: a fost viceconsul german la Ploieşti, iar în prezent este
însărcinat cu controlul societăţii de navigaţie Norddeutscher Lloyd, cu sediul în
Bucureşti şi din informaţiunile ce [le] posedăm, nu are nici un amestec în propaganda
pentru emigrare; nu demult a vizitat Sudul Basarabiei, însoţit de Medicul Societăţii,
care a făcut constatări la faţa locului asupra sănătăţii pasagerilor ce trebuiau să plece.
Dl. Babici din Chişinău este reprezentantul Societăţii de navigaţie Atlanta şi
îşi are birourile instalate în strada Şmidt nr. 86, posedând autorizaţie în regulă; din
informaţiunile ce [le] avem, această sucursală nu a avut în cursul anului curent, nici
un pasager de expediat.
În ce priveşte societatea de navigaţie Canadian-Lutheran, este o societate religioasă din Canada, în legătură cu Volksratul; această societate înlesneşte contactul
coloniştilor cu familiile lor din Canada.
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În ce priveşte cele semnalate de Pretoratul Tarutino, cu privire la piedicile ce
se pun solicitanţilor de paşapoarte, refer:
Volksratul este o instituţiune recunoscută de stat şi are de scop întreţinerea
şcolilor şi bisericilor luterane din Sudul Basarabiei. Toţi coloniştii germani sunt
obligaţi a plăti în acest scop diferite sume de bani, cari merg la întreţinerea şcolilor
şi bisericilor, cum şi la plata personalului ce deserveşte aceste instituţiuni. Tot prin
intermediul Volksratului, germanii din Sudul Basarabiei au obţinut un împrumut
de circa 60 milioane lei, care s-a repartizat fiecăruia după trebuinţe, în urma anilor
secetoşi, pentru a avea cu ce să-şi facă semănăturile şi să-şi procure inventar. După
cum oricărui solicitator de paşaport i se cere să depună un certificat că nu are nici o
datorie bănească către stat, tot aşa şi Volksratul pretinde coloniştilor ce emigrează
să-şi lichideze datoriile către această instituţie.
În ce priveşte emigrarea unor colonişti din târgul Făleşti, jud. Bălţi, nu avem
nici o cunoştinţă.
Asupra faptului că la sediul Volksratului din Tarutino ar funcţiona nelegal o
agenţie de emigrare, nu putem da nici un fel de amănunte, în afară de cele expuse
mai sus, întrucât această instituţie este condusă de Dl. Senator Daniel Hasse, care
credem că este o persoană ce prezintă garanţii suficiente spre a nu fi bănuit de acţiuni ilegale, cu atât mai mult cu cât Volksratul este condus de un numeros consiliu,
printre care sunt şi jurişti.
Emigrarea în general este foarte redusă; numărul celor plecaţi anual se poate
aprecia la circa 350 capi de familie şi aproape toţi pleacă, fiind chemaţi de rudele
ce le au în Statele Americii.
Un lucru este de notat că germanii nu pleacă până când nu posedă informaţiuni suficiente despre ţara unde emigrează şi până nu-şi aranjează dinainte o situaţie
în acele locuri, prin intermediul rudelor şi cunoscuţilor.
Se restituie anexele primite.
Şeful Bir.[oului] de Contra Informaţii /ss/ [Ghiţă] Comşa
Pentru conformitate
A.N.R.M., Fond 680, inv. 1, dosar 3464, filele 92-95 verso.

202

Nicolae ENCIU*

„Confidenţial şi exclusiv pentru uzul autorităţilor administrative”.
ISTORIA PRIMULUI CONTROL ADMINISTRATIV
AL POPULAŢIEI ROMÂNIEI ÎNTREGITE
DIN 24 APRILIE – 5 MAI 1927
Abstract
The present study deals with an unprecedented chapter of the demographic history of interwar Romania – the first administrative control of the population from 24 April to 5 May
1927. Done in the second rule of General Alexandru Averescu, the administrative control
had the great merit of succeeding to determine, for the first time after the Great Union of
1918, the total number of the population of the Entire Romania, as well as the demographic
dowry of the historical provinces that constituted the Romanian national unitary state.
Keywords: administrative control, census, counting, total population, immigration,
emigration, majority, minority, ethnic structure.

D

1

e-a lungul timpului, viaţa şi activitatea militarului de carieră Alexandru
Averescu (n. 9.III.1859, satul Babele, lângă Ismail, Principatele Unite,
astăzi în Ucraina – †3.X.1938, Bucureşti, România), care şi-a legat numele de marea epopee naţională a luptelor de la Mărăşeşti, în care s-a ilustrat Armata a 2-a,
comandată de el, membru de onoare al Academiei Române (ales la 7 iunie 1923),
devenit ulterior mareşal al României (14 iunie 1930), autor a 12 opere despre chestiuni militare, politice şi de partid, inclusiv al unui volum de memorii de pe prima
linie a frontului1, a făcut obiectul mai multor studii, broşuri şi lucrări ale specialiştilor, pe durata întregii perioade interbelice2.
* Nicolae Enciu – doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, director adjunct pentru
probleme de ştiinţă, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: nicolae.enciu5@gmail.com
Vezi, bunăoară: Alexandru Averescu, Operaţiile dela Flămânda, Editura „Cultura Naţio
nală”, Bucureşti, 19?, 144 p.; Idem, Dictatura şi comunismul, Editura „Apollo”, Bucureşti,
1936, 23 p.; Idem, Notiţe zilnice din războiu (1916-1918), Editura „Cultura Naţională”,
Bucureşti, 1936, 402 p.; Idem, Notiţe zilnice din războiul 1914-1916 (Neutralitatea). Ed.
I-a, Editura „Apollo”, Bucureşti, 1937, 248 p.; Idem, Notiţe zilnice din război 1914-1918,
Rotativa, Bucureşti, 1938, 237 p. ş.a.
2
  A. Iarca, Generalul Averescu în războiu an. 1913, 1916-1917, Bucureşti, 1921; An. Razaşul,
S-a stins mareşalul Alexandru Averescu, Bucureşti, 1938.
1

203

În chiar anul morţii sale, generalul Mircea Ştefan Cioroiu (1913-2000), absolvent al Liceului Militar din Craiova, Şcoala de Ofiţeri de Infanterie (1933) şi
adjutant onorific al Mareşalului (1933-1938), a publicat o primă amplă biografie
a lui Alexandru Averescu, conţinând inclusiv pagini despre activitatea sa politică3.
După 23 august 1944 şi până în decembrie 1989, în parte din cauza atitudinii
sale tranşant anticomuniste4, dar şi ca urmare a apropierii sale de Italia, de care îl
lega nu numai amintirile studiilor de la Torino, ci şi pactul de prietenie italo-român,
încheiat cu Mussolini în septembrie 1926, personalitatea mareşalului Alexandru
Averescu s-a aflat într-un relativ con de umbră. Istoricii s-au referit, mai ales, la
cele două guvernări ale Partidului Poporului, fără a evidenţia în mod special figura politică a lui Alexandru Averescu. O contribuţie importantă, în acea perioadă,
la studierea istoriei Partidului Poporului, – în anii primei guvernări5, în perioada
reconsiderărilor (ianuarie 1922 – martie 1926)6, în perioada celei de-a doua guvernări7, în anii declinului intervenit între iunie 1927 şi martie 19328, precum şi în
ultima perioadă de activitate (1932-1938)9, – aparţine istoricului Gh. I. Florescu,
care însă nu a lăsat şi o lucrare de sinteză a preocupărilor sale în acest domeniu.
După 1989, din cauza, pe de o parte, eliminării constrângerilor ideologice,
iar pe de altă parte, în urma extinderii accesului istoricilor la fondurile de arhivă,
posibilitatea tratării obiective şi veridice a activităţii celor 20 de prim-miniştri care
au condus cele 29 de guverne ale României în cei 22 de ani interbelici, inclusiv ale
celor două guverne conduse de Alexandru Averescu, a sporit incomensurabil.
Astfel, deja în 1990, istoricul Gheorghe Buzatu a editat o primă lucrare cu
mărturii şi documente cenzurate despre mareşalii Alexandru Averescu, Constantin
3

4

5

6

7

8

9

Mircea Ştefan Cioroiu, O viaţă de prestigiu: Alexandru Averescu, mareşal al României,
Tipografia ziarului „Universul”, Bucureşti, 1938, 202 p.
Al. Averescu declara despre sine că „am fost,… cum sunt şi acum, anticomunist”. Comunismul, spunea el, este „o mare pacoste pentru omenire”, şi de aceea prin împiedicarea
instaurării lui „s-ar aduce un adevărat serviciu neamului”. El considera, de asemenea, că
„dacă pentru comunişti nu este atât de uşor de a traduce în fapt împlinit doctrina lor, nu
este însă deloc greu de a o exprima în cuvinte simple…, deci uşor de înţeles”. (Dictatura
şi comunismul, de mareşal Alexandru Averescu, Bucureşti, 1936, p. 9).
Gh. I. Florescu, Evoluţia Partidului Poporului în anii 1920-1921, în Cercetări Istorice.
Vol.  VIII, Muzeul de Istorie al Moldovei, Iaşi, 1977, p. 427-441.
Idem, Partidul Poporului în anii reconsiderărilor (ianuarie 1922 – martie 1926), în Memoria antiquitatis (Acta Musei Petrodavensis). Vol. VI-VII (1974-1976), Complexul Muzeal
Judeţean, Piatra Neamţ, 1981, p. 229-249.
Idem, Partidul Poporului în perioada celei de a doua guvernări (martie 1926 – iunie 1927),
în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”. Tom XIV, Editura Academiei RSR, Iaşi, 1977, p. 225-243.
Idem, Aspecte ale vieţii politice româneşti. Declinul Partidului Poporului (iunie 1927 –
martie 1932), în Hierasus. Vol. I, Muzeul Judeţean Botoşani, 1978, p. 451-462.
Idem, Partidul Poporului în ultimii ani de activitate (1932-1938), în Marisia. Vol. VIII,
Muzeul Judeţean Mureş, 1978, p. 507-519.
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Prezan şi Ion Antonescu10. Marin Nedelea, la rândul său, urmărind să propună cititorilor o sinteză obiectivă, liberă de partizanat politic, a ideilor politice ale primminiştrilor României Mari, a editat în 1991 o primă inventariere a ideilor politice
ale prim-miniştrilor Ion I.C. Brătianu, Alexandru Vaida-Voevod, Alexandru Averescu11, Take Ionescu, Vintilă I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, George G. Mironescu,
Nicolae Iorga, Ion G. Duca, Gheorghe Tătărăscu, Octavian Goga, Patriarhul Miron
Cristea, Armand Călinescu, Constantin Argetoianu şi Ion Gigurtu.
O preţioasă carte de istorie politică şi, în acelaşi timp, un instrument util de
lucru, din perspectiva activităţii guvernamentale şi a personalităţilor care au ilustrat-o în anii 1916-1938, conţinând inclusiv biografia prim-ministrului Alexandru
Averescu şi descrierea activităţii celor două guverne conduse de el între 13 martie
1920 – 13 decembrie 1921 şi 30 martie 1926 – 4 iunie 1927, a fost elaborată de
istoricii Ion Mamina şi Ioan Scurtu12, pe larg prezentată şi în sinteza de Istorie a
Românilor „România Întregită (1918-1940)”13. Succinte date biografice despre mareşalul şi omul politic român născut în comuna Babele din jud. Ismail, Basarabia,
sunt inserate şi în Dicţionarul de Istorie publicat de Editura Civitas din Chişinău14.
O amplă evocare a personalităţii lui Al. Averescu, mai ales în calitate de militar, de autor de lucrări privind tactica şi strategia militară se conţine în Mica enciclo
pedie a Marelui Război (1914-1918) elaborată de Doru Dumitrescu, Mihai Manea
şi Mirela Popescu15, cu prilejul comemorării în 2014 a unui secol de la izbucnirea
Primului Război Mondial, un conflict la scară planetară numit şi „Marele Război”.
O monografie de mare succes, încununată cu premiul Academiei Române, a
fost realizată de istoricul Petre Otu, avându-l ca protagonist pe militarul, omul politic şi legenda Alexandru Averescu16. În acelaşi context, lucrarea lui Dan Botez despre una dintre cele mai ilustre personalităţi militare româneşti din prima jumătate
a secolului al XX-lea, a fost un cald omagiu adus mareşalului Alexandru Averescu
la 75 de ani de la moartea sa (3 octombrie 1938)17. Volumul istoricului Dan Botez
Gheorghe Buzatu, Istorie interzisă: mărturii şi documente cenzurate despre mareşalii României Alexandru Averescu, Constantin Prezan, Ion Antonescu, Editura Curierul Doljean,
Craiova, 1990, 184 p.
11
Marin Nedelea, Prim-miniştrii României Mari. Ideile politice, Casa de Editură şi Presă
„Viaţa Românească”, F. l., 1991, p. 36-45.
12
Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi (1916-1938), Silex Casă de Editură,
Presă şi Impresariat, Bucureşti, 1996, p. 36-41, 56-60, 133-134.
13
Istoria Românilor. Vol. VIII: România Întregită (1918-1940). Coord.: prof. univ. dr. Ioan
Scurtu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 249-252, 259-261.
14
Dicţionar de Istorie. Ed. a II-a revăzută şi adăugită, Editura Civitas, Chişinău, 2007, p. 39.
15
Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Război
(1914-1918), Editura Corint Educaţional, Bucureşti, 2014, p. 23-25.
16
Petre Otu, Mareşalul Alexandru Averescu. Militarul, omul politic, legenda, Editura Militară, Bucureşti, 2005 (Ed. a II-a, 2009), 448 p.
17
Dan Botez, Alexandru Averescu. Mareşalul poporului, Editura Scrisul Românesc, Craiova,
2013, 316 p.
10
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este al doilea (primul a fost publicat în 2012) din proiectul în trei volume care şi-a
propus să prezinte destinul celor trei mareşali ai României: Alexandru Averescu
(1859-1938), Constantin Prezan (1861-1943) şi Ion Antonescu (1882-1946).
Din succinta trecere în revistă a apariţiilor editoriale având ca obiect personalitatea mareşalului şi omului politic Alexandru Averescu, se constată că autorii s-au aplecat
cu predilecţie asupra carierei sale militare şi celei politice, inclusiv asupra istoriei celor
două guverne conduse de el între 13 martie 1920 – 13 decembrie 1921 şi 30 martie 1926
– 4 iunie 1927. Cu toate acestea, din varii motive, o realizare extrem de importantă, deşi
controversată, a celui de-al doilea guvern condus de Alexandru Averescu, – primul control administrativ al locuitorilor României Întregite din 24 aprilie – 5 mai 1927, efectuat
prin intermediul Ministerului de Interne condus de Octavian Goga, – nu s-a bucurat
de o atenţie specială din partea cercetătorilor sau biografilor mareşalului, complinirea
acestui gol istoriografic constituind obiectul de studiu al lucrării de faţă.
Pornind de la considerentele expuse, demersul nostru îşi propune să determine
locul şi rolul controlului administrativ al locuitorilor României din 24 aprilie – 5 mai
1927 în cunoaşterea realităţilor demografice din România primului deceniu interbelic, să elucideze motivele care au stat la baza invalidării rezultatelor acelui control
de către Consiliul Superior al Institutului de statistică generală a Statului, chiar dacă
respectiva instanţă statistică a recunoscut în mod expres că „în Europa, numai România n-a executat după război recensământul populaţiei sale, din care cauză nu se ştie
precis nici numărul locuitorilor săi, nici structura etnică a acestora”18.
Pentru un răspuns obiectiv la aceste întrebări şi o mai bună înţelegere a motivelor şi condiţiilor în care s-a efectuat prima încercare de determinare a numărului
exact al populaţiei României după 1918 şi a structurii ei etnice, este necesară o
scurtă incursiune în istoria învestirii şi scurtei activităţi – de numai 14 luni de guvernare – a celui de al doilea Consiliu de Miniştri prezidat de generalul Alexandru
Averescu, căruia i-a aparţinut şi iniţiativa executării primei numărători a populaţiei
României Întregite după 1918.
2
În ziua de 27 martie 1926, la împlinirea a patru ani de la alegerea Corpurilor legiuitoare, prim-ministrul României Ion I.C. Brătianu19 a hotărât să-şi depună
mandatul. Într-o amplă expunere făcută în Parlament asupra realizărilor cabinetului
său de miniştri, Brătianu preciza: „Am socotit că este bine să ne retragem, pentru
ca să arătăm tuturora că opera pe care am îndeplinit-o nu are nevoie de prezenţa
18
19

„Buletinul statistic al României”, nr. 1, ianuarie-martie 1929, p. 3.
Brătianu, Ion I.C. (n. 20 august 1864, Florica, jud. Argeş – † 24 noiembrie 1927, Bucureşti), prim-ministru al României între 29 noiembrie / 12 decembrie 1918 – 25 septembrie
1919; 19 ianuarie 1922 – 30 martie 1926; 22 iunie – 24 noiembrie 1927 (Marin Nedelea,
Prim-miniştrii României Mari. Ideile politice, Casa de editură şi presă „Viaţa Românească”,
F. l., 1991, p. 7-25).
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noastră la guvern pentru a se impune oricui ar avea simţul răspunderilor, ca temeiul
trainic al organizării statului”20. El a declarat că Partidul Naţional Liberal părăseşte
guvernul „cu conştiinţa senină a datoriei îndeplinite”21.
Aşa cum în cadrul adoptării actului din 4 ianuarie 192622 preşedintele Partidului Poporului, generalul Alexandru Averescu23, susţinuse ferm punctul de vedere
al regelui Ferdinand I şi al lui Ion I.C. Brătianu, drumul său spre putere fusese,
astfel, asigurat24. La 30 martie 1926, Alexandru Averescu a fost chemat la Palat şi
însărcinat cu formarea unui nou guvern.
Deja în ziua următoare ziarele anunţau că „Regele a chemat la putere pe dl general Averescu, şeful Partidului Poporului”, că, respectiv, „criza de guvern e terminată”25.
Aceeaşi publicaţie menţiona că „nu aceasta a fost soluţia care ne-a părut nouă cea mai
potrivită”, că „ştirea a produs mare senzaţie, deoarece toată lumea credea că, anunţând
regelui că au şi o listă comună, partidele Naţional şi Ţărănist şi-au asigurat venirea la
putere”26. „Întrucât partidele Naţional şi Ţărănesc se declaraseră gata să prezinte o listă
comună, – menţiona Traian Vlad, – se impunea concluzia că un guvern, care ar fi expreIon Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi (1916-1938), Silex, Casă de Editură,
Presă şi Impresariat, Bucureşti, 1996, p. 56.
21
Ibidem.
22
„Actul din 4 ianuarie 1926” – legile adoptate de Adunările Naţionale Constituante întrunite ale României, prin care s-a luat act de solicitarea principelui Carol de a renunţa la
prerogativele sale (Legea de renunţare a principelui Carol la succesiunea tronului). Moştenitorul tronului a fost proclamat principele Mihai, fiul lui Carol, instituindu-se o Regenţă, – alcătuită din principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea şi prim-preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, George Buzdugan, – care să exercite prerogativele suveranului
în eventualitatea că Mihai ar fi ajuns rege înainte de vârsta majoratului (18 ani) (Legea
privitoare la instituirea Regenţei). A fost modificat şi Statutul Casei Regale, precizându-se
că cel care renunţa la calitatea de moştenitor al Coroanei nu mai făcea parte din familia
domnitoare (C. Hamangiu, Codul general al României. Vol. XV-XVI. Legi uzuale (19261929), Editura librăriei „Universala”, Alcalay & Co., F.a., Bucureşti, p. 1003-1006).
23
Averescu, Alexandru (n. 9 martie 1859, Ismail – † 3 octombrie 1938, Bucureşti) – militar
şi om politic român. S-a născut la Ismail, fiind fiul unui ofiţer din armata rusă, Constantin
Averescu, devenit ulterior institutor la Iaşi şi Târgu Frumos. (Doru Dumitrescu, Mihai
Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Război (1914-1918), Corint Educaţional, Bucureşti, 2014, p. 23-25).
24
La începutul lunii iunie 1925, avusese loc o întrevedere secretă între Al. Averescu şi Ion
I. C. Brătianu, încheiată cu un acord: preşedintele Partidului Naţional-Liberal se angaja
să sprijine, „la momentul oportun”, aducerea lui Averescu la putere, în timp ce şeful Partidului Poporului urma să promoveze la guvern o politică de „continuitate” (Ioan Scurtu,
Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, p. 50).
25
Traian Vlad, Sfârşitul crizei. Noul guvern, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6952, joi 1,
aprilie 1926.
26
Constituirea guvernului Averescu. Jurământul noilor miniştri, în „Dimineaţa”, anul XXII,
nr. 6952, joi, 1 aprilie 1926.
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sia a două partide tari, s-ar prezenta mai solid decât eventualul guvern al unuia singur
din cele trei partide, mai cu seamă dacă ar mai fi vorba şi de cel mai slab”27.
Oricum, dincolo de diversele calcule politice vehiculate în acele zile şi senzaţia produsă de nominalizarea generalului Alexandru Averescu, la 30 martie 1926,
regele Ferdinand I a emis decretul-lege de învestire a noului guvern şi, în aşa mod,
cel de al doilea Consiliu de Miniştri prezidat de viitorul mareşal al României îşi
începea activitatea. Aşa cum pe bună dreptate s-a afirmat, dacă în 1920, prezenţa
la guvern a generalului Al. Averescu a fost justificată de evoluţia situaţiei interne
şi de necesitatea unei verificări a noului curent politic, apărut după război, în 1926,
guvernarea sa a fost determinată de circumstanţele în care se impunea o refacere a
liberalilor, uzaţi de cei patru ani petrecuţi în fotoliile ministeriale28.
Din punct de vedere politic, noul guvern a fost creat din membri ai Partidului
Poporului, la care s-a adăugat şi „grupul Goldiş”, compus din miniştrii Vasile Goldiş,
Ion Lupaş şi Ion Lapedatu, din Partidul Naţional. Foştii progresişti erau reprezentaţi
de ministrul Ion Mitilineu29. Considerat pe provincii istorice, guvernul generalului
Al. Averescu conţinea 5 ardeleni („grupul Goldiş”, Octavian Goga şi Petru Groza),
un bucovinean şi un basarabean. Din fostul guvern averescan mai făcuseră parte Oct.
Goga, P. Negulescu, generalul Văleanu, Cudalbu, Trancu-Iaşi, Sergiu Niţă, Petru
Groza şi Dr. Popovici. Dintre foştii miniştri averescani lipseau, de această dată, I.
C. Atanasiu şi generalul Răşcanu. D. Petrovici fusese preconizat pentru portofoliul
lucrărilor publice; refuzând însă acea demnitate, a fost numit ministru de stat fără
portofoliu, iar P. Groza, destinat să fie ministru al Ardealului, a luat lucrările publice30.
În noul guvern al generalului Al. Averescu, erau pentru prima oară miniştri
Ion Lupaş, Ion Lapedatu şi generalul Mircescu. Ion Lupaş era preot ortodox şi
profesor de istorie la Universitatea din Cluj. Se făcuse cunoscut prin mai multe
articole cu caracter istorico-literar, publicate în „Adevărul literar” şi, uneori, prin
foiletoanele „Adevărului politic”. Ion Lapedatu era frate geamăn cu Alex. Lapedatu, ministru al Cultelor în guvernul liberal. Ion Lapedatu fusese secretar general
la resortul finanţelor din Consiliul Dirigent, avea o temeinică cultură financiară şi
reprezentase România în repetate rânduri în diverse delegaţii mixte, din străinătate,
pentru chestiuni financiare. Aşa cum remarca C. Argetoianu în memoriile sale, Ion
Lapedatu „era observatorul şi agentul lui Vintilă Brătianu”31.
Traian Vlad, Sfârşitul crizei. Noul guvern, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6952, joi,
1  aprilie 1926.
28
Gh. I. Florescu, Partidul Poporului în perioada celei de a doua guvernări (martie 1926 –
iunie 1927), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, Tom XIV,
Editura Academiei RSR, Iaşi, 1977, p. 228.
29
Caracteristica noului guvern, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6952, joi, 1 aprilie 1926.
30
Ibidem.
31
C. Argetoianu, Memorii. Vol. VIII. Partea a VII-a (1926-1930). Ediţie şi indice de Stelian
Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1997, p. 16.
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Cu referire la noul preşedinte al Consiliului de Miniştri, acesta era militar de
carieră, legându-şi numele de marea epopee naţională a luptelor de la Mărăşeşti, în
care s-a ilustrat Armata a 2-a, comandată de el32. Devenit ulterior mareşal al României
(14  iunie 1930), Alexandru Averescu intrase în viaţa politică târziu, la vârsta de 59 de
ani. „Am intrat în politică, avea să mărturisească el mai târziu, împins de împrejurări;
nici nu-mi trecea prin minte că, într-o zi, voi juca în ţara mea un rol politic pe care evenimentele din urma războiului mi l-au rezervat”33. Aşa cum pe bună dreptate susţine dr.
Marin Nedelea, lipsa unei pregătiri şi experienţe temeinice în materie de politică „i-au
marcat vădit traiectoria politică”, reflectându-se, până la un punct, şi în concepţiile
sale, „expuse destul de parcimonios în relativ puţinele cuvântări, articole şi declaraţii
publice pe care presa le-a consemnat”34. Nu a fost o excepţie, în această privinţă, nici
cel de al doilea mandat al său de prim-ministru al României, în pofida experienţei acumulate în cadrul primului mandat din 13 martie 1920 – 17 decembrie 1921.
Partidul Poporului condus de generalul Al. Averescu luase fiinţă prin transformarea fostei Ligi a Poporului, care fusese adusă şi la guvernare, organizându-şi
ramificaţii în toate judeţele României.
Conform doctrinei sale oficiale, orientarea generală a Partidului Poporului era
„servirea complexului tuturor intereselor poporului românesc”35. Partidul Poporului
se declara „partid constituţional cu aplicarea strictă a dispoziţiilor constituţionale”.
Conform programului Partidului Poporului, un regim reprezentativ se putea da Statului prin asigurarea liberei exprimări a voinţei cetăţeneşti, acordându-se atenţie principiului reprezentării minorităţilor; apoi, dezvoltarea conştiinţei cetăţeneşti, printr-o
practică scrupuloasă a regimului reprezentativ pentru toate clasele care să aibă o reală
reprezentanţă în Parlament. Se mai credea necesară lărgirea reprezentării profesionale în Senat şi introducerea ei în alcătuirea Adunării Deputaţilor. În urma aplicării legii
pentru reforma administrativă, Partidul Poporului considera necesare anumite modificări în economia acelei legi, pentru a se împiedica abuzurile de autoritate şi pentru
descongestionarea autorităţii centrale de chestiunile de interes local, prin aplicarea
principiului descentralizării. Autoritatea centrală urma să se menţină numai în rolul
de supraveghetor al ideii de stat unitar. Stabilitatea funcţionarilor administrativi urma
să se realizeze prin punerea în acord a dispoziţiilor din legea de unificare administrativă cu cele ale legii de armonizare a salariilor; unificarea legislativă judiciară trebuia
realizată cât mai grabnic, spre a da tuturor provinciilor Regatului o legislaţie unitară,
întemeiată pe tradiţiile, nevoile şi spiritul timpului36.
Politics and political parties in Roumania. With 20 photographs and a genealogical tree,
International reference library publishing Co., London, 1936, p. 402-403.
33
Marin Nedelea, Prim-miniştrii României Mari. Ideile politice, Casa de editură şi presă
„Viaţa Românească”, F. l, 1991, p. 36.
34
Ibidem, p. 36-37.
35
Const. Gr. C. Zotta, N. Tulceanu, Partidele politice din România. Istoricul şi programele
lor, Editura „Revistei Geniului”, Bucureşti, 1934, p. 86.
36
Ibidem, p. 86-87.
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Relativ la schimbarea cabinetului din România, ziarul francez „Le Temps”
scria: „Guvernul Averescu va avea probabil un caracter tranzitoriu şi misiunea de
a proceda la facerea alegerilor generale, care vor decide orientarea definitivă a noii
politici româneşti”37. Acelaşi ziar constata că Ion I.C. Brătianu fusese până la capăt
stăpânul situaţiei: „D-sa a realizat programul ce-l fixase, program de o deosebită
importanţă, care a consolidat organizarea României Mari, înfăptuită în urma marelui război. Cabinetul Averescu, precum şi oricare alt cabinet viitor, nu va putea
urma altă politică externă decât cea dusă de cabinetul Brătianu. Criza din România are caracterul unei crize de creştere. Dl Brătianu a pus baze solide dezvoltării
României Mari. Poporul român păşeşte acum o etapă importantă; lui îi revine să-şi
spună cuvântul prin ce metode şi mijloace politice înţelege să-şi îndeplinească dez
voltarea”38. În acelaşi aspect al schimbării cabinetului de miniştri din România,
ziaristul Gauvain scria în „Journal des Débats”: „Dl Brătianu nu a voit să prezideze
alegerile generale spre a nu fi acuzat că-şi va fi făcut majorităţi docile, însărcinarea dată dlui general Averescu de a forma cabinetul se explică prin diviziunea ce
a domnit în rândurile opoziţiunii. Criza s-a dezlegat cu rapiditate anormală. Dacă
guvernul generalului Averescu înţelege datoria sa, el va procura României alegeri
cu adevărat libere”39.
Aşa cum cu doar două zile înainte de numirea generalului Al. Averescu preşedinte al Consiliului de Miniştri fusese adoptată o nouă lege electorală (27 martie
1926)40, guvernul său a fost cel dintâi beneficiar al respectivei legi, creându-şi, în
urma alegerilor generale din mai 1926, o confortabilă majoritate parlamentară41.
Din chiar momentul învestirii sale, noul preşedinte al Consiliului de Miniştri
a dat asigurări privind continuitatea politicii interne şi a celei externe urmată de
guvernul Brătianu. Pe plan extern, România rămânea „credincioasă legăturilor cu
marii aliaţi şi va face toate sforţările pentru a putea asigura pacea. Cu toţi vecinii,
fără deosebire, se va urma o politică de bună înţelegere”42. Nu se făcea un secret din
faptul că, faţă de Italia, în special, „se va inaugura o politică de amiciţie mult mai
pronunţată ca până acum, tinzându-se la netezirea asperităţilor” dintre cele două
ţări. Se dau asigurări că „neîntârziat se va lămuri problema ce până acum n-a fost
elucidată şi anume aceea privitoare la semnarea tratatului asupra Basarabiei”, iar,
„cu anumite condiţiuni, Italia va da o soluţie favorabilă”43.
Presa franceză şi schimbarea de guvern în România, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6953,
vineri 2 aprilie 1926.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
„Monitorul Oficial”, nr. 71, 27 martie 1926; Colecţia Hamangiu, Codul general al României, legi şi regulamente. Vol. XI-XII, Bucureşti, 1926, p. 1054-1061.
41
Marcel Ivan, Evoluţia partidelor noastre politice în cifre şi grafice, 1919-1932, Editura şi
tiparul Krafft & Drotleff, S.A., F.a., tab. 5b.
42
I. Nedelea, Planurile viitorului guvern în politica externă şi în cea financiară, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6953, vineri, 2 aprilie 1926.
43
Ibidem.
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Dacă în martie 1920, Liga Poporului, lipsită de un program de guvernare,
ajungea la conducerea ţării în virtutea unei popularităţi necunoscute încă vieţii politice româneşti, sprijinită doar pe câteva principii programatice, în martie 1926, se
putea afirma că noua succesiune guvernamentală se întemeia pe un program care-şi
propunea îndrumarea economică, socială şi politică a ţării44. Cu toate acestea, atât
într-un caz, cât şi în celălalt, schimbarea de guvern nu s-a prevalat de existenţa sau
conţinutul programului de guvernare, ci în funcţie de diverse calcule politice.
Conform programului guvernului făcut public, o atenţie deosebită se acorda
capitolului privitor la politica economică. Guvernul Averescu se pronunţa categoric pentru antrenarea capitalului străin, relevând necesitatea facilitării în diverse
moduri a intrării lui în ţară. Se preconiza contractarea unor împrumuturi externe,
menite să contribuie la refacerea economiei şi îndeosebi a mijloacelor de comunicaţii45. În domeniul finanţelor, guvernul Averescu îşi propunea să lucreze „nu în
direcţia revalorizării leului, cum a preconizat dl Brătianu, ci pentru stabilizarea
valutei”. Prin modificarea taxelor vamale, urmau să se facă „toate sforţările” pentru
asigurarea bunei dezvoltări a comerţului şi industriei46.
Un punct important în programul guvernului Averescu l-a constituit anunţul
de revizuire a împroprietăririlor, făcându-se aluzie în special la cele realizate sub
fostul guvern. Astfel, din iniţiativa noului guvern, s-a adoptat legea pentru împroprietărirea fără plată a ofiţerilor decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul” cu loturi individuale inalienabile şi indivizibile de 25 jugăre în Ardeal sau 25 ha în restul ţării,
„de preferinţă pe frontieră”47.
În domeniul învăţământului, noul guvern se angaja să garanteze „posibilităţile de cultură pentru toată lumea şi răspândirea culturii la sate”. În problema
minorităţilor, guvernul Averescu pornea de la convingerea că libera dezvoltare a
minorităţilor nu slăbea statul ci, dimpotrivă, îl consolida şi mai mult: „acest principiu de bază este o indicaţie că orice gând de persecuţii etnice este exclus”48. În
sfârşit, armata română făcea obiectul unei preocupări speciale a guvernului, toate
eforturile urmărind întărirea ei.
Aflat în întregime la discreţia liberalilor, noul guvern a recurs, mai cu seamă,
la o serie de măsuri cu caracter economic – reorganizarea conducerii C.F.R., stabilirea unui nou tarif vamal49 şi, nu în ultimul rând, ameliorarea stării economice a BaGh. I. Florescu, Partidul Poporului în perioada celei de a doua guvernări (martie 1926 –
iunie 1927), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, Tom XIV,
Editura Academiei RSR, Iaşi, 1977, p. 228.
45
I. Nedelea, Programul guvernului, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6954, sâmbătă, 3 iunie
1926.
46
Ibidem.
47
Istoria Românilor. Vol. VIII: România Întregită (1918-1940). Coord.: Ioan Scurtu, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 259-260.
48
I. Nedelea, Programul guvernului, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6954, sâmbătă, 3 iunie
1926.
49
Istoria Românilor. Vol. VIII: România Întregită (1918-1940). Coord.: Ioan Scurtu, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 259.
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sarabiei. Astfel, în chiar ziua numirii generalului Alexandru Averescu în calitate de
prim-ministru, noul ministru de Externe Jean Mitilineu se afla la Chişinău, pentru
a prezida şedinţa consiliului de administraţie al „Băncii Basarabiei”. La întrebarea
corespondenţilor privind soluţia pe care noul guvern urma să o dea crizei economice din Basarabia, Mitilineu a răspuns că, „deocamdată nu poate declara mai mult
decât că Basarabia trebuie şi va fi de-a pururi românească”50.
În următoarele zile s-a anunţat chiar hotărârea de inaugurare a „unei noi ere
în Basarabia”, prin „civilizarea administraţiei de peste Prut”51, dar şi prin măsuri
de ameliorare radicală a situaţiei din Basarabia52. O comisie specială prezidată de
secretarul general al Ministerului muncii, G. Pleşoianu, a decis, în şedinţa din 22
aprilie 1926, ca prin intermediul cooperativelor să se distribuie în Basarabia 440
de vagoane de porumb53, pentru ca în şedinţele următoare sistemul de ajutoare să
fie extins şi diversificat54, iar prim-ministrul Al. Averescu efectuând şi o vizită de
documentare în judeţele sudice ale provinciei55.
La modul general, guvernul Averescu a urmărit să obţină o îmbunătăţire a
situaţiei social-economice a României, aplicând două soluţii radicale: a) suportarea, printr-un buget echilibrat, a sarcinilor în valută forte şi b) stingerea succesivă
a sarcinilor interne, contractate în monedă depreciată56. A fost iniţiată o apropiere
politică de Italia, iar în plan intern s-au încercat o serie de măsuri menite să diminueze forţa finanţei liberale, creându-se un sistem de credite agricole, precum şi
contractându-se un împrumut în Italia57.
3.
Fără să-şi fi mărturisit vreodată gândurile, intenţia generalului Al. Averescu,
din chiar primele zile ale celui de-al doilea său mandat de prim-ministru, a fost de
a desfăşura o politică proprie, singura care i-ar fi permis să-şi refacă formaţiunea
Ministrul Mitilineu la Chişinău, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6952, joi, 1 aprilie 1926.
„Dim.”, Pro Basarabia, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6958, sâmbătă, 10 aprilie 1926.
52
Chestia alegerilor în Consiliul de Miniştri. Guvernul şi situaţia din Basarabia, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6958, sâmbătă ,10 aprilie 1926.
53
Aprovizionarea Basarabiei, în „Dimineaţa”, anul XXII, nr. 6971, vineri, 23 aprilie 1926.
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sa politică. Astfel, încă nu fuseseră date publicităţii principiile care urmau a călăuzi
acţiunea noii formaţiuni ministeriale, când, în paginile ziarului „Îndreptarea”, începuse a se formula unele rectificări ale legislaţiei economice şi financiare liberale.
Replica liberalilor nu s-a lăsat mult aşteptată. Văzându-se înşelaţi şi ameninţaţi de
atitudinea de independenţă afişată de Partidul Poporului, ei s-au ridicat imediat
împotriva intenţiilor generalului, care se arăta hotărât să desfăşoare o acţiune guvernamentală descătuşată de „tutela” brătienistă58.
Considerându-se ajuns stăpân pe situaţie, în primăvara anului 1927 Alexandru
Averescu a început să se detaşeze tot mai mult şi mai hotărât de liberali, atât în privinţa politicii economice, cât şi a atitudinii faţă de actul de la 4 ianuarie 192659. În martie
1927, Ioan Lapedatu, considerat „omul liberalilor”, a fost nevoit să demisioneze din
funcţia de ministru al Finanţelor, ca urmare a unor neînţelegeri cu Mihail Manoilescu, subsecretar de stat la acelaşi departament60. La rândul său, generalul Alexandru
Averescu a făcut tatonări pe lângă principele Carol, sugerându-i că ar fi bine să revină
asupra deciziei sale de renunţare la calitatea de moştenitor al Coroanei, să se despartă
de Elena Lupescu şi să revină în ţară61. Toate acestea, în pofida faptului că liberalii
doreau ca principele Carol să nu mai revină în ţară în nicio calitate62.
În acele condiţii, în şedinţa Consiliului de Miniştri din 27 martie 1927, la
care au participat: prim-ministrul Alexandru Averescu, M.D. Berlescu, Const. Garofild, V. Goldiş, Octavian Goga, I. Petrovici, generalul G. Văleanu, T. Cudalbu,
Gr. Trancu-Iaşi, Ioan Lupaş, Sergiu Niţă şi Dori Popovici, s-a decis că guvernul,
„până la efectuarea unui recensământ general şi amănunţit al populaţiunii, la 1930,
în conformitate cu hotărârile congresului internaţional de statistică din Roma, de
la 1925, încuviinţează ca un control general statistic al numărului locuitorilor din
Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana, Satu-Mare şi
Maramureş, să se execute prin ministerul de Interne, cu concursul Institutului de
statistică generală a Statului, la data de 24 Aprilie 1927”63. Conform aceleiaşi decizii, pentru acoperirea cheltuielilor necesare, se deschidea pe seama Ministerului de
Interne un credit de 5 milioane de lei din fondul de credite suplimentare şi extraordinare, prevăzut în bugetul general al Statului pe exerciţiul anului 192764.
Gh. I. Florescu, Partidul Poporului în perioada celei de a doua guvernări (martie 1926 –
iunie 1927), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, Tom XIV,
Editura Academiei RSR, Iaşi, 1977, p. 229.
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Ca urmare a acelei hotărâri guvernamentale, în perioada dintre 24 aprilie şi
5  mai 1927, Ministerul de Interne al României, împuternicit de Consiliul de Miniştri, a
executat, prin intermediul organelor administrative, un prim control general asupra numărului locuitorilor din întregul cuprins al Noii Românii, intrat în istoria demografiei
şi statisticii româneşti drept „recensământul averescan”, „numărătoarea averescană”
sau „controlul administrativ al locuitorilor României”65. Rezultatele acelui „recensă
mânt”, deopotrivă cu modul în care fusese conceput şi înfăptuit, au stârnit însă critici
atât de vehemente încât materialele lui au rămas neprelucrate şi nepublicate66.
Criticile cele mai severe faţă de rezultatele nepublicate ale numărătoarei din 1927
au vizat în special Basarabia, constatându-se o populaţie totală de numai 2.555.071 de
locuitori şi o majoritate românească de 1.483.934 locuitori sau 58,1 % din total – mult
sub proporţia vehiculată până atunci în majoritatea statisticilor oficiale.
Astfel, conform datelor anuarului statistic al României pe 1926, populaţia totală a Basarabiei la finele acelui an ar fi fost de 2.956.934 de locuitori, – cu 401.863
de locuitori mai mulţi faţă de rezultatele din 1927 ale numărătorii averescane67.
Decepţia provocată de acea discrepanţă de peste 400.000 de locuitori a fost considerabilă, deoarece, publicând datele privind populaţia României la finele anului
1926, tabelul respectiv privind populaţia Basarabiei oglindea starea acesteia în anul
1922 (!). Pentru ca deruta să fie totală, anuarul statistic al României pe 1928, – deci,
după ce datele numărătoarei averescane au fost invalidate, – invoca aceeaşi cifră
de 2.956.934 de locuitori ai Basarabiei atât în 1919, cât şi în 1922 (!)68. Mai este
de remarcat şi faptul că nici cifra de 2.956.934 de locuitori nu putea servi drept
termen de comparaţie cu datele numărătoarei averescane din 1927, dat fiind că
fusese obţinută pe calea unor calcule bazate pe datele recensământului populaţiei
Imperiului Rus din 28 ianuarie 1897, având o vechime de trei decenii şi devenite în
mare măsură irelevante.
Aşadar, controlul administrativ al locuitorilor României efectuat prin intermediul Ministerului de Interne între 24 aprilie şi 5 mai 1927, a reliefat o situaţie
extrem de complicată şi îngrijorătoare în domeniul cunoaşterii stării reale a lucrurilor în cel mai important domeniul al existenţei unui stat, în cel demografic. Istoricii
care s-au aplecat cu multă competenţă asupra fenomenelor şi proceselor demografice din România primului deceniu interbelic au remarcat, cu justificat temei, că
existenţa a numeroase şi variate statistici, în loc să faciliteze munca cercetătorului,
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X.45/1930, fila 3
verso – 4.
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îi creează, în mod paradoxal, tot atâtea dificultăţi, punându-l adesea în situaţia de
a nu putea stabili cu exactitate evoluţia populaţiei şi a problemelor ce derivă din
această temă69. Mai mult ca atât, statisticile României din primul deceniu interbelic
suferă de lacune esenţiale, care pot conduce la concluzii greşite chiar atunci când
sunt analizate cu maximum de rezerve, cea mai mare fiind aceea că ele, la fel ca şi
statisticile din alte state din Estul Europei, nu sunt corecte, fiind elaborate conform
unor metodici diferite70.
Este de notat că editarea Anuarului statistic al României a fost reluată abia
din 1920, furnizând, până la recensământul general al populaţiei din 29 decembrie
1930, doar date comparative cu cele furnizate de vechile recensăminte, ţinându-se
cont de rata medie a natalităţii, mortalităţii şi a excedentului natural, pe de o parte,
şi de pierderile aproximative în oameni din anii Primului Război Mondial, pe de
alta71. Tot din 1920 începuse şi colectarea datelor statistice referitoare la mişcarea
populaţiei pe teritoriul întregii Românii, prin intermediul buletinelor individuale.
Cu toate acestea, în Basarabia şi Bucovina actele stării civile au continuat să rămână în posesia preoţilor, cărora li s-a transferat provizoriu şi sarcina emiterii buletinelor statistice referitoare la mişcarea populaţiei72. Ca urmare a acestui fapt, chiar
şi în 1927, – anul primei încercări de determinare a populaţiei totale a României
Întregite, – unificarea actelor stării civile din Basarabia şi Bucovina, ce presupunea trecerea lor din mâinile preoţilor de toate riturile la oficiile de stare civilă ale
primăriilor tuturor comunelor, nu fusese realizată încă într-o deplină măsură, din
care motiv instituţiile statistice se confruntau cu numeroase şi serioase dificultăţi în
procesul culegerii datelor referitoare la mişcarea populaţiei73.
4.
Hotărârea de efectuare a controlului general statistic al populaţiei României
a fost adoptată într-o situaţie complexă, urmărindu-se imperativul aflării numărului
real al populaţiei României Întregite şi având, totodată, o legătură directă cu problema imigrării şi infiltrărilor ilegale de populaţie produse după 1918, pe de o parte,
precum şi cu valul de emigrare atestat în Basarabia la mijlocul anilor ’20, ca urmare
Dumitru Şandru, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, Editura
Academiei Române, Iaşi, 1980, p. 11.
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a unor ani secetoşi „şi sub instigaţia agenţilor de emigrare din America de Sud şi a
altor instigatori”74.
Astfel, cu doar trei săptămâni în urmă (2 martie 1927), Ministerul de Interne,
luând act de rapoartele organelor respective de control, din care rezulta că „numeroşi străini mişună prin ţară fără documente de călătorie şi fără a poseda bilete de
liberă petrecere”, dorind să afle numărul lor şi conformându-se dispoziţiilor stipulate în legea controlului străinilor şi în regulamentul ei de aplicare, a decis că „toţi
străinii intraţi în România fără documente de călătorie (paşapoarte sau certificate de
călătorie) de la data de 1 Decembrie 1918 până în prezent, ca şi cei care nu au primit
bilete de liberă şedere în ţară, sunt obligaţi ca în termen de 15 zile să se prezinte
personal, cei din oraş şefului brigăzii sau serviciului de siguranţă local, iar cei din
comunele rurale, postului de jandarmi”75.
Străinii vizaţi în dispoziţia Ministerului de Interne din 2 martie 1927 urmau să
prezinte, în termenele fixate, „orice fel de acte ce-ar avea, cu care să-şi poată stabili
identitatea (acte de starea civilă, naştere, de botez etc., buletine de populaţie, chitanţe
de contribuţie, certificate de şcoală etc.). Cei care nu s-ar fi prezentat în termenul indicat, urmau să suporte sancţiunile prevăzute de lege. Sancţiunile se aplicau inclusiv
„proprietarilor sau uzufructuarilor de case, locatari principali sau însărcinaţilor lor
de afaceri care dau cu chirie case, apartamente sau odăi, ca şi oricărui particular care
găzduieşte un străin de categoria de mai sus, dacă vor tăinui sau vor împiedica prezentarea acestora şi nu vor încunoştinţa autorităţile de mai sus despre prezenţa străinilor de care este vorba, fie ei membri de familie, servitori, lucrători, amploiaţi, care
conlocuiesc cu ei sau lucrează în stabilimentele ori întreprinderile lor”76. Străinii care
se prezentau şi depuneau actele cerute de autorităţi, obţineau în schimb o adeverinţă
ce servea ca justificare la biroul controlului străinilor din localitate.
Cu referire la imigrările şi infiltrările ilegale de populaţie, este un fapt notoriu că evenimentele sociale sau politice pot provoca mari deplasări de populaţie în
anumite ţări, de unde aceasta se refugiază în masă şi se stabileşte în ţările limitrofe.
Depinde de organizarea şi legislaţia acestor ţări dacă năvălitorii sunt încetăţeniţi şi
naturalizaţi fără restricţii deosebite sau, oferindu-li-se o anumită perioadă de timp,
sunt repatriaţi ori direcţionaţi în ţările de destinaţie. Argumentul care determină
politica statului faţă de imigranţi este, în primul rând, de ordin etnic şi doar apoi de
ordin economic77.
În pofida numeroaselor declaraţii ferme de a stăvili imigrarea populaţiei străine în noile teritorii78, toleranţa nejustificată manifestată de Statul Român a condus
Petre Cazacu, Zece ani dela Unire. Moldova dintre Prut şi Nistru 1918-1928, Tipografia
ziarului „Universul”, Bucureşti, F.a., p. 15.
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la aceea că frontiera sa estică a suportat, în perioada imediat următoare actului
Unirii din 1918, „o invaziune de elemente care, prin structura lor socială şi prin
îndeletnicirea lor economică, nu numai că nu au putut contribui la armonizarea
profesiunilor şi ramurilor de producţie ale ţării, ci, din contra, au sporit şi mai mult
haosul şi n-au manifestat nici cea mai vagă tendinţă de a se încadra într-o situaţie
echilibrată, spre care tindea societatea românească”79. Aşa cum consemna Dr. Sabin
Manuilă în această privinţă, „năvălirea nestăvilită şi necontrolată a atâtor străini
din Ucraina înspre Basarabia, Bucovina şi Nordul Transilvaniei a însemnat, pentru
blocul etnic al României, o suprapunere de elemente etnice străine şi neasimilabile.
Prin noii năvălitori a fost sporit numărul unor minorităţi etnice (ruşi şi evrei), refractare din punct de vedere etnic”80.
Este de notat că statisticile acelei perioade nu au făcut o distincţie clară între
categoriile de „refugiaţi” şi „populaţie flotantă”, aceasta din urmă fiind definită
în felul următor: „la locul ei de origine avea în bună parte ocupaţiune, cu care îşi
putea agonisi cele necesare traiului, (însă – n.n.) din cauza evenimentelor ultime a
devenit în cea mai mare parte un element vagabond, care trăieşte din stipendii, sau
foarte mulţi chiar căutând să profite de avutul altuia. Din această populaţie flotantă
au fost recrutaţi în timpul din urmă o bună parte din escrocii internaţionali, comunişti, anarhişti şi criminali”81. Conform datelor Dicţionarului statistic al Basarabiei
(1923), doar între 1 ianuarie 1918 şi 1 aprilie 1922, pe teritoriul Basarabiei au intrat
din Ucraina şi din Rusia sovietică peste 168.000 de refugiaţi, atribuiţi de statisticile
acelor ani la categoria „populaţiei flotante”82.
Imigrările pe teritoriul Noii Românii în primii ani după încheierea Primului
Război Mondial s-au produs inclusiv sub forma unor infiltrări lente de populaţie de
peste Nistru. Ele au avut loc atât pe căi legale, cât şi, într-o măsură mult mai mare,
pe căi clandestine83. Cadrul juridic al reglementării imigrărilor propriu-zise a fost
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X/95 bis/1932, fila 10;
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creat prin instituirea unei comisii a migraţiilor pe lângă Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale, cu sarcina de a reglementa imigrările în vederea protejării muncii
naţionale ce se exercita în mod exclusiv de către autohtoni84. Acel organ decidea
asupra cererii fiecărui individ care dorea să se stabilească în România, iar hotărârea
era luată conform următoarelor criterii: a) dacă exista şomaj într-o anumită ramură
de activitate, cererea era refuzată; b) în cazul inexistenţei specialiştilor autohtoni
într-o anumită branşă de activitate, erau admişi specialiştii corespunzători din rândul imigranţilor; c) se ţinea seama şi de concesiile cuprinse în textele unor convenţii
internaţionale, la care Statul Român convenise să adere în acea perioadă85.
La 20 aprilie 1925 a fost promulgată legea pentru reglementarea migraţiilor,
prin care emigrarea şi imigrarea erau declarate libere, fiind supuse unor restricţii
pe care interesele statului şi ale populaţiei le cereau86. Dacă la emigrare îngrădirile
erau determinate, în principal, de starea materială a emigranţilor, la imigrare se stabilea un control mult mai riguros, interzicându-se intrarea în România a persoanelor incapabile de a munci, a celor fără profesie, a celor consideraţi periculoşi pentru
ordinea publică, siguranţa statului şi apărarea naţională, aceştia din urmă nefiind
admişi nici măcar prin tranzit pe teritoriul ţării87.
Cu toate acestea, tendinţa penetrării clandestine în România a rămas constantă, practic, pe întreaga durată a primului deceniu interbelic. Dr. Sabin Manuilă
relata în această ordine de idei următoarele: „Am avut ocazia de a mă documenta în
această privinţă, prin chestionarea celor însărcinaţi cu supravegherea frontierelor,
precum şi a organelor de siguranţă ale Statului şi, din informaţiile pe care le-am
cules, am putut să-mi formez convingerea că numărul celor care se stabilesc în ţară
pe cale nelegală, este mai mare decât al celor care solicită autorizarea legală”88.
Intrarea pe teritoriul României, – în special în regiunile din Transilvania,
Maramureş, Bucovina şi Basarabia, – a unui important contingent de refugiaţi din
Ucraina şi Rusia sovietică ca urmare a stării de anarhie creată de bolşevismul rusesc a însemnat pentru grupul etnic românesc o suprapunere indezirabilă, deoarece năvălitorii nu au constituit un element fundamental al României Întregite, ci,
dimpotrivă, au majorat numărul unor minorităţi etnice refractare ideii naţionale
româneşti. Este de remarcat că populaţia băştinaşă minoritară, aparţinând aceluiaşi
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grup etnic, a fost incomparabil mai loială ideii naţionale de stat românesc faţă de
populaţia năvălitoare, care nu s-a simţit ataşată prin nimic de patria adoptivă pe
care şi-au ales-o89. Pe de altă parte, alcătuirea Noii Românii, ca structură socială
şi economică, din părţi eterogene, impunea, mai ales în primii ani postbelici, un
efort deosebit pentru omogenizarea vieţii sociale şi economice a noului organism
statal. Or, acea invazie a elementelor străine s-a produs tocmai în acea perioadă,
când România Întregită suporta perturbaţii serioase drept consecinţă a tendinţelor
de cristalizare a diferitelor ramuri de producţie şi activitate socială, când echilibrul
interior era încă insuficient consolidat90.
Ce atitudine permanentă şi-a fixat statul român faţă de această masă de imigranţi? – întreba dr. S. Manuilă. Şi tot el menţiona, cu reproş, că, în afară de câteva
hotărâri, enunţate la anumite epoci, nu s-a stabilit nicio linie de conduită permanentă
şi susţinută de către organele conducătoare ale statului, iar în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor administrative care trebuiau luate, acestea au fost insuficiente şi ineficiente, atât ca stabilitate, cât şi ca executare practică91. Nu era cunoscută nici cel
puţin proporţia numerică a imigranţilor din Rusia şi Ucraina pe teritoriul României,
nu existau măsuri legislative suficiente pentru controlul acestei probleme şi, de asemenea, nu exista un organ statal special, care să supravegheze, cu energie şi vigilenţă,
executarea măsurilor practice împotriva permanentizării acestor elemente92. Mai mult
ca atât, a fost comisă în acei ani o serie de abuzuri şi fraude din partea autorităţilor,
în special a celor judeţene, care „au făcut avere din legalizările făcute actelor persoanelor suspecte”93, şi a fost ignorată opinia publică basarabeană, care era de părere că
„e necesar a se permite ziarelor să publice articole privitoare la banditisme, pentru ca
societatea să dea guvernului sprijin pentru exterminarea bandiţilor”94.
Evident, argumentul umanitarist a fost cel determinant atunci când conducerea statului a tolerat faptele extrem de grave ce s-au produs la graniţa de est şi de
nord a României. Însă filantropia, aşa cum menţiona dr. Sabin Manuilă, trebuia să
aibă o limită. Ajutorarea celor ce sunt în mizerie nu este obligatorie decât până la
limita la care cel care ajută îşi poate garanta propriile sale interese de existenţă. Or,
depăşirea acestei limite constituie un act de inconştienţă95.
În altă ordine de idei, decizia de efectuare a controlului administrativ al locuitorilor României a coincis cu momentul în care emigrarea unei părţi a populaţiei
în special din sudul şi centrul Basarabiei către cele două Americi atinsese o cotă
maximă, devenind subiectul unei ample dezbateri atât în presa basarabeană, cât şi
în cea de peste Prut. În 1924-1925, mărturisea Boris Malski, autorul cunoscutei
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X/95 bis/1932, fila 9.
Ibidem, fila 10.
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monografii sociologice despre satul Olăneşti, „când se făcea o intensă propagandă
printre locuitori de a merge în America şi a se stabili acolo, – primind pământ gratuit, – din multe sate basarabene au plecat locuitorii cu familii sau singuri, bărbaţi,
peste ocean, de dorul pământului”96.
„Ţăranii din Basarabia, – titra ziarul Partidului Ţărănesc din jud. Prahova, –
părăsesc pământul lor, scumpa ţarină pe care au crescut ei şi au murit părinţii lor şi
se duc departe, în Brazilia, peste mări şi ţări, visând o viaţă mai fericită şi o lume
mai dreaptă şi mai bună. Ei vând tot ce au – şi casă, şi pământ pe preţuri de nimic
şi pleacă spre nesfârşit. Ce tragedie stăpâneşte sufletele ţăranilor basarabeni, atât de
mult legaţi de pământul pe care au crescut? Comunicatele oficiale rezultate din interpelările parlamentare învinuiesc Seceta şi anumite Societăţi străine de emigrare,
care caută oameni de lucru în America”97.
În acei ani s-a produs, aşa cum aprecia ministrul Agriculturii şi Domeniilor
Ion Mihalache (martie 1929), nu doar un exod al ţăranilor, ci ceva mult mai grav:
„necesitatea în care s-a văzut guvernul să examineze organizarea exportului de braţe,
care n-are ce face în ţară la noi”98. Nichifor Crainic, la rândul său, a definit acei ani
„epoca faimoasei afaceri a paşapoartelor”, constând din părăsirea satelor de ţărani
români, care erau expediaţi tocmai în Brazilia, şi popularea aceloraşi sate cu populaţii minoritare99.
Era ceea ce prof. Aurelian Bondrea numeşte „dezrădăcinare” – fenomen al
plecării (cu părăsire definitivă ori provizorie) migrantului însoţit de pierderea rădăcinilor pământului natal100.
În paralel şi concomitent cu dezrădăcinarea, se derula în ritmuri accelerate şi
„desţărarea”, inclusiv migraţiile alternative – plecări cu întoarceri repetate cum ar fi
specializările afară din mediul natal (preponderent rural) sau afară din ţară. Desţăratul, afirmă Aurelian Bondrea, „este un migrant care nu-şi pierde rădăcinile pământului natal niciodată, aşa cum se întâmplă dezrădăcinatului. Aceasta este principala
diferenţă între cele două tipuri de migranţi. Unul, „desţăratul”, îşi păstrează încă
rădăcinile, celălalt, „dezrădăcinatul”, şi le smulge”101. Ilustrând fenomenul desţărării în Basarabia interbelică, cunoscutul etnolog Petre Ştefănucă menţiona că, după
Boris Malski, Viaţa Moldovenilor dela Nistru. Olăneştii. Monografia sociologică a unui sat
de pe Nistru, Tipografia de pe lângă Prefectura jud. Cetatea Albă, Ţinutul Nistru, 1939, p. 61.
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17 ani de la reforma agrară (1936), loturile de împroprietărire se fărâmiţaseră întratât, încât nu mai puteau să hrănească, aşa cum se cultiva pământul, nici măcar pe
membrii familiei. În consecinţă, „prisosul de braţe de la sate apucă drumul oraşelor.
Fiindcă oraşele basarabene n-au nici o industrie mai dezvoltată, braţele libere se
îndreaptă spre oraşele din Vechiul Regat cu industrii dezvoltate, cum sunt: Galaţii,
Iaşii, Cernăuţii, Brăila, Ploeştii şi Bucureşti. Există un întreg exod al proletariatului
rural din satele basarabene spre oraşele industriale de dincolo de Prut, nu numai în
anii de secetă sau numai din sudul Basarabiei, ci din întreg cuprinsul provinciei şi
în toţi anii”102.
5.
Intenţionând să ofere României Întregite o soluţie practică şi eficientă unor
probleme ce puneau în pericol însăşi securitatea naţională prin admiterea unei imigrări în masă şi necontrolate, pe de o parte, şi acceptarea tacită a emigrării unei părţi
a populaţiei din Basarabia în Lumea Nouă (faimoasa „afacere a paşapoartelor”)103,
guvernul generalului Alexandru Averescu a decis, pentru prima oară după 1918, –
în condiţiile în care nu fusese efectuat nici un recensământ general al populaţiei, iar
specialiştii în domeniu subliniau în permanenţă că „fără un recensământ sistematic
şi amănunţit nu se mai pot limpezi chestiunile cele mai importante pentru dinamica
populaţiunii ţării noastre”104, – să efectueze, prin intermediul ministerului de InterPetre Ştefănucă, Nomadism social, în „Viaţa Basarabiei”, an. V, nr. 3-4, 1936, p. 58.
În şedinţa Adunării Deputaţilor din 18 februarie 1930, ziaristul Pamfil Şeicaru menţiona
următoarele: „Dacă se făcea recensământul populaţiei la 1920, nu aveam bolşevismul pe
care îl avem în Basarabia. De la 1920 până la 1927 a fost o continuă trecere de populaţie
peste Nistru. Şi a fost o nenorocire că nu s-a făcut recensământul populaţiei la 1920, căci
de atunci a fost o invazie a tuturor derbedeilor, care au trecut din Rusia, şi aceştia astăzi
sunt agenţii Rusiei la noi. Astfel, agitatorii bolşevici sunt astăzi fii de cetăţeni români.
Acesta este adevărul. Dacă însă se făcea atunci recensământul, părinţii lor nu ar fi fost
cetăţeni români şi pe aceşti tineri deveniţi bolşevici, i-am fi putut trece acum înapoi,
peste Nistru. De acum 10 ani, din 1919, trebuia să se facă cadastrarea tuturor elementelor naţionale, care se găsesc în cuprinsul României. Aceasta nu s-a făcut. Şi atunci, de
la 1919 şi până astăzi, a fost o continuă infiltraţiune de naţionalităţi, o continuă invazie
şi fiecare nou-venit căuta să-şi procure un certificat de naţionalitate română; iar proasta
administraţie ce am avut-o a dat aceste certificate de naţionalitate. (…) Trista stare de
lucruri de astăzi în Basarabia se datoreşte lipsei unui cadastru naţional şi de aceea astăzi
nu poţi să iei de guler pe agitatori, pe motiv de instrucţie împotriva ideii de Stat naţional
şi să-i zvârli peste graniţă, deoarece ei îţi prezintă certificatul de naţionalitate română, certificate eliberate de autorităţi coruptibile. Eu ştiu un singur lucru, (…) că în fiecare an se
găsesc argumente ca să se amâne o statistică a naţionalităţilor în cuprinsul României Mari.
(…) Noi plutim în vagul în care s-au complăcut toate guvernele de la 1919 până astăzi”
(„Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 29, şedinţa din 18 februarie 1930, p. 1003-1004).
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ne, un control administrativ general al populaţiei, având ca obiectiv expres aflarea
numărului exact al populaţiei totale a României Întregite, pe de o parte, precum şi
a numărului străinilor aflaţi ilegal pe teritoriul ţării.
Din nefericire, însă, numărătoarea averescană din 1927 a fost pândită, chiar
din capul locului, de o serie de capcane pe care oficialităţile nu au reuşit (sau nu au
ştiut) să le evite, la care s-au adăugat şi erori comise din raţiuni politice şi electorale,
ceea ce a diminuat, până la anulare, bunele intenţii ale acelei operaţiuni statistice.
Aşa cum se ştie, încă din 1 aprilie 1919, prin decretul-lege Nr. 1.053 pentru
adoptarea calendarului gregorian în locul celui iulian, s-a decis că „ziua de 1 aprilie
1919 devine 14 aprilie 1919”105. În octombrie 1924, Biserica Ortodoxă Română a
adoptat oficial stilul nou, gregorian, astfel încât 1 octombrie 1924 a devenit 14  octombrie 1924106.
În condiţiile acceptării doar parţiale şi cu mari reticenţe de către populaţia Basarabiei a reformei calendarului107, ignorându-se faptul că basarabenii practicau un
creştinism de tradiţie, moştenit prin succesiunea generaţiilor, a cărui esenţă şi profunzime n-o înţelegeau încă pe deplin, guvernul generalului Alexandru Averescu învestit
la 30 martie 1926 a consimţit, în chiar primele zile ale activităţii sale, ca Paştele în
acel an să se sărbătorească de două ori. Aşa cum în mai 1926 urmau să se desfăşoare
primele alegeri generale în baza Legii pentru unificarea administrativă din 14 iunie
1925 (publicată în „Monitorul Oficial” nr. 284 din 23 decembrie 1925)108, o mulţime de agenţi electorali ai Partidului Poporului au invadat satele basarabene, „cerând
voturile de la popor şi promiţând, în schimb, revenirea la vechiul calendar”109. Şi, cu
toate că Partidul Poporului a obţinut în acele alegeri 52,09 % din totalul voturilor pe
ţară, respectiv, o majoritate confortabilă de 292 de mandate în Adunarea Deputaţilor,
gestul electoral al admiterii prăznuirii Paştelui pe ambele stiluri a avut consecinţe
C. Hamangiu, Codul general al României. Legi uzuale. Vol. IX-X, Librăria „Universala”
Alcalay & Co., Bucureşti, F.a., p. 39.
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dezolante: „credincioşii au crezut că atât conducătorii Statului, cât şi ai Bisericii îşi
bat joc de sărbătorile creştine şi de această dată nu numai că n-au încercat să treacă la
noua reformă, dar chiar şi cei care trecuseră s-au lepădat de ea”110.
Parcă urmărind să acutizeze şi mai mult acea criză, în şedinţa sa din 24 martie
1927, Consiliul de Miniştri a decis ca numărătoarea populaţiei României să se efectueze în ziua de 24 aprilie 1927111,- anume în prima zi de Paşti, „întrucât în această
zi toată lumea – funcţionari, muncitori, comercianţi, şcolari etc. vor fi acasă”112.
Aşa cum a menţionat iniţial C. Bucşan, subsecretar de Stat la departamentul
minorităţilor, organele recenzoare urmau să depună „la domiciliul fiecărui cetăţean
un buletin, care trebuie să fie completat în ziua de 24 Aprilie”, iar „aceleaşi organe
de la 6 până la 11 Mai vor ridica buletinele”113.
Venind în susţinerea iniţiativei Consiliului de Miniştri, un apel al Patriarhului
Miron al României specifica, de asemenea, că „este recomandabil ca proprietarii,
locatarii vechi şi noi să se înţeleagă creştineşte a se face eventuale strămutări (…)
numai după Sf. Paşti, ca astfel în pace şi linişte să poată prăznui toţi Sf. Înviere”, iar
o dispoziţie a Ministerului de Interne indica prefecturilor de poliţie ca „eventualele
mutări ce urmau să se facă pe ziua de 23 Aprilie, să fie amânate la 27 Aprilie, adică
în a 4-a zi de Paşti”114.
Aşa cum pe bună dreptate menţiona ziaristul J.B. Florian în cotidianul de
mare tiraj „Adevărul”, „dintr-o vină pe care guvernul n-o poartă decât în parte, s-a
lăsat să treacă aproape zece ani de la întregirea României, fără să se facă un recensământ general al populaţiei. (…) Din nefericire însă, în momentul când se hotărăşte să remedieze răul, o face cu aceeaşi lipsă de chibzuinţă ca în mai toate actele
sale. I se năzăreşte într-o zi să facă recensământul şi, fără multă zăbavă, dă ordin să
se facă. Rezultatul va fi că în loc de o completă necunoaştere a situaţiei, vom avea
false date statistice. În condiţiile în care se pregăteşte efectuarea recensământului,
el nu poate da alte rezultate”115.
Din nefericire, predicţia lui J. B. Florian avea să se adeverească inclusiv în privinţa termenelor efectuării controlului statistic administrativ. Astfel, în timp ce pentru
Bucureşti s-a fixat data de 27 aprilie, când urmau a fi predate buletinele completate,
pentru toate celelalte localităţi, buletinele urmau a fi completate în ziua de 24 aprilie,
pentru ca organele recenzoare să le ridice între 6 şi 11 mai116. Nu peste mult timp însă,
s-a recurs la o nouă rectificare a termenelor, afirmându-se că „nu este imperios cerut
ca buletinul de familie (menaj) să se completeze (de cel în drept), sau de alt membru
al familiei, chiar în prima zi de Paşti, însă trebuie negreşit ca să se ţină seamă, la
Ibidem, p. 350.
„Monitorul Oficial”, nr. 79, sâmbătă, 9 aprilie 1927, p. 4682.
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completarea lui, de situaţia de fapt a familiei aşa cum se găseşte la data de 24 Aprilie
1927, întrucât recensământul se consideră făcut într-o singură zi, în tot cuprinsul ţării;
agenţii recenzori nu vor strânge buletinele, decât după sărbătorile Paştilor”117.
Indiscutabil, aspectul cel mai complicat şi, totodată, controversat al controlului
administrativ din 24 aprilie – 5 mai 1927, care a condus la invalidarea sa de către
Consiliul Superior de Statistică, a fost cel vizând structura etnică („originea etnică”) a
locuitorilor. Aşa cum avea să menţioneze ulterior dr. Sabin Manuilă, directorul Institutului Central de Statistică al României, numărătoarea populaţiei din 1927 organizată de Ministerul de Interne condus de Octavian Goga, a avut avantajul de a fi introdus
în practica statistică a noţiunii de „origine etnică”, abandonată însă la recensământul
din 1930 ca fiind „prea avansată pe atunci şi încă nepopulară”, în favoarea noţiunii de
„neamul de care se simte cineva legat prin tradiţie şi prin sentimente”118.
Totul a pornit, se pare, de la interpelarea senatorului Ionaş Grădişteanu referitoare la politica etnică a României, în care a imputat guvernului Alexandru Averescu că nu ar fi avut „o politică etnică statornică”. România, potrivit afirmaţiei
sale, cuprindea în hotarele ei „patru milioane de străini”, în timp ce două milioane
de români trăiau în afara graniţelor ţării. Totodată, senatorul făcea o distincţie clară
între elementele minoritare născute pe teritoriul României şi populaţia străină refugiată în România, afirmând că „sunt câteva sute de mii de astfel de străini, în timp
ce românii din alte ţări care vor să vină aici sunt şicanaţi”119.
În răspunsul său oferit interpelatului în numele Guvernului, ministrul de Interne Octavian Goga a fost de acord că „năvala străinilor constituie un fapt îngrijorător”, dând următoarele asigurări: „Vom lua măsuri, venim cu un recensământ
al întregii populaţii. Peste două săptămâni vor începe lucrările. Se vor lua măsuri
spre a scăpa ţara de elementele străine indezirabile. Se va face o întărire treptată a
elementelor româneşti din oraşele ardeleneşti, astfel ca opera să se îndeplinească
evolutiv. Nu vom aplica în Ardeal sistemele de silnicie aplicate odinioară nouă de
către unguri. Nu mai emitem nici un paşaport pentru America. Cu alte state în care
se află minorităţi româneşti, am început discuţiuni îndrumate pe o cale bună. (…)
Termină arătând că în faţa marilor probleme naţionale, poporul românesc găseşte
întotdeauna într-însul forţa de a se apăra solidar”120.
Urmărind să afle numărul exact al celor aflaţi ilegal pe teritoriul României,
organizatorii controlului administrativ al populaţiei au inclus o rubrică specială pe
versoul buletinului, în care urma să se specifice clar „ce anume supuşenie au toţi
cei care se găsesc pe teritoriul ţării, la data recensământului locuind aici pe baza
unui paşaport al unui stat străin, sau posedând bilet de liberă petrecere eliberat de
Circulara Ministerului de Interne către prefecturile de judeţe din întreaga ţară (19 aprilie
1927), în „Buletinul Oficial al Ministerului de Interne”, anul VII, nr. 9-12, 1 mai – 15 iunie
1927, p. 73-75.
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serviciile de poliţie şi siguranţă, sau care au intrat clandestin în ţară, ori au pierdut
actele de călătorie şi se găsesc în preajma obţinerii unor duplicate, acte noi, etc.”121.
În opinia subsecretarului de Stat la Ministerul de Interne, C. Bucşan, „la noi
(în România primului deceniu interbelic – n.n.), cetăţenia se confundă cu naţionalitatea. Chiar şi în Constituţie se face această confuzie. De aceea s-a luat alt termen
decât cel al naţionalităţii”122. Detaliind, C. Bucşan a menţionat că, prin „origine
etnică” „nu înseamnă că se caută legăturile de sânge ale strămoşilor. Ar fi absurd.
La stabilirea naţionalităţii cuiva, pe lângă declaraţia sa – care trebuie să fie sinceră
– mai contribuie şi altceva şi anume: cultura, limba ce o vorbeşte obişnuit, manifestarea vieţii sale, sentimentul său, simţit şi manifestat. Mai e apoi ceva. În teritoriile
alipite, avem o mulţime de români care numai cu nume românesc, care nu vorbesc
româneşte, care au preoţi şi învăţători de altă naţionalitate, dar care sunt de origine
română. Este efectul de deznaţionalizare de altădată. S-a pus dar rubrica „originea
etnică” pentru ca aceşti români de origine să-şi poată arăta naţionalitatea lor de
origine, care este românească – care n-a dispărut, ci e doar ascunsă. E cazul românilor din Bucovina, care au fost rutenizaţi prin preoţi şi învăţători, a românilor din
secuime, etc. etc. Se caută a se şterge rugina aşezată de veacurile de dominaţiune
străină asupra românismului din acele ţinuturi. Mai este cazul evreilor din Ardeal,
care s-au maghiarizat. Ei se declară azi ca maghiari. Or, originea lor etnică nu e
cea maghiară. Să spună dar adevărat, care este originea lor evreiască. În ce priveşte
evreii din regat, spune dl Bucşan, unii sunt asimilaţi perfect, alţii nu. În rezumat,
fiecare locuitor poate declara ce vrea el, ca origine etnică, dar autoritatea va aprecia
apoi dacă declaraţia corespunde adevărului sau nu. Agentul care ia buletinul, dacă
are vreo îndoială asupra veracităţii celor declarate, va face o notă pe marginea buletinului, şi oficiul statistic va examina apoi declaraţia”123.
Aşadar, contrar tuturor asigurărilor că formula respectivă ar fi respectat întru
totul libertatea de conştiinţă, proclamată de Constituţia României, şi nu aducea
niciun fel de atingere nici unuia din scopurile pentru care se efectua recensământul, includerea în chestionarul numărătoarei din 1927 a rubricii privind „originea
etnică” a locuitorilor şi nu a celei a naţionalităţii lor, a creat o serie de confuzii
notorii, demonstrând eroarea concepţiei averescane în această chestiune. Bunăoară,
completând personal chestionarul numărătoarei, regele Ferdinand I şi-a indicat ca
„origine etnică” pe cea germană (!). A fost şi firesc acel fapt, deoarece, manifestând
respect faţă de un document oficial, regele a completat buletinul aşa cum i s-a cerut:
„în loc ca acel buletin să-l întrebe de ce naţionalitate e, l-a întrebat care e originea
lui etnică. Şi regele Ferdinand I n-a putut răspunde altfel, de cum a răspuns: originea etnică germană”124.
Buletinul Oficial al Ministerului de Interne, anul VII, nr. 9-12, 1 mai – 15 iunie 1927,
p.  73-75.
122
„Adevărul”, anul 40, nr. 13294, miercuri, 20 aprilie 1927.
123
Ibidem.
124
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X.45/1939, fila 39.
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6.
Privită pe marile regiuni istorice ale României, numărătoarea generală efectuată pe cale administrativă de Ministerul de Interne la 24 aprilie – 5 mai 1927 a constatat o populaţie de 5.312.358 de locuitori în Transilvania şi Banat, de 811.742 locuitori
în Bucovina, de 2.555.071 locuitori în Basarabia, de 8.260.903 locuitori în Vechiul
Regat, rezultând un total general de 16.940.074 de locuitori pentru întreaga Românie,
– cu 519.189 de locuitori mai puţini faţă de cifra probabilă de 17.459.273 de locuitori
ai României pentru finele anului 1926, invocaţă în anuarul statistic al României pe
1926125. Ulterior, în a doua jumătate a anilor ’30, recalcularea numărului populaţiei
totale a României în baza datelor recensământului general din 29 decembrie 1930, va
da următoarele rezultate: în 1926 România a avut o populaţie totală de 16.926.647 de
locuitori, în 1927 – de 17.149.321 şi în 1928 – de 17.390.605126.
Aşadar, pentru anul 1927, – de altfel, la fel cum şi pentru orice alt an al primului deceniu interbelic, – statisticile vremii oferă trei situaţii diferite privind populaţia totală a României: 17.459.273 de locuitori conform anuarului statistic pe 1926;
16.940.074 de locuitori conform controlului administrativ din 1927 şi 17.149.321
conform estimărilor bazate pe rezultatele recensământului din 1930. Oricum, cert este
că cifra populaţiei totale a României în 1927 s-a dovedit a fi mult mai mică faţă de estimările oficiale de până atunci. Conform opiniei directorului general al administraţiei
generale, contenciosului şi statisticii României, N.T. Ionescu, una din cauzele acelei
discrepanţe de peste o jumătate de milion de locuitori rezultată la numărătoarea din
1927, putea fi emigrările locuitorilor către cele două Americi, – fenomene specifice
Ardealului şi Basarabiei „şi mai cu seamă în Transilvania, ştiindu-se că de preferinţă
pleacă pentru muncă elementul tânăr, deci capabil de procreare”127. „Emigrarea românilor! Iată o chestiune paradoxală înainte de 1919, – afirma autorul unei cunoscute
lucrări despre românii din America, – dar care azi intră în domeniul certitudinilor şi a
cărei importanţă nu va întârzia să fie considerată”128.
Din punctul de vedere al manifestării principalelor fenomene demografice,
controlul administrativ al locuitorilor din 1927 a constatat că numărul născuţilorvii (603.284 în cifre absolute) a fost inferior atât anilor anteriori (1922-1926), cât
şi mediei anuale (611.718 născuţi-vii); că numărul celor decedaţi (392.850) a fost
superior nu numai celui înregistrat în anul precedent (372.948 decese în 1926), ci
şi mediei anilor 1922-1926 (de 373.315 decese), şi doar numărul căsătoriilor a fost
superior anilor precedenţi (171.931 căsătorii în 1927 faţă de media de 160.501 în
Anuarul statistic al României 1926 / Ministerul Industriei şi Comerţului, Institutul de statistică generală a Statului, Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii S.A., Bucureşti, 1927, p. 10.
126
Anuarul statistic al României. 1937 şi 1938 / Institutul Central de Statistică, M.O., Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1939, p. 41.
127
N.T. Ionescu, Mişcarea populaţiunei României în anul 1926, în „Buletinul statistic al
României”, nr. 2, aprilie-iunie 1928, p. 24.
128
Şerban Drutzu, Românii în America, F.e., Washington, 1922, p. 9.
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anii 1922-1926). Ca urmare a manifestării negative a principalelor fenomene demografice, sporul natural al populaţiei României în 1927 a fost cel mai redus faţă de
toţi anii precedenţi, – de 210.434 de locuitori faţă de 234.916 în 1926129.
Din punctul de vedere al „originii etnice”, populaţia României consta din
12.446.802 români sau 73,4 % din total şi 4.493.272 sau 26,6 % de locuitori minoritari de „origini etnice” diferite. Aşa cum menţiona prof. Ion Nistor, în lumina
acelor date statistice, România se înfăţişa ca un stat naţional unitar: „În faţa unei
mase compacte de populaţiune românească, ce constituie 73,4 % din întreaga populaţiune a ţării, se găseşte o populaţiune minoritară de 26,6 %, care, la rândul ei,
nici nu este unitară, ci formează un adevărat mozaic de grupuri şi grupuleţe etnice,
de rasă, limbă şi cultură cu totul deosebite unele de altele”. Conform datelor controlului administrativ din 1927, populaţia minoritară de 4.493.272 de locuitori ai
României era structurată în felul precum urmează130.
Populaţia minoritară a României conform „originii etnice”
(24 aprilie – 5 mai 1927):
„Originea etnică”

Cifre absolute

Maghiari şi Secui
Evrei
Saşi, Şvabi şi Nemţi
Ucraineni
Bulgari
Ruşi
Turci, Tătari, Găgăuzi
Sârbi
Alte neamuri ca Poloni, Greci, Cehoslovaci etc.
Total

1.307.543
779.993
723.000
448.336
357.881
308.102
220.120
56.747
291.550
4.493.272

Tabelul 1

%

7,7
4,7
4,3
2,07
2,1
1,8
1,3
0,3
1,7
26,6

Întrucât în unele cercuri politice din România şi de peste hotare era vehiculată cu insistenţă teza privind „caracterul multinaţional” al populaţiei României după
1918131, pare cât se poate de firească concluzia prof. Ion Nistor că, „având în vedere
N.T. Ionescu, Mişcarea populaţiunei României în anul 1927. Date provizorii, în „Buletinul statistic al României”, nr. 4, octombrie-decembrie 1928, p. 19-20.
130
Ion Nistor, Minorităţile în România, în „Generaţia Unirii”, nr. 1, 10 aprilie 1929, p. 6-9.
131
În rezoluţia congresului III al P.C.R. desfăşurat în cursul lunii august la Viena se arăta,
bunăoară, că „România capitalistă prin rezultatele războiului imperialist mondial, prin
«unirea tuturor românilor» şi-a supus însemnate părţi din naţiuni dezvoltate politiceşte,
economiceşte şi culturaliceşte, şi în felul acesta din stat naţional a devenit stat de naţionalităţi” (M. Muşat şi I. Ardeleanu, România după Marea Unire. Vol. II, partea I (19181933), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 204).
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proporţia numerică între români şi mozaicul de minoritari, vedem că statul nostru
întruneşte toate condiţiunile unui stat naţional unitar şi deci sub nici un cuvânt nu
poate fi considerat ca stat poliglot, întrucât nici una din grupările minoritare nu
atinge nici cel puţin 8 % din populaţia totală a statului”132.
Cu referire la populaţia Basarabiei, controlul administrativ din 1927 a constatat următoarea situaţie din punctul de vedere al originii ei etnice.
Tabelul 2

Populaţia Basarabiei după originea etnică133:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Judeţe

Români

Maghiari

Germani

Evrei

Sârbi
(Iug.)

Bălţi
Cahul
Cetatea Albă
Hotin
Ismail
Lăpuşna
Orhei
Soroca
Tighina
Basarabia
%

214.124
70.513
59.378
167.437
71.046
302.782
230.319
225.836
142.499
1.483.934
58,1

363
7
116
146
128
228
22
128
99
1.237
*

329
6.043
52.548
179
959
1.904
21
152
7.314
69.449
2,7

38.723
4.220
11.830
37.475
6.648
56.985
19.967
30.588
17.334
223.770
8,8

154
3
57
18
55
620
19
68
145
1.139
*

Sfârşitul tabelului 2
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

132
133

Judeţe

Ruşi

Bălţi
Cahul
Cetatea Albă
Hotin
Ismail
Lăpuşna
Orhei
Soroca
Tighina
Basarabia
%

24.330
10.853
76.649
11.723
54.455
21.129
3.041
11.135
33.942
247.257
9,7

RuteniBulgari
Ucraineni

26.772
1.997
43.655
128.486
22.386
4.175
4.736
26.350
14.793
273.350
10,7

Turci

65
79
41.139 29.934
52.503 2.808
21
11
39.374 1.358
652
88
28
9
22
16
20.043 22.572
153.847 56.875
6,0
2,2

Alte
naţion.

Total

3.129
308.068
1.563
166.272
6.913
306.457
1.429
346.925
22.302 218.711
4.907
393.470
503
258.665
995
295.290
2.472
261.213
44.213 2.555.071
1,7
100,0

Ibidem.
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X.98/1933-1937,
fila 2.
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Conform rezultatelor aceleiaşi numărători, populaţia „de origine etnică” românească ar fi constituit 89 % din totalul populaţiei în jud. Orhei, 76,9 % în jud.
Lăpuşna, 76,4 % în jud. Soroca, 69,5 % în jud. Bălţi, 54,5 % în jud. Tighina, 42,4
% în jud. Cahul, 32,5 % în jud. Ismail şi 19,6 % în jud. Cetatea Albă, astfel încât,
conform aprecierii prof. Ion Nistor, „în nici un judeţ (…), nici un grup minoritar nu
reprezintă majoritatea absolută a populaţiunii judeţene; iar acolo unde toate grupurile minoritare laolaltă formează majoritatea populaţiei judeţului, nici una din ele
nu poate pretinde să i se recunoască drepturi ca limba sa să devină limbă oficială
pentru toate serviciile judeţului”134.
Ulterior, într-un studiu demografic al dr. Sabin Manuilă privind populaţia
Basarabiei pe neamuri în 1930, proporţiile calculate pe baza datelor din 1927 arătau o majoritate românească de 57,8 % din total şi o populaţie minoritară de 42,2
%, compusă din ruşi (11,2 %), ucraineni (10,3 %), evrei (7,6 %), bulgari (6,0 %),
germani (2,8 %) şi alţii 4,3 %135.
Pe ansamblul României, aşa cum susţinea prof. Ion Nistor, procentul relativ
mic al minorităţilor de 26,6 %, constatat de controlul administrativ al locuitorilor
din 1927, faţă de 73,4 % al populaţiei majoritare româneşti, compactă şi alcătuitoare de stat, nu îndreptăţea pe niciunul din grupurile minoritare din România să
revendice drepturi de limbă pe ţară şi pe judeţe: „grupurile minoritare sunt prea
reduse ca număr pentru ca dânsele, cu toată importanţa economică şi culturală pe
care unele o au incontestabil, să poată influenţa, ca corpuri organice aparte, asupra
legislaţiunii administrative şi judecătoreşti sau asupra instrucţiunii publice secundare sau superioare”136.
Referindu-se la rezultatele controlului administrativ al populaţiei României
din 1927, prof. Ion Nistor menţiona că importanţa acestuia consta în a fi demonstrat
că în Bucovina şi în Basarabia, ca şi în Ardeal, Banat şi Maramureş, elementul românesc era cel vechi şi băştinaş: „Guvernele ungare, austriece şi ruse au favorizat
necontenit penetraţia elementelor neromâneşti şi au înjghebat colonii numeroase
pentru a slăbi elementul aborigen. Dar străduinţele lor seculare n-au dus la rezultatul dorit, căci neamul nostru a rezistat tuturor tentativelor de deznaţionalizare din
partea elementelor etnice străine şi a reuşit să se menţină ca element etnic majoritar
în întreg cuprinsul pământului românesc dintre Tisa, Nistru şi Dunăre, trecând chiar
şi peste aceste fruntarii politice de astăzi”137.
Din cele constatate, reieşea şi linia de conduită a Statului român în problema
minoritară, care, în opinia autorului menţionat, nu trebuia să formeze „un obiect de
supralicitaţie a partidelor politice, ci trebuie ridicată la înălţimea unei probleme de
stat şi rezolvată numai în folosul general al statului şi în concordanţă cu interesele sale
Ion Nistor, Minorităţile în România, în „Generaţia Unirii”, nr. 1, 10 aprilie 1929, p. 8, 9.
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X.167/1940, fila 63.
136
Ion Nistor, Politica de stat faţă de minorităţi, în „Generaţia Unirii. Revistă politică şi
socială”, nr. 2, 25 aprilie 1929, p. 3-7.
137
Ion Nistor, Minorităţile în România, în „Generaţia Unirii”, nr. 1, 10 aprilie 1929, p. 7.
134
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superioare. În nici un caz însă nu este îngăduit amestecul naţiunilor străine de aceeaşi
rasă cu minorităţile etnice în administraţia internă a statului sub cuvânt de protecţie
a conaţionalilor lor”138. Concesiunile ce s-au făcut şi se vor mai putea face în viitor,
sublinia prof. Ion Nistor, trebuie să izvorască dintr-o judecată dreaptă a problemelor
politice şi a planurilor de viitor: „Ele trebuie să apară ca o emanaţie liberală din spiritul tolerant, paşnic şi iertător al poporului român, şi nici de cum ca stoarse şi impuse
prin tratate internaţionale sau prin hotărâri ale Societăţii Naţiunilor”139.
7.
Dat fiind că numărătoarea averescană din 24 aprilie – 5 mai 1927 nu s-a
desfăşurat conform rigorilor unui recensământ al populaţiei, o amplă dezbatere din
cadrul Consiliului Superior de Statistică140 a avut drept obiect validarea/invalidarea
acelei prime tentative, de după 1918, de determinare a numărului total al populaţiei
României Întregite şi a structurii ei etnice.
Într-o primă şedinţă a Consiliului, din 25 februarie 1927, la care a participat
şi subsecretarul de Stat de la Ministerul de Interne, C. Bucşan, s-a cerut „să se
aprobe executarea imediată a unui recensământ al populaţiei pe cale administrativă,
de către Ministerul Internelor”. În cadrul discuţiilor pe marginea acelei propuneri,
majoritatea membrilor Consiliului au fost de părere că „un recensământ al populaţiei, fără pregătirea necesară, care cere timp, şi fără mijloace materiale suficiente,
nu se poate face”. După lungi dezbateri şi sub rezerva că „lucrarea propusă de dl
Subsecretar de Stat al Internelor nu poate fi considerată un recensământ în sensul
ştiinţei statistice”, Consiliul Superior de Statistică a fost de acord că Ministerul de
Interne poate face un „Control sumar al populaţiei pe cale administrativă”, „fără
însă ca Institutul să renunţe la facerea unui recensământ general al populaţiei pe
baze ştiinţifice, mai târziu”.
După alte îndelungate şi anevoioase discuţii, în şedinţa sa din 9 aprilie 1927,
Consiliul Superior de Statistică a menţionat, că „lucrarea fiind a Ministerului de
Interne, Institutul de statistică n-are răspunderea rezultatului”.
La 7 octombrie 1927, în cadrul şedinţei Consiliului Superior de Statistică
care a audiat raportul reprezentantului Ministerului de Interne asupra rezultatelor
Ion Nistor, Politica de stat faţă de minorităţi, în „Generaţia Unirii. Revistă politică şi
socială”, nr. 2, 25 aprilie 1929, p. 4.
139
Ibidem.
140
Conform art. 2 al Regulamentului pentru Institutul de statistică generală din 2 aprilie
1927, Consiliul Superior de Statistică era „organul cel mai înalt de conducere şi îndrumare al Institutului de Statistică”, având inclusiv atribuţia de a îndruma studiile şi publicaţiile ştiinţifice oficiale pe baza datelor statistice adunate” (C. Hamangiu, Codul general
al României. Vol. XV-XVI. Legi uzuale (1926-1929), Editura Librăriei „Universala”,
Alcalay & Co., Bucureşti, F.a., p. 514).
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controlului administrativ al populaţiei, s-au produs „vii discuţiuni între membrii
consiliului, subliniindu-se în special faptul că aceste rezultate ale controlului populaţiei nerezultând dintr-o numărătoare a populaţiei metodic organizată, nu se pot
privi decât ca nişte cifre provizorii, iar pe de altă parte, că decât să se dea publicităţii nişte cifre care nu prezintă o garanţie serioasă de exactitate măcar provizorie,
cifre asupra populaţiei aşteptate cu un viu interes de către străinătate, s-a opinat în
consiliu, că ar fi mai prudent de a nu publica aceste rezultate, care de altfel n-au putut fi încă controlate cu buletinele de familie, ci să rămână în arhivele Ministerului
de Interne pentru scopuri pur administrative”. Alţi membri ai Consiliului au fost de
părere că acele rezultate puteau fi totuşi publicate doar în ceea ce priveşte numărul
total al populaţiei, pe sexe şi regiuni, numărul populaţiei în comunele rurale, însă
fără comunele urbane, date fiind lipsurile constatate în unele municipii, care nu
acordaseră atenţia cuvenită acelei operaţiuni statistice. Întreg Consiliul a fost însă
de acord că rezultatele controlului administrativ al populaţiei din 24 aprilie – 5 mai
1927, fie că ar fi fost publicate sau nu, nu puteau fi prezentate decât ca nişte cifre
provizorii, premergătoare recensământului, care urma să se organizeze mai târziu.
Constatându-se, într-un final, că numărătoarea averescană doar contribuise „la mărirea confuziei în care se găsea ţara sub raportul cunoaşterii obiective a
populaţiei”141, guvernul României va ratifica Protocolul de la Geneva din 1929,
precum şi hotărârile Conferinţei de la Haga din 1928, acceptându-se astfel termenul decenial, în fiecare an ce se termină cu zero, pentru efectuarea recensămintelor
(1930, 1940, 1950 etc.)142.
Concomitent cu acele angajamente internaţionale, în anii 1926-1929 au
fost purtate negocieri inclusiv cu Fundaţia Rockefeller, care urmărea obiectivul
de „a colabora efectiv cu guvernele tuturor ţărilor la ameliorarea stării sanitare a
populaţiei”143. În consecinţă, delegaţii Fundaţiei au propus guvernului român un
plan de reorganizare radicală a statisticii mişcării populaţiei, angajându-se să înzestreze noua instituţie cu maşini statistice şi să suporte o parte din cheltuielile pentru
mobilier şi personal144. Oficiul demografic creat în urma acelor negocieri a fost
încorporat în structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii Publice şi Ocrotirilor
Sociale, acesta din urmă fiind însărcinat cu executarea recensământului general al
populaţiei şi cu reorganizarea statisticii demografice145.
Lucrările propriu-zise ale recensământului vor începe la 21 octombrie 1929,
când Ministerul Sănătăţii va numi, prin decizia 0ministerială nr. 103490, o Comisie
de recensământ condusă de preşedintele Institutului Social Român, decanul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, prof. Dimitrie Gusti, având misiunea
„de a pregăti lucrările recensământului, de a elabora programul de lucrări şi de a
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, XII.98/1934, fila 1.
Ibidem, X.143/1939, fila 1.
143
Ibidem, X.140/1938-1939, fila 2.
144
Ibidem.
145
Ibidem, XII.98/1934, fila 12.
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supraveghea lucrările ce se fac de Direcţiunea recensământului”146. Primul recensământ al României Întregite va avea loc în ziua de 30 decembrie 1930, când cei
57.000 de recenzori vor merge în fiecare din cele 3.232.434 clădiri din comunele
rurale ale României, reprezentând 85,2 % din total, şi în cele 560.558 clădiri din
oraşe (14,8 % din total), constatându-se un total de 18.052.896 de locuitori pe teritoriul ţării cu o întindere de 295.040 km.p., cu 4.143.335 de gospodării (menaje) şi
cu 266.229 de întreprinderi comerciale şi industriale147.
Luând în calcul inclusiv experienţa controlului administrativ al populaţiei
din 1927 şi urmărind să evite orice acuzaţii nefondate, organizatorii recensământului din 1930 din România vor publica pe localităţi rezultatele privitoare la originea
etnică, limba vorbită şi religia locuitorilor, oferind posibilitatea verificării la faţa
locului a exactităţii datelor.
Confirmând în mare măsură rezultatele generale ale controlului administrativ
din 1927, recensământul din 29 decembrie 1930 a arătat că majoritatea absolută a
populaţiei României Întregite – 71,9 % din total – era de naţionalitate română (71,9
% din populaţia socotită după neam şi 73,0 % din cea socotită după limba vorbită),
iar restul, de 28,1 %, constituia populaţia de origine minoritară. Faţă de ponderea
mare a populaţiei de origine română, de 71,9 %, restul de 28,1 % din locuitori
erau reprezentaţi printr-un conglomerat de naţionalităţi, din care se diferenţiau, prin
ponderea lor mai însemnată, ungurii, cu 7,9 %, germanii, cu 4,1 %, evreii, cu 4,0 %,
rutenii şi ucrainenii, cu 3,2 %, ruşii, cu 2,3 %, bulgarii, cu 2,0 %, şi turcii, împreună
cu tătarii, cu 1,0 %, restul constituind naţionalităţi şi mai puţin numeroase148.
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Pantelimon Halippa, 291/1930-1933,
fila 54a.
147
Indicatorul statistic al satelor şi unităţilor administrative din România cuprinzând rezultatele recensământului general al populaţiei din 29 decembrie 1930, Comisia recensământului general al populaţiei, Bucureşti, 1932, p. VI, VII, X; Arhivele Naţionale ale
României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, XII.36/1930, fila 7.
148
Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930. Vol. II: Neam,
limbă maternă, religie, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938, p. XXIV.
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L

a 10 ani de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă, Alexandru Averescu
spunea: „Unirea nu este patrimoniul unui partid, nici măcar al unei
generaţiuni. Este patrimoniul neamului, cu toate generaţiunile care au luptat pentru
a o dobândi şi cu cele care vor lupta pentru a o menţine”.
Basarabean de origine (născut la 9 martie 1859, în satul Babele, judeţul
Ismail – decedat la 3 octombrie 1938, la Bucureşti), Alexandru Averescu a fost
militar, mareşal şi om politic român, membru de onoare al Academiei Române, a
participat la războiul de Independenţă din 1877-1878. Din fragedă tinereţe a optat
pentru o carieră militară. Face studii militare, inclusiv la Torino, Italia (1886), la
Școala Superioară de Război.
După intrarea României în Primul Război Mondial, generalul Averescu
s-a aflat în fruntea Armatei a II-a Române, care a repurtat o victorie importantă
în bătălia de la Mărăşti (iulie 1917). S-a lansat în politică, a avut o activitate
* Silvia Corlăteanu-Granciuc – doctor în istorie, conferenţiar universitar, secretar ştiinţific al Institutului de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: silvia.corlateanu2006@yahoo.com
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prodigioasă, dar căreia i se pot semnala şi aspecte mai puţin reuşite1. Ajunge şi în
fruntea guvernului României2.
Această figură proeminentă a politicii româneşti nu a fost lipsită de atenţia
istoriografiei. Despre generalul Averescu s-au scris multe lucrări bazate pe documente inedite de arhivă, memorii, analize care trec printr-un filtru critic acţiunile şi
faptele sale.
În prezentul studiu, ne propunem să reconstituim dimensiunea acestei
personalităţi relevând, în special, contribuţia generalului Alexandru Averescu la ratificarea în 1927 a Tratatului Basarabiei de către conducerea Italiei, tratat semnat la
Paris la 28 octombrie 1920.
Acţiunile înterprinse de către conducerea României pentru obţinerea
ratificării Tratatului Basarabiei de către Italia au jucat un rol special în configurarea raporturilor româno-italiene în prima jumătate a perioadei interbelice. România
şi Italia avuseseră poziţii şi interese aproape identice în ajunul marii confruntări
armate din anii 1914, iar tratativele postbelice de pace s-au reflectat în relaţii bilaterale relativ bune – până la ostilitatea făţişă a Romei din anul 1940. Sub acest
aspect, chestiunea Tratatului Basarabiei joacă un rol central în orice încercare de a
reconstitui cursul relaţiilor dintre cele două state. Care au fost cauzele îndelungatei
întârzieri, de aproape şapte ani, a ratificării? Care ar fi fost soarta juridică a Tratatului şi utilizarea internaţională a acestuia mai târziu, dacă după Italia şi ultima
semnatară – Japonia – şi-ar fi respectat angajamentul luat la Paris? Care a fost rolul
generalului Averescu în toate acestea, fără a cădea în exagerări, încercând să găsim
balanţa între criticile care i se aduc şi „mitizarea” rolului său de către simpatizanţi?
„Mitul Averescu” ia amploare pe la sfârşitul anului 1918. După publicarea decretului-lege pentru reforma electorală, în noiembrie 1918, se intensifică
campaniile şi întrunirile electorale ale reprezentanţilor noilor partide politice.
În această perioadă, pentru mulţi români, salvatorul devine generalul Averescu, privit „ca un adevărat Mesia, trimis de Pronia Cerească să salveze neamul
românesc”3. Mai mult ca atât, „în toamna anului 1919, popularitatea lui Averescu
ajunsese la apogeul ei. În mediul rural, mai predispus la fabulări, oamenii îl vedeau în vis, unii jurau că-l zăriseră coborându-se dintr-un aeroplan în mijlocul
1

2

3

Ne referim la reprimarea răscoalei ţărăneşti din 1907 sau la faptul că nu a fost de acord cu decizia lui Brătianu de a trimite trupe în Basarabia, sub pretextul că România îşi va crea probleme
la Petrograd, Viena şi Berlin. A se vedea în acest sens Petre Otu, Mareşalul Alexandru Avere
scu: militarul, omul politic, legenda. Ed. a 2-a. Bucureşti, Editura Militară, 2009, p. 226-228.
Preşedinte al Consiliului de Miniştri al României şi ministru interimar al Afacerilor Externe
(29 ianuarie – 4 martie 1918). Formează Liga Poporului, deţine portofoliul de ministru de
interne (5-13 decembrie 1919), preşedinte al Consiliului de Miniştri al României. Primministru al României în trei mandate: 9 februarie 1918 – 15 martie 1918; 19 martie 1920  –
18 decembrie 1921; 30 martie 1926 – 4 iunie 1927.
I. Scurtu, Campaniile electorale din România interbelică, în: „Magazin istoric”, noiembrie 2012, Bucureşti, p. 7.
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lor, alţii – cei care făcuseră războiul – povesteau că trăiseră cu el în tranşee”4.
Popularitatea lui atinge proporţii mistice, supranaturale şi fel de fel de legende
începuseră să-şi facă drum în jurul acestui nou Mesia al neamului românesc. Rolul „astral” al generalului Averescu în politica internă şi externă a României ţine
de perioadă decisivă în istoria Basarabiei şi a României în ansamblu, perioada
ultimului său mandat de prim-ministru (1926-1927).
După Primul Război Mondial, România a avut drept obiectiv prioritar recunoaşterea pe plan internaţional a Unirii din 1918 şi, ca urmare, apărarea integrităţii
sale teritoriale5. Un rol special l-au avut tratativele şi deciziile luate la Conferinţa
de Pace de la Paris, în cadrul căreia italienii şi românii s-au aşezat la masa tratativelor în locuri diferite: delegaţia Italiei a făcut parte din organismele decizionale
(Consiliul Suprem şi Consiliul celor Zece), intrând în categoria statelor „cu interese generale”. România, dimpotrivă, a fost aşezată alături de statele cu „interese
limitate”, în unele privinţe fiind chiar marginalizată6, cu toate că în perioada primei
conflagraţii mondiale s-a aflat de aceeaşi parte a baricadei.
Din culisele parcursului internaţional al Tratatului Basarabiei
Recunoaşterea unirii Basarabiei cu România, consfinţită prin Tratatul semnat
spre sfârşitul tratativelor de pace, la 28 octombrie 1920, a parcurs o cale anevoioasă
şi a necesitat eforturi conjugate din partea delegaţiei române la conferinţă, dar şi
din partea conducerii de vârf a ţării, diplomaţilor şi presei. După prezentarea, la
1 februarie 1919, de către Preşedintele Consiliului de Miniştri al României, Ion
I. C. Brătianu, a memoriului România în faţa Conferinţei de Pace. Revendicările
sale teritoriale şi crearea Comisiei Teritoriale, compusă din reprezentanţii Franţei,
SUA, Angliei, Italiei7, la 11 martie 1919 a fost făcut public un proiect care exprima
punctul de vedere al Comisiei: aceasta „susţine alăturarea Basarabiei la România”,
luând în considerare caracterul românesc al regiunii, pe lângă argumentele geografice şi economice. În timpul discuţiilor, s-au înregistrat poziţii destul de diferite.
SUA considerau că trebuia consultat şi reprezentantul Rusiei, mai exact guvernul
lui Kolceak, fiindcă puterile învingătoare nu se aflaseră în conflict cu acesta8. Preşedintele Wilson susţinea că „niciun teritoriu nu poate fi luat Rusiei fără consimţământul ei”9. Ucraina şi Rusia sovietică şi-au manifestat tendinţele de acaparare
4

5

6
7

8
9

C. Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri. Vol. VI.
Partea a VI-a (1919-1922). Editura Machiavelli, Bucureşti, 1995, p. 43-44.
Gh. E. Cojocaru, Recunoaşterea internaţională a Marii Uniri, în: „Cugetul. Revistă de
istorie şi ştiinţe umaniste”, nr. 4, 1991, p. 34.
L. Zamfiroiu, Relaţii diplomatice româno-italiene. 1918-1940, Tritonic, Bucureşti, 2011, p. 45.
C. I. Stan, Recunoaşterea internaţională a unirii Basarabiei cu România (1920-1947), în:
„Sargetia”, Deva, XXVI, 1995-1996, p. 411.
Ibidem, p. 412.
I. Chiper, Italia şi ratificarea tratatului din 28 octombrie 1920 privind Basarabia, în:
„Revista română de studii internaţionale”, an XXVI, nr. 2, 1992, p. 74.
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a Basarabiei şi de sovietizare a acesteia. Pentru smulgerea Basarabiei din trupul
României au acţionat şi aşa-numiţii ruşi „albi”10.
În condiţiile în care guvernul bolşevic de la Petrograd, nefiind recunoscut, nu
avea delegaţi oficiali la Conferinţă, interesele Rusiei la Paris au fost reprezentate de
„Conferinţa politică rusă”, formată din reprezentanţi ai emigraţiei ruse din capitala
Franţei, avându-l în frunte pe Vasili Maklakov, fost ambasador al Rusiei ţariste la
Paris, şi din care mai făceau parte fostul ministru rus de Externe, Serghei Sazonov,
fost membru al Guvernului Provizoriu, istoricul Pavel Miliukov, care a publicat şi
o lucrare despre problema Basarabiei, alţi foşti demnitari ruşi11. Deşi „Conferinţa
politică rusă” nu avea statut oficial în cadrul Conferinţei de la Paris, reprezentanţii
ei au acţionat pe toate căile pentru a împiedica recunoaşterea de către Marile Puteri
a statelor desprinse de sub stăpânirea rusească12.
Mai este cunoscut şi faptul că în 1919, la Paris, unde îşi ţinea lucrările Conferinţa Păcii, Al. Krupenski, Al. Şmidt şi alţi membri ai unei pretinse „delegaţii”,
trimisă de „Comitetul de salvare a Basarabiei de sub jugul românesc”, răspândeau
falsuri despre Sfatul Ţării, ca fiind „organ creat de o adunare de soldaţi bolşevici,
care, prin eliminarea tuturor elementelor burgheze, a devenit un soviet anarhist” şi,
chipurile, ar fi fost susţinut de cabinetul de la Bucureşti ca să întreţină dezordinea
„necesară guvernului român pentru a-şi justifica prezenţa în Basarabia”13.
Delegaţia română la Conferinţa Păcii s-a confruntat cu mari dificultăţi cauzate de emigranţii ruşi şi de pretinsa „delegaţie basarabeană” la Paris. Ca răspuns la
aceste acţiuni antiromâneşti, Ioan Pelivan a publicat, în principalele ziare pariziene
(„Le Temps”, „Le Matin”, „Figaro”, „La Victoire”, „Le Journal”, etc.), o serie de
articole în care a dezvăluit adevărata fizionomie politică şi morală a „delegaţilor basarabeni”, a combătut pretinsele rădăcini basarabene ale acestora şi a stăruit asupra
motivelor egoiste şi personale ale fiecărui protestatar14.
Ca participant nemijlocit la evenimentele Unirii Basarabiei cu România,
Ioan Pelivan menţiona, în publicaţiile sale pariziene, că actul din 27 martie / 9 apriLa Paris au fost trimişi câţiva delegaţi ai ruşilor, cărora li s-au adăugat emigranţii ruşi din
capitala Franţei, pentru a încerca să convingă factorii de decizie de la conferinţă să nu
recunoască actul unirii Basarabiei cu România.
11
Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan părinte al mişcării naţionale
din Basarabia, Ediţia a II-a, Chişinău, 2012, pp. 146 – 147.
12
Ion Constantin, Diplomaţia română în lupta pentru recunoaşterea internaţională a Unirii
Basarabiei cu Patria mamă, în: „Centenar Sfatul Ţării: 1917-2017: Materialele conferinţei
ştiinţifice internaţionale. Chişinău, 21 noiembrie 2017”. Coord.: Gheorghe Cliveti [et al.].
Chişinău: Lexon Prim 2017, p. 584.
13
Despre activitatea Comitetului a se vedea П. М. Шорников, Белые и красные на Днестре:
10

саботаж гражданской вийны?, http://journals.tsu.ru/uploads/import/1131/files/38-078.pdf (accesat
pe 28.12.2017).
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Ioan Pelivan, Ion C. Inculeţ şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920), în „Patrimoniu”, Revistă de lectură istorică, nr. 1, 1991, p. 30-32; Ion Constantin, Ion Negrei,
Gheorghe Negru, op. cit., p. 148.
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lie 1918 s-a făcut „din libera voinţă a populaţiunei basarabene reprezentată prin
Sfatul Ţării şi fără nici un amestec din afară”15. Ba mai mult, pe parcursul perioadei
cât s-a aflat la Paris, Ioan Pelivan a editat, în limba franceză şi engleză, peste 10
lucrări de sinteză privind dreptul istoric românesc asupra Basarabiei16.
Într-un final, după o lungă şi complicată tergiversare, unirea Basarabiei cu România a fost recunoscută de jure prin Tratatul semnat la Paris, în ziua de 28 octombrie
1920, între Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia, pe de o parte, şi România, pe de
altă parte. În tratat, părţile declarau că „recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei cuprins între frontiera actuală a României, Marea Neagră, cursul
Nistrului de la gura sa până la punctul unde este tăiat de vechiul hotar dintre Bucovina
şi Basarabia”17 şi nu au găsit necesar sau oportun, la acea dată, intrarea în tratative
directe cu Rusia sovietică, nerecunoscută pe plan internaţional18.
Constituind pentru guvernul României un succes diplomatic, Tratatul din 28
octombrie 1920 consacra, pe plan internaţional, dreptul istoric al poporului român
asupra teritoriului dintre Prut şi Nistru, integrându-se celorlalte tratate de pace, care
au consfinţit desăvârşirea statului naţional unitar român. În articolul 9 al acestuia
era prevăzut că intrarea sa în vigoare se va realiza numai după „depunerea documentelor de ratificare” de către statele semnatare, ceea ce au făcut Anglia şi România în 1922, apoi Franţa în 192419. Italia a ratificat acordul abia în 1927, aceasta
devenind, pe parcursul anilor 1920-1927, o chestiune importantă, dacă nu primordială, în raporturile româno-italiene, cu implicaţii internaţionale mult mai largi20.
Japonia nu a ratificat tratatul21.
Tergiversarea ratificării italiene
Cauzele tergiversării au fost multiple: după război şi România, şi Italia căutau soluţii proprii la problemele apărute, adoptând măsuri care să le asigure stabilitatea internă şi o evoluţie pozitivă. România, ghidându-se în politica externă de
Constantin I. Stan, Activitatea diplomatică a lui Ion Pelivan (1918-1920), în Diplomaţie
şi diplomaţi români, vol. I. Coordonatori: Gheorghe Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu,
Horia Dumitrescu, Editura DMPress, Focşani, 2001, p.160; Ion Constantin, Ion Negrei,
Gheorghe Negru, op. cit., p. 148.
16
Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, op. cit., pp. 151-153.
17
V. F. Dobrinescu, Bătălia pentru Basarabia, Junimea, Iaşi, 1991, pp. 22-23.
18
E. Ojoga, Problema Basarabiei în relaţiile internaţionale: 1917-1940, Cartdidact,
Chişinău, 2017, p. 46.
19
Despre ratificarea de către Franţa a se vedea Gheorghe Cojocaru, Franţa şi ratificarea
Tratatului Basarabiei de la Paris, din 28 octombrie 1920, în „Revista de Istorie a Mol
dovei”, nr. 1, 2016, pp. 64-85.
20
I Documenti Diplomatici Italiani (în continuare DDI), seria a şaptea: 1922-1935, vol. V,
Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1967, doc. nr. 54, p. 58.
21
Guvernul de la Tokyo declarase că tratatul din 28 octombrie 1920 se referea la o problemă
exclusiv europeană şi ratificarea de către Japonia urma să fie făcută după toate celelalte
puteri semnatare. I. Chiper, op. cit., p. 74.
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obiectivul „menţinerii frontierelor trasate la sfârşitul Primului Război Mondial”22
s-a apropiat de linia promovată de Franţa: păstrarea statu-quo teritorial. Această
apropiere deranja Italia, care se afla, în perioada menţionată, într-o anumită tensiune politică în raport cu Franţa.
România era nevoită să negocieze şi să-şi construiască relaţii bune cu statele
mari – Franţa, Marea Britanie, Italia – dar să şi fie foarte atentă la raporturile cu vecinii revizionişti (Uniunea Sovietică, Ungaria, Bulgaria), care îşi exprimau deschis
pretenţiile teritoriale. Pentru a-şi păstra integritatea, era nevoie să navigheze abil
între centrele de putere europene şi cele revizioniste.
Italia a plecat supărată de la masa tratativelor de la Paris, deoarece s-a considerat insuficient răsplătită de foştii aliaţi23. Pe lângă alte circumstanţe, acestea au
favorizat stigmatul atribuit Italiei de „şef de orchestră al mişcării revizioniste în
Europa”24, creând condiţii pentru apariţia mişcării fasciste.
În altă ordine de idei, România, care după Marea Unire înregistrase un spor
teritorial, demografic şi economic substanţial, rămânea totuşi o ţară „eminamente
agricolă”, în timp ce interesul ţărilor mari se concentra asupra petrolului românesc.
Italia, la rândul ei, pe parcursul marii conflagraţii, a suportat pierderi umane
considerabile, partea de nord a ţării a fost devastată, flota comercială italiană a
fost parţial distrusă, iar Guvernul a contractat uriaşe împrumuturi25. Conflagraţia
mondială a costat-o peste 65 de miliarde de lire26. Viaţa economică a fost puternic
afectată, ţara intrând în criză, înregistrându-se creşterea şomajului, valuri de greve,
pericolul răspândirii bolşevismului. Toate acestea au făcut loc fascismului şi ascensiunii lui Mussolini.
Pentru a-şi apăra mai bine interesele, statele mici şi mijlocii au format structuri
de asigurare a propriei securităţi, precum Mica Înţelegere sau Mica Antantă27. Părea
că această alianţă a găsit susţinere la Roma. Însă factorul economic nu putea fi ignorat. Ambele ţări au fost preocupate de problema ieşirii din criza de după război, iar în
perioada 1920-1923 existase o tensiune între Italia şi România, cauzată în mare parte
de chestiunea bonurilor de tezaur şi a tarifelor vamale. În general, după întregirea
României, Italia se afla într-o situaţie dificilă, deoarece implicarea sa în chestiunea
Basarabiei presupunea alegerea unei părţi în conflict: a României sau a Rusiei. Mai
mult chiar, în decembrie 1921, ca urmare a misiunii Vorovski în Italia şi a avantajelor
K. Hitchins, România 1866-1947, ediţia a IV-a, Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 497.
La tratativele de la Versailles Italia obţinea partea sudică a Tirolului în care se afla o numeroasă minoritate de origine germană, or. Trieste, vestul Istriei cu o minoritate slavă şi
chiar un oraş din Dalmaţia, Zara, neprimind însă şi oraşul mult râvnit Fiume din Dalmaţia
(azi Rijeka, în Croaţia).
24
L. Zamfiroiu, op. cit., p. 64.
25
G. Procacci, Istoria italienilor, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 173.
26
L. Zamfiroiu, op. cit., p. 67.
27
Vezi C. Iordan, România şi relaţiile internaţionale din Sud-Estul European: „Modelul”
Locarno (1925-1927), Curtea Veche, Bucureşti, 2001, p. 37 şi M. Retegan, În balanţa
forţelor. Alianţe militare româneşti interbelice, Semne, Bucureşti, 1997, pp. 27-28.
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pe care le propunea NEP-ul, guvernul de la Roma a semnat cu Rusia sovietică un
acord economic, prin care, între altele, partea sovietică se angaja să nu se amestece în
treburile interne ale Italiei şi să nu mai sprijine propaganda ostilă guvernului italian28.
Între Italia şi România rămâneau nesoluţionate multe probleme economice,
atât în industrie, cât şi în agricultură. La începutul anului 1923, ministrul Italiei la
Bucureşti a înaintat ministrului de externe, I. G. Duca, un memoriu în care cerea
Guvernului român să asigure egalitatea de tratament italienilor din România. S-a
propus încheierea unei înţelegeri economice care să îmbunătăţească relaţiile comerciale bilaterale. Guvernul italian devenise interesat de petrolul şi lemnul românesc,
propunând în schimb maşini agricole şi ofertă de lucru specializată. Problemele
de ordin economic erau legate şi de consecinţele reformei agrare, care prevăzuse
exproprierea proprietăţilor rurale, fără a ţine cont de naţionalitatea deţinătorilor
acestora. Printre cei nemulţumiţi se numărau englezi, francezi, maghiari, evrei, dar
şi italieni29. Mai acut s-a simţit acest lucru în teritoriile provinciilor unite, inclusiv
în Basarabia30. Cea mai mare opoziţie la aplicarea reformei agrare au manifestat-o
marii proprietari din Basarabia. Mulţi italieni moşteniseră proprietăţi în Basarabia,
ca şi în alte provincii româneşti, în urma căsătoriilor încheiate de aceştia înainte de
1921. În această situaţie, la 2 ianuarie 1923, ministrul Italiei la Bucureşti a prezentat un memorandum în care acuza Guvernul român de tratament diferenţiat aplicat
proprietarilor de origine italiană. Pe parcursul anului 1923, s-au înregistrat mai
multe plângeri şi adresări, inclusiv către Liga Naţiunilor, în legătură cu pierderea
de către supuşi italieni a unor proprietăţi din Basarabia.
Alături de aceste probleme nu trebuie trecută cu vederea nici chestiunea relaţiilor diplomatice cu URSS, care a reuşit, după ce a fost recunoscută în plan internaţional (1924), să creeze RASSM (octombrie 1924) ca un cap de pod spre România
şi regiunea Balcanilor. Italia a stabilit relaţii diplomatice cu URSS la 7 februarie
1924, semnând în grabă un tratat de comerţ şi navigare ce-i permitea deschiderea
unei largi pieţe de desfacere în Est31. Începând cu 1924, odată cu recunoaşterea
internaţională a URSS, s-a intensificat dinamica discuţiilor oficialilor români cu
Roma în chestiunea ratificării Tratatului Basarabiei. Cursul ascendent al raporturilor economice italo-sovietice a dinamizat şi relaţiile diplomatice româno-italiene.
Adrian Grecu, Întâlnirea Al. Constantinesu – B. Mussolini şi problema ratificării Trata
tului privind Basarabia, în: „Revista Istorică”, tom XII, nr. 1-2, Bucureşti, 2001, p. 69.
29
A. L. Ivan, Aspecte ale relaţiilor româno-italiene între anii 1920-1923 şi problema expro
prierilor în România, în: S. Mitu şi F. Gogâltan (coord.), „Studii de istorie a Transilvaniei.
Specific regional şi deschidere europeană”, Cluj-Napoca, 1994, p. 186.
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A. Basciani, La diffcicile unione. La Bessarabia e la Grande Romania 1918-1940, Arache,
2007, p. 171.
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Însuşi Mussolini recunoştea, în august 1924, asiduitatea şi insistenţa ministrului
român la Roma, Alexandru Lahovari, în chestiunea Basarabiei.
În ecuaţia relaţiilor româno-italiene din primii ani de după Conferinţa de la
Paris nu trebuie minimalizat rolul URSS. Până la recunoaşterea Basarabiei, Aliaţii
erau aproape convinşi că războiul civil din Rusia va fi câştigat de ruşii „albi” (în mare
parte, sprijiniţi militar de Aliaţi). După semnarea tratatului Basarabiei, Italia se afla în
dilemă. Analiza corespondenţei diplomatice indică intensitatea menţionării chestiunii
Basarabiei atât pe linia Roma-Bucureşti-Roma, cât şi pe linia Roma-Moscova-Roma.
„Prudenţa” diplomaţilor italieni era dictată mai mult de teama de a nu deteriora raporturile cu URSS32 (între altele, Italia a fost primul stat european care a stabilit relaţii
comerciale intense cu porturile ruseşti de la Marea Neagră, îndeosebi cu or. Odessa, iar la conferinţa de la Genova, din 1922, diplomaţii italieni au acţionat cu multă
promptitudine pentru reluarea „necondiţionată” a raporturilor economice cu Uniunea
Sovietică)33. Putem admite că diplomaţia italiană a încercat să folosească chestiunea
raporturilor româno-sovietice pentru a stabili relaţii economico-comerciale cu Rusia
Sovietică. Prioritar, însă, pentru Italia, rămânea interesul său economic.
În acest context, cu ocazia negocierilor acordului comercial italo-rus, reprezentantului URSS la Roma i s-au oferit asigurării verbale, în sensul că „Guvernul
italian nu intenţiona pentru moment să ratifice Tratatul Basarabiei”34. „Dosarul”
Basarabiei era legat strâns de raporturile cu URSS, pe care Italia, din mai multe
motive evidente, nu dorea să le tulbure sau să le compromită35.
Pe parcursul anului 1924, diplomaţia română şi-a intensificat demersurile în
chestiunea Basarabiei pe lângă autorităţile italiene. A avut loc un şir de vizite ale
reprezentanţilor români în Italia. După vizita lui Alexandru Averescu, din primăvara
anului 1924, tot în acel an, în septembrie, la Roma a fost trimis Alexandru Constantinescu, unul din fruntaşii liberali, ministrul Agriculturii şi Domeniilor, pentru o
întrevedere cu Mussolini. Această vizită era menită a impulsiona relaţiile bilaterale şi
a grăbi ratificarea Tratatului Basarabiei. În cadrul vizitei s-a convenit ca Mussolini să
ia contact cu ambasadorul sovietic la Roma pentru a încerca reglementarea problemei
Basarabiei într-un mod amical şi discret. În cadrul unei audienţe, Mussolini i-a declarat lui Alexandru Constantinescu că îşi va ţine cuvântul dat de Italia şi va examina
forma legală sub care va fi efectuată ratificarea Tratatului Basarabiei. S-a ajuns până
la discutarea unui tratat comercial italo-român. Însă, pe întreg parcursul acestor discuţii, la mijloc rămânea dilema alegerii între părţile în conflict: România sau URSS.
A urmat o serie de întruniri şi schimburi de scrisori ale diplomaţilor români
şi italieni. Relevante pentru primăvara anului 1925 sunt cele între ministrul de exDDI, 7, vol. III, doc. 53.
Москва-Рим. Политика и дипломатия Кремля. 1920-1939 (În continuare, Москва-Рим),
culegere de documente coordonată de Г. Н. Севостьянов, Наука, Moscova, 2002, p. 5.
34
Adrian Creţu, Întâlnirea Al. Constantinescu – B. Mussolini şi problema ratificării trata
tului privind Basarabia, în: Revista istorică, nr. 1-2, 2001, p. 69.
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terne I. G. Duca şi ministrul italian, baronul Pompeo Aloisi, şeful Legaţiei Italiei la
Bucureşti, în cadrul cărora oficialul român a insistat asupra ratificării Tratatului Basarabiei. Aloisi a răspuns că nu considera oportună ratificarea tratatului, invocând
diverse pretexte, printre care faptul că „România boicotează Italia în rezolvarea mai
multor chestiuni, inclusiv financiare”. Dincolo de anumite raţiuni de ordin politic,
principala cauză a amânării ratificării Tratatului a fost de ordin economic – interesele economice ale Italiei în URSS. Această explicaţie era dată la acea vreme şi de
unul din oamenii opoziţiei, aflat în exil de la preluarea puterii de către Mussolini,
don Luigi Sturzo. Într-o conversaţie avută la Paris, în august 1925, cu diplomatul
român Nicolae Ciotori, acesta menţionează faptul că „o înţelegere italo-rusă” e singura posibilitate de a ajuta economic Italia36. Problema a fost acerb discutată şi în
Parlamentul României37. După aceste dezbateri, a urmat un schimb de scrisori între
Bucureşti şi Roma. În vara anului 1925, mai mulţi oficiali români, inclusiv regele
Ferdinand, au întreprins vizite în Italia.
Eforturile primului ministru Alexandru Averescu
Tensiunile dintre Italia şi România au scăzut în perioada anilor 1925-1926,
inclusiv datorită schimbărilor din politica internă a României. Un rol aparte în
această privinţă l-a avut generalul Alexandru Averescu, bun cunoscător şi iubitor al
Italiei, partizan al unei apropieri faţă de Italia şi prieten apropiat cu mareşalul Pietro
Badoglio, apropiat al lui Mussolini, pe care-l cunoştea încă din perioada studiilor
sale la Şcoala Superioară de Război din Torino. Averescu a reuşit să aducă pe linia
de plutire raporturile dintre cele două state, înlăturând divergenţele şi tensiunile anterioare. Toate acestea au schimbat atitudinea diplomaţilor italieni faţă de relaţiile
dintre România şi Italia, inclusiv în chestiunea Basarabiei. S-a pus în discuţie încheierea unui tratat comercial italo-român, negocierea taxelor la produsele italiene,
obţinerea de la guvernul italian a unui împrumut. În urma tratativelor financiare, a
fost obţinut un împrumut fără dobândă din partea guvernului italian (în materiale)
în valoare de 100 de milioane de lire. S-au promis societăţii italiene AGIP câteva
perimetre petroliere din România, pentru a fi exploatate. Mai rămâneau însă nerezolvate unele chestiuni, între care şi problema Tratatului Basarabiei.
Originar din sudul Basarabiei, Alexandru Averescu, pe parcursul mandatelor
sale în calitate de prim-ministru al României, foarte scurte, de altfel, şi nu atât de
36
37

Adrian Grecu, op. cit. p. 71.
Nicolae Iorga a făcut, în ziua de 7 mai 1925, o interpelare cu privire la politica externă a
României, interpelare care a ajuns la Mussolini şi care prezenta situaţia politicii externe româneşti. Iorga caracteriza politica externă a României (cu spiritu-i incisiv binecunoscut) în
felul următor: cu Franţa relaţiile sunt doar călduţe, pentru că unele cereri economice ale României au fost respinse. Referindu-se la Anglia, Iorga afirma că în acele momente România
nu ar avea nicio relaţie cu aceasta, dacă nu ar fi la mijloc influenţa lui Titulescu. Cu Italia,
relaţiile României nu au atins cota potrivită, spunea Iorga, cu Italia nu se colaborează la nivelul oportunităţilor, nici măcar în plan economic. (Citat după L. Zamfiroiu, op. cit. p. 112).
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prolifice pe cât şi-ar fi dorit, a acordat o atenţie sporită provinciei sale natale. Soluţionarea mai multor probleme în chestiunea Basarabiei, în perioada anilor 19261927 s-a înregistrat în perioada guvernării averescane. Memoriile unor personalităţi
notorii ale timpului atribuie un rol aparte generalului Averescu la deschiderea la
Chişinău a Facultăţii de Teologie a Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi38. În plan
extern, poate, în amintirea promisiunilor făcute încă în 1918, cu memorabila contribuţie a lui Alexandru Averescu, la 16 septembrie 1926, a fost semnat Tratatul de
prietenie şi colaborare româno-italiană (ratificat la 18 iulie 1927), care nu făcea referiri la eventuala ratificare a Tratatului Basarabiei, însă aşeza relaţiile diplomatice
şi comerciale între România şi Italia pe coordonatele unei colaborări eficiente39. Ţările semnatare nu şi-au luat angajamente privind acordarea reciprocă a unui sprijin
militar. În eventualitatea atacării României de către vecinii revizionişti, Italia i-ar fi
acordat numai un ajutor diplomatic şi politic. Pactul de amiciţie nu includea nicio
aluzie la Tratatul Basarabiei, dar era lesne de înţeles că Guvernul italian prefera să
procedeze gradual, dat fiind că în această ecuaţie era implicată URSS, extrem de
sensibilă în problema Basarabiei40.
Presa românească a criticat tratatul de prietenie şi colaborare, punând accentul pe slăbirea poziţiei României în chestiunea Basarabiei; fracţiunile politice se
criticau între ele în jurul chestiunii ratificării Tratatului Basarabiei, iar încheierea
unei convenţii economice italo-sovietice făcea Italia să creadă că i se deschideau
mari oportunităţi pentru comenzi pentru industria italiană. Trebuie luată în calcul şi
strategia politicii externe italiene, promovată chiar de la început de către Mussolini:
o politică externă subordonată doar celei interne! În ceea ce priveşte relaţia Italiei
cu Rusia, crizele NEP-ului (a doua criză a avut loc în 1925-1926) se răsfrângeau
nefast asupra speranţelor economice italiene legate de URSS.
Aflarea la Roma, în septembrie 1926, a generalului Averescu, discuţiile în
culisele politicii externe, au avut, într-un final, consecinţe pozitive pentru Basarabia. Astfel, în octombrie 1926, mareşalul Pietro Badoglio, prieten cu Averescu şi
apropiat al lui Mussolini, avea planificată o vizită în România, la invitaţia prietenului său român. Mareşalul Badoglio soseşte la Bucureşti, însoţindu-l pe ducele de
Spoletto, la sfârşitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie 1926.
Memoriile lui Constantin Tomescu, secretar al Mitropoliei Basarabiei în perioada inter
belică. Arhiva Naţională a României (A.N.R), Fond 1470 Constantin Tomescu, dosar
nr.  3, fila 484.
39
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Vizita delegaţiei italiene în Basarabia
Ziarele timpului oferă amănunte despre această vizită. Misiunea italiană a
sosit în capitală pe data de 3 noiembrie 1926, la orele 10.30. Ducele şi misiunea au
fost găzduiţi în aripa stângă a Palatului Regal din calea Victoriei. Doamna mareşal
Badoglio, care a sosit în aceeaşi zi în capitală, incognito (sic!) va locui la hotelul
Athénée Palace41 – după cum titrează articole din presa românească a timpului.
Se spera mult în capacitatea lui Badoglio de a-l influenţa pe Mussolini, se miza pe
rezultatele care vor urma după vizita în România a principelui italian de Spoletto
şi a mareşalului Badoglio. Misiunea italiană a fost întâmpinată la Timişoara de
ministrul de stat, generalul Coandă, iar la Bucureşti, la Gara de Nord, de primarul
capitalei, Anibal Teodorescu, şi de însuşi Suveranul, fapt care l-a impresionat pe
Spoletto. Somptuoasă şi minuţios pregătită, în cele mai mici detalii, vizita a inclus
diferite activităţi: pe data de 3 noiembrie, la ora 16.00, mareşalul Badoglio a fost
condus la mormântul soldatului necunoscut din Parcul Carol, iar după aceasta la
Patriarhie, unde a fost oficiat un serviciu religios. După Patriarhie, oaspeţii au mers
la statuia Lupoaicei în Piaţa Sfântul Gheorghe. Seara s-a finalizat cu o agapă la
Legaţia italiană. În cursul dimineţii următoare, a fost planificată o mare paradă militară pe Calea Victoriei, în faţa Palatului Regal, iar comercianţii, de pe străzile pe
unde urma să treacă cortegiul cu oaspeţi, trebuiau să aibă arborate, în cele trei zile,
drapelele Italiei. Calea Griviţei şi Calea Victoriei, până la Palatul Regal, au fost
împodobite cu ghirlande de flori, s-au ridicat drapele ale ambelor ţări. Pe trotuare
se aflau elevii din şcolile secundare din Bucureşti42. La prânzul de gală, în Palatul
Regal din Calea Victoriei, regele a rostit mesajul de salut, în care a subliniat prietenia poporului italian şi a celui român încă din perioada domniei regelui Carol,
prietenie care a fost consolidată „în lupta comună pentru marile noastre interese”,
mai ales „în urma ultimului nostru aranjament cu Italia – expresie sinceră a prieteniei neclintite”43. Drept răspuns, ducele de Spoletto menţionează că vede în această
primire dovada legăturilor de amiciţie, confirmate prin pactul semnat la Roma44.
În interviul acordat de mareşalul Badoglio ziarelor „Adevărul” şi „Dimineaţa”, se
sublinia că „vizita delegaţiei italiene în România nu este decât o consecinţă firească
a tratatului de amiciţie care se încheiase la Roma. El [tratatul] va fi începutul unor
legături trainice şi într-adevăr prieteneşti între cele două ţări”45. În chestiunea Basarabiei, mareşalul Badoglio a preferat să se abţină de la comentarii, reiterând că
„în ce priveşte problema Basarabiei ea a fost discutată între conducătorii celor două
state, iar eu, ca militar activ, nu pot să mă pronunţ asupra ei, şi cu atât mai puţin să
spun ceva mai mult, decât au găsit de cuviinţă să declare factorii autorizaţii”46.
„Adevărul”, 30 octombrie 1926.
Misiunea italiană în capitală, „Adevărul”, 5 noiembrie 1926.
43
Vizitele de ieri ale misiunii italiene în capitală, „Adevărul”, 7 noiembrie 1926.
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În dorinţa de a-şi ţine promisiunea în raport cu provincia natală, Averescu
insistă asupra vizitei mareşalului Badoglio în Basarabia, care a avut loc între 10 si
12 noiembrie.
În contextul vizitei înalţilor oaspeţi, în ziua de 12 noiembrie, consiliul comunal
al primăriei Chişinău a ţinut o şedinţă extraordinară cu caracter festiv. În cadrul acestei
şedinţe a fost anunţat că un grup de consilieri comunali a propus ca, pentru meritele
sale pentru propăşirea ideii latinităţii Basarabiei, mareşalul Badoglio să fie proclamat
cetăţean şi consilier municipal de onoare al Chişinăului. La ora 19 fără un sfert, întors
de la Tighina, mareşalul Badoglio a intrat în sala de şedinţe a primăriei, însoţit de suita
sa, în aplauzele consilierilor. I-a fost dăruită „Monografia Basarabiei” şi a fost dată
citirii Diploma prin care i s-a conferit titlul de Cetăţean de Onoare al urbei. Badoglio a
răspuns prin următoarele cuvinte: „Popoarele român şi italian sunt înfrăţite nu numai
prin sânge, ci şi prin suferinţele pe care le-au suportat împreună. Viaţa ambelor popoare a fost marcată de zile grele. Eu, ca fiu al poporului italian, iubesc poporul român şi
iubirea mea este de la frate la frate. Eu nu sunt diplomat, ci soldat şi repet ceea ce am
spus de atâtea ori de când sunt în România: la nevoie mareşalul Badoglio e cu voi şi
veţi fi mulţumit de el”47. La acea şedinţă solemnă au luat cuvântul Arhiepiscopul Gurie
(viitorul Mitropolit al Basarabiei), Pan Halippa, personalităţi importante din conducerea Basarabiei. A doua zi mareşalul Badoglio a întreprins o vizită la Soroca, plecând
definitiv din România spre Italia în ziua de 16 noiembrie.
Chiar dacă oficial nu s-a făcut nicio aluzie la legătura dintre ratificarea Tratatului Basarabiei de către Italia şi vizita mareşalului Badoglio în provincia dintre
Prut şi Nistru, aceasta a avut o legătură directă, datorită insistenţei lui Averescu, cu
pregătirea ratificării Tratatului. Mai mult decât atât, vizita a fost reflectată în presa
italiana a timpului. Ziarul fascist „Tevere” a văzut în această vizită o viziune de
politică externă a lui Mussolini (fără a se pomeni de Tratat), ceea ce făcea vizibil
faptul că rolul lui Badoglio, în efortul de convingere a lui Mussolini, a fost substanţial. Printre altele, Agenţia italiană de ştiri „Stefani” a publicat un articol despre
tratatul de prietenie dintre România şi Italia, inclusiv despre schimbul de scrisori
dintre Mussolini şi Averescu, în care se menţiona că problema ratificării Tratatului
Basarabiei (întrebare pusă de Averescu la întâlnirea cu Mussolini) pentru Italia rămânea a fi o chestiune de timp şi de oportunitate48.
Misiune îndeplinită
Drept urmare a insistenţelor Guvernului român şi opiniei publice s-a revenit la
Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920. Diplomaţia italiană căuta punctele vulnerabile ale Tratatului Basarabiei: nu era clară frontiera româno-sovietică, nu se discutau deschis, dar se subînţelegeau raţiunile practice ale politicii economice italo-sovietice, în general, se acţiona pornind de la teama de a nu provoca, în cazul ratificării, o
criză a raporturilor italo-sovietice, afectând nevoia de materii prime a Italiei.
47
48

„Adevărul”, 12 noiembrie 1926.
Preluat de „Corriere della sera” din 18 septembrie 1926.
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La 30 ianuarie 1927, generalul Averescu l-a trimis pe Mihail Manoilescu
la Roma, pentru a discuta cea mai importantă problemă a relaţiilor diplomatice:
ratificarea Tratatului Basarabiei49. Vizita fusese anunţată public sub pretextul unor
negocieri comerciale50. Presa italiană, în perioada respectivă, nu a reflectat politica
externă a Italiei în raport cu România în problema Tratatului Basarabiei, ci mai mult
chestiunea acordului de prietenie. După un contact cu mareşalul Pietro Badoglio,
care deja fusese în Basarabia şi-i raportase lui Mussolini cu privire la această problemă, Manoilescu a primit sugestia acestuia să insiste în faţa Ducelui. Mussolini a
afirmat cu claritate: „Te rog să-i spui generalului că ratificarea Tratatului Basarabiei
este dată!”, ceea ce a şi urmat în curând.
Peste cinci săptămâni, în dimineaţa de 9 martie 1927, ministrului român de
externe, Ion Mitilineu, i-a fost înmânată o notă diplomatică, prin care i se aducea la
cunoştinţă că decretul de ratificare a acordului de la Paris din 28 octombrie 1920, prin
care se recunoştea unirea Basarabiei cu România, a fost aprobat şi semnat de şeful
guvernului italian (Benitto Mussolini) şi de Consiliul de Miniştri, care se reunise,
în ziua de 8 martie, la Roma. Regele Victor Emmanuel al III-lea a aprobat tratatul,
ratificarea având loc prin decret-lege. Conform uzanţelor interne, a urmat adoptarea,
de către Parlamentul Italiei, a decretului-lege, atât de Camera Deputaţilor (votat în 10
martie), cât şi de către Senat, după care a fost publicat în Monitorul Oficial. Depunerea instrumentelor italiene de ratificare a avut loc la Paris, în ziua de 23 mai 1927.
Un amplu raport în chestiunea Basarabiei a fost prezentat în faţa legislatorilor şi publicat de către Tommaso Tittoni51, preşedinte al Senatului Italiei (19191929), tradus, în 1927, în limba română, sub titlul Basarabia, România şi Italia.
Referentul Andrea Torre şi-a susţinut raportul privind ratificarea la 9 martie în Camera Deputaţilor, având misiunea să argumenteze utilitatea transformării în lege a
decretului regal nr. 279 din 9 martie, prin care fusese aprobat Tratatul Basarabiei.
O mare parte din ziarele italiene a preluat pasaje din discursul lui Torre, scriind
despre „logica politicii italiene”, „logica internaţională”52. Mai multe cotidiane au
preluat scurte informaţii despre Basarabia, în contextul tratatului, dar majoritatea
subliniau că politica internaţională a lui Mussolini se rezuma la garantarea păcii şi
a echilibrului internaţional.
P. Otu, Mareşalul Alexandru Averescu: militarul, omul politic, legenda, ediţia a doua,
Editura Militară, Bucureşti, 2009, p. 342.
50
Alberto Basciani, Les relations italo-roumaines et la ratification italienne du traité pour
la Bessarabie (1919-1927), în: „East-Central Europe and the Great Powers Politics
(19th  – 20th centuries)”. Edited by Veniamin Ciobanu. Iaşi, Junimea, 2004, p. 207.
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Şeful delegaţiei italiene la Conferinţa de Pace de la Paris, ministru in funcţie al afacerilor
străine în anul 1919. Tommaso Tittoni a avut o colaborare eficientă şi prietenească cu
membrii delegaţiei române în cadrul lucrărilor conferinţei de Pace de la Paris. A se vedea
în acest sens Constantin Paraschiv, Ratificarea de către Italia a Tratatului Basarabiei din
octombrie 1920, în: „Sud-Estul şi contextul european. Buletin. Institutul de Studii SudEst Europene”. V. Bucureşti, 1996, p. 96.
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„Il Popolo d’Italia”, 18 septembrie 1926.
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În România au avut loc ample manifestaţii cu ocazia ratificării: la Chişinău,
la Iaşi şi la Cluj manifestaţiile publice erau însoţite de slujbe religioase, diverse reuniuni care se încheiau cu urarea „Trăiască fraternitatea latină”. Drept recunoştinţă
pentru acest merit, majoritatea localităţilor basarabene, împreună cu centrele de judeţe Hotin, Soroca, Orhei, Tighina, Lăpuşna, Cahul, Ismail, Bolgrad, Cetatea Albă,
altele, l-au declarat pe generalul Alexandru Averescu, primul ministru al României,
cetăţean de onoare al Basarabiei, conferindu-i Diplomele respective53. O asemenea
decizie a adoptat şi primăria oraşului Chişinău, care, totodată, „a hotărât ca una din
străzile oraşului Chişinău să se numească „General Averescu”. Astfel, din 1927,
actuala stradă Ismail (din Chişinău) s-a numit „General Averescu”, iar din 3 octombrie 1939 „Mareşal Averescu”. Mai mult decât atât, şedinţa consiliului comunal
al primăriei Municipiului Chişinău, din 3 aprilie 1927, la propunerea primarului
municipiului Sebastian Teodorescu, decide în unanimitate (cu 44 voturi prezente
din 66) a-l împroprietări pe mareşalul Badoglio, „care a fost factor preponderent în
ratificarea Tratatului Basarabiei”, cu un imobil şi anume casa Pronin, după ce, în şedinţa solemnă din 12 noiembrie 1926, în legătură cu vizita la Chişinău, acesta a fost
numit Cetăţean de Onoare al municipiului şi membru de Onoare al Consiliului Municipal Chişinău54. La rândul său, Prefectura judeţului Ismail informa că Primăria
localităţii Reni a hotărât ca trei străzi din acea localitate să poarte numele „str. Victor Emmanuel al III-lea”, „str. Mussolini” şi „str. General Badoglio”. De asemenea,
o decizie a Primăriei oraşului Soroca, prevede ca „în onoarea generalului Averescu
şi a mareşalului Badoglio al Italiei, str. Calea Bălţului să fie numită „Strada General
Averescu”, iar strada Tarani, să fie numită „Strada Mareşal Badoglio”55. La fel, unor
străzi din Bucureşti li s-au atribuit numele lui Mussolini şi Badoglio.
Istoriografia românească, pe bună dreptate, pune în seama generalului Averescu această reuşită diplomatică. Aşa cum s-a văzut, Italia, urmărindu-şi propriile
interese, a amânat mereu ratificarea, şi aceasta fiind posibilă în urma unei diplomaţii extrem de active a României.
Prin ratificare se dorea deschiderea drumului pentru o mai bună colaborare
bilaterală, mai ales în plan economic. Chiar dacă anul 1927 a marcat cel mai înalt
punct al relaţiilor diplomatice româno-italiene, eficienţa acestui act de recunoaştere
n-a avut finalitatea scontată. Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920 n-a intrat în
vigoare deoarece nu a fost ratificat de Japonia.
Ratificarea a fost atacată dur în ziarele sovietice, iar peste 10 zile, ambasadorul sovietic la Roma, după consultări cu Moscova, a înmânat un protest primministrului italian. Este important de subliniat că niciunul dintre statele care nu au
ratificat, ori nu au semnat şi nici ratificat Tratatul Basarabiei – Japonia, respectiv
SUA  – nu au refuzat în mod explicit recunoaşterea Unirii Basarabiei cu România56.
A.N.R., Fond 1753 Alexandru Averescu, dosare nr. 116-126 (pe judeţe şi localităţi).
A.N.R., Fond 1753 Alexandru Averescu, dosar nr. 120, f.2.
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Fond 1753 Alexandru Averescu, dosar 125, f.2.
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Radu Carp, Recunoaşterea Unirii Basarabiei cu România – aspect istorice şi de drept inter
national, în: POLIS. Revistă de Ştiinţe Politice, Iaşi, Institutul European, nr. 1, 2018, p. 15.
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Important este că Marii Aliaţi ai României din Primul Război Mondial şi-au
onorat, unul după altul, Italia, ultima, semnăturile sub Tratatul Basarabiei. Generalul
Averescu, chiar dacă şi-a arătat prudenţa în chestiunea Basarabiei în 1918, în perioada
1926-1927 a făcut eforturi considerabile ca unirea Basarabiei să fie recunoscută în
plan internaţional, inclusiv prin ratificarea Tratatului de la Paris de către Italia.

Decizia Consiliului Comunal al comunei Hotin, judeţul Hotin
de a conferi generalului Alexandru Averescu titlul de Cetăţean de Onoare
al Comunei Hotin şi dispoziţia ca o stradă să-i poarte numele. 1 aprilie 1927
(A.N.R. Fond 1753 Alexandru Averescu, dosar nr. 121)

Astfel de Diplome au fost emise de mai multe localităţi ale Basarabiei, drept
omagiu adus ilustrei personalităţi basarabene, cel care a fost Alexandru Averescu.
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REALITĂŢI SOCIAL-ECONOMICE BASARABENE
ÎN DOCUMENTELE DIPLOMATICE AMERICANE
DIN PERIOADA INTERBELICĂ
Abstract
The US was the only great victorious power in the First World War that refused to sign
the International Treaty for the Recognition of the Union of Bessarabia with Romania of 28 October 1920 in Paris. While the causes of this decision need to be sought
in the geopolitical rationale of the Washington administration, we were not able to
identify even a single US document where the diplomats would differentiate between
Romanians and „Moldovans”. Despite the fact that the entire diplomatic correspondence (that we had access to) from the inter-war period of the American embassies from
various capitals of Europe confirms the fact that the US opinion was that Bessarabia
was mostly inhabited by ethnic Romanians, the Americans refused to reconsider their
position throughout the interwar period, although they did not ignore the evolution of
the Bessarabian problem in the aforementioned period of time. The US Department of
State was aware of the politico-diplomatic situation as well as of its military aspects
and implications through reports from embassies and representations from various European capitals. In addition, the US government was well-informed about the situation
in Bessarabia by US diplomats and military attachés travelling throughout Romania.
These reports must have had their share of influence on the evolution of the attitude
of the Americans towards the Bessarabian problem. For these reasons, we undertook
the effort to highlight the attitude of the Americans towards the social and economic
realities of inter-war Bessarabia and, as a result, to point out how these impressions
influenced the US position on the international status of Bessarabia.
Keywords: Bessarabia, US, Romania, social policies, public administration, economy,
infrastructure

S

.U.A. au fost singura mare putere învingătoare în Primul Război Mon-

dial care a refuzat să semneze Tratatul internaţional de recunoaştere a
unirii Basarabiei cu România de la 28 octombrie 1920, din Paris. Cauzele acestei
decizii trebuie căutate în raţionamentele de ordin geopolitic ale administraţiei de
la Washington. În acelaşi timp, nu am putut identifica nici măcar un singur do* Mihai Ţurcanu – doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: mihai.turcanu@live.com
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cument american în care diplomaţii S.U.A. să facă vreo deosebire între români
şi „moldoveni”. În pofida faptului că întreaga corepondenţă diplomatică (la care
am avut acces) din perioada interbelică a legaţiilor americane din diverse capitale
ale Europei confirmă faptul că opinia S.U.A. era aceea că Basarabia era locuită
majoritar de români, americanii au refuzat, pe tot parcursul perioadei interbelice,
să-şi reconsidere poziţia în acest sens, cu toate că nu au scăpat din vedere evoluţia
problemei Basarabiei în acest interval de timp. Departamentul de Stat american
cunoştea situaţia politică, diplomatică, precum şi aspectele şi implicaţiile militare
ale acesteia din rapoartele ambasadelor şi legaţiilor din diferite capitale europene.
În afară de aceasta, guvernul american era bine informat şi despre situaţia din teren
din Basarabia chiar de către diplomaţii americani şi ataşaţii militari din România,
ale căror rapoarte influenţau evoluţia atitudinii americanilor faţă de problema Basarabiei. Din aceste considerente ne-am propus să scoatem în evidenţă care era
atitudinea americanilor faţă de realităţile sociale şi economice din Basarabia şi, în
consecinţă, cum au influenţat impresiile cu privire la aceste realităţi poziţia pe care
şi-au asumat-o în chestiunea Basarabiei.
Administraţia
În ce priveşte situaţia internă din Basarabia, trebuie să spunem că rapoartele
şi corespondenţa diplomatică americană din această perioadă creează o impresie negativă cu privire la administraţia românească şi tratamentul aplicat de către aceasta
ţăranilor. Situaţia economică din Basarabia era, în opinia americanilor, foarte proastă,
întrucât administraţia nu implementa politici care să fi fost în interesele economice
ale regiunii. Cu privire la administraţia românească, rapoartele din 1920 ale Departamentului de Război din această perioadă arată că aceasta avea interese foarte diferite
de cele ale majorităţii basarabenilor şi că exista un „resentiment considerabil” faţă de
politicienii români trimişi în Basarabia, „care păreau a fi singurii satisfăcuţi de condiţiile de acolo”1. Opinia din această perioadă a americanilor era că anume „persecuţiile” oamenilor de rând de către administraţie provocau „ura înverşunată a populaţiei
din Basarabia şi Transilvania”2. Referitor la situaţia economică şi înfăptuirea reformei
agrare în Basarabia, Take Ionescu declara ziarului „The New York Times” că aceasta
s-a înfăptuit în Basarabia conform hotărârilor Sfatului Ţării şi a Consiliului Directorilor basarabeni. Din această cauză în Basarabia, un mare proprietar nu putea să aibă
mai mult de 100 de hectare, faţă de 250 cât era limita în Vechiul Regat3.
În documentele diplomatice americane din 1921 este semnalată în mod repatat
incompetenţa administraţiei din Basarabia, ceea ce se arăta cu atât mai regretabil cu
1

2
3

Description of the town of Kishinev, September 9, 1920, War Department, în A.N.R.,
Fond Microfilme S.U.A., inventar 1607, rola 632.
Idem, Roumania. Political, (77) Despotic (61) Alien policies, Source: N/A, Roumania.
Roumania’s agrarian question, April 11, 1921, (60) domestic policies, în A.N.R., Fond
Microfilme S.U.A., inventar 1607, rola 632.
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cât „provincia era bogată şi plină de oportunităţi”4. Nu era însă peste tot la fel, arată
aceste rapoarte, întrucât în Bucovina, de pildă, administraţia militară în frunte cu generalul Mironescu, „un om cu viziuni liberale”, era respectată şi chiar populară până
şi printre alogeni, datorită corectitudinii exemplare de care acesta dădea dovadă. În
Basarabia însă, din păcate, locuitorii îi informau pe călătorii americani că „deşi oamenii de acolo au sânge românesc, sunt antiromâni”5. Situaţia provocată de administraţia
militară românească era atât de gravă, încât, se arăta în rapoartele ataşatului militar al
S.U.A. în România, regele a trebuit să refuze, pentru prima oară în mulţi ani, avansarea unor ofiţeri care au făcut serviciul în Basarabia6. Un alt raport menţiona că un
număr de prizonieri bolşevici au fost executaţi sumar, în iulie 1922, în ciuda faptului
că aceştia fuseseră amnistiaţi de către rege cu prilejul căsătoriei prinţesei Maria cu
regele Alexandru al iugoslavilor, ceea ce a atras după sine rechemarea comandantului
general Popovici la Bucureşti şi deschiderea unei anchete7. Într-o discuţie privată cu
diplomaţii de la Diviza pentru afacerile Orientului Apropiat al Departamentului de
Stat, ataşatul militar al S.U.A., colonelul Poillon, s-a exprimat că „România nu va fi
niciodată în stare să asimileze populaţia din acest teritoriu sau să dezvolte resursele
sale”. Românii, mai observa el, erau „prea plini de sine, iar asta le va cauza nenoriciri,
în cele din urmă”. În consecinţă, Poillon estima că România avea să piardă, într-un viitor mai mult sau mai puţin apropiat, Basarabia8. Şi rapoartele următorului ataşat militar american de la Bucureşti denotă aceeaşi atitudine negativă faţă de administraţia
românească din Basarabia. Din aceste rapoarte ale colonelului Foy rezulta că „până
şi ofiţerii români” erau de părere că aversiunea faţă de birocraţii trimişi din Vechiul
Regat alimenta sentimentele proruse din Basarabia. Foy era de părere că oficialii veniţi din Vechiul Regat erau în general nişte oportunişti care în Basarabia nu urmăreau
altceva decât să facă cât mai mulţi bani pe căi ilegale, pentru ca apoi să se întoarcă cât
mai repede în localităţile lor de baştină. Aşezările basarabene erau, conform observaţiilor diplomaţilor americani, împânzite de jandarmi şi de poliţişti mereu predispuşi
să facă abuz de autoritatea care le era încredinţată. Reforma agrară, raportează Foy în
baza unor surse basarabene, era necesară şi binevenită, numai că modul în care a fost
realizată a stârnit nemulţumiri pentru că, pe de o parte, latifundiarii expropriaţi nu au
fost rambursaţi în niciun fel, iar pe de altă parte, ţăranii care au primit acest pământ
nu puteau, din cauza administraţiei extrem de corupte, să se bucure în tihnă de roadele
Idem, Conditions in Moldavia and Northern Bessarabia. Monograph Report from Con
stantinople, No. 1537, 2 noiembrie 1921.
5
Ibidem
6
Ataşatul Militar al S.U.A. în România, Arthur Poillon, către Peter Jay, 3 septembrie 1922,
Roumania – August 1922, circular letter no. 19, A.N.R., Fond Microfilme S.U.A., inventar 1737, rola 648.
7
Idem, Ataşatul Militar al S.U.A. în România, Arthur Poillon, către Peter Jay, 3 august
1922, Roumania – July 1922, circular letter no. 18.
8
Memorandum of conversation with Colonel Poillon, July 9, 1923, Department of State,
Division of Near Eastern Affairs, în A.N.R., Fond Microfilme S.U.A., inventar 1736, rola 658.
4
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muncii lor. Informaţii similare cu privire la administraţia locală şi la modul în care a
fost executată reforma agrară au circulat în presa americană încă de la începutul anilor ’20 9. Ataşatul militar al S.U.A. remarcă, în acest context, o glumă care circula în
acea perioadă în Basarabia: guvernul ţarului nu a reuşit să facă într-un secol ceea ce
administraţiei româneşti nu i-a luat decât patru ani, şi anume să transforme Basarabia
într-un bastion prorus10.
În anii care au urmat până la sfârşitul primului deceniu de stăpânire românească în Basarabia, viziunea americană asupra situaţiei interne din această provincie,
deşi a căpătat noi nuanţe, totuşi nu s-a schimbat foarte mult. Căutând să se informeze
cât mai bine, diplomaţii americani apelau la serviciile unor observatori care călătoreau prin Basarabia „incognito”. Aceştia, spun sursele americane, încercau să evite
atenţia autorităţilor locale care ar fi transformat aceste călătorii în excursii organizate,
„pentru a ascunde ceea ce nu doreau să se afle”11. Un raport strict confidenţial, bazat
pe informaţiile unei astfel de surse şi adresat Departamentului de Stat în octombrie
1925, făcea o descriere a condiţiilor interne, social-politice şi militare din Basarabia,
arătând că problema incompetenţei administraţiei locale era la fel de acută ca şi în
anii precedenţi. Protrivit americanilor, aceasta se datora faptului că birocraţii calificaţi
şi competenţi refuzau să lucreze în această provincie, iar cei care totuşi acceptau, „o
făceau doar cu un singur gând – acela de a se îmbogăţi pe spinarea populaţiei locale,
lucru care în general le reuşea”. Astfel, americanii constată că nemulţumirea oamenilor în raport cu administraţia locală nu scăzuse faţă de anii precedenţi, dar în pofida
acestei situaţii, ambasadorul Culberston credea că dacă ar fi avut loc un plebiscit în
Basarabia, populaţia ar fi preferat să rămână sub această administraţie decât să treacă
sub cea bolşevică. Diplomaţii americani considerau că apariţia „mult trâmbiţatei Republicii Moldoveneşti” pe malul stâng al Nistrului nu a avut darul de a trezi interesul
populaţiei locale, după cum speraseră autorităţile sovietice12.
Diplomaţii americani au sondat şi poziţia unor oameni de stat români faţă de
situaţia din Basarabia. Discutând acest subiect cu Pantelimon Halippa, fost ministru
al Basarabiei, deputat basarabean şi ţărănist influent, ambasadorul S.U.A. la Bucureşti, W. Culbertson, a obţinut de la acesta confirmarea a ceea ce deja era oricum
ştiut şi anume că una din principalele cauze ale stării proaste din provincie consta în
nivelul foarte înalt al corupţiei din administraţia locală, din care cauză situaţia din
timpul ţarismului părea satisfăcătoare în raport cu cea de la sfârşitul anului 1925. O
altă cauză principală, ce se regăsea mai cu seamă în dificultăţile de ordin economic
ale basarabenilor, ţinea de faptul că în haosul revoluţiei, al războiului civil rus şi
Carpetbag rule în „The Oscala Evening Star” din 25 iunie 1920; articolul respectiv a fost
preluat şi reprodus de mai multe ziare americane în aceeaşi periodă.
10
R.C. Foy, Automobile trip in Northern Bessarabia, No. 2333, September 25, 1924,
A.N.R., Fond Microfilme S.U.A., inventar 1607, rola 632.
11
Culberston către Secretarul de Stat, 14 octombrie 1925, în A.N.R., fond Microfilme S.U.A.,
inventar 1736, rola 658.
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Ibidem.
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apoi datorită regimului represiv comunist s-au pierdut legăturile comerciale tradiţionale care permiteau basarabenilor să-şi vândă producţia agricolă în Rusia. Această
realitate, i-a explicat Halippa lui Culberston, a cauzat stagnarea principalelor ramuri
economice ale ţinutului şi, prin aceasta, sărăcirea populaţiei locale. Cu toate acestea,
la întrebarea diplomatului american dacă Basarabia ar fi putut „reveni” la Rusia sau
va rămâne în componenţa României, Halippa i-a declarat că printre ţăranii basarabeni
nu existau tendinţe bolşevice şi de aceea, pentru ajutor, ei priveau spre Bucureşti şi
nu peste Nistru. Soluţia pentru dificultăţile acestor oameni, considera Halippa, avea
să vină cu timpul, în urma implementării programului de guvernare al PNŢ, din care
făcea parte şi acest politician. Cu această ocazie Culberston observă că ţărăniştii se
bucurau cu adevărat de suţinerea basarabenilor, remarcând că în 1925 aproape jumătate din numărul deputaţilor din Basarabia erau ţărănişti13. Aici trebuie să obervăm
că până prin 1928, adică până la venirea ţărăniştilor la guvernare, în rândurile diplomaţilor americani de la Bucureşti predomina opinia că aceştia ar fi fost mai dispuşi,
sau ar fi avut mai multe şanse, să rezolve prin negocieri directe cu U.R.S.S. problema
Basarabiei, decât PNL14, faţă de care diplomaţii sovietici aveau o aversiune deosebită.
Această teză, care poate fi atribuită lui Culberston, apare de mai multe ori exprimată
în corespondenţa diplomatică americană15, iar faptul că în ea se găseşte o anumită
doză de adevăr este confirmat şi de un alt contemporan al acestor evenimente, F.
Nanu, care era şi el de părere că, până a veni la putere, ţărăniştii „erau nerăbdători
să încheie înţelegeri cu Rusia”16. Istoricul Al. Mironov se referă şi el la această problemă, explicând că „luna de miere” a sovieticilor cu PNŢ s-a sfârşit în martie 1929,
în contextul atacurilor virulente ale comuniştilor din România şi a presei sovietice
împotriva politicii ţărăniste de menţinere şi adâncire a tradiţionalelor relaţii apropiate
polono-române şi franco-române17. După această dată, părerea respectivă a diplomaţilor americani cu privire la disponibilitatea sau capacitatea ţărăniştilor de a atinge o
înţelegere cu sovieticii, nu mai apare nici ea în corespondenţa pe care am cercetat-o.
Mult mai importante însă şi mai îngrijorătoare erau informaţiile pe care diplomaţii amercani le transmiteau Departmentului de Stat cu privire la starea din acei
ani a trupelor armatei române staţionate în provincie. „Basarabia, se spunea într-un
raport trimis la Washington, este locul unde te-ai fi aşteptat să găseşti cea mai bună
şi cea mai eficientă organizare militară, însă nu există nici un dubiu că lucrurile stau
de fapt exact invers. În ce priveşte armele, îmbrăcămintea, echipamentul şi cazarea,
toţi soldaţii pe care i-am văzut erau într-o stare deplorabilă. Toate necesităţile unei
armate moderne par să lipsească. Serviciile medicale, de aprovizionare, transport,
semnalizare ş.a., erau într-o stare neînchipuit de proastă. Soldaţii umblă în zdrenţe
Culberston către Secretarul de Stat, 9 noiembrie 1925 în A.N.R., fond Microfilme S.U.A.,
inventar 1737, rola 647.
14
Idem, Culberston către Secretarul de Stat, 22 ianuarie 1926, în A.N.R.
15
Vezi de pildă şi Idem, Culberston către Secretarul de Stat, 4 decembrie 1925.
16
F. Nanu, op. cit., p. 152.
17
Mironov, op. cit., p. 94.
13

252

şi aproape desculţi. Nu există depozite adecvate de păstrare a artileriei şi rulotelor,
iar acestea erau lăsate oriunde şi oricum în noroiul adânc dimprejurul barăcilor inadecvate şi murdare”18. Ambasadorul Culbertson constata că infrastructura din Basarabia nu fusese practic deloc îmbunătăţită, în pofida faptului că presa românească
relata contrariul. Din aceste motive, el considera că, în cazul unei invazii sovietice
în Basarabia, armata română nu ar fi putut să reziste la Nistru, ci ar fi încercat să
stabilizeze frontul pe Prut. În rândurile ofiţerilor români predomina părerea că ruşii
nu ar fi fost în stare să execute un atac-surpriză în Basarabia, însă americanii erau
departe de a împărtăşi această opinie19.
Observaţiile făcute de americani în Basarabia la începutul anilor ۥ30 completau, până la un punct, informaţiile culese de ei în deceniul anterior. În vara anului
1931, de pildă, provincia a fost vizitată de ataşatul militar al S.U.A. în Varşovia,
maiorul Emer Yeager. Acesta a călătorit în jur de o mie de km prin această provincie,
fiind însoţit de consulul general al S.U.A. la Bucureşti, John Randolph. El observa,
între altele, că oraşul Bălţi (cu 22.000 de locuitori) era situat într-o zonă georgafică
deosebit de fertilă şi de aceea era un important târg de cereale şi cea mai mare piaţă
de vite din România. În rest, „era cam cel mai murdar loc pe care cineva şi-l putea
imagina”, iar „hotelurile, dacă cineva dorea să le flateze folosind acest termen, erau
abominabile, ce-i drept, mâncarea era excelentă”. Cu privire la Chişinău (130.000
locuitori), singura remarcă interesantă a lui Yeager era că exista o oarecare armonie
interetnică, el fiind surprins de faptul că românii din oraş aveau o atitudine pozitivă
faţă de vecinii lor evrei şi, lucru curios, „erau mândri” de aceştia. Tighina (35.000) şi
Cetatea Albă (43.000) sufereau foarte mult din cauza lipsei oricăror legături comerciale cu U.R.S.S. Yeager observa şi el o consecinţă importantă a politicii de rusificare a
administraţiei ţariste şi anume că în localităţile urbane, „pe străzi auzeai vorbindu-se
numai ruseşte”. Din discuţiile cu aceşti locuitori, militarul american remarca faptul
că aceştia erau proruşi, dar antisovietici, preferând să trăiască în România decât sub
regimul lui Stalin, însă erau nostalgici după cel ţarist. Ţăranii, care aflaseră de tragediile ce însoţeau procesul de colectivizare de peste Nistru, continuă Yeager, „preferă
să rămână sub stăpânire românească, în pofida resentimentelor datorate exploatării
lor de către acest regim”. Cu privire la această problemă, Yeager arăta că impozitele
erau suportate foarte greu de ţăranii care nu aveau de unde să facă bani, iar atunci
când aceştia nu aveau cu ce plăti, autorităţile le luau boii din jug, vitele şi caii. Această
informaţie Yeager o considera veridică întrucât el a observat că în cea mai mare parte
a ţinutului, insuficienţa animalelor de tracţiune era foarte vizibilă, ţăranii fiind nevoiţi
de multe ori să muncească pământul fără acest ajutor preţios20. În privinţa modului
în care erau colectate impozitele în Basarabia, ziarul „The Ithaca Journal” publica un
Ibidem.
Ibidem.
20
Ataşatul militar al ambasadei S.U.A. în Varşovia, Emer Yeager, către Departamentul de
Război. Subject: A Journey through Bessarabia. No. 1372, 2 iulie 1931, în A.N.I.C., find
Microfilme S.U.A., inventar 1607, rola 632.
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articol în care aducea exemplul unui perceptor fiscal, care, negăsind nimic de valoare
într-o gospodărie de ţărani datornici, a „confiscat” un copil de zece luni, pe care l-a
ţinut până părinţii săi l-au răscumpărat21. Modul în care erau gestionate taxele colectate constituia un motiv de nemulţumire pentru localnici, care vedeau că nimic din
acestea nu se folosea pentru dezvoltarea ţinutului. În această privinţă, Yeager arată
că oamenii erau totuşi de acord că educaţia se bucura de o atenţie mult mai mare din
partea autorităţilor române decât sub fostul regim: atât calitatea educaţiei în şcoli,
cât şi numărul acestora în întregul ţinut crescuseră considerabil în ultimii zece ani.
Ofiţerii şi birocraţii din regat erau însă foarte străini de nevoile basarabenilor, ataşatul
american „având senzaţia” că aceştia „se simţeau şi erau priviţi de către oameni drept
cuceritori într-o colonie străină”. Concluzia lui Yeager era izbitor de asemămătoare
cu cea a altor ataşaţi militari ce mai călătoriseră prin provincie şi anume că „dacă
guvernul României nu-şi va schimba politica sa faţă de Basarabia, în viitor exista
pericolul să piardă această provincie. Basarabia este în cea mai mare parte un pământ
bogat care merită efortul necesar în vederea dezvoltării şi integrării cu restul României. În prezent, oamenii au senzaţia că ea e un soi de copil vitreg neglijat, iar guvernul
român nu face nimic pentru a schimba acest sentiment, dimpotrivă”22.
Economia şi infrastructura
Starea economiei basarabene s-a aflat adeseori în atenţia diplomaţilor americani. Rapoartele lor de călătorie prin ţinut, ca şi cele ale altor obervatori care au
ajuns în atenţia lor, semnalează o înapoiere economică foarte serioasă. În prima
jumătate a anilor 20, de exemplu, este frecvent semnalat faptul că şosele moderne
în Basarabia nu existau mai deloc, iar drumurile de ţară erau practicabile doar pe
vreme bună. Satele şi oraşele erau „primitive”, situate la o mare distanţă unul de altul şi, în general, într-o stare vizibil mai proastă decât cele de la vest de Prut. Satele
evreieşti din nordul Basarabiei nu erau nici ele în stare mai bună, locuitorii acestora
trăiau „în condiţii de o murdărie deplorabilă”. Bălţiul era „un punct mizerabil” cu
20.000 de locuitori, Soroca era „mort din punct de vedere comercial”, dar cel puţin
mai existau acolo câteva şcoli, iar Otaci era un sat „mic şi murdar, în întregime
evreiesc”. Condiţiile de trai din Hotin erau foarte proaste, mai ales în raport cu Cernăuţiul învecinat despre care americanii crederau că se afla într-o „condiţie destul
de înfloritoare”. Cu toate acestea, pământul din Moldova de la est de Prut era mai
bine cultivat decât cel de la vest, în ciuda „condiţiilor agricole primitive” şi a faptului că în Basarabia şi atunci, ca şi acum, era o oarecare insuficienţă de apă. Aceste
date, care se referă mai cu seamă la anul 1921, sunt confirmate la sfârşitul lui 1924
şi de către ataşatul militar american de la Bucureşti, R. C. Foy, care întreprinde o
21
22

Baby taken as „pledge” în „The Ithaca Journal” din 9 septembrie 1932.
Ataşatul militar al ambasadei S.U.A. în Varşovia, Emer Yeager, către Departamentul de
Război. Subject: A Journey through Bessarabia. No. 1372, 2 iulie 1931, în A.N.R., find
Microfilme S.U.A., inventar 1607, rola 632.
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călătorie prin nordul Basarabiei pentru a se informa despre situaţia de acolo chiar
de la sursă. Foy a călătorit cu automobilul prin localităţile Bălţi, Soroca, Otaci,
Briceni şi Hotin, remarcând starea mizerabilă a drumurilor şi a satelor basarabene.
Călătorul era de părere că Basarabia avea o populaţie rurală evreiască foarte numeroasă, reprezentată „de tipul repulsiv şi murdar, care nu făcea cinste provinciei”. El
observă că „Bălţiul este un oraş prost construit şi murdar, Soroca e un sat sărăcăcios
locuit în principal de evrei, la fel ca şi Otaci sau Briceni, în care abia dacă reuşeşti
să găseşti o locuinţă suficient de decentă în care să poţi petrece noaptea”23.
W. Culberston a fost foarte interesat de problema basarabeană, de aceea a ţinut
să se informeze cât mai bine asupra stării reale a lucrurilor din această provincie. În
acest scop, în noiembrie 1925 a întrepris prima călătorie prin Basarabia, vizitând mai
multe localităţi basarabene, printre care Chişinău, Tighina şi Cetatea Albă, astfel că
în drumul său a făcut cunoştinţă cu nordul, centrul şi sudul regiunii. În baza acestor
observaţii, el a întocmit un raport în care îşi exprima opinia că din punct de vedere
istoric, Basarabia era mai curând parte a civilizaţiei europene decât „estice”. Totodată
diplomatul american remarca, că Basarabia şi-a păstrat caracterul românesc în pofida
politicii de rusificare a populaţiei locale, promovată prin intermediul şcolii, al bisericii şi al administraţiei locale, dar şi al colonizării cu alogeni din cei mai diverşi. El
observa că nu numai argumentul etnic şi lingvistic era în favoarea cauzei româneşti în
Basarabia, ci şi istoria recentă a acestui ţinut, ministrul american la Bucureşti făcând
o trecere în revistă a circumstanţelor unirii de la revoluţia rusă din 1917 şi până la
actul din 27 martie 1918, pe care îl văzuse personal.
Culberston atrăgea atenţia superiorilor săi că, deşi era înconjurat de „oficiali
care încercau întotdeauna să prezinte situaţia în culorile cele mai favorabile, chiar şi în
aceste circumstanţe dovezile frământărilor sociale care rezultau din cauze economice
nu puteau fi ascunse”24. El constată o serie de situaţii grave, între care şi faptul că în
Basarabia acelor ani bântuia foametea, fenomen care este semnalat şi în presa americană25. Ziarul „The Baltimore Sun” arăta, cu trimitere la corespondenţi din Chişinău,
că recoltele foarte proaste din anii 1926-1928, au provocat foamete în provincia care
„odată era grânarul Europei”: ţăranii erau nevoiţi să se hrănească cu rădăcini şi buruiene, mortalitatea a atins cote alarmante, iar guvernul lui Maniu, venit la putere după
acei ani grei şi a cărui hazna era aproape goală, nu putea face mare lucru pentru a ajuta populaţia26. Drept urmare, gazetele americane raportau, în luna februarie a anului
Idem, R.C. Foy, Automobile trip in Northern Bessarabia, No. 2333, September 25, 1924.
Culberston către Secretarul de Stat, 28 noiembrie 1925, Fond Microfilme S.U.A., inventar 1737, rola 647.
25
Nanu către Duca, 24 martie 1926, în Arhivele M.A.E., Fond 71/1914, E.2, vol, 27, f.  39;
referitor la acelaşi subiect: Famine menaces in Bessarabia, report în „Chicago Daily
News” din 11 martie 1926; sau: Famine reported rife in Rumania în „New York Times”
din 13 martie 1926;
26
Famine stalks in Bessarabia, once granary of Europe în „The Baltimore Sun” din 9 decembrie 1928.
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1929, mii de morţi din cauza foametei27. Culberston remarcă hambarele şi beciurile
pustii ale ţăranilor din satul Varniţa, iar atunci când el a împărţit bomboane copiilor
din acel sat, o femeie din mulţime a remarcat că ar fi fost mai bine dacă americanul
ar fi adus cu el câţiva saci de grâu28. Situaţia aceasta se datora mai multor factori,
printre care o serie de recolte proaste şi metodele primitive şi ineficiente de agricultură29, pentru corectarea acestei situaţii find necesare investiţii şi expertiză străină. O a
treia cauză era dată de întreruperea căilor tradiţionale de comercializare a produselor
agricole basarabene la est de Nistru. Nu numai că situaţia politică şi diplomatică
era potrivinică acestor legături, dar, remarcă Culberston, chiar şi infrastructura (căile
ferate şi podurile peste Nistru) necesară menţinerii acestor legături fuseseră distrusă.
Chiar dacă, arată aceeaşi sursă, autorităţile române erau sceptice faţă de posibilitatea
stabilirii unor relaţii comerciale cu U.R.S.S., pentru că nu doreau ca acesteia să-i
urmeze o apropiere politică, totuşi Culberston era de părere că mai devreme sau mai
târziu acest lucru trebuia să se întâmple, pentru că orientarea comerţului basarabean
către sud şi nord era o întreprindere fără mari perspective, deoarece Polonia era o
piaţă mult mai mică decât Rusia, iar pentru oraşele din sudul României, Bărăganul
era un hinterland agricol suficient. În sfârşit, o ultimă cauză a condiţiilor proaste din
provincie o constituia (şi după părerea lui Culberston) administraţia coruptă şi incompetentă a ţinutului, constituită din militari şi birocraţi civili. Fiind un observator atent
şi corect, Culberston constată că Basarabia moştenise o situaţie dificilă de la Rusia,
care ea însăşi nu făcuse decât foarte puţine pentru populaţia locală, iar în acest sens
diplomatul american aducea exemplul oraşului Chişinău, a cărui înapoiere, faţă de
Iaşii de peste Prut, o considera evidentă30.
În iulie, august şi septembrie 1926, Culberston a întreprins o nouă serie de călătorii prin toată România, vizitând şi unele localităţi basarabene, după care a întocmit
un raport voluminos care confirmă şi completează informaţia adunată mai devreme.
Culberston remarcă şi numărul mare de evrei în aşa-zisele oraşe ale Basarabiei, dar
şi faptul că existau sate, în nordul provinciei, în întregime evreieşti, fapt confirmat
şi în raportele americane de până la 1925. Dacă în trecut Legaţia americană de la
Bucureşti transmitea Departamentului de Stat în legătură cu aceştia că „sentimentele
antievreieşti erau foarte intense în rândul tuturor etniilor din Basarabia”31, atunci în
acest raport, Culberston arată că evreii „jupuiau” ţăranii, pe care îi exploatau econoHordes Starve in Bessarabia în „LA Times” din 5 fembruarie 1929.
Culberston către Secretarul de Stat, 28 noiembrie 1925, Fond Microfilme S.U.A., inventar 1737, rola 647, p. 8.
29
Presa din S.U.A. a remarcat această realitate, precum şi înapoierea industrială a Basarabiei încă din 1920, sugerând posibilitatea ca industriaşii americani să privească situaţia
drept o oportunitate de extindere a afacerilor în acea regiune a Europei: Bessarabia needs
American ploughs, în „The Sun” din 21 ianuarie 1920.
30
Culberston către Secretarul de Stat, 28 noiembrie 1925, Fond Microfilme S.U.A., inventar 1737, rola 647, p.11.
31
Culberston către Secretarul de Stat, 14 octombrie 1925, în A.N.R., fond Microfilme S.U.A.,
inventar 1736, rola 659.
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mic, profitând de condiţiile materiale foarte grele în care aceştia trăiau. Un exemplu
pe care ministrul american îl aduce în acest sens este cel al ţăranilor care, din lipsa oricăror mijloace de subzistenţă, vindeau evreilor „în avans” recolta pe care nici măcar
încă nu o aveau. Administraţia locală coruptă şi extrem de birocratizată nu făcea mare
lucru pentru a opri aceste abuzuri, pentru că totul trebuia făcut pe baza unui ordin de
la Bucureşti, de la „protejarea populaţiei de exploatarea evreiască până la reparaţia
vreunui pod”32. În privinţa oraşului Chişinău, de pildă, Culberston nu-şi schimbase
foarte mult părerea, arătând că acel punct sărăcăcios scotea în evidenţă mai curând
neglijenţa autorităţilor ţariste. Situaţia acestui oraş era cu atât mai tristă, cu cât majoritatea locuitorilor săi, vorbitori de rusă, nu se integraseră încă din punct de vedere
cultural „cu vestul”. Trimisul american a remarcat şi cu această ocazie faptul că „nu
există nicărieri o ţară mai bună pentru agricultură ca Basarabia”, dar că acest atu nu
putea fi valorificat din cauza populaţiei rare şi a agriculturii primitive, neajunsuri pe
care W.S. Culberston le punea pe seama faptului că provincia a fost „din zilele lui
Traian călcată în picioare de armate şi hoarde barbare”33. El a mai vizitat Tighina, Cetatea Albă, dar şi multe sate de alogeni din sudul provinciei, aşa cum era localitatea cu
colonişti elveţieni Şaba sau cea cu germani, Sărata Veche, incomparabil mai înstărite
decât cele de ruşi, ucraineni, evrei sau bulgari. Când a ajuns la Tatarbunar, Culberston
a remarcat că dacă ar fi avut nefericirea să locuiască într-o asemenea localitate, ar fi
fost şi el în favoarea revoluţiei. Americanului i s-a părut izbitor şi contrastul dintre comunităţile extrem de diverse din sudul Basarabiei, care variau de la „germani bogaţi
până la sărăcia aproape animalică a populaţiei bulgare”34. Contrastul dintre bunăstarea coloniştilor germani şi elveţieni cu cea a restului populaţiei basarabene a ajuns să
fie remarcat şi în presa americană din acea vreme, care relata, de pildă, că „găgăuzii
erau cea mai înapoiată etnie din Basarabia, locuind în bordeie de pământ, iar satele
lor erau ca un spin în ochi”35. Starea lucrurilor din Basarabia aproape că îl revolta
pe ambasadorul american: „O vizită în Basarabia te ajută să înţelegi literatura rusă.
Mizeria vieţii ţăranilor, etc., totul se găseşte aici. Aceasta este o parte a mult lăudatei
civilizaţii europene. Secole de viaţă şi efort, însă cu ce scop sau cu ce rezultat? Aristocraţia a fost coruptă, imorală, iar acum a ajuns cerşetoare. La Chişinău, un portar de
la hotel e fost colonel în armata rusă. «Civilizaţia» nu a adus nici un confort material
şi nici o moralitate. Icoane? Da, foarte multe: în hotel, în şcoli, în fiecare încăpere.
Dar au ele vreo semnificaţie? Nici una morală. În sate nu există niciun fel de condiţii
sanitare, numai praf sau noroi. Sute de câini latră în urma maşinii noastre. Gâşte!
Idem, W.S. Culberston, A Survey of Rumania, 25 octombrie 1926, p. 59.
Ibidem, W.S. Culberston, A Survey of Rumania, 25 octombrie 1926, p. 53 (anexă la Raportul confidenţial nr. 305 al Legaţiei americane din 25 octombrie 1926, A.N.R., fond
Microfilme S.U.A., inventar 1737, rola 648).
34
Ibidem, p.54.
35
Se precizează că infrastuctura pe care România a „moştenit-o” în Basarabia de la Rusia
ţaristă consta în doar 125 de mile de şosea şi 520 mile de cale ferată (cu ecartament lat, rusesc): Bessarabia, a medley of races, în Arhivele M.A.E., fond 71/1914, E.2, vol. 27, f. 120.
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Copii murdari şi dezbrăcaţi! Cocioabe din glod fără nici un confort. Mâncare foarte
puţină. Aproape foamete. Nemţii [basarabeni – M. Ţ.], este adevărat, au demonstrat
ce rezultate se pot obţine prin muncă şi inteligenţă, însă ei sunt o excepţie”36.
Impresia pe care oraşul Bălţi o lăsa ambasadorului Culberston îl făcea să observe că „ruşii cu siguranţă n-au făcut practic nimic pentru Basarabia în cei 100 de
ani de stăpânire”, cu excepţia înjghebării infrastructurii necesare expansiunii militare.
Trimisul american remarcă calitatea construcţiei barăcilor militare din Bălţi, în raport
cu faptul că oraşul nu avea un sistem de canalizare. La Soroca, Culberston remarcă,
la fel ca şi alţi observatori americani până la el, populaţia numeroasă evreiască din
judeţ, care se ocupa cu contrabanda de bunuri în şi din Rusia sovietică37 (pentru care
erau plătiţi în aur sau în dolari), profitând de „toleranţa” grănicerilor români. Ambasadorul american semnalează existenţa a douăsprezece colonii agrare evreieşti pe
care autorităţile române le-au înfiinţat în judeţ, în contextul reformei agrare, numai
că, observă el, „evreul arareori vrea să are pământul. El doreşte să fie proprietarul
unei moşii astfel încât el cumpără pe ascuns şi pe căi ocolite pământul ţăranilor români sau ucraineni şi pe această cale îşi sporeşte proprietăţile”38. Culberston confirmă
caracterul aproape exclusiv evreiesc al oraşului Otaci, iar modul în care ministrul
american vorbeşte despre starea drumurilor basarabene ne face să credem că acestea erau cele mai proaste pe care i-a fost dat vreodată să meargă. El face observaţia
foarte instructivă că dacă România ar fi cheltuit pe drumuri şi poduri ceva din banii
pe care-i cheltuieşte pe construcţia bisericilor, „ţărănimea s-ar fi apropiat de gradul
minim de confort la care toţi oamenii au dreptul”. Cu mai multe ocazii, printre care
vizita la mănăstirea Călărăşeuca sau în satele de lipoveni din judeţul Hotin, ministrul
american a avut ocazia să se convingă că credinţa localnicilor lua mai curând forma
unui fanatism religios bazat pe ignoranţă şi lipsa aproape completă a oricărei culturi
şi a unui nivel elementar de educaţie a populaţiei locale, căreia „«civilizaţia» nu i-a
adus nimic”39. Culberston s-a convins că un aspect care îngreuna foarte mult evoluţia
ţinutului şi punea în dificultate adminstraţia locală, ţinea de faptul că „Basarabia era
un amestec etnic mai complicat decât în Macedonia sau în orice altă parte a lumii”.
Ţăranii, arată Culberston, erau străini de orice tendinţe bolşevice. Şi cu toate acestea,
Legaţia americană de la Bucureşti observa un lucru destul de grav din presa românească pe care o urmăreau, şi anume că atunci când ţăranii (şi nu numai cei din Basarabia) cereau stabilitate, credite ieftine, înlesnirea circulaţiei capitalului şi libertatea
comerţului, atunci când oamenii de la ţară îndrăzneau să-şi apere drepturile politice,
W.S. Culberston, A Survey of Rumania, 25 octombrie 1926, p. 57-58, Fond Microfilme
S.U.A., inventar 1737, rola 647.
37
Faptul că grănicerii români şi cei sovietici închideau ochii la comerţul ilicit care se făcea
între locuitorii ambelor maluri ale Nistrului îşi găseşte confirmarea şi în presa americană de
epocă: Bessarabia is a scene of bitter rivalries în „The Daily News” din 14 decembrie 1925.
38
Culberston către Secretarul de Stat, 14 octombrie 1925, în A.N.R., fond Microfilme S.U.A.,
inventar 1736, rola 659., p. 61.
39
Ibidem, p. 63-65.
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cerând alegeri libere de amestecul şi abuzul poliţiei, ei erau ei erau adeseori catalogaţi
drept „bolşevici”, iar acţiunile lor – drept „subversive”40.
Cu ocazia unei vizite din 1926 la Chişinău, ambasadorul american a vizitat
fostul sediu al Sfatului Ţării în care s-a votat unirea, remarcând, ca şi în trecut, că
actul de la 27 martie 1918 era principalul argument pe care se baza suveranitatea
românească asupra acestei provincii. El admite că era posibil ca unele îndoieli cu
privire la caracterul reprezentantiv al votului din 27 martie 1918 să fi fost întemeiate,
dar observă că era probabil imposibil de determinat, chiar şi în cele mai favorabile
circumstanţe, care era de fapt voinţa basarabenilor. O astfel de clarificare ar fi fost
încă mai puţin probabilă în 1918. În raport cu oamenii de stat americani care criticau
maniera în care s-a făcut unirea Basarabiei, Culberston sugera că evenimentele de
acest gen nu se desfăşoară nicicând în condiţii perfecte şi că, pentru a se convinge de
acest lucru, era suficient ca americanii să-şi amintească modul în care Texasul a devenit cel de-al douăzeci şi optulea stat în cadrul S.U.A41. În mod curios, dar explicabil,
în interviul pe care diplomatul american l-a oferit ziarului „Îndreptarea” cu privire
la vizita sa în Basarabia, Culberston a trecut sub tăcere foarte multe din observaţiile
negative pe care raportul trimis Secretarului de Stat, Frank Kellog, le conţinea. În
interviu, el a declarat printre altele: „Am stat de vorbă cu prefecţii din aproape toate
districtele Basarabiei. Ei sunt oameni de cultură şi distinşi şi am avut impresia că sub
administraţia lor, populaţia trăieşte în linişte şi în ordine. Funcţionarii sunt toţi oameni
cu tact şi cu cultură şi cred că s-a reuşit să se învingă toate dificultăţile moştenite de la
vechiul regim”42. Evident, declaraţia contrasta flagrant cu observaţiile făcute pe parcursul călătoriilor sale prin Basarabia, ceea ce nu pare nefiresc, de vreme ce interviul
era destinat pentru publicul român, pe când rapoartele trimise la Washington trebuiau
să prezinte oglinda reală a lucrurilor văzute.
Ch. Wilson, care i-a urmat lui Culbertson în funcţia de ambasador al S.U.A.
în România, s-a arătat şi el interesat de situaţia din Basarabia. Între altele, corespondenţa diplomatică americană semnalează că guvernul lui Maniu a revocat legea
marţială din Basarabia (cu excepţia unei fâşii de zece kilometri adiacentă graniţei) şi a eliminat cenzura, garantând libertatea de exprimare şi întrunirile publice43.
Eliminarea legii marţiale şi a cenzurii în Basarabia, se arată în aceleaşi surse, a
constituit un motiv de fricţiune între ţărănişti şi liberali, aceştia din urmă acuzând
guvernul lui Maniu că nu a făcut altceva decât să faciliteze activitatea subversivă
a bolşevicilor în Moldova de Est, care, spuneau ei, au profitat din plin de măsurile
guvernului ţărănist. Acuzaţiile presei liberale la adresa guvernului Maniu au luat
Peasants and communism. Translation from „Argus”, March 24, 1928, enclosure no. 5 în
A.N.R., fond Microfilme S.U.A., inventar 1736, rola 658.
41
W.S. Culberston, A Survey of Rumania, 25 octombrie 1926, p.51, în A.N.R., fond Microfilme S.U.A., inventar 1736, rola 659.
42
Ghika către Legaţia română la Washington, 1 august 1926, în Arhivele M.A.E., fond
71/1914, E.2., vol. 27, f. 96.
43
Idem, Wilson către Secretarul de Stat, 21 noiembrie 1928.
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forma unei campanii mediatice deosebit de intense, ele găsindu-şi ecou şi în străinătate, mai ales în Franţa sau în Polonia. Ch. Wilson, după efectuarea unor cercetări
personale, a ajuns la concluzia că aceste acuzaţii nu erau întemeiate. Condiţiile grele din Basarabia el le punea mai curând pe seama faptului că starea economică, şi
aşa grea, din provincie, fusese agravată de recolta foarte slabă din 192744. În această
situaţie, arată Wilson, în unele judeţe ale Basarabiei domnea foametea şi exista un
grad foarte înalt de nemulţumire cu privire la măsurile insuficiente luate de administraţie pentru a ajuta populaţia care suferea de lipsa produselor alimentare. Cu
toate acestea, Wilson, la fel ca şi precedecentul ambasador, era de părere că chiar
şi în această situaţie bolşevismul nu câştigase teren, iar propaganda şi activităţile
subversive nu căpătaseră vreo intensitate deosebită. Corespondenţa Legaţiei arată
că măsurile guvernului Maniu de ajutorare a populaţiei înfometate prin distribuirea
de cereale în zonele cele mai afectate, dar şi a grânelor de sămânţă, erau considerate
insuficiente şi guvernul a trebuit să primească mai multe „delegaţii basarabene”
care solicitau suplimentarea acestor ajutoare. Modul în care situaţia grea din Basarabia a fost gestionată a cauzat tensiuni şi în rândurile ţărăniştilor, arată sursele
americane, care menţionează crtiticile aduse guvernului în plenul parlamentului de
către C. Stere sau chiar P. Halippa, el însuşi ministru al lucrărilor publice în cabinetul lui Maniu45.
Recolte foarte proaste în Basarabia au fost nu numai în 1927, ci şi în 1924 (după cum
rezultă din corespondenţa lui Culberston, la care ne-am referit mai devreme) sau în 1925,
cum relata ziarul „The New York Sun” la 23 ianuarie 1926 în articolul Bessarabia’s bad
Year, în care se spunea că bunăstarea populaţiei Basarabiei depindea aproape exclusiv de
recolta agricolă, în lipsa aproape totală a comerţului, a unei infrastructuri şi a eşecului
autorităţilor de a rezolva această problemă: Nanu către I. G. Duca, 23 februarie şi 24
martie, Arhivele M.A.E., Fond 71/1914, E.2, vol. 27, f. 38, 39.
45
Charles Wilson către Secretarul de Stat, 7 martie 1929, 871.00/252, în A.N.R., fond
Microfilme S.U.A., inventar 1736, rola 658. În legătură cu zvonurile referitoare la intensificărea activităţilor subversive bolşevice, în atenţia Legaţiei americane de la Bucureşti a
ajuns declaraţia generalului Henri Cihoski, ministru de război în guvernul lui Maniu. Acesta
a efectuat o vizită de inspecţie în Basarabia pentru a determina gradul de adevăr al acestor
zvonuri, pe care le-a infirmat: Ibidem, Order and Calm reign in Bessarabia. Statement by
General Cihoski, Minister of War. Translation from „La Nation Roumaine”, March 6, 1929.
Enclosure no.1 to Despatch 138; Referitor la ruptura dintre Stere, pe de o parte, şi Maniu,
susţinut de către Halippa, pe de altă parte, există mai multe documente americane care urmăresc activitatea lui Stere în 1929-1930, opoziţia şi chiar animozitatea personală cu care
acesta se confuntă din partea liberalilor, a casei regale şi a ofiţerilor armatei (The difficulties
of Mister Maniu, in translation from „Journal de Geneve”, April  11, 1930, Enclosure no.1,
to Despatch 409, în Arhivele M.A.E., inventar 1739, rola 660), opoziţia deputatului basarabean faţă de politica guvenului ţărănist şi încercarea acestuia de a se rupe de PNŢ şi de
a-şi crea o facţiune proprie cu baza politică în Basarabia (Ibidem, Wilson către Secretarul
de Stat, 2 iunie 1930, no. 433), ceea ce a provocat îngrijorarea clasei politice româneşti,
mai ales în lumina situaţiei şi aşa încordate din provincie (Ibidem, Wilson către Secretarul
de Stat, 24 noiembrie 1930, 871.00/311).
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Aceasta era impresia diplomaţilor americani cu privire la situaţia social-economică din Basarabia din momentul semnării Traratului de la Paris şi până la începutul
deceniului patru. Semnificaţia acestei impresii, care, aşa cum am văzut, se baza pe o
sumă de fapte reale, nu trebuie totuşi supraestimată, deoarece era produsul fenomenelor şi imaginilor ce băteau la ochi la prima vedere, pe când realităţile basarabene erau,
evident, mult mai complexe decât rezultă din documentele americane46.
Concluzii
Dincolo de raţionamente geopolitice şi de politică internaţională, drepturile
legitime ale României asupra Basarabiei erau evaluate în S.U.A. şi pe baza observaţiilor diplomaţilor americani asupra realităţilor din acest teritoriu. Din această
cauză şi având în vedere părerea americanilor despre situaţia din Basarabia, aşa
cum aceasta rezultă din raporatele şi documentele diplomatice la care ne-am referit
în acest studiu, nu existau prea multe motive care să încurajeze atitudinea americanilor faţă de problema Basarabiei să evolueze în perioada interbelică într-un sens
favorabil cauzei româneşti. Prin urmare, este posibil ca americanii să fi găsit în realităţile social-economice basarabene motive în plus pentru a nu recunoaşte unirea
Basarabiei cu România, chiar dacă ei erau perfect conştienţi de faptul că majoritatea
locuitorilor Basarabiei erau ţărani români, „cărora li se spunea «moldoveni»”47.
Tot în concluzie trebuie să spunem că, deşi atitudinea S.U.A. faţă de situaţia social-economică a Basarabiei era una în mare măsură negativă, ea totuşi nici
măcar nu se poate compara cu cea care rezultă din informaţiile americane despre
situaţia internă din Basarabia de după anexarea acesteia de către sovietici în 1940.
Atfel, ministrul american la Bucureşti Mott Gunther informa la 20 noiembrie 1940
Secretarul de Stat că „situaţia din Basarabia şi Bucovina de Nord s-a schimbat foarte mult în rău, după ce autorităţile civile bolşevice au preluat administrarea acestor
ţinuturi”. Gunther raportează că, consulul german la Chişinău şi-a părăsit postul
Pentru un tablou mai clar al vieţii politice, dar mai ales sociale şi economice a Basarabiei
din acea perioadă vezi următoarele lucrări: Svetlana Suveică, Basarabia în primul dece
niu interbelic (1918-1928), modernizare prin reforme, editura Pontos, Chişinău, 2000;
Gh. Cojocaru, Integrarea Basarabiei în cadrul României (1918-1923), ed. Semne, Bucureşti, 1997; Elizabeta Mazilu, Ioan Scurtu, Învăţământul şi cultura din Basarabia în anii
interbelici, în I. Scurtu (coord.), Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, editura
Semne, Bucureşti, 1998; tot acolo: Codruţa Bugarin, Ion Pavelescu, I. Scurtu, Economia
Basarabiei în anii 1918-1940); tot acolo: I. Scurtu, Stelian Stoian, Integrarea Basara
biei în Statul naţional unitar român. Constituţia din martie, 1923; I. Scurtu, Evoluţia
Basarabiei în cadrul statului naţional unitar român (1918-1940) în I. Scurtu, Ioan-Aurel
Pop (coord.), Două sute de ani din istoria românilor dintre Prut şi Nistru (1812-2012),
ed. Litera, Chişinău, 2012, p. 116-141; Svetlana Suveică, Basarabia în cadrul României
întregite în perioada imediat următoare Marii Uniri, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1999,
p.  186-269.
47
Conditions in Moldavia and Northern Bessarabia. Monograph Report from Constanti
nople, No. 1537, 2 noiembrie 1921.
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„pentru că nu mai putea suporta suferinţa şi groaza locuitorilor care apelau la el
pentru a-i proteja de autorităţile bolşevice”. Aceeaşi sursă confirmă că „nenumăraţi
basarabeni sunt deportaţi în Siberia şi în cele mai întunecate părţi ale Rusiei” şi că
acesta era de fapt un proces „de deportare continuă şi în masă a celor mai educate
categorii, familii întregi fiind destrămate şi dezrădăcinate în cea mai crudă formă”.
Douăzeci de mii de români basarabeni, conform acestor surse, au fost deportaţi
în acele luni în regiunea Donbas, unde au fost obligaţi să muncească în calitate
de mineri. Aceeaşi sursă mai face trimitere la execuţiile sumare care aveau loc în
Basarabia, dar şi la faptul că cei care aveau ceva mai mult pământ, foşti ofiţeri în
armata ţaristă ş.a. categorii, erau arestaţi. Închisorile, conform lui Gunther, erau atât
de pline încât numărul deţinuţilor depăşea de câteva ori capacităţile acestora. Rechiziţiile şi politica sovietică faţă de ţărani erau atât de draconice încât aceştia nici
nu se oboseau să-şi strângă recolta. Armata sovietică era bine înzestrată şi echipată,
iar Gunther observa că atât consulul francez cât şi cel belgian erau de acord că,
din acest punct de vedere, „soldatul sovietic nu putea fi comparat cu cel român”.
Soldaţii şi oficialii ruşi care au sosit în „săraca” („poverty-schooled”) Basarabie
în urma ocupaţiei, „erau trecuţi prin lipsuri şi privaţiuni atât de mari, încât până şi
articolele abandonate de ţăranii refugiaţi peste Prut ei le priveau ca pe nişte comori
(treasures)”48. Sărăcia în U.R.S.S. o depăşea chiar şi pe cea din Basarabia atât de
mult, încât „cele mai sărace familii din Chişinău li se păreau soldaţilor sovietici
excepţional de bogate”. Articolele de uz comun, de ex. ceasuri, ustensile, veselă,
sticle, flacoane de parfum, dar mai ales încălţămintea, erau în ochii sovieticilor
adevărate bogăţii. Aceştia le explicau localnicilor basarabeni că penuria din Rusia
se datora faptului că sistemul stalinist investea toate câştigurile economice în armată, pentru ca U.R.S.S. să se poată proteja de „statele capitaliste care abia aşteptau
ocazia potrivită pentru a o distuge”, dar şi de „numeroşii duşmani din interiorul
ţării”. Din această cauză, producţia pentru satisfacerea necesităţilor sectorului civil
era ignorată complet49. Situaţia respectivă era ilustrată, de pildă, şi prin faptul că
soldaţii şi ofiţerii sovietici erau bine echipaţi, în schimb soţiile lor, până şi cele de
ofiţeri, umblau desculţ sau în cel mai bun caz încălţate în ciubote soldăţeşti50.
Ideologia, propaganda şi îndoctrinarea, constatau observatorii americani, jucau un rol important încă din primele luni de ocupaţie, muncitorii şi funcţionarii publici fiind obligaţi, de pildă, să urmeze cursuri speciale în cadrul cărora li se „preda”
din scrierile lui Marx, Engels şi Stalin. Este menţionat cazul unei tinere rusoaice
Gunther către Secretarul de Stat, 20 noiembrie 1940; Subject: Conditions in Bessara
bia and Northern Bucovina since the Russian occupation, 871.00/814, în A.N.R., fond
Microfilme S.U.A., inventar 1804, rola 662; Ibidem, Memorandum regarding present
conditions in Bessarabia. Enclosure no. 1 to Despatch no. 1695, dated december 9, 1940,
from American Legation, Bucharest, on subject of „Conditions in Bessarabia under the
Russian Occupation”.
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Ibidem, p. 2-3.
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comuniste care locuia la Bucureşti şi al cărei tată fusese împuşcat de bolşevici în
1917. Ea a decis să se întoarcă în Basarabia şi, pentru a obţine viza în U.R.S.S., s-a
dus în audienţă la Lavrentiev. Ministrul sovietic, aflând că tatăl său fusese împuşcat
de bolşevici, a sfătuit-o să rămână în Bucureşti, întrucât, chiar dacă nu făcuse nimic
contra revoluţiei, ea avea să fie tratată ca o exponentă „a claselor asupritoare”51.
Dintr-un alt document, aflăm despre o refugiată din Ismail care reuşise să fugă, în
septembrie 1940, în România şi care avea să relateze: „cea mai bună propagandă a
comunismului sunt eu însămi; sunt numai piele şi oase, iar Vera este nevoită să-mi
administreze hrană specială şi suplimente de calciu”52. Acestea sunt numai câteva
detalii din informaţiilor despre ororile pe care regimul totalitar sovietic le-a adus
cu sine în Basarabia şi pe care ambasadorul Gunther le-a transmis, la rândul său,
Departamentului de Stat53.
Ibidem, p. 2.
Letter from a Bessarabian refugee (translation), September 12, 1940, Enclosure no. 1
to Despatch no. 1695, dated december 9, 1940, from American Legation, Bucharest, on
subject of „Conditions in Bessarabia under the Russian Occupation”.
53
Pentru o analiză mai detaliată a situaţiei din Basarabia între iunie 1940 – iunie 1941,
vezi A. Petrencu, Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945),
Chişinău, 2006, p. 29-48.
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CADRUL LEGISLATIV DE FUNCŢIONARE
AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR DIN BASARABIA
ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC
Summary. After approval of the Low for stat primary education and primary normal
schools the education become unitary for the whole romanian state. The first education
institutions were considered infant schools, these institutions were created with the
purpose to complete family educations and to prepare the child for school. Primary
education teach in stat schools, particulary schools and family, which having the same
books and same analitical programs, approval by Ministry by Education. The analitical
program for the first stage of primary school was ther same for all eeducation institutions, but for the second stage was draw up the programs which complete the general
culture of primary cycle and include the specific elements for region.
This low permited to make every effort of society to drow up a primary school for all
citizens, indifferent of of social condition, religion and etnic origin. This low priceed
to growth the number of schools, pupils and teachers. The number of unletterad pupils
become smoler. The romanian population from the joined teritory obtained the right
to study mother tongne. Fore stat schools were organized for the first stage of primary
educations the study in mothe tongne. Many abecedare were drow up for minor ethnic
from Romania. After the aplication of low for stat primary education from 1924, the
primary education in Romania, receive a harmony and equitable development (in comporison with the last periods), make up on the basis of a solid legislation.
Keywords: unification of primary education, Law on Primary Education, compulsory
primary education, free of charge primary education, school attendance, unletterad.

Î

n urma unirii politice din 1918 a Basarabiei cu România a devenit necesară
şi unificarea legislaţiei. Unificarea învăţământului a fost una din priorităţile general recunoscute. În anul 1918, pe teritoriul statului român existau patru
tipuri de sisteme şcolare total diferite. Şcolile din Basarabia, Bucovina şi Transilvania aveau la bază o cultură străină populaţiei băştinaşe, care anterior servise
intereselor imperiale. Pentru ridicarea nivelului economic, cultural, şi nu în ultimul
rând pentru închegarea unităţii sufleteşti a tuturor românilor se cerea o nouă lege a
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învăţământului care urma să asigure o dezvoltare armonioasă şi echitabilă a şcolii
în toate cele patru provincii româneşti.
Pe parcursul anilor 1919-1924 pe teritoriul Basarabiei, parţial, a fost aplicată
Legea Învăţământului Primar din Vechiul Regat, sancţionată prin Înaltul Decret Regal nr. 2199 din 29 apilie 1896 cu modificările ulterioare (decretele nr. 2727 din 12 iulie 1901, 1591 din 25 aprilie 1903, 860 din 10 martie 1904, 319 din 7 iulie 1905, 891
din 28 martie 1908, 1020 din 21 martie 1909, 3512 din 22 decembrie 1909, 1452 din
10 aprilie 1914 şi decretele-legi nr. 2844 din 5 iulie 1919, nr. 2704 din 30 iunie 1919,
nr. 2845 din 5 iulie 1919)1. Conform Decretului-Lege din 5 iulie 1919 se prelungea
obligativitatea învăţământului primar până la vârsta de 16 ani prin introducerea unui
curs complementar de trei ani cu caracter practic, specific economiei regiunii, destinat copiilor care nu-şi puteau continua studiile într-o şcoală secundară. În conformitate cu prevederile legii învăţământului din Vechiul Regat, începând cu anul 1921 se
preconiza aplicarea obligativităţii studiilor primare şi în Basarabia.
Elaborarea unui nou cod al învăţământului care ar unifica toate sistemele de
instruire şi educaţie din provinciile unite a constituit o preocupare primordială a
politicii guvernamentale din primii ani după Unire. În luna aprilie 1919, Ministerul
Instrucţiunii Publice a convocat reprezentanţi ai învăţământului din toate provinciile unite. În urma discuţiilor au fost stabilite principiile unei eventuale reforme.
Activitatea comisiilor de lucru pentru pregătirea noului proiect de lege pentru învăţământul primar al statului şi învăţământul normal a început în anul 1922. Pe
parcursul lunii iulie 1922, s-au întrunit comisiile de specialitate, care au formulat
principalele deziderate pentru proiectul legii învăţământului, apoi, în baza acestor
deziderate la începutul lunii august 1922 au fost elaborate principiile şi normele de
organizare ale proiectului de lege. Acest proiect a fost publicat în revistele de specialitate, fiind larg discutat de întreaga societate.2 În urma dezbaterilor din cadrul
congresului Asociaţiei Corpului Didactic, proiectul a căpătat forma definitivă şi a
fost prezentat în Parlament.
Conform art. 24 al Constituţiei României din 1923, învăţământul a fost declarat liber în condiţiile stabilite prin legile speciale. Iar studiile primare – obligatoare. În şcolile statului învăţământul primar urma să fie gratuit. Statul, judeţele şi
comunele erau obligate să dea ajutoare şi înlesniri elevilor lipsiţi de mijloace, din
toate gradele învăţământului, în măsura şi modalităţile prevăzute de lege.3
Prin adoptarea noii constituţii, considerată a fi una din cele mai democratice
din Europa interbelică, au fost create condiţiile necesare pentru elaborarea şi promulgarea unei noi legi a învăţământului în România unificată. O lege care ar crea
1

2
3

Colecţiunea legilor, regulamentelor, programelor şi orarelor privitoare la învăţământul
primar aflate în vigoare la 1 iulie 1923, Bucureşti, 1923; Decretul–Lege nr. 2845 relativ
la modificarea art. 1, alin. III, art. 16, 17 şi 32 din Legea învăţământului primar şi normalprimar, în „Monitorul Oficial”, nr. 65, 8 iulie 1919.
Arhivele Naţionale, Bucureşti, fond Pantelimon Halippa, dosar 232/1919-1942.
Monitorul Oficial, 29 martie, 1923.
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acces egal la învăţământ pentru toate straturile sociale şi ar răspunde necesităţilor
de evoluţie a statului.
În anul 1924, a fost elaborată şi ratificată Legea Învăţământului Primar al
Statului şi Normal–Primar. În ansamblu, noul cod al educaţiei urmărea unificarea
sistemelor de instrucţie din provinciile unite, a legislaţiei şcolare, a programelor
de studiu, lichidarea analfabetismului, formarea unei culturi generale şi a culturii
practice utilitare specific regionale, educaţia moral-civică şi fizică.4
Pentru prima dată pe teritoriul României întregite se stabilea unitatea, obligativitatea şi gratuitatea învăţământului primar. Orice cetăţean, indiferent de religie,
origine etnică, stare socială sau materială avea acces şi era obligat să urmeze una
din instituţiile de învăţământ primar.
Limba de predare în instituţiile de învăţământ primar din şcolile de stat a fost
stabilită – româna. Pentru regiunile eteroglote statul urma să asigure predarea în
limba maternă în primii patru ani, cu obligativitatea studierii limbii de stat.
Legea învăţământului primar definea şi distingea învăţământul primar al statului de învăţământul particular şi stabilea rolul statului în administrarea generală a
învăţământului – prin organizarea, îndrumarea şi controlul învăţământului primar.
Treapta primară forma primul grad al învăţământului, cuprinzând:
- şcolile de copii mici;
- şcolile primare;
- şcolile şi cursurile pentru adulţi;
- şcolile şi clasele speciale pentru copiii cu handicap.
Durata studiilor în şcoala primară era prevăzută de şapte ani. După finisarea a patru clase, doritorii puteau fi înmatriculaţi în şcolile secundare, ceilalţi erau
obligaţi să continue studiile la treapta „supraprimară”. Certificatul de absolvire se
elibera doar după finisarea a şapte ani de studiu şi permitea absolvenţilor să treacă
în şcoala secundară, ciclul superior.
Obligativitatea învăţământului primar a fost stabilită începând cu vârsta de
la cinci până la 16 ani.5 Asigurarea frecvenţei şcolare se înfăptuia prin sancţiuni
severe aplicate reprezentanţilor legali ai copiilor. Pentru elevii din familiile sărace
se prevedea acordarea de ajutoare materiale.
Se egala numărul anilor de studiu în şcolile din oraşe şi sate (înainte de reformă la sate, din cauza frecvenţei slabe, copiii studiau câte 2-3 ani într-o clasă).
Prin Legea din 1924 a fost introdusă programa unitară pentru toate şcolile
publice şi particulare, cu unele deosebiri în ultimii trei ani de studiu în funcţie de
regiunile economice. Programa analitică pentru primele patru clase primare prevedea: instrucţiunea religioasă şi morală; limba română; aritmetica practică şi noţiuni
4

5

Constantin Angelescu, Legea pentru Învăţământul Primar al Statului şi Normal–Primar,
Bucureşti, 1925; P. Negulescu, G. Alexiu, Codul învăţământului (primar, secundar, superior), Bucureşti, 1929; Enciclopedia României, vol. I, Bucureşti, 1936, p. 467.
Pentru copiii de 5-7 ani era prevăzută înfiinţarea unor instituţii de învăţământ preşcolar,
numite „grădini pentru copii”.
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elementare de geometrie; noţiuni de istoria românilor, geografie şi drept civic; noţiuni de ştiinţe naturale şi fizice cu aplicaţii practice; noţiuni de igienă; desen, cânt,
educaţie fizică; lucrul manual.6
În ultimii trei ani de studiu se continua, se întărea şi se completa cultura
generală din primii patru ani, în paralel cu introducerea unor activităţi practice utilitare. Au fost aprobate patru programe analitice pentru învăţământul supraprimar:
cu caracter agricol, industrial, comercial şi cu caracter profesional şi gospodăresc
pentru fete. Aceste programe puteau fi adaptate cerinţelor şi necesităţilor locale.
Programul analitic pentru disciplinele aplicative era elaborat pentru fiecare localitate în parte de către revizor în urma consultării cu directorul, comitetul şcolar şi
învăţătorii ce activau în instituţia dată. Apoi, la propunerea inspectoratelor şcolare
regionale, se aprobau de către minister.7
Anul şcolar începea la 15 septembrie şi se încheia la 10 iulie. Erau stabilite trei
vacanţe: de vară (10 iulie – 15 septembrie); de Crăciun (24 decembrie – 7 ianuarie);
de Paşte (duminica Floriilor – duminica Tomei). De asemenea, lecţii nu se ţineau în
timpul sărbătorilor religioase şi naţionale. Pentru copiii de alte confesiuni se fixau
sărbătorile specifice cultului lor de către autoritatea cultului respectiv, cu aprobarea
ministerului.8 Astfel, copiii etnicilor evrei sâmbăta erau eliberaţi de la ore.
În scopul lichidării analfabetismului, au fost organizate şcoli pentru adulţi.
Persoanele analfabete erau obligate să frecventeze şcola primară până la vârsta de
18 ani. În acest scop au fost antrenate şi administraţiile de la unităţile economice
unde activau persoane analfabete. Programa şcolii primare pentru cursurile pentru
adulţi a fost comprimată, astfel încât cuprindea doar doi ani. Şcolile pentru adulţi
aveau două secţii: secţia pentru analfabeţi şi secţia pentru cei care ştiau a scrie, a
citi şi a opera cu numere până la o sută. La sfârşitul studiilor, în urma susţinerii
examenelor, adulţii putea primi adeverinţă de absolvire a patru clase primare. Iar
pentru obţinerea certificatului de absolvire a întregului curs primar erau obligaţi de
a urma şcoala regulat încă un an. Cursurile se organizau în incinta şcolilor primare
sau în încăperile puse la dispoziţie de administraţia întreprinderilor, a societăţilor
culturale, iar plata personalului era în atribuţia Ministerului Instrucţiunii.9
Prin articolele 102-108 se prevedea înfiinţarea de şcoli sau clase speciale
pentru copiii cu cerinţe speciale: „întârziaţi la minte, predispuşi la boale, orbi, surdomuţi şi şcoale de îndreptare pentru copiii îndărătnici”.
Legea învăţământului primar din 1924 stabilea şi statutul cadrelor didactice.
Prin conferirea titlului de funcţionari de stat, aceştia au primit o serie de drepturi,
îndatoriri şi responsabilităţi.10
Regulamentul pentru aplicarea învăţământului primar al statului şi învăţământului normalprimar, în „Buletinul oficial al Ministerului Instrucţiunii Publice”, nr. 4-5, 1926, p. 401-402.
7
Ion Cioabă, Învăţământul complementar, în „Şcoala Basarabeană”, nr. 3, 1933, p. 8-10.
8
Regulamentul pentru aplicarea învăţământului primar al statului şi învăţământului normalprimar, în „Buletinul oficial al Ministerului Instrucţiunii Publice”, nr. 4-5, 1926, p. 408-409.
9
Ibidem, p. 424-436.
10
Ibidem, p. 465-471.
6
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A fost unificat corpul didactic urban şi rural prin modul de pregătire şi numire. Se stabileau clar condiţiile de numire, transferare şi înaintare a cadrelor didactice din învăţământul primar; inamovibilitatea corpului didactic (se definesc drepturile şi îndatoririle, în corespundere cu misiunea lui). Se preconiza descentralizarea
în domeniul transferărilor şi înaintărilor corpului didactic primar, de la minister în
sarcina inspectoratelor regionale. Se instituie un mecanism de stimulare şi selecţionare a cadrelor didactice prin introducerea distincţiilor, recompenselor morale
şi materiale. A fost stabilit cadrul juridic de funcţionare a comisiilor de judecată
pentru membrii corpului didactic primar.11
Pentru învăţătorii care aveau probleme de sănătate legea prevedea un concediu de boală plătit (100 %) pentru şase luni; un an pentru tuberculoză; pentru următoarele trei luni, în caz de necesitate se prevedea ½ din salariu. În cazul decesului
unuia din soţii învăţător – al doilea soţ şi copiii puteau primi timp de şase luni leafa
celui decedat şi dreptul de a locui mai departe în locuinţa şcolii.
Învăţătorii care acceptau să profeseze în regiunile de la periferii li se plătea
un spor la salariu de 50 %, gradaţia la trei ani, reducere la stagiul de înaintare şi o
primă pentru deplasare.12
A fost instituit regimul de proprietate al localurilor şcolare, întreţinerea şi dotarea lor (erau prevăzute o serie de măsuri de constrângere pentru administraţile comunelor şi judeţelor în vederea întreţinerii clădirilor şcolare, se înfiinţează comitete
şcolare). Casa Şcoalelor, în limita mijloacelor sale, putea acorda sau coordona acordarea de împrumuturi cu garanţia statului comunelor în scopul construcţiei de localuri
şcolare. Pentru comunele cu buget mic se acordau subvenţii pentru construcţie.
Ministerul putea obliga comitetele şcolare să înfiinţeze cantine şcolare pentru copiii care locuiau mai departe de 1500 m de şcoală, contribuind cu jumătate din
suma necesară. Iar pentru copiii lipsiţi de supraveghere, în orele când părinţii erau
la serviciu se prevedea adăpostirea lor în cămine.
În lege se stipula înfiinţarea de biblioteci şcolare şi populare; biblioteci pedagogice judeţene. Fondul bibliotecelor consta din sumele transferate de comitetele
şcolare, Casa Şcoalelor, judeţ, donaţii.
Era prevăzută şi înfiinţarea asistenţei medicale şcolare, care era anexată la
serviciul de igienă şi salubritate publică a comunei. Pentru comunele unde nu exista
un asemenea serviciu, medicii de plasă şi cei comunali erau obligaţi a supraveghea
igiena şi sănătatea elevilor. De asemenea, comitetele şcolare trebuiau să asigure
crearea şi dotarea farmaciilor şcolare.
În scopul dezvoltării abilităţilor economice în spiritul elevilor, în fiecare
şcoală primară se prevedea deschiderea unei Case de Economie Şcolară, unde fiecare elev primea un livret în care erau însemnate sumele economisite.
S-au modificat şi programele de studiu pentru şcolile normale, prin introducerea unor cursuri practice necesare pentru învăţătorii din ciclul primar superior
11
12

Ibidem, p. 472-478.
Ibidem, p. 488-490.
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(specifice regiunilor economice). Se măreşte numărul anilor de studiu în şcolile
normale la şapte ani, egalându-se cu cel din licee.
Pe parcursul perioadei interbelice, Legea Învăţământului Primar şi Normal –
Primar al statului elaborată în anul 1924 a fost revăzută şi completată. În urma modificărilor la Legea învăţământului primar din 1939, scopul şcolii primare se axează
pe realizarea trecerii tuturor şcolilor primare la programul de studiu de şapte clase.
Conţinutul învăţământului se separă în două dimensiuni: I – asigurarea unei culturi
elementare unitare pe tot cuprinsul ţării; II – următoarele trei clase ale ciclului primar să asigure o pregătire diferenţiată, în funcţie de zona economică şi înclinaţiile
elevului. În scopul realizării acestor prevederi, Ministerul Învăţământului, în acord
cu Ministerele Muncii şi Industriei, a elaborat programe cu caracter agricol şi profesional, în funcţie de specificul local şi propunerile autorităţilor locale.
Regulamentul pentru aplicarea Legii învăţământului primar al statului şi a
învăţământului normal-primar a fost aprobat la 24 februarie 1926. Acest regulament, pe lângă articolele de bază, prevedea şi unele dispoziţii de tranziţie. Timp de
cinci ani după punerea în aplicare a legii, şcolile care nu erau completate cu şapte
clase, puteau elibera certificate de absolvire a patru clase. Timp de un an ministerul
se obliga de a revizui posturile de învăţători, completându-le în conformitate cu art.
66 din lege, iar cele cu mai puţin de 20 elevi urmau a fi desfiinţate. De asemenea,
în timpul vacanţei de vară, pe lângă şcolile normale erau organizate cursuri pentru
învăţătorii care urmau să lucreze în clasele supraprimare.
Încadrarea membrilor corpului didactic din teritoriile alipite urma să fie în
urma verificării actelor de studii. Preoţii români care activaseră anterior şi s-au retras din învăţământ puteau reintra în activitate cu toate drepturile câştigate timp de
doi ani de la promulgarea legii. Puteau intra în învăţământ şi învăţătorii minoritari
care susţinuseră până în anul 1923 examenul de limbă română. Ceilalţi minoritari
trebuiau să urmeze cursurile pentru limba română şi să susţină examene în conformitate cu art. 156 din lege.
După adoptarea Legii Învăţământului Primar şi Normal–Primar din 1924 au
fost înregistrate îmbunătăţiri esenţiale în activitatea şcolară din întreaga ţară, inclusiv în Basarabia. Una din cele mai importante realizări a fost creşterea numărului
ştiutorilor de carte. Conform datelor recensământului din anul 1930, numărul ştiutorilor de carte în România era de 57% (8.213.592 din populaţia de 14.485.914). În
Basarabia această cifră s-a ridicat la 38.1 %, spre deosebire de 14,9 % înregistrate
conform recensământului din 1897, luând în calcul că populaţia Basarabiei se mărise cu 46,6 %. Cei mai puţini ştiutori de carte erau în Basarabia şi Oltenia.13
Din cei 8.213.592 ştiutori de carte – 85.1% aveau doar studii primare. În Basa
rabia s-a atestat procentul cel mai mare al studiilor extraşcolare: 9.3% din numărul
ştiutorilor de carte. În judeţele Bălţi – 17.2%; Hotin – 15.5%; Soroca – 12%.14Aceasta
se explică prin numărul mare de vârstnici alfabetizaţi în cadrul cursurilor extraşcolare.
Informaţia directorului Institutului Central de Statistică, dr. S. Manuilă, în „Şcoala Basarabeană”, anul V, nr. 2-3, 1937, p. 127.
14
Idem.
13
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Conform datelor Societăţii Naţiunilor, România a fost clasată pe locul 10
după numărul ştiutorilor de carte, în urma ei era Spania (57 %), Grecia (56,7%),
Rusia (51,3), Portugalia (34,8%).15
Prin adoptarea Legii Învăţământului Primar şi Normal-Primar din 26 iulie
1924 se urmărea şi ridicarea ratei frecvenţei şcolare. În acest scop au fost introduse amenzile, ca un ultim pas în sporirea frecvenţei. Abandonul şcolar şi frecvenţa
joasă era mai des întâlnită în localităţile rurale. În cadrul inspecţiilor şcolare a fost
semnalat faptul că frecvenţa scădea îndeosebi în timpul lucrărilor agricole sezoniere.16 Dacă înainte de aplicarea legii numărul de elevi care urmau regulat şcoala în
localităţile săteşti din Basarabia era de 91.924 elevi, atunci în anii următori această
cifră s-a ridicat la 163.819 copii. De asemenea, s-a mărit şi numărul de absolvenţi
ai ciclului primar. Dacă în anul de învăţământ 1919-1920 au fost 2902 absolvenţi,
apoi în 1926-1927 erau 7794 absolvenţi. La toate categoriile ”elevi înscrişi”, ”elevi
care frecventează regulat”, ”elevi promovaţi” şi ”absolvenţi” pe parcursul anilor
1919-1927 cifra a fost în creştere.
În urma adoptării Legii din 1924 a crescut simţitor şi numărul personalului didactic din Basarabia. Dacă în anul de învăţământ 1919-1920 în şcolile rurale erau 2327
de cadre didactice, apoi pentru anul de învăţământ 1927-1928 această cifra se ridică la
5680. Iar media elevilor în şcoli, în aceeaşi perioadă, creşte de la 74 elevi la 186, luând
în considerare că numărul localurilor şcolare s-a mărit aproximativ cu 521.
A fost instituit învăţământul „supraprimar”, care pregătea elevii pentru activităţile economice din regiune. Pe lângă şcolile primare au fost organizate ateliere
şcolare, înzestrate cu colecţii de materiale didactice, unelte.17
În urma aprobării Legii pentru Învăţământul Primar al Statului şi NormalPrimar din 1924 învăţământul a devenit unitar pe întreg teritoriu statului român.
A fost instituit cadrul legislativ al grădiniţelor de copii, fiind considerate primele instituţii de educaţie create cu scopul de a completa educaţia din familie şi de
a-i pregăti pe copil de şcoală. Învăţământul primar se preda în şcolile statului, în
instituţii de învăţământ particular autorizate de către stat şi în familie, având aceleaşi manuale şi programe analitice aprobate de Ministerul Instrucţiunii Publice.
Programa analitică pentru prima treaptă a şcolii primare era aceeaşi pentru toate
instituţiile de învăţământ, iar pentru treapta a doua au fost elaborate programe care
completau cultura generală a ciclului primar şi conţineau elemente de studiu specifice regiunii. Elaborarea acestei legi a permis canalizarea eforturilor societăţii în
edificarea unei şcoli primare pentru toţi cetăţenii indiferent de stare socială, religie
sau origine etnică. Aceasta a dus la creşterea numărului de şcoli, elevi, cadre didactice. A scăzut numărul de analfabeţi. Populaţia românească din teritoriile alipite
a primit dreptul de a studia în limba maternă. Iar pentru şcolile minoritare de stat,
parţial, se organiza pentru prima treaptă a învăţământului primar studiul în limba
Ibidem, p. 129-130.
ANRM, fond 1772, inv. 4, dos. 88, f. 44.
17
ANRM, fond 1477, inv. 1, dos. 92, f. 316; 558.
15
16
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maternă.18 Pentru aceasta s-au elaborat manuale speciale pentru minorităţile etnice
din România. Astfel, după aplicarea Legii pentru Învăţământul Primar al Statului şi
Învăţământul Normal-Primar din 1924, pe întreg cuprinsul României au fost create
condiţii pentru o dezvoltare armonioasă şi echitabilă a învăţământului primar.
Anexa nr. 1

1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929

1398
1401
1318
1424
1453
1565
1721
1862
1919
1935

Personal
didactic

Anii

Nr.
şcolilor
rurale

Numărul şcolilor primare, al personalului didactic şi al elevilor din
localităţile rurale a Basarabiei, în anii 1919-1929

băieţi

fete

total

2327
2422
2013
2641
3000
3613
4914
5328
5680
5517

74863
86.460
88.369
104.347
109.502
127.218
150.304
158.545
161.864
167.652

28857
32.413
29.055
39.539
44.760
56.587
80.077
91.986
97.547
108.036

103.720
118.873
117.384
143.886
154.262
183.805
230.381
250.531
259.411
275.688

Nr. elevilor înscrişi

Media
Nr. mediu de
elevilor elevi care revin
pe şcoală la un învăţător
74
84
89
101
106
117
133
134
186
142

44
49
58
54
51
50
46
47
45
49
Anexa nr. 2

1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929

159
163
154
271
153
159
189
189
188
190

18

Personal
didactic

Anii

Nr.
şcolilor
urbane

Numărul şcolilor urbane, al personalului didactic
şi al elevilor din Basarabia, în anii 1919-1929

băieţi

fete

total

445
516
795
520
549
610
814
844
860
794

7469
9072
10.144
12.277
12.089
13.757
17.754
17.264
18.505
18.355

7.031
8.227
9.311
9.708
10.505
12.329
15.542
15.229
12.228
15.507

14.500
17.299
19.455
21.985
22.594
26.086
33.296
32.493
33.733
38.862

Nr. elevilor înscrişi

ANRM, fond 1477, inv. 1, dos. 92, f. 456-462; 639.
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Media
Nr. mediu de
elevilor elevi care revin
pe şcoală la un învăţător
91
106
126
81
147
164
176
171
180
204

32
33
24
42
41
42
40
38
39
49

Anexa nr. 3

Frecvenţa elevilor din şcolile primare rurale din Basarabia,
în anii 1919-1929

anii

Numărul
elevilor
înscrişi
total

19191920
19201921
19241925
19251926
19261927
19271928
19281929

Numărul elevilor care
au urmat regulat în
cursul anului şcolar
băieţi

fete

total

promovaţi
băieţi

fete

absolvenţi

total

băieţi fete total

103.720

67.069 24855 91924 42073 14616 56689

2027

118.873

76.544 27867 104411 48371 17029 65400

2538 1076 3614

183.805

99.141 42595 141736 73123 30531 103654 4715 1688 6403

230.381

-

-

-

78495 37167 115662

875 2902

-

-

250.531

102.749 53301 156050 78083 40013 118096 5618 2176 7794

259.411

106.733 57086 163819 78435 40965 119400

534

199

733

275.688

96.372 51680 148052 71497 38985 110482

446

184

630

Frecvenţa elevilor din şcolile primare urbane din Basarabia,
în anii 1919-1929
anii
19191920
19201921
19231924
19251926
19261927
19271928
19281929

-

Numărul elevilor înscrişi
băieţi
fete
total

băieţi

promovaţi
fete
total

băieţi

Anexa nr. 4

absolvenţi
fete
total

7469

7031

14500

4325

4185

8510

296

347

643

9072

8227

17299

5529

5279

10808

435

511

952

13757

12329

26086

8868

8230

17098

1187

1002

2189

17754

15542

33296

10599

9671

20270

-

-

-

17264

15229

32493

10223

9421

19644

452

542

994

18505

15228

33733

10714

9166

19880

60

80

140

18355

15507

33862

10067

9117

19114

55

57

107
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Anexa nr. 5

Extras din Legea învăţământului primar al statului şi
normal-primar din 26 iulie 1924
Titlul I – Învăţământul primar
Secţiunea I
Capitolul I
Dizpoziţiuni generale
Secţiunea II

A.
B.
C.
D.

Capitolul II
Obligativitatea învăţământului
Dispoziţiuni generale asupra obligativităţii
Recensământul copiilor în vârstă de şcoală
Înscrierea copiilor în şcoale
Frecventarea şcoalei. Aplicarea obligativităţii învăţământului
Secţiunea III
Aşezămintele de învăţământ primar
Capitolul III
Şcoalele de copii mici (grădinile de copii).
Căminurile de copii. Scopul şi organizarea lor (art. 44-54)

Capitolul IV
Şcoalele primare
A. Scopul şi organizarea lor (art. 55-64)
B. Înfiinţarea şi funcţionarea şcoalelor primare (art. 65-78)

A.
B.
C.
D.
E.

Capitolul V
Şcoalele şi cursurile de adulţi
Scopul şi organizarea lor (art. 79-88)
Obligativitatea cursurilor de adulţi (art. 89)
Recensământul şi înscrierea adulţilor (art. 90-94)
Frecventarea cursurilor de adulţi (art. 95-97)
Personalul didactic al şcoalelor şi cursurilor de adulţi (art. 98-101)

Capitolul VI
Şcoalele şi clasele speciale pentru copiii debili şi anormal educabili
A. Scopul şi organizarea lor (art. 102-108)
B. Personalul didactic al şcoalelor speciale pentru copii debili şi anormal educabili (art. 109-112)
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Secţiunea IV
Personalul didactic al şcoalelor primare

A.
B.
C.
D.

Capitolul VII
Condiţiunile de numire; transferările şi numirile;
scoaterea la pensie a personalului didactic
Condiţiunile de numire a personalului didactic (art. 113-123)
Transferările personalului didactic (art. 124-126)
Numirile personalului didactic (art. 127-129)
Scoaterea la pensie a personalului didactic (art. 130)

Capitolul VIII
Drepturile şi datoriile corpului didactic. Concedii
A. Drepturile şi datoriile (art. 131-138)
B. Concedii (art. 139-140)
Capitolul IX
Distincţiuni şi recompense (art. 141-142)

A.
B.
C.
D.
E.

Capitolul X
Pedepsele corpului didactic primar. Comisiile de judecată
Pedepsele (art. 143-144)
Comisiile de judecată şi funcţionarea lor (art. 145-148)
Revizuirea proceselor (art. 149)
Prescrierea pedepselor (art. 150-153)
Îndepărtarea din învăţământ (art. 154)

Capitolul XI
Mijloacele de perfecţionare a membrilor corpului didactic primar (art. 155-156)
Capitolul XII
Salariile corpului didactic primar (art. 157-160)
Secţiunea V
Procurarea mijloacelor materiale de învăţământ
Capitolul XIII
Întreţinerea şcoalelor primare (art. 161-170)
Capitolul XIV
Construcţia localurilor şcolare (art. 171-184)
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Secţiunea VI
Instituţiuni din jurul şcoalei
Capitolul XV
Biblioteci şcolare, populare şi pedagogice (art. 185-188)
Capitolul XVI
Cantinele şi căminele şcolare (art. 189, 190)
Capitolul XVII
Casele de economie şcolară (art. 191, 192)
Capitolul XVIII
Excursiunile şcolare (art. 193)
Capitolul XIX
Serviciul medical şcolar (art. 194-198)
Titlul II
ÎNVĂŢĂMÂNTUL NORMAL–PRIMAR
Capitolul XX
Scopul şi organizarea lui (art. 199-204)
Capitolul XXI
Elevii şcoalelor normale (art. 205-210)
Capitolul XXII
Corpul didactic al şcoalelor normale primare (art. 211-213)
Capitolul XXIII
Conducerea şi administrarea şcoalelor normale primare (art. 214-218)
Capitolul XXIV
Dispoziţiuni tranzitorii (art. 219-231)
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Vasile CREŢU*

CONSTRUCŢIA LOCALURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PRIMAR ÎN BASARABIA INTERBELICĂ
Summary. This article refers to the construction of primary schools in Bessarabia by
the central provincial and school authorities between the interwar period. Thanks to
these process, by the end of 1940 a school was built in almost every rural place, these
process made an essential contribution to the growth of literacy among all population.
Keywords: primary education, Bessarabia, the Ministry of Public Instruction, primary
schools, school comities, county Zemstva, construction comity, school Revizory.

O

contribuţie majoră în instruirea şi creşterea nivelului de carte în Basarabia l-a avut învăţământul primar, care a constituit o verigă esenţială în
sistemul educaţional. În cei peste 100 de ani de dominaţie ţaristă, învăţământul primar din Basarabia se afla într-o situaţie deplorabilă. În pofida politicii de rusificare,
promovată de administraţia ţaristă, şi de impunere a unor tradiţii străine, populaţia
băştinaşă, în marea sa majoritate, a rămas aproape neatinsă de cultura rusească,
reuşind să reziste şi să-şi ocrotească limba, cultura şi obiceiurile sale. La 1917, în
Basarabia nu era nicio şcoală românească, „...numai 1,7% din numărul femeilor
(vorbitoare de limbă română, n.a.) ştiau carte”1. La acest indice, moldovenii basarabeni rămâneau cu mult în urmă faţă de celelalte grupuri etnice care locuiau între
Prut şi Nistru. În satele moldoveneşti, numărul şcolilor la o mie de copii era cu mult
mai mic decât în satele ucrainene, ruseşti, germane ş.a.
Primul Război Mondial a provocat nu numai pierderi umane, ci şi uriaşe pagube materiale. Sute de localuri au fost distruse, altele deteriorate, astfel încât multe
din ele nu mai puteau funcţiona. Un mare număr de copii de vârstă şcolară au fost
puşi în imposibilitatea de a frecventa şcoala din cauza lipsei de localuri. În Basarabia, situaţia era şi mai dificilă, deoarece erau încă sute de comune fără şcoală. Din
această cauză, autorităţile şcolare centrale au demarat o campanie de construcţii a
localurilor şcolare în toată ţara, inclusiv în Basarabia. Mai întâi, trebuiau reparate
şcolile deteriorate. Autorităţile provinciale au alocat mijloace băneşti judeţelor sub
formă de credit-expres pentru reparaţia şcolilor.
* Vasile Creţu – lector universitar, catedra Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chişinău. E-mail: vascretu@gmail.com
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Angelescu C. Evoluţia învăţământului primar şi secundar în ultimii 20 ani. Bucureşti:
Curentul, 1940, p. 7.
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O acţiune importantă pentru dezvoltarea învăţământului primar în Basarabia
a fost construcţia lăcaşelor şcolare, campanie iniţiată de autorităţile şcolare încă din
1918 şi, mai ales, începând cu anul 1922. Un aport considerabil la construcţia şcolilor l-a avut Ministerul Instrucţiunii Publice (în continuare MIP, n.a.) în frunte cu
Constantin Angelescu, numit „Doctorul-cărămidă” pentru că în perioada exercitării
funcţiei de ministru al Instrucţiunii Publice au fost construite foarte multe şcoli,
peste 7 0002. Creşterea numărului şcolilor primare a fost constantă în întreaga perioadă interbelică, cu excepţia anilor 1931 – 1932, în timpul mandatului ministrului
Nicolae Iorga, când criza economică a împiedicat extinderea reţelei.
Lipsa localurilor de şcoli primare s-a simţit şi mai acut, când Guvernul României a emis un ordin care prevedea introducerea obligativităţii învăţământului
primar de la 1 aprilie 19213. Decizia guvernamentală stabilea pentru oraşe ca obligativitatea să se introducă în decurs de trei ani, iar pentru sate – în decurs de cinci
ani. Pentru realizarea acestui principiu, aceeaşi decizie prevedea ca în fiecare an, la
oraşe să se construiască sau să se închirieze câte 1/3 din numărul necesar de localuri
şcolare şi câte 1/5 din numărul necesar de locuitori de şcoală la sate, „cu sălile de
clasă trebuitoare, după numărul copiilor în vârsta de şcoală, ce vor socoti câte 50
copii de fiecare clasă sau învăţător şi se vor înzestra localurile cu tot mobilierul şi
materialul didactic necesar”4 .
Până la demararea campaniei de construcţii a localurilor şcolare, autorităţile judeţene şi cele şcolare au iniţiat procesul de reparare, aducere în ordine a
şcolilor pentru ca acestea să fie deschise pentru copii în noul an şcolar. Cu această
ocazie, în august 1921, membrul serviciului şcolar al judeţului Chişinău a efectuat un control în ceea ce priveşte starea unor şcoli în ajunul noului an şcolar. În darea de seamă adresată Comisiei interimare a Zemstvei, s-a constatat următoarele:
şcoala din comuna Pârjoleni „are mare nevoie de reparaţie, fiindcă această şcoală
veche n-a avut reparaţie de mulţi ani”. În comuna Rădeni s-a efectuat reparaţia
şcolii. „Reparaţia a fost solidă şi trebuie să coaste şi o sumă de bani destul de
însemnată”. În comuna Zamcioji, construirea localului pentru şcoală a început la
iniţiativa localnicilor. „Am văzut mare unire ce există între locuitori şi truda rodnică depusă de primar şi învăţător”. În comuna Micăuţi, şcoala era veche, fostă
bisericească. S-a constatat că clădirea acestei şcoli se ruinează, dar şi acolo au
început reparaţiile. În comuna Drăsliceni, şcoala era deja reparată şi se afla într-o
stare bună. În comuna Grătieşti, şcoala are o clădire frumoasă, construită de Zem
stvă. „Învăţătorul bătrân, dl Boganeţ şi primarul se îngrijesc de această clădire
ca de o avere a lor proprie”. Printre obiecţiile menţionate au fost următoarele:
„aproape toate şcoalele suferă insuficienţa de mobilier, mai ales lipsa de bani.
Învăţătorii sunt nevoiţi a învăţa copiii pe scaune mici, aduse de acasă de copii, ce
2

3
4

Rusu Oana. Pe holurile şcolii interbelice. http://ziarullumina.ro/pe-holurile-scolii-interbelice48295.html
În: Şcoala. 1921, nr. 1– 4, p. 94.
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nu e bine pentru bunul mers al învăţământului şi nici pentru sănătatea copiilor”5.
Iată doar un exemplu elocvent pe un judeţ, în care autorităţile publice, împreună
cu cele şcolare, au depus eforturi pentru îmbunătăţirea situaţiei şcolilor primare
de la sate, unele din acestea fiind reparate, iar altele construite. Astfel de măsuri
au fost întreprinse şi în alte judeţe ale Basarabiei.
În martie 1922, pe tot cuprinsul ţării, a fost iniţiată campania pentru construcţia de noi localuri şcolare. Din cauza situaţiei financiare dificile, s-a făcut apel
la iniţiativa particulară pentru realizarea operei de răspândire de carte în mediul
populaţiei rurale. Acţiunea de ridicare de noi clădiri şcolare şi de reparare a tuturor
localurilor de şcoli s-a desfăşurat în câteva etape: prima etapă: 1922-1928, şi a doua
etapă: 1933 – 1937. Autorităţile şcolare centrale, de comun acord cu cele judeţene,
au stabilit planul de lucru al acestei campanii. Apelul adresat ţărănimii de a se încadra activ în această acţiune a avut un efect surprinzător şi rezultate admirabile. Constantin Angelescu constata: „Pretutindeni, populaţia rurală s-a ridicat cu un avânt
nebănuit şi, din obolul şi munca ei, a clădit, în toate unghiurile ţării, noi localuri de
cultură naţională, care vor rămâne pentru totdeauna mărturia vie a dorinţei poporului de a se lumina, de a deschide ochii la o nouă viaţă”6. Prin capacitatea de a-i
convinge şi de a-i uni pe toţi cetăţenii la opera de culturalizare a maselor poporului,
prin perseverenţa şi energia cu care au supravegheat executarea ei, „prefecţii, administratorii de plasă, primarii, învăţătorii, preoţii, comitetele şcolare, inspectorii şi
revizorii şcolari au reuşit să-i însufleţească, să-i facă să pornească cu avânt la lucru,
spre a aduce la capăt acţiunea întreprinsă”7.
În toate localităţile unde era necesar de a se repara sau ridica un local şcolar,
au fost înfiinţate „Comitete de construcţie”, care, împreună cu comitetele şcolare,
au dirijat întreaga acţiune, adunând fondurile necesare pentru începerea lucrărilor
de construcţie şi reparaţie şcolară. Membrii comitetului de construcţie trebuiau să
depună jurământul cu următorul conţinut: „Jur credinţă Regelui, Constituţiei şi legilor, jur să apăr şi să sprijinesc interesele comitetului şcolar de construcţie. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu”8.
În localităţile în care nu existau şcoli, s-a recurs la închirierea localurilor de
la persoane particulare cu plata chiriei din fondurile şcolare pentru a servi ca locale
în comune, întocmindu-se contractele respective. Din plata chiriei, proprietarul era
obligat să efectueze reparaţiile necesare şi să întreţină localul într-o stare bună. Se
mai întâlneau şi persoane care ofereau gratis, în calitate de donaţie, casele lor pentru şcoală, fără a percepe vreo taxă de la comitetele şcolare. Unii cetăţeni ofereau
comitetelor şcolare pentru clădirea şcolilor materiale de construcţie, piatră etc. De
exemplu, locuitorul oraşului Chişinău, Mihail Catacazi, a donat Comitetului şcolar
5
6

7
8

Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), Fond. 70, inv. 5, dos. 140, f. 299, 300.
Angelescu C. Evoluţia învăţământului primar şi secundar în ultimii 20 ani. Bucureşti:
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Ibidem, p. 13.
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din comuna Costeşti „piatra şi zidăria rămasă de pe moşia Hansca în urma distrugerii conacului pe timpul revoluţiei din 1917. „ O donez sătenilor sub condiţia expresă... să se construiască o şcoală care să deservească necesităţile acestei comune”,
a menţionat Catacazi9. În 1922, locuitorii comunei Ruseştii Noi au donat o clădire
de piatră, fosta curte boierească, pentru şcoală, deoarece şcoala care funcţiona era
neîncăpătoare, cu o singură sală de clasă, dar cu două posturi şi cursurile se ţineau
pe rând în două schimburi. Numărul copiilor apţi de şcoală „se ridică până la 600
din care numai 100 urmează cursurile şcolare”10. Însă ca acest local să fie pus în
funcţie, comitetul şcolar a cerut ajutor Comisiei interimare judeţene să se elibereze
bănci şi combustibil pentru o sobă.
O altă problemă care urma să fie rezolvată era starea precară a mobilierului
şcolar, în special a băncilor, care necesitau o reparaţie capitală. În raportul unui
membru al serviciului şcolar către Comisia interimară a Zemstvei judeţului Chişinău, în 1921, se menţionează: „În multe şcoale, băncile sunt aşa de distruse că e
absolut imposibil de reparat... În prezent, multe şcoli au mare nevoie de bănci. S-a
deschis nouă şcoli, dar nu s-a gândit că acestea din nou înfiinţate nu pot funcţiona şi
nu vor putea funcţiona pe viitor. Am constatat că la şcolile unde se face reparaţie se
repară şi băncile, care după starea lor pot fi de folos. Propun ca să se cumpere bănci
de unde e posibil şi chiar să se înceapă la atelierul din Văsieni construirea lor”11.
În acest raport se mai menţionează că pentru anul şcolar 1921-1922, a fost alocaţi
180 mii de lei şi s-a propus ca 80 de mii să se cheltuiască pentru repararea mobilierului, iar pentru procurarea mobilierului nou să se aloce 100 mii de lei. Şcoala de
meserii din s. Văsieni a fost cea mai importantă instituţie de educaţie profesională,
înfiinţată în 1883 de Zemstva jud. Chişinău. Majoritatea elevilor care-şi făceau studiile în această şcoală proveneau din rândurile ţăranilor. „În cadrul ei elevii studiau
diverse meserii necesare, în special pentru mediul rural, ca cele de fierari, mecanici,
lăcătuşi, strungari, lemnari, rotari etc”12. În 1928, Atelierul de Meserii din Văsieni
a fost reorganizat, trecând sub jurisdicţia statului (până atunci se afla în subordinea
prefecturii Lăpuşna).
Unele şcoli primare, din cauză că proprietarii care le dădeau în chirie nu
aveau grijă de ele, nu le reparau, nu le văruiau, erau închise de către autorităţile
şcolare. De exemplu, şcoala din comuna Mireşti, judeţul Chişinău, a fost închisă la
dispoziţia medicului din cauza insalubrităţii din clase şi din cauza că elevii s-au îmbolnăvit de scarlatină. S-a cerut să se ia măsuri urgente ca localul să fie dezinfectat
în cel mai scurt timp şi văruit pentru ca să se înceapă cursurile13.
Problema construcţiilor şcolare se afla permanent în vizorul organelor superioare şcolare de la Bucureşti. Astfel, în 1923, Ministrul Instrucţiunii s-a adresat
ANRM, Fond. 339, inv. 1, dos. 537, f. 14.
ANRM, Fond. 70, inv. 5, dos. 116, f. 24.
11
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12
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tuturor prefecţilor, menţionând că în toate judeţele ţării a început o activitate intensă pentru construcţia localurilor de şcoală. Pentru ca localurile construite sau
în curs de construcţie să poată fi introduse în 1922 – 1923 în statistica clădirilor
şcolare a Casei Şcoalelor, autorităţile de resort au dispus să fie elaborat un tablou
despre clădirile finisate sau în curs de executare. În acest tablou urmau să fie incluse
„localităţile în care se clădesc localuri, numărul sălilor de clase, materialul din care
sunt făcuţi pereţii şi învelitoarea. Proveninţa, întinderea şi situaţiunea terenurilor pe
care se ridică localurile şcolare prezintă un interes deosebit... din punct de vedere
igienic, educativ şi instructiv. În jurul şcoalei trebuie să fie un loc cât mai spaţios
pentru curte, în care şcolarii să se poată juca în timpul liber şi să execute diferite
mişcări gimnastice şi un teren pe care să se poată organiza o grădină şcolară cu
culturi de pomi şi legume”14.
În mai 1922, Ministerul Instrucţiunii, ca răspuns la demersul prefecturii Chişinău de a se acorda un ajutor financiar, a rugat să fie informat imediat cu ce mijloace
locale poate contribui la construcţia localurilor de şcoli, ca să poată acorda ajutor15.
Astfel, în februarie 1923, Prefectura Cetatea Albă s-a adresat MIP cu rugămintea
de a interveni pe lângă Ministerul Industriei de a se concesiona în mod gratuit carierele de piatră ce se găsesc în raza acestui judeţ, pentru începerea construcţiilor de
şcoli. În această adresare, prefectul a mai solicitat ministerului de resort: „Referitor
la construcţia a 142 şcoli cu diferite posturi, de a interveni pe lângă Ministerul de
Domenii de a se da, în limita posibilă, în mod gratuit, din pădurile statului, lemnele
necesare acestor construcţii”16. Avizul la această adresare din partea Ministerului
a fost pozitiv, cu condiţia ca să se trimită un tablou în care să fie indicate numele
carierelor din care urmează să se extragă acest material şi cantitatea necesară pentru
fiecare local de şcoală.
În procesul de construire a şcolilor primare a participat şi Armata Română,
care staţiona în judeţele Basarabiei. De exemplu, în judeţul Bălţi, satul Buteşti,
Armata Română a început să ridice un local de şcoală primară, „fiindcă în sat sunt
mulţi copii şi şcoală nu-i”. Însă, din diferite motive, localul nu a fost finalizat şi,
în legătură cu acest caz, senatorul şi marele patriot Profirie Fală, originar din acest
sat, a adresat o scrisoare Ministerului Instrucţiunii cu rugămintea să se finiseze construcţia acestei clădiri. Răspunsul a fost următorul: „Se va lua în vedere şi această
şcoală pentru noile construcţii şcolare din acest an”17.
Concomitent cu construcţia localurilor şcolare, o problemă destul de importantă pentru bunul mers al şcolii era asigurarea învăţătorilor cu locuinţe.
Legea învăţământului primar prevedea ca autorităţile publice locale să acorde
diriginţilor, directorilor de şcoală primară locuinţe în şcoli, „... iar acolo unde nu
ANRM, Fond. 339, inv. 1, dos. 219, f. 163.
Ibidem, f. 110.
16
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este, comunele sunt obligate a plăti chiria pentru locuinţă”18. În unele comune,
învăţătorii care locuiau în şcoli, din cauza numărului insuficient de săli, au fost
rugaţi să elibereze camerele, pentru a se deschide noi săli de clasă. De exemplu,
în noiembrie 1923, Comitetul şcolar al şcolii nr. 20 din Nisporeni l-a rugat pe
dirigintele şcolii, în interesul învăţământului, „... să elibereze camerele ce le ocupă în localul şcolar, pentru a putea face o sală de clasă”. „Obştea s-a obligat să-i
pună la dispoziţie dirigintelui altă locuinţă”19.
În darea de seamă a Revizoratului şcolar din judeţul Chişinău pentru 1923
a fost prezentată situaţia şcolilor primare. Potrivit acestui tablou, în judeţ au fost
înregistrate 195 de şcoli primare, 310 – posturi bugetare, 273 de posturi ocupate de
titulari, 34 de posturi ocupate de suplinitori şi trei posturi vacante. În ceea ce priveşte şcolile primare proiectate pentru 1923, trebuiau să fie construite 30 de şcoli20.
În 1923–1924, campania de construcţie a şcolilor a continuat cu acelaşi
avânt. În dările de seamă ale prefecturilor judeţene către MIP se observă atenţia
pe care o manifestau faţă de şcoală, precum şi perseverenţa pe care o demonstrau
faţă de organele şcolare superioare de a acorda ajutoare băneşti pentru mobilier,
reparaţii, construcţii etc. Se alocau de asemenea fonduri pentru procurarea băncilor,
meselor, scaunelor, tablelor pentru şcoală21. Conform datelor statistice pentru anii
1923–1924, în Basarabia funcţionau 2 041 de şcoli primare urbane şi rurale cu un
număr de 3 927 învăţători. Potrivit datelor recensământului, între Prut şi Nistru erau
441 958 de copii de vârstă şcolară, dintre care erau înscrişi în şcoli 203 627 de elevi
sau 46%. În 1922–1923, au fost înregistraţi 9 785 de absolvenţi, de două ori mai
mult decât în 1920–192122. Prin urmare, a fost obţinut un progres vădit în ceea ce
priveşte deschiderea de şcoli primare în comparaţie cu 1920–1921; au fost deschise
cu 294 instituţii de învăţământ mai multe; dar a fost obţinut şi un procent mult mai
mare în domeniul şcolarizării.
Potrivit Legii învăţământului primar din 1924, învăţământul primar avea o
durată de şapte ani şi era împărţit în două cicluri: primar şi supraprimar. Cel de-al
doilea ciclu, „supraprimar” avea o durată de trei ani şi un caracter practic, de a apropia şcoala de viaţa practică în raport cu specificul regiunii. Pentru aplicarea acestei
prevederi era necesară deschiderea de ateliere, pe lângă şcoli, pentru ca elevii să
capete cunoştinţe în domeniul agricol, industrial şi comercial. Astfel, în 1925, MIP
a emis o circulară către toate prefecturile judeţene, prin care se arăta că, în ultimii
trei ani, a derulat campania de construcţii şcolare în toată ţara, „la înălţarea lor a
contribuit, de asemenea, în mod benevol şi demn de toată lauda, ţărănimea română.
ANRM, Fond. 339, inv. 1, dos. 219, f. 172.
ANRM, Fond. 70, inv. 5, dos. 113, f. 25, 26, 27.
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Însă, cu toate sforţările făcute, nevoia este aşa de mare, încât mai este mult de
făcut în această privinţă, cu deosebire, în comunele din teritoriile alipite. În plus,
prin faptul că s-a votat o nouă lege a învăţământului primar, s-a dat învăţământului
nostru o nouă îndrumare, care necesită noi sacrificii, pentru a dota învăţământul
nu numai cu localuri necesare de şcoale, dar şi cu ateliere cerute de cei trei ani ai
învăţământului primar superior (complementar)”23.
Prin noua lege, obligativitatea învăţământului a devenit un fapt real şi numărul copiilor care urmau să frecventeze şcoala a cunoscut o creştere semnificativă.
Aşadar, era nevoie de noi localuri pentru învăţământul primar. În continuare, în
această circulară se menţionează: „Pentru a vă putea da seama de toate aceste cerinţe, în ceea ce priveşte construcţia, dotarea şi întreţinerea şcolilor primare... noua
lege a învăţământului primar, care, prin art. 161 – 184, impune comunelor obligaţia
să reuşească în timp de cinci ani să-şi construiască toate şcoalele de care au nevoie,
împreună cu atelierele şi dotaţiunile necesare, aşa încât să se poată preda conform
noii legiuiri”24. De asemenea, se solicita cu insistenţă prefectului jud. Chişinău să
se prevadă în bugetele comunelor sumele necesare pentru construirea tuturor şcolilor primare de care mai este nevoie în judeţ, cât şi pentru construirea de ateliere
şcolare pe lângă şcolile nou-construite şi pe lângă cele existente25. Însă, cu regret,
aceste ateliere, ca şi întreg învăţământul supraprimar, au fost desfiinţate între 1928
şi 1933, din cauza recesiunii, ulterior reînfiinţate între anii 1933 şi 1937.
Pentru a duce la bun sfârşit opera construcţiilor şcolare, sumele de bani percepute de la locuitorii comunelor nu erau suficiente, era nevoie de fonduri, de ajutor
şi din partea prefecturilor. Cu această ocazie, în 1926, Comitetul şcolar judeţean
Soroca s-a adresat prefectului cu o scrisoare, în care se comunica: „Se simte nevoie
de fonduri care nu pot veni din altă parte decât de la locuitori. Suma cu care s-au
angajat de bună voie locuitorii, prin reprezentanţii săi la adunările ţinute pe plase,
este de 20 lei la hectar (ha). Pentru uşurinţa locuitorilor şi pentru strângerea mai
rapidă a sumelor, s-a pus câte 20 lei de ha şi pentru cei ce au şcoală în sat”26. În fila
43 din acest dosar (296), era indicat că această sumă trebuia să fie achitată şi de
către arendaşii de moşii.
În 1926 ministrul Instrucţiunii Publice, Const. Angelescu, a expediat o telegramă prefectului judeţului Soroca cu rugămintea de a se întocmi un tablou privind
statistica construcţiilor şcolare pe judeţ în ultimii patru ani, 1922 – 1926. Ministrul
solicita să fie indicate şcolile ridicate şi finalizate. În raportul prezentat de Prefectura judeţului se arată că, pentru construcţia şcolilor primare, au fost cheltuiţi în
total 7 000 362 de lei, din care doar 100 000 de lei a constituit contribuţia statului
şi 7 262 000 – cea a locuitorilor comunelor. Judeţul mai avea nevoie de 1 500 săli
ANRM, Fond. 339, inv. 1, dos. 343, vol. 1, f. 32.
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de clasă. În acest interval au fost ridicate cinci şcoli, neterminate dar acoperite – 14
şcoli, adus material dar neînceput lucrul – 14 şcoli, localuri cumpărate – 4 şcoli27.
Până la 1917, judeţul Soroca avea în total 187 de şcoli cu 309 posturi, dar în 1926
au fost înregistrate 340 de localuri şcolare cu 1230 de posturi. Deci, creşterea este
evidentă, atât la compartimentul localurilor şcolare, cu 187 de unităţi mai mult, cât
şi cel al posturilor, cu 968 mai mult.
Pe parcursul anilor 1927-1928, acţiunea de construcţii şcolare a continuat.
În rapoartele comitetelor şcolare judeţene se prevedea construcţia de noi localuri
şcolare în comunele în care acestea mai lipseau. Comitetul şcolar al judeţului Lăpuşna a iniţiat o acţiune de propagandă pentru construcţia a 30 de şcoli în localităţile Boghiceni, Nimoreni, Bujor, Truşeni, Costeşti, Cărpineni, Hânceşti etc. Conform acestui raport, la această acţiune trebuiau să participe nemijlocit şi Prefectura,
comitetele şcolare de construcţii, pretorii, primarii şi pătura intelectuală din toate
localităţile judeţului28. Locuitorii comunei Vorniceni, judeţului Lăpuşna, au decis
să construiască un nou local cu şapte săli de clasă. Ei şi-au asumat obligaţia de „a
da fiecare câte 30 de lei anual pentru fiecare hectar de pământ... şi câte un leu de
fiecare pud la tot felul de cereale, care ies din comună prin comercianţi; câte un leu
de vadră de vin de la comercianţi; câte 500 de lei la vagonul de cereale, vin şi fructe
ce se vor încărca la gara Bucovăţ; câte 500 de lei pentru orice fel de vagon de marfă
cu scop de comerţ, ce se va descărca în gara Bucovăţ... Proprietarul morii, ca industriaş, să plătească anual 1000 de lei”29. Toate aceste încasări se vor efectua în baza
procesului-verbal şi banii urmau să fie repartizaţi Comitetului şcolar Vorniceni,
care avea deja un fond de 50 mii de lei pentru ca ridicarea şcolii să înceapă urgent.
În procesul-verbal nr. 2 din 25 octombrie 1927 al Comitetului şcolar judeţean
Cetatea Albă, se aduc mulţumiri prefectului pentru grija pe care a manifestat-o pentru învăţământul primar, pentru dorinţa lui de a ajuta acest comitet cu 500 mii lei
peste subvenţia pentru anul 1927, „... ce ne-a acordat-o în vederea intensificărilor la
nevoile de construcţii, şi la terminarea reparaţiilor mari, începute de unele comitete
şcolare”30. Deşi Guvernul, implicit Ministerul Instrucţiunii, depunea eforturi considerabile pentru construcţii de noi localuri şcolare, mai erau multe localităţi rurale în
care acestea lipseau sau se aflau încă în proces de construcţie. În tabloul prezentat
de către Revizoratul şcolar din judeţul Lăpuşna pentru 1928, trebuiau să mai fie
construite 34 de şcoli primare, unele din acestea fiind începute încă în 192531.
La finele anului 1928, în ajunul crizei economice, situaţia în domeniul instrucţiunii a început să se agraveze. Criza economică de la începutul deceniului
patru, afectând grav stabilitatea economică şi financiară a statului, a întrerupt
Ibidem, f. 3, 6.
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dezvoltarea învăţământului. În iulie 1929, în timpul vacanţei şcolare, perioadă
favorabilă pentru efectuarea reparaţiilor, comitetele şcolare din mai multe judeţe
încă nu începuseră lucrările din cauza lipsei de fonduri. Directorii de şcoli, în
rapoartele lor către revizoratele şcolare judeţene, comunicau că nu aveau bani.
Multe primării refuzau să aloce cota de 14% comitetelor şcolare, achitând alte
ordonanţe de plată.
În 1929, un membru al Comisiei interimare a Prefecturii judeţului Lăpuşna, în adresarea sa către MIP, constata următoarele: „1. Şcolile din cuprinsul întregului judeţ sunt complet lipsite de mijloace pentru a fi reparate şi aprovizionate
cu combustibil. 2. Comitetele şcolare comunale, realese, nu sunt confirmate. 3.
Dl preşedinte al comitetului şcolar judeţean, Ion Sârbu, cu mijloace de transport
ale acestui comitet, se ocupă în special cu propaganda politică de partid şi de
interesele personale, numai nu de situaţia materială a şcolilor, deoarece n-a fost
nicio întâmplare ca d-sa să se prezinte pe la Prefectură cu scopul de a cere, de a
lua contact spre a satisface nevoile şcolare de azi... Avem onoarea a vă ruga să
binevoiţi a dispune să se facă neîntârziat o anchetă ministerială privind activitatea Comitetului şcolar al acestui judeţ..., întrucât starea în care se găsesc astăzi
şcolile din acest judeţ nu poate fi tolerată”32. Drept confirmare a celor menţionate
mai sus poate servi interpelarea deputatului Petre Haneş, adresată ministrului
Instrucţiunii în Parlament la 22 martie 1929, cu următorul conţinut: „Cât trebuie
să cheltuiască Ministerul pentru punerea în funcţie a clădirilor începute de dl dr.
Angelescu şi dacă Ministerul înţelege să lase în paragină aceste clădiri sau să le
pună în stare de funcţionare?”33.
Însă, în pofida tuturor dificultăţilor, progresele învăţământului primar erau
evidente, mai ales că, până la 1918, în Basarabia nu exista nicio şcoală românească. Şcoala basarabeană se afla la acelaşi nivel ca şi în celelalte ţinuturi româneşti.
Statul a făcut mari sacrificii şi eforturi materiale pentru a aduce şcoala în starea la
care se cerea la acel moment.
Campania pentru construcţiile şcolare şi-a reluat activitatea la sfârşitul anului
1933, odată cu încheierea recesiunii şi reinstalarea în fruntea MIP a lui Constantin
Angelescu. De exemplu, în martie 1935, sătenii comunei Glodeni, judeţul Bălţi, au
convocat o adunare în cadrul căreia a fost adoptată decizia de a contribui cu suma
de până la 80 de lei de ha pentru construcţia unui nou local de şcoală primară de băieţi şi fete. Prefectura judeţului s-a obligat să aloce 100 000 de lei pentru construcţia
acestui local34. Potrivit procesului-verbal al adunării, „în ziua de 30 iunie 1935...,
în fruntea şcoalei fiind dl ministru Const. Angelescu – adevăratul om al şcoalei şi
părinte al slujitorilor ei – s-a sfinţit şi pus temelia acestui local al şcoalei pentru cultura neamului românesc în prezenţa organelor administrative şi judecătoreşti, s-a
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stabilit care local se va construi din cotizaţia luată de la stat şi sumele colectate de la
săteni, cu ocazia punerii pietrei fundamentale”35. Peste doi ani, în septembrie 1937,
în ajunul noului an de studii, şcoala primară de băieţi şi fete din comuna Glodeni a
fost sfinţită şi dată în exploatare. La această ceremonie au fost invitaţi şi membrii
Comitetului şcolar de construcţie36.
În dările de seamă ale comitetelor şcolare judeţene pentru 1935, 1936,
1937 se pune accentul pe asigurarea unei funcţionări cât mai eficiente şi mai
productive a şcolilor primare, pe întreţinerea şcolilor, asigurarea lor cu mobilier,
cărţi, precum şi pe construcţiile şcolare şi repararea celor vechi. De exemplu, în
cadrul adunării generale a Comitetului şcolar judeţean Lăpuşna, care şi-a desfăşurat lucrările pe 12 mai 1935, s-a menţionat că acele comitete şcolare, constituite
legal, funcţionează conform normelor generale stabilite prin legea în vigoare.
Însă, în pofida eforturilor depuse de Comitetul şcolar judeţean, asigurarea materială a şcolilor din judeţ lasă mult de dorit. Cota de 14 % de întreţinere a şcolilor
din bugetul comunelor s-a dovedit a fi insuficientă, deoarece, dacă o parte din
localităţi dispuneau de mijloace suficiente, cea mai mare parte din ele nu alocau
Comitetului şcolar mai mult de 50 – 60% din cota cuvenită37. În continuare, a
fost lansată propunerea că „ar fi mai raţional, dacă întreţinerea gospodărească a
şcolilor din judeţ ar cădea exclusiv pe seama judeţului”. În această dare de seamă
se mai menţionează că „... şcolile primare din judeţ funcţionează în 219 localuri
proprii şi 119 – închiriate cu 515 săli de clasă, adică cu 171 mai puţin decât cere
numărul actual al posturilor de învăţători, iar pentru introducerea obligativităţii,
aşa cum prevede legea, ne mai trebuie pe lângă cele existente 320 de săli proprii,
încă circa 950 de săli”38.
În darea de seamă a Comitetului şcolar al judeţului Soroca pentru 1935 –
1936 se arată că în supravegherea Comitetului şcolar judeţean se află 66 de comitete şcolare comunale, cu bugete întocmite şi aprobate. Însă mai sunt încă o parte de
comitete care se eschivează de la îndeplinirea îndatoririlor şi încă nu au prezentat
bugetele spre aprobare. Din rapoartele primite s-a constatat că o mare parte de comitete şcolare comunale nu dispun de fonduri necesare, din cauza „fie a neîncasării
integrale şi la timp a sumelor prevăzute în bugetele primăriilor, fie a insuficienţei
sumelor prevăzute faţă de necesităţile reale ale şcolilor”39. Pentru cheltuieli ordinare, a fost aprobată de către Comitetul şcolar judeţean „Subvenţia comitetelor
şcolare comunale pentru reparaţii, construcţii... în valoare de 300 000 de lei”. Pentru ajutorarea elevilor săraci cu cărţi, a fost preconizat să fie alocaţi „55 000 de lei
meniţi să ajute elevii săraci cu cărţi şi rechizite şcolare”40.
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Construcţia şcolilor a continuat în 1938 – 1939. Drept exemplu, în aceeaşi
perioadă, Comitetul şcolar judeţean Bălţi a remis un demers către Ministerul Educaţiei Naţionale, Casa Şcoalelor şi a Culturii poporului pe 26 septembrie 1939, prin
care a anunţat că în judeţul Bălţi „... s-au construit 60 de localuri noi cu 119 săli de
clasă şi 44 de locuinţe (pentru diriginţi şi directori, n.a.) şi mai sunt în curs de construcţie 59 de localuri de şcoli cu 132 de săli şi 54 locuinţe, din care o parte urmează
a fi terminate în anul curent şi o parte în anul viitor”41.
În procesul-verbal al Adunării generale a delegaţiilor comitetelor şcolare de
la instituţiile de învăţământ primare din municipiul Chişinău, care a avut loc pe 28
mai 1939, se menţionează că sumele alocate Comitetului şcolar de către Primărie
în acelaşi an „... ca niciodată au fost încasate la zi. Având la dispoziţie sumele cuvenite, Comitetul a putut desfăşura o activitate rodnică, nevoile urgente ale şcoalelor fiind satisfăcute la timp”. Totodată, autorii demersului au arătat starea aproape
dezastruoasă a localurilor de şcoală. Ei au atenţionat autorităţile şcolare că în cazul
în care „nu se vor lua măsuri radicale, o jumătate din localuri vor deveni impracticabile sau chiar ruinate complet”42.
În pofida situaţiei interne şi internaţionale complicate, când a fost abolit regimul parlamentar din România şi au fost interzise partidele politice şi instaurată
dictatura regală, în ajunul raptului Basarabiei, între Prut şi Nistru, graţie eforturilor
locuitorilor comunelor şi ale primăriilor, se mai preconizau construcţii de şcoli. De
exemplu, în februarie 1940, în comuna Vadul-Raşcov, judeţul Soroca, a demarat
construcţia unei şcoli primare şi a unui cămin şcolar43.
Prin urmare, putem afirma cu certitudine că construcţia şcolilor, iniţiată de
autorităţile centrale şcolare în 1922, care a durat pe tot parcursul perioadei interbelice, cu anumite întreruperi (1929 şi 1933), a avut o însemnătate colosală pentru
sistemul educaţional din Basarabia. În condiţiile unei situaţii financiare precare,
statul a depus eforturi considerabile pentru a face şcoala o instituţie socială accesibilă comunităţilor rurale. Aproape în fiecare sat, în fiecare comună, a fost ridicată
câte o şcoală primară. Localurile construite aveau un aspect estetic, multe din ele
erau ridicate din cărămidă roşie cu trei–patru săli de clasă, cancelarie pentru profesori, cabinet pentru director şi chiar locuinţe pentru diriginţi, devenind importante
centre de răspândire a culturii în comunele, satele din Basarabia. În campania construcţiilor şcolilor au fost antrenate toate categoriile sociale din Basarabia, mai ales
ţărănimea. Pretutindeni, în baza contribuţiei populaţiei rurale, au fost construite,
aproape în toate părţile provinciei, instituţii de învăţământ primar. S-au efectuat
diverse donaţii de bani, materiale de construcţii, de terenuri pentru construcţia şcolilor. În plus, ţăranii au participat la această campanie masiv cu braţele, vitele, caii,
căruţele lor la transportul pietrişului, lemnului, nisipului, lutului, la facerea şi arderea cărămizilor etc.
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Astfel, între 1918 şi 1940, au fost ridicate 1 760 de localuri şcolare. Numai
între anii 1918 şi 1930 au fost construite în judeţul Lăpuşna – 34 de şcoli, în judeţul
Soroca – 43, în judeţul Orhei – 35, în judeţul Ismail – 34, în judeţul Tighina – 27, în
judeţul Hotin – 25, în judeţul Cetatea Albă – 48, în judeţul Cahul – 31 şi în judeţul
Bălţi – 9 şcoli44.
Aşadar, prin aplicarea riguroasă a obligativităţii învăţământului primar, precum şi prin creşterea numărului de cadre didactice şi a localurilor de şcoli, graţie
campaniei de construcţii iniţiată de MIP, numărul elevilor care frecventau şcoala a
înregistrat o sporire considerabilă, ajungând la peste 85% pe ţară din cei înscrişi în
primele patru clase primare în anul şcolar 1936 – 1937 şi de peste 65% în cei trei
ani ai cursului supraprimar45. Conform datelor prezentate de istoricul Ion Nistor,
în 1939, din cei înscrişi la cursul elementar în Basarabia, frecventau doar 77,58%,
cu aproape 8% mai puţin decât media pe ţară şi la cursul superior, supraprimar  –
56,20%, cu aproape 9% mai puţin decât pe ţară46. Cu toate acestea, numărul de copii rămaşi în afara sistemului educaţional era considerabil. Pentru a remedia această
situaţie, autorităţile şcolare centrale au dispus ca elevii să fie împărţiţi în două grupe: o parte să urmeze cursurile dimineaţa, iar cealaltă – după amiază. Chiar dacă
această dispoziţie nu era dintre cele mai bune, în urma emiterii ei, s-a ajuns la o
frecvenţă mai ridicată.
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SISTEMUL TERORII DIN RASSM
ÎN ANII 1937-1938
Abstract. The article analyzes the terrorism mechanism instituted in the USSR in the
years 1937-1938 and the peculiarities of its operation at regional and local level. In
MASSR, as the authors ascertain, a three-step hierarchical system was formed: the
Moscow Special Council or „dvoika” took decisions based on the materials presented
by the NKVD in Kiev, which in turn received them from NKVD from. In this system „special troika” of MSSR represented, on the one hand, an autonomous institution which examined the cases of „espionage”, „diversions”, „Anti-Sovietism” found
among the population from the left bank of the Dniester, and, on the other hand, constituted an organ executing the decisions taken by the „dvoika” in Moscow, in the cases of
persons from MASSR arrested in the „Romanian operation”. During the „Great Terror”
in MASSR, according to incomplete data from the SIS and MIA archive of MSSR,
more than 9,000 people were sentenced, most of whom were shot dead.
Keywords: „the terror system”, „enemies of the people”, „Romanian spies”, „special
troika”, „special dvoika”, „Romanian operation”, GULAG.
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voluţiile interne din URSS cât şi realităţile din sfera relaţiilor internaţionale de la mijlocul anilor ‘30 l-au determinat pe Stalin să modifice
optica în ceea ce priveşte exercitarea puterii politice. Astfel, liderul sovietic renunţă categoric la metodele bazate pe educaţie şi convingere a cadrelor, utilizate din
considerente tactice pe parcursul anilor `20, şi recurge la teroare şi represiuni, ca
modalitate principală de edificare a socialismului, dar şi pentru a-şi lichida concurenţii şi rivalii politici 1.
Un impact deosebit asupra vieţii politice şi naţionale din republicile sovietice (inclusiv din RASSM) a avut Plenara CC al PC (b.) din toată Uniunea
din 23 februarie-5 martie 1937, consacrată ,,combaterii sabotajului, a acţiunilor
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de diversiune şi spionaj a agenţilor nipono-germani şi troţkişti”. În raportul lui
Stalin ,,Cu privire la deficienţele muncii de partid şi măsurile ce trebuie luate
în vederea lichidării troţkiştilor şi a altor ipocriţi” aceştia erau prezentaţi drept
infractori care urmăreau să dezmembreze URSS şi să instaureze capitalismul.
Făcând referinţă şi la consecinţele „încercuirii capitaliste”, liderul bolşevic a cerut să fie identificaţi şi anihilaţi „diversioniştii”, „agenţii troţkişti”, „rămăşiţele
claselor explotatoare” şi, în general, toate tipurile de „duşmani ai poporului”.
Totodată, a ordonat instituţiilor de represiune să se implice activ şi ,,să smulgă
din rădăcini şi să stârpească” pe duşmanii şi spionii ,,nipono-germano-troţkişti”2.
Conform rezoluţiilor adoptate în baza raportului lui N. Ejov, ,,Lecţiile sabota
jului, diversiunilor şi spionajului efectuat de agenţii nipono-germano-troţkişti”,
organele NKVD-ului erau abilitate cu împuterniciri nelimitate în activitatea de
lichidare a „agenţilor fascişti” şi „troţkişti”3.
Sus-numita „plenară istorică” a declanşat în URSS un nou val de represiuni
în masă împotriva intelectualilor, liderilor de partid, a înalţilor funcţionari de stat
etc. Este vorba de apogeul politicii staliniste de represiuni politice care a bătut toate
recordurile cunoscute în istorie după numărul celor condamnaţi la moarte (în 1937
s-au pronunţat 353.680 sentinţe capitale)4.
Adunarea activului Comitetului moldovenesc regional şi a organizaţiei orăşeneşti Tiraspol a PC (b.) din Ucraina, din 15-16 martie 1937 a aprobat hotărârile
Plenarei CC al PC (b.) din toată Uniunea de la 23 februarie-5 martie 1937 şi a cerut
ca „toate sectoarele construcţiei naţional-culturale (din RASSM – n.a.) să fie întărite cu cadrele cele mai bune şi cele mai de încredere”5.
Acelaşi apel era lansat şi în raportul prim-secretarului Comitetului moldovenesc regional al PC (b.) din Ucraina, Z.Siderski, la Conferinţa a X-a a Comitetului
moldovenesc regional de partid din 12-15 mai 1937. Constatând că pe tărâmul cultural din RASSM au pătruns „destui” „spioni”, „troţkişti”, „naţionalişti burghezi”,
„agenţi ai burgeziei româneşti”, liderul de partid menţiona că „noi nu i-am distrus
definitiv pe naţionaliştii burghezi şi pe agenţii lor (în 1933-1934, când în RASSM
a demarat, de fapt, campania împotriva „naţionalismului burghez moldovenesc –
n.a.). Ei se manifestă încă activ... E timpul ca bolşevicii din Moldova să-i demaşte
hotărât pe aceşti agenţi culturali de la seminarele teologice basarabene şi, în general, să le închidă accesul la construcţia culturală... E timpul să educăm cadrele noastre, iar procesul construcţiei culturii naţionale să-l luăm în mâinile noastre...”6.
Volkogonov, D., Troţki, eternul radical, Ed.Lider, Bucureşti,1996, p. 374.
Negru Gheorghe, Taşcă Mihai, Represiunile politice din RASSM în anii 1937-1938 (,,Ope
raţiunea culăcească” şi ,,operaţiunea română”), Destin românesc, Revistă de istorie şi
cultură, nr. 1, 2010, p. 41.
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La 2 iulie 1937 a fost adoptată Hotărârea Biroului Politic al CC al PC (b.)
din toată Uniunea, ,,Cu privire la elementele antisovietice”, care cerea organelor
de partid şi NKVD-ului local şi central să înregistreze pe „toţi culacii şi criminalii” reîntorşi la baştină din închisori şi lagăre, iar cei mai periculoşi să fie arestaţi
şi împuşcaţi prin intermediul „troicilor”. Persoanele mai puţin active, dar totuşi
periculoase pentru regimul comunist, trebuiau să fie deportate. În cele din urmă,
la 30 iulie 1937, N. Ejov, comisarul afacerilor interne al URSS, a semnat ordinul
nr. 00447, aprobat la 31 iulie de Biroul Politic al CC al PC (b.) din toată Uniunea
,,Cu privire la operaţiunea de reprimare a foştilor culaci, a infractorilor şi a altor
elemente antisovietice”, care stabilea „ordinea, termenele, proporţiile represiunilor,
componenţa troicilor regionale şi republicane”. De obicei, aceste „troici speciale”
erau compuse dintr-un preşedinte – şeful local al Comisariatului Poporului al Afacerilor Interne (NKVD) şi din doi membri – primul secretar al comitetului regional
sau republican de partid, procurorul regional sau republican. „Troicile” aveau împuterniciri nelimitate şi nu erau controlate de nimeni. De fapt, după cum reiese din
ordinul 00447, ele trebuiau să se descotorosească rapid şi definitiv de toţi „duşmanii poporului” şi de toate „elementele antisovietice”, identici cu „criminalii”. Victimele erau împărţite în două categorii: din prima categorie făceau parte cei care trebuiau împuşcaţi imediat, din a doua – cei care urmau să fie întemniţaţi sau internaţi
în GULAG-uri. Pentru fiecare republică şi regiune din URSS erau stabilite „cote”,
atât pentru cei care urmau să fie împuşcaţi, cât şi pentru cei ce urmau să fie internaţi
în lagăre. Constituirea, în 1937, a „troicilor speciale” a reprezentat o continuare şi
o „dezvoltare” a activităţii diferitor tipuri de „troici”, organizate în URSS încă din
anul 1929 (prima „troică” din cadrul organizaţiilor de partid bolşevice a fost creată
în anul 1918) – „troica operaţională”, „troica judiciară”, „troica extraordinară”. În
RASSM, „troicile” au început să activeze, probabil, în anul 1930, atunci când s-au
operat primele deportări ale familiilor de „culaci”7.
Drept capete de acuzare şi condamnare servea originea socială „nesănătoasă”, statutul de „culac răsculăcit”, „întreţinerea legăturilor cu rudele din România
şi din alte ţări capitaliste, indiferent dacă persoanele respective au săvârşit vreo
infracţiune”8. În pofida formulărilor diferite ale acuzaţiilor aduse celor condamnaţi
de către „troika specială” din RASSM – „defăimare a puterii sovietice” sau a „conducătorilor de partid” (inclusiv a lui Stalin), „înfăptuirea agitaţiei contrarevoluţionare” sau doar „intenţii contrarevoluţionare”, „răspândirea dispoziţiilor defetiste”,
„lăudarea duşmanilor poporului ce fuseseră împuşcaţi”, „rudenia cu cei deportaţi
şi răsculăciţi”, „răspândirea ştirilor provocatoare cu privire la începerea războiului
şi învingerea în acest război a URSS”, „întreţinerea legăturilor cu cei de peste hotare” etc. –, ele toate, în fond, se asemănau, având drept sursă ideologia marxistă
şi bolşevică referitoare la deosebirile de clasă. În realitate, odată pusă în funcţiune,
„maşinăria morţii” din URSS a ucis sau a mutilat vieţile multor oameni care nu
7
8

Negru Gheorghe, Taşcă Mihai, Op.cit., p. 41-42.
Ibidem, p. 43.
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aveau nimic în comun nici chiar cu percepţia bolşevică a „duşmanului de clasă”. În
general, majoritatea celor supuşi represiunilor din considerente politice, indiferent
de originea sau categoria socială din care făceau parte, au fost condamnaţi nu pentru crime reale, ci pentru infracţiuni inventate de autorităţile sovietice9.
Dată fiind vecinătatea cu România, calificativul de „spion” era atribuit, de
obicei, persoanelor originare din România şi Basarabia, dar şi celor provenite din
alte ţări. Membrii „troicii” din RASSM îi acuzau, în 1938, pe „contrarevoluţionarii”
şi „spionii români”de infracţiunile cele mai stupide, fapt ce denotă caracterul lor
formal10. De exemplu, Petru Schiţenco din localitatea Slobozia a fost condamnat la
împuşcare pentru „transmiterea materialelor... privind starea politică şi economică
a colhozurilor”, Mihail Lapşin din s. Pererâta, r-nul Dubăsari, – pentru „colectarea
şi transmiterea informaţiilor... privind dispoziţiile politice ale populaţiei”; Ion Jurja,
originar din Basarabia, – pentru „acte de sabotaj şi pentru subminarea programelor
de învăţământ de la Institutul Agricol, pentru crearea unor condiţii materiale precare studenţilor”11. În sentinţa „troicii speciale” din RASSM din 8 octombrie 1938,
prin care scriitorul Toader Malai era condamnat la moarte, se menţiona că „...din
1927, el a fost atras în organizaţia contrarevoluţionară, naţionalistă, moldovenească
de rezistenţă de către conducătorul acesteia, Milev, din ordinul căruia a efectuat
o activitate intensă de spionaj. A organizat acte de sabotaj în domeniul limbii şi
literaturii, introducând în limba moldovenească termeni şi expresii româneşti. A
scris poezii contrarevoluţionare şi naţionaliste, lăudând în ele pe duşmanii poporului. Din 1937 a fost racolat de către Milev în activitatea de spionaj, a adunat şi i-a
transmis acestuia informaţii privind dispoziţiile politice ale populaţiei şi dotarea
tehnică a staţiilor de maşini şi tractoare, privind componenţa numerică a armatei şi
a unităţilor militare din RASSM”12.
În paralel cu operaţiunea de lichidare a diverselor elemente „contrarevoluţionare” şi „antisovietice”, iniţiată în baza ordinului nr. 00447 din 30 iulie 1937, conducerea URSS a declanşat în august 1937-noiembrie 1938 şi o serie de operaţiuni
naţionale, orientate împotriva cetăţenilor străini şi sovietici din URSS de diversă
origine etnică. Au fost vizaţi nemţii, polonezii, „harbinii” (lucrători de la Calea Ferată Chineză de Răsărit, care, după ce aceasta a fost vândută în 1935, au revenit în
URSS), românii, letonii, estonienii, finlandezii, grecii, iranienii, chinezii, bulgarii,
macedonenii etc. Comunităţile reprezentanţilor acestor naţiuni erau percepute de
către conducerea URSS din acea perioadă drept medii favorabile pentru activitatea
„spionilor şi colaboraţioniştilor”. În opinia lui Stalin, hotarul URSS constituia o
„linie neîntreruptă a frontului”, de aceea toţi cei care îl traversau erau consideraţi
„duşmani reali sau potenţiali”. Au fost arestaţi, în primul rând, reprezentanţii care
se ocupau de „organizarea relaţiilor externe, a căror ţară istorică reprezenta un periIbidem, p. 43 – 44.
Ibidem, p. 44.
11
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col pentru URSS”. Scopul principal al acestor represiuni din 1937-1938, efectuate
în baza criteriului apartenenţei naţionale, era distrugerea, în ajunul războiului, a
„coloanei a cincea” din URSS, a „bazei de spionaj şi diversiune” a ţărilor din „încercuirea capitalistă”13. Deşi operaţiunile naţionale au fost efectuate conform „liniilor” practic tuturor ţărilor din încercuirea duşmănoasă”, totuşi, în opinia cercetătorului rus S. A. Kropaciov, nu „naţionalitatea a fost criteriul „infracţionalităţii”,
ci locul de naştere sau existenţa oricărui tip de legătură cu acesta”. Naţionalitatea a
servit doar „bază pentru suspiciuni”14.
Edificatoare este listă cu înalţi funcţionari de partid, din administraţie, activişti culturali, expediată la 7 august 1937 de către prim-secretarul Comitetului
moldovenesc regional de partid din RASSM, V. Z. Todres, lui Gh. Malenkov, secretar al CC al PC(b.) al URSS Lista specifica vina fiecăruia, iar în cazul când erau
originari din afara URSS era indicată şi ţara de unde proveneau. Ultimul factor a
fost hotărâtor pentru arestarea, iar apoi şi condamnarea multor lucrători culturali
din RASSM Prezentăm în rândurile de mai jos lista „duşmanilor poporului” din
cadrul unor instituţii de stat din RASSM:
,,Consiliul Comisarilor Poporului şi Comitetul Executiv Central din RASSM
1. G. I. Starâi, fost preşedinte al CCP din RASS Moldovenească. Demascat
de către organele NKVD-ului din Ucraina ca duşman al poporului. A întreţinut legături speciale cu Iakir. Invocând drept pretext construcţia naţional-culturală, aduna spioni şi elemente diversioniste, originari din Basarabia Românească, în calitate
de cunoscători ai culturii moldoveneşti. Acorda ajutor duşmanilor demascaţi...
2. A.V. Socol, adjunct al preşedintelui CCP din RASS Moldovenească, preşedintele Comitetului de Stat pentru planificare. Prieten apropiat al lui Starâi.
3. M. S. Anenski, fost preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare,
membru al Prezidiului CEC. Originar din România. Prieten apropiat al lui Starâi.
4. Iu. A. Solomko, demascat drept membru al bandei troţkiste ucrainene.
5. L. Z. Orlov, fost secretar al CCP, ştia despre corespondenţa lui Starâi cu
Iakir. Originar din Basarabia Românească.
6. M. Avgust, fost arbitru de stat. Originar din Basarabia Românească. Prieten apropiat al lui Starâi.
7. E. P. Voronovici, fost preşedinte al CEC din RASS Moldovenească. Întreţinea legături cu spionul neamţ Bettinger... În aparatul CEC lucrau spionii Brover,
Isar, Raihert, astăzi demascaţi. Avea legături strânse cu teroristul Berbec, astăzi
demascat. Este exclus din partid.
8. T.V. Pascari, fost membru al CEC din RASSM, preşedintele Comitetului
Executiv Râbniţa. Demascat ca petliurovist... Este exclus din partid şi arestat.
Editura Moldovenească de Stat
În Editura de Stat duşmanii au activat nu numai un an. Este suficient să
arătăm că în ultimii 2-3 ani la Editura de Stat au lucrat: Ţâganu, Stroe, Bagrov
13
14
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(demascaţi ca troţkişti), originari din România, Kighel, provocator în închisoarea
românească, Constantinescu, originar din România (expulzat din URSS), GheinţKogan, originar din România (în prezent arestat), Corneliu, Dâmbul, originari din
România, naţionalişti românizatori ş.a. (Dâmbul este arestat)...
1. M. A. Baluh, originar din Transilvania românească. A activat în armata
austro-ungară... Membru al Gărzii Roşii şi al Armatei Roşii până în 1922. A fost
secretar al CEC. A adunat în jurul său originari din România.
2. I.G. Oborocea, originar din România. A fost membru a PMSD din România în 1908–1917. Din 1918 membru al PC (b.) din toată Uniunea. Şi-a făcut
serviciul militar în armata română. A venit în Moldova în 1924... La insistenţa lui
Baluh a fost numit redactor principal la Editura de Stat. Întreţine legături cu rudele
de peste hotare...
3. S. Soloviova, originară din România. A sosit în URSS în 1921. Ca şefă
a secţiei literatură artistică, edita cărţile duşmanilor şi le dădea aprecieri pozitive.
Împreună cu Baluh trimitea troţkistului Ţâganu, care se afla în surghiun, bani şi
primea de la el manuscrise...
Organele Comisariatului Poporului pentru Învăţământ
1. Ia. A. Bihman, fost adjunct al Comisarului Poporului pentru Învăţământ.
Originar din România. A desfăşurat o activitate vădit diversionistă în domeniul culturii naţionale. Unul din membrii demascaţi ai grupării diversioniste de pe frontul
cultural. Exclus din partid şi arestat.
2. A. Dâmbul, ideolog al naţionalismului burghez românesc. Fiind unul din
profesorii principali de la Institutul Pedagogic, strecura naţionalismul burghez în
problemele lingvistice.
3. A. H. Pohinin, fost director al Institutului Pedagogic. Originar din România. Întreţinea legături, îi ascundea şi dădea ajutor material troţkiştilor demascaţi.
Împreună cu Bihman şi Dâmbul înfăptuiau românizarea pe frontul cultural.
4. D. G. Prestesco, fost şef al secţiei de cultură şi propagandă al Comitetului
Regional al P.C.(b.) din Ucraina, apoi director al institutului Pedagogic. A ascuns
de partid devierile sale troţkiste. În 1923, întreţinerea legături cu troţkiştii demascaţi care l-au recrutat. Originar din România. Exclus din partid şi arestat.
5. E. Almazova, fost rector al Şcolii Superioare de Partid („Comvuz”). Soţia
lui Starâi. După arestarea lui Starâi a încercat să discrediteze organele NKVD-ului.
Aduna în jurul său pe complicii lui Starâi. Exclusă din partid.
6. A.V. Anisimov, fost şef al secţiei studii de la Şcoala Superioară de Partid.
Originar din România. Prieten apropiat al lui Starâi. Exclus din partid”15.
„Operaţiunea română” a început în contextul politic creat de represiunile
declanşate împotriva „spionilor polonezi”. Astfel, la 17 august 1937 a fost emisă
directiva NKVD privind răspândirea ordinului NKVD nr. 00485 din 11 august
1937, care demara „operaţiunea poloneză”, şi asupra „spionilor români” din RASSM
15
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Conform directivei, trebuiau să fie arestaţi, în primul rând, „dezertorii şi emigranţii
din România”. Ordinul nr. 00485 preconiza crearea unui organ extrajudiciar
special  – „dvoika”–, constituit din comisarul afacerilor interne şi din procurorul
URSS În corespondenţa funcţionarilor Comisariatului Poporului al Afacerilor
Interne din Kiev cu cei din instituţia respectivă din Tiraspol, „dvoika” era numită
„Consiliu Special al NKVD din URSS” („Osoboe Soveşcianie pri NKVD SSSR”).
Acest organ, însă, nu trebuie confundat cu Consiliul Special al NKVD, creat în
1934, alcătuit dintr-un număr mult mai mare de membri. De asemenea, ordinul
nr. 00485 prevedea o modalitate specifică de constituire a dosarelor penale, care
erau asemănătoare unor albume. Examinarea dosarelor se efectua în contumacie,
după liste „cusute” în „album”. Arestările în cadrul „operaţiunii române” (întâlnim
deseori termenul „operaţiune română” în corespondenţa membrilor „troicii” din
RASSM cu superiorii lor de la Kiev şi Moscova) au început în luna august 1937,
iar prima şedinţă de „judecată” a „dvoicii”, reprezentată de Nikolai Ejov, comisar
al afacerilor interne din URSS, comisar general al Securităţii Statului, şi Andrei
Vâşinski, procuror al URSS, s-a produs la 12 septembrie 1937. Pentru a ne edifica
asupra mecanismului de funcţionare a „dvoicii” şi de condamnare a victimelor
arestate vom examina în continuare materialele, luate aleatoriu, ale şedinţei din
8 octombrie 1937. În acea şedinţă, N. Ejov şi A. Vîşinski au examinat, conform
procesului-verbal nr. 1, „materialele persoanelor acuzate de spionaj şi de activitate
diversionistă în folosul României, prezentate de NKVD al RSS Ucrainene
(referitoare la RASSM)”. Ei au dispus ca, din totalul de 139 de persoane condamnate,
125 să fie împuşcate, iar 14  – „internate pe 10 ani în lagăre de concentrare”. În
categoria celor condamnaţi la moarte prin împuşcare, găsim mai mulţi activişti de
partid şi culturali din RASSM Este vorba de E. Almazova, I. Badeev, M. Baluh,
A.  Bihman, H.  Bogopolski, N.  Cabac, P. Chior, A. Dâmbul, K. Galiţki, N. Golub,
Gh.  Gordinski, I. Corcinski, D. Prestesco, Gr. Starâi, A. Stroev, S. Săteanu etc.
Totuşi, unii dintre aceştia au scăpat, pentru moment, de executare, deoarece a
intervenit şeful Securităţii din Kiev. Într-o adresă „strict secretă” („seria K”) din
11  octombrie 1937, nr. 108809, Leplevski, comisar al afacerilor interne din R.S.S.U.,
comisar al Securităţii Statului de rangul II, îi comunica lui Rivlin, comisar adjunct
al afacerilor interne din RASSM, aflat la Tiraspol, următoarele: „Expediindu-vă
copia nr.1 a procesului-verbal nr. 1, din 8 octombrie a.c., cu deciziile tov. Ejov,
comisar al afacerilor interne din URSS, comisar general al Securităţii Statului şi ale
tov. Vîşinski, procuror al URSS, cu privire la lista compusă din 139 de persoane,
acuzate de spionaj şi acţiuni diversioniste în avantajul României, prezentată vouă
de către detaşamentul de grăniceri moldovenesc şi cel de la Râbniţa, propun să
executaţi imediat sentinţa privind cei condamnaţi la împuşcare, cu excepţia a 18
oameni...”16. În continuare urmează lista celor 18 persoane a căror sentinţă era pentru
moment amânată, în care regăsim nume cunoscute din fosta conducere a RASSM:
Badeev Iosif Isakovici, Bogopolski Haim Benţionovici, Golod Ovişii Ilici, Golub
16
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Nicolai Isaievici, Dimitriu Serghei Vasilievici, Chior Pavel Ivanovici, Krivorukov
Ivan Nicolaevici, Stroeev Alexandr Ivanovici. Starâi-Borisov Grigore Ivanovici
etc. Aceştia, după cum reiese din document, erau ”judecaţi în cazuri instrumentate
de Direcţia Securităţii Statului a NKVD din RSSU”17. Constatăm, aşadar, că o mare
parte din cei care au ocupat funcţii importante în organele de partid şi de stat, în
sistemul de învăţământ şi cel cultural, arestaţi odată cu declanşarea în august 1937
a „operaţiunii române”, au fost anchetaţi şi supuşi represiunilor atât de Consiliul
Special al NKVD din URSS („dvoika specială”), cât şi de Comisariatul Afacerilor
Interne şi de Direcţia Securităţii Statului din RSSU.
La 13 octombrie 1937, în oraşul Tiraspol, a fost întocmit procesul-verbal care
confirrmă executarea a unui număr de 57 de persoane din cele 125 condamnate la
moarte, la 8 octombrie 1937, de către N. Ejov şi A. Vîşinski. Iată conţinutul documentului. „Noi, subsemnaţii, Nagornâi, şeful închisorii Direcţiei Securităţii Statului
a NKVD din RSSU, locotenent-colonel al Direcţiei Securităţii Statului, Pervuhin,
secretar-operativ al NKVD din RASSM, Docuţki, inspector interimar al secţiei nr. 8
a Direcţiei Securităţii Statului a NKVD din RASSM, locoteinent-colonel al Direcţiei Securităţii Statului, au executat, în baza dispoziţiei nr. 108809 din 11 octombrie
1937 a t. Leplevski, comisar al afacerilor interne din R.S.S.U, comisar al Direcţiei
Securităţii Statului de rangul II, în prezenţa t. Rivlin, comisar interimar al afacerilor
interne din RASSM, colonel superior al Direcţiei Securităţii Statului şi t. Kolodii,
procuror interimar din RASSM, sentinţele de condamnare la moarte prin împuşcare,
pronunţate de t. Ejov, comisar al afacerilor interne din URSS, comisar general al
Securităţii Statului, şi t. Vâşinski, procuror al URSS, în procesul-verbal nr. 1 din
8  octombrie 1937. Au fost împuşcaţi următorii condamnaţi...”. Printr-un alt procesverbal din 15 octombrie 1937 aceiaşi funcţionari ai NKVD din RASSM confirmau
executarea sentinţei a următoarelor 47 de persoane condamnate la moarte de Ejov şi
Vâşinski la 8 octombrie 1937. Astfel, timp de o săptămână, cu excepţia celor 18 persoane ale căror sentinţă a fost sistată la intervenţia funcţionarului sus-menţionat de la
Kiev, şi a două persoane ale căror sentinţă a fost comutată de către Ejov şi Vîşinski,
toţi cei condamnaţi la moarte de Consiliul Special al NKVD din U.R.S.S în ziua de
8 octombrie 1937 au fost executaţi (105 persoane din cele 125)18.
Toate condamnările ulterioare s-au produs după scenariul descris mai sus.
Consiliul Special sau „dvoika” lua deciziile, în baza materialelor prezentate de
NKVD-ul din Kiev, care, la rândul lui, le primea de la NKVD-ul din RASSM În
acest sistem ierarhic din trei trepte, „troika specială” din RASSM constituia, pe
de o parte, o instituţie autonomă care examina cazurile de „spionaj”, „diversiuni”,
„antisovietism”, depistate printre populaţia din stânga Nistrului, iar pe de altă
parte, era un organ care executa deciziile luate de „dvoika”specială de la Moscova,
în  cazurile persoanelor din RASSM, arestate în cadrul operaţiunii române” 19.
Ibidem.
Negru Gheorghe, Taşcă Mihai, Op. cit., p. 48.
19
Ibidem.
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Chiar dacă numărul exact al celor condamnaţi în perioada ,,marii terori”
din RASSM nu este cunoscut, totuşi, din documentele existente putem deduce unele concluzii privind amploarea acestui fenomen. Conform documentelor,
„troika specială” din RASSM s-a întrunit în circa 110 „şedinţe judiciare”, reflectate în 110 procese-verbale. Până în prezent au fost depistate şi cercetate 105
asemenea procese-verbale. Cifra totală a celor condamnaţi în perioada 10 august 1937 – noiembrie 1938, calculată în baza acestor date incomplete, constituie 6.947 persoane, dintre care 4.886 (70,3%) au fost condamnate la împuşcare,
2.004 (28,9%)– la internare în GULAG-uri, iar dosarele a 57 de persoane (0,8%)
au fost returnate pentru a fi reexaminate20.
De asemenea, în baza copiilor celor 51 de procese-verbale disparate ale,
,,dvoicii”, care se referă la perioada 12 septembrie 1937 – 28 martie 1938, păstrate
în arhiva SIS al Republicii Moldova, au fost identificate 2.185 de persoane arestate.
Dintre acestea 1.389 (63,6%) au fost condamnate la moarte prin împuşcare, 752
(34,4%) – la internare în GULAG-uri (majoritatea pe 10 ani), iar materialele a 44
de persoane (2%) au fost returnate pentru a fi cercetate suplimentar 16 . Semnificativ
este faptul că din cele 2.185 de persoane arestate, 2019 sau 92,4 % au fost învinuite
de spionaj în favoarea României21.
În rândurile de mai jos ne vom referi la modul cum s-a derulat arestarea şi
reprimarea lui Grigore Starâi, una din figurile–cheie a conducerii de partid din
RASSM
Grigore Starâi (Borisov) s-a născut la 8 decembrie 1880 în satul Bozieni,
judeţul Chişinău. Fost membru al P.M.S.D. din Rusia din 1900, iar din 1920
membru al P.C.(b) din toată Rusia. Îşi începe cariera profesională ca muncitor în
atelierele căii ferate din oraşul Tighina. În 1918 se stabileşte în stânga Nistrului,
unde devine, la începutul anului 1919, secretar al organizaţiei judeţene de partid
Tiraspol. Între anii 1921-1923 studiază la universitatea comunistă „Sverdlov” din
Moscova. În 1923, după absolvirea universităţii, lucrează în cadrul comitetului
gubernial de partid Odesa. În aprilie 1924 este desemnat de către conducerea
bolşevică de la Moscova membru al troicii pentru organizarea RASSM La 12
octombrie 1924 devine Preşedinte al Comitetului Revoluţionar Militar şi Preşedinte al Comitetului Executiv Central din RASSM Din 1926 şi până în mai 1937
a exercitat (cu mici întreruperi din 1929 şi până în 1931) funcţia de preşedinte al
Consiliului Comisarilor Poporului.
Este cunoscut ca unul din întemeietorii şi promotorii aşa-zisului curent al
românizatorilor din RASSM În şedinţa comitetului organizatoric pentru crearea
RASSM din 22 august 1924 a pledat – în opoziţie cu Badeev şi Grinstein – pentru
dezvoltarea limbii şi culturii din RASSM, pe baza limbii române şi a scrisului latin.
„Într-o limbă pur moldovenească – opina Grigore Starâi –, fără utilizarea împrumuturilor din altă limbă, este imposibil să ţii chiar cel mai primitiv discurs politic.
20
21
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Mai mult, nu ajung cuvinte nici chiar pentru uzul cotidian” 22. De aceea, sublinia
înaltul demnitar, calea cea mai rezonabilă de dezvoltare a limbii era orientarea spre
împrumuturile din limba română, respingând ideea dezvoltării limbii moldoveneşti
pe baza limbii ruse „care îi era cu totul străină”. Orientării politice a lui Grigore Starâi i s-a opus I. Badeev şi adepţii acestuia care au costituit aşa-zisa grupare a moldovenizatorilor. De fapt, „moldovenizatorii” nu erau nimeni alţii decât exponenţii
rusificării moldovenilor din stânga Nistrului care au alimentat ideea creării unei noi
limbi moldoveneşti diferită de limba română.
La 14 mai 1937, Biroul Comitetului moldovenesc regional de partid îl demite pe Starâi din funcţia de Preşedinte a Consiliului Comisarilor Poporului din
RASSM şi aprobă hotărârea conducerii de partid de la Kiev de la 13 mai 1937 de
a-l pune pe Starâi la dispoziţia C.C. al P.C.(b.) din Ucraina23 .
Din procesul verbal al interogării fostei soţii a lui Starâi, Ecaterina Almazov,
alcătuit de către Procuratura Militară a URSS la 28 iunie 1955, aflăm că în luna mai
1937, la congresul ordinar al sovietelor din RASSM, reprezentantul conducerii de
partid din Ucraina, P. Zatonski, a anunţat că autorităţile de la Kiev nu mai susţin
realegerea lui Starâi în funcţia de şef al guvernului din RASSM Acest fapt, după
spusele Ecaterinei Almazov, l-a stupefiat pe Starâi. După ce a predat gestiunea succesorului său, la 18 iunie 1937, pleacă în audienţă la conducerea de partid din Kiev.
La revenirea din capitala Ucrainei este arestat 24.
Pe data de 21 iunie 1937 (ora 19 şi 18 minute), Direcţia Securităţii Statului a
NKVD-ului din Ucraina a expediat şefului NKVD-ului din URSS, N. Ejov, telegrama nr. 2889 în care solicita sancţionarea arestării fostului Preşedinte al Consiliului
Comisarilor Poporului din RASSM, Grigore Starâi. A doua zi, pe 22 iunie 1937, în
baza mandatului de arest nr. 313 al NKVD-ului din RASSM, fostul demnitar a fost
arestat în locuinţa sa de pe strada Puşkin, nr. 13 din oraşul Tiraspol. Percheziţia locuinţei şi arestarea acestuia au fost efectuate de către colaboratorii NKVD-ului din
RASSM: locotenenţii majori de securitate Şuhman şi Rogol, sublocotenent de securitate Kiriuşin şi sergent inferior de securitate Gureev. În momentul percheziţiei
au fost sechestrate printre altele: ordinul Lenin, insigne de membru al Comitetului
Executiv Central din URSS, Ucraina şi RASSM, corespondenţa personală, carnetul
de partid, două revolvere, libretul de economii cu 492 ruble 88 copeici etc25.
Cu toate că a fost arestat la Tiraspol, pe 23 iunie 1937, Kolodii, procuror
interimar al RASSM, satisface cererea comisarului poporului al Afacerilor Interne
din Ucraina, I. Leplevski, care prevedea escortarea şi predarea lui Starâi NKVDului din Ucraina. În aceeaşi zi, Şahten, procuror militar interimar al districtului
militar Kiev, emite ordinul de întemniţare în corpul special al închisorii din Kiev.
Negru Elena, Decimarea elitelor politice din R.A.S.S.M.: Cazul Grigore Starâi, Destin
românesc, Revistă de istorie şi cultură, nr. 2, 2010, p. 33.
23
Negru Elena, Decimarea elitelor politice...., p. 33.
24
Ibidem, p. 34.
25
Ibidem.
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Starâi era acuzat că ar fi desfăşurat acţiuni instigatoare în cadrul mişcării ilegaliste
din Basarabia şi că ar fi fost membru al organizaţiei contrarevoluţionare troţkiste .
În decizia şefului secţiei a 9-a, oficiul 3 al Direcţiei Securităţii Statului a
NKVD-ului din Ucraina, locotenent major de securitate Cecerski, din 8 iulie 1937,
se menţiona că Starâi este „agent al Siguranţei române, care a creat, la indicaţia
acesteia, pe teritoriul URSS, o organizaţie contrarevoluţionară naţionalistă şi a desfăşurat acţiuni de spionaj şi sabotare” 26.
Din 25 iulie 1937 şi până la pronunţarea sentinţei, pe 8 octombrie 1937,
Grigore Starâi s-a aflat în închisoarea din Kiev. La primul interogatoriu care a avut
loc pe 30 iunie 1937 a negat că ar fi agent al siguranţei române. Pe parcursul următoarelor şase audieri (august – 14 septembrie 1937), a recunoscut toate acuzaţiile
organelor de urmărire penală: activitate contrarevoluţionară, de spionaj în folosul
Siguranţei române, de fondare a unei organizaţii naţionaliste, de sabotare a acţiunilor partidului în domeniul economic etc.
Dosarul de urmărire penală al lui Grigore Starâi conţine materiale în care
putem depista mai multe contradicţii, iar o serie de materiale pot fi considerate
îndoielnice, dubioase în ceea ce priveşte autencitatea lor. Edificatoare în acest sens
este cererea lui Starâi din 5 uilie 1937, pe care o reproducem integral.
„Comisarului Poporului al Afacerilor Interne de la deţinulul Starâi G.I.”
„Pe parcursul a zece zile de anchetă am negat vina de activitate contrare
voluţionară. Acum am hotărât să încetez încăpăţânarea şi să depun în faţa anche
tei penale mărturii sincere referitoare la activitatea mea contrarevoluţionară şi a
complicilor mei. Înainte de prezentarea acestor mărturii vreau ca în această cerere
sumară să spun câteva cuvinte despre mine însumi. Eu m-am convins că sunt un
contrarevoluţionar, o canalie şi un nemernic. Am minţit Partidul Marelui Stalin,
i-am minţit pe cei mai buni tovarăşi şi prieteni, am minţit propria familie. Aseme
nea anormalitate monstruoasă mi-a fost inoculată probabil de către menşevicii
înveteraţi care au pus stăpânire pe mine la începutul activităţii mele revoluţionare.
Şi această monstruozitate stranie s-a păstrat pe parcursul întregii mele vieţi. Nu
cer îndurare. Cer să fiu pedepsit cu cea mai aspră pedeapsă”.
semnătura
Pe următoarea filă, după semnătura lui Starâi, este adăugată o frază cu următorul conţinut:
„Din 1918 sunt agent al Siguranţei şi la indicaţiile ei am pătruns în partidul
comunist şi sub paravanul carnetului de partid am promovat acţiuni active contra
revoluţionare şi de spionaj în favoarea României” 27.
5.VII.1937
26
27

semnătura
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De notat că cererea a fost scrisă de mână. Confruntând scrisul din prima pagină a cererii cu scrisul din cea de-a doua pagină, pot fi observate diferenţe grafologice, ceea ce ne permite să presupunem că ultima frază din care reiese că ar fi fost
agent al siguranţei fusese scrisă de o altă persoană. Nu este exclus că acea persoană
să fi fost chiar cel care a recepţionat respectiva cerere, adică locţiitorul şefului secţiei a 9-a, oficiul 3 al Directiei Securităţii Statului a NKVD-ului din RSSUcraineană,
locotenent superior de securitate Litman.
În dosar se păstrează şi o copie dactilografiată a respectivei cereri. Varianta
dactilografiată mai conţine o frază în plus, cu următorul conţinut: „Din partea mea,
dau asigurări, încă o dată, că voi fi sincer până la capăt”.
Recunoaştrea de către Starâi a „crimelor” comise, după ce timp de zece zile
le-a negat, şi promisiunea că, de acum în colo, va fi „sincer până la capăt”, mărturiile
lui ulterioare, ne întăresc în convingerea că o serie de „mărturii” puteau fi ticluite
chiar de cei care au luat interogatoriul lui Starâi, locotenenţii superiori de securitate
Litman şi Cecerski.
Parcurgând procesul-verbal al audierii lui Starâi din 14 septembrie 1937,
nu poţi să nu observi anumite nepotriviri. După ce a prezentat anchetei cum a fost
„creată organizaţia naţionalistă” sunt evidenţiate şi nume concrete ale membrilor
presupusei organizaţii. În procesul-verbal, care reproduce cuvintele inculpatului, în
dreptul fiecărui nume de familie în paranteze este scris: ”prenumele şi numele după
tată nu îl ţin minte” sau „prenumele şi numele după tată nu îl cunosc”. De precizat,
că aşa-zişii membri ai organizaţiei naţionaliste erau în mare parte foşti membri ai
guvernului din RASSM, conducători de partid. Un conducător al unei organizaţii
care era şi şef de guvern nu putea să nu cunoască prenumele şi numele după tată
(cum se obişnuia pe atunci în URSS) ale subalternilor săi.
În plus, Starâi a depus mărturii contradictorii referitoare la locul înrolării în
rândurile siguranţei române. Astfel, la 10 iulie 1937 a spus că a fost înrolat de către
şeful siguranţei Husarescu, în anul 1918, la Iaşi, iar pe 8 septembrie a declarat că a
fost înrolat, în 1918, la Chişinău. De asemenea, şi mărturiile lui Starâi referitoare la
anul recrutării membrilor organizaţiei sale vin în dezacord cu mărturiile persoanelor arestate şi audiate în acest dosar 28.
Cunoscând metodele de anchetă existente atunci în URSS, putem deduce că
Starâi a depus aceste mărturii sub o cumplită presiune psihologică şi fizică. Faptul
că deţinuţii erau schingiuiţi, torturaţi în închisorile NKVD-ului nu este un secret.
Chiar în 1938, în timpul audierilor foştilor responsabili din cadrul NKVD-ului din
Ucraina şi RASSM, aceştea au recunoscut faptul că deţinuţii erau bătuţi. Astfel,
fostul colaborator al NKVD-ului din Ucraina, Zinţko, a recunoscut că deţinuţii închisorii din Kiev, unde fuseseră încarceraţi şi foştii activişti de partid din RASSM  –
Starâi, Moroz, Prestescu etc. –, au fost supuşi torturii. Zinţko a mărturisit următoarele: „ Moroz (fost comisar pentru agricultură din RASSM– n.a.) a fost bătut la
28
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Kiev. La interogatoriu s-a produs ceva foarte interesant. La orice întrebare el răspudea: „Da, mărturiile confirmă, iar când era întrebat: „Tu minţi?, el de asemenea
răspundea: ”Aşa este, mint”29 .
Locţiitorul şefului NKVD din RASSM, Rivlin, a recunoscut, de asemenea ,
în timpul audierilor sale din 1938, că a dat dispoziţii să bată deţinuţii 30.
Elocvente sunt şi mărturisirile Ecaterinei Almazov. „În septembrie 1937, am
fost arestată şi, aflându-mă în închisoarea din Tiraspol, m-am pomenit în aceeaşi
celulă cu Lica Fleşler, sora lui Fleşler-Anenski (fost preşedinte al gosplan-ului din
RASSM şi locţiitor al lui Starâi – n.a.). Din discuţiile avute cu ea am aflat că cineva
dintre colaboratorii NKVD-ului (cine anume nu mi-a povestit) i-a spus că FleşlerAnenski, aflându-se în arest, a fost rău bătut. A fost bătut aşa de crunt, cum mi-a
povestit Lica Fleşler, că nu putea să ţină capul şi anchetatorul a cerut să-i fie adusă
de acasă o pernuţă pentru a-i fi pusă sub cap...”31.
Aceste metode permiteau anchetatorilor să obţină de la deţinuţi mărturiile
dorite. În aşa mod era netezită calea spre masacrarea oamenilor nevinovaţi. „Pentru
a putea fi lichidat fără bătaie de cap şi fără umbra vreunei remuşcări, el (omul –
n.a.) trebuie să devină animal, adică ne-om sau sub-om. Din clipa aceea el poate
fi ucis cu conştiinţa împăcată a celui care merge la vânătoare pentru a face un bine
comunităţii, pentru a stârpi un dăunător” 32.
În treacăt fie spus, aproape toţi nkvd-iştii care au participat la arestarea, torturarea sau executarea elitelor politice din RASSM au avut, la rândul lor, aceeaşi
soartă. În 1938, fiind învinuiţi de activitate contrarevoluţionară, ei au ajuns să fie
torturaţi de alţi călăi şi apoi să fie împuşcaţi sau să fie trimişi în gulag-uri.
În rechizitoriul lui Grigore Starâi se menţionează următoarele: „Din ancheta şi mărturiile personale ale inculpatului Starâi s-a stabilit că, în 1918, el a fost
înrolat de către şeful Siguranţei, Husarescu, pentru activitate provocatoare. În
1920, Starâi se stabileşte în Uniunea Sovietică. În acelaşi an, el reface legătura cu
Siguranţa şi transmite sistematic, prin intermediul agenţilor Siguranţei Ilie Blajenov, Gavriliuc şi Kagan-Gheinţ, materiale de spionaj referitoare la armament,
la numărul şi spirit din unităţile militare, la situaţia din zona de graniţă, la starea
economică şi politică a RASSM, la mersul colectevizării şi stărilor de spirit ale
populaţiei.
La indicaţia Siguranţei, Starâi a contribuit la infiltrarea şi legalizarea în
URSS a agenţilor români...
Deopotrivă cu activitatea provocatoare de spionaj, Starâi a creat, în 1932, în
RASSM, la indicaţia Siguranţei, o organizaţie contrarevoluţionară naţionalistă care
avea drept scop ruperea Moldovei de URSS şi unirea ei cu România.
Ibidem.
Ibidem
31
Ibidem.
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Membrii organizaţiei contrarevoluţionare au fost plasaţi în toate sectoarele
aparatului de partid sovietic şi economic din RASSM şi au desfăţurat o enormă
activitate naţionalistă, au înfăptuit diversiuni în domeniul economic, au creat grupe
diversioniste şi de insurecţie pentru perioada de război.
În baza celor expuse, Starâi Grigore, anul naşterii 1880, originar din satul
Bozieni, judeţul Chişinău, Basarabia, fost membru al P.C. (b) din toată Rusia din
1918, moldovean, cetăţean al URSS, absolvent al Institutului „Sverdlov”, până la
arestare pereşedinte al C.C.P. din RASSM, este acuzat precum că :
1. Este agent al Siguranţei româneşti din 1918 şi a desfăşurat muncă activă,
provocatoare de spionaj;
2. În anul 1932, a creat in RASSM o organizaţie contrarevoluţionară naţionalistă şi personal a înrolat în această organizaţie 13 persoane;
Cu alte cuvinte, este acuzat de infracţiuni prevăzute de art. 54-II, 54-7, 54-6
a CP al RSSU
În baza celor expuse şi, conducându-ne de ordinul D.G. a Securitaţii Statului
a NKVD din URSS, nr. 00485 din anul 1937, dosarul penal nr. 641 de acuzarea a
lui Starâi Grigore să fie expediat NKVD-ului din URSS” 33 .
În „Adevernţa privind dosarul de urmărire penală nr. 641/1937 a Direcţiei
Securităţii Statului a NKVD din R.S.S.U.” se confirmă că Grigore Starâi-Borisov a
fost condamnat, pe 8 octombrie 1937, la pedeapsa capitală (proces-verbal nr.1), iar
sentinţa a fost executată pe 11 octombrie 1937.
Rechizitoriul datează din 23 octombrie 1937, sentinţa a fost pronunţată la
8 octombrie, iar executarea lui Starâi a avut loc pe 11 octombrie 1937. Aceasta
discordanţă cronologică între emiterea rechizitoriului, pronunţarea şi executarea
sentinţei poate fi o eroare tehnică. Nu excludem, însă, faptul ca pronunţarea sentinţei şi executarea acestuia să se fi produs înainte de enunţarea rechizitoriului.
Evenimentele ar fi putut să se deruleze şi într-un asemenea mod, dacă luăm în calcul că întocmirea dosarelor de urmărire penală era încredinţată deseori lucrătorilor
tehnici, dactilografelor din cadrul aparatului NKVD În situaţia când „conveierul
morţii” activa nonstop orice scenariu era posibil.
La 30 august 1955, Procurorul General al U.R.S..S a adresat un protest Colegiului Militar al Judecătoriei Supreme din URSS, în care a cerut ca hotărârea NKVDului şi Procurorului URSS din 8 octombrie 1937 cu privire la Grigore Starâi să fie
anulată, iar procesul sa fie clasat din lipsă de probe. În document se sublinia ca Starâi
a fost acuzat în baza propriilor mărturii. Martorii acuzării nu au fost audiaţi. Procurorul arăta, de asemenea, că în timpul audierilor Starâi a depus mărturii contradictorii.
La 30 iunie 1937, el a negat colaborarea cu Siguranţa română, iar la 10 iulie 1937 a
declarat că a fost înrolat de către Husarescu, în anul 1918. Relaţiile cu siguranţa le-a
menţinut, chipurile, prin intermediul lui Blajanov, Kagan-Gheinţ şi al lui Gavriliuc.
La audieri, însa, Blajanov şi Kagan-Gheinţ au negat faptul că ar fi avut legături cu
Starâi şi că au desfăşurat activităţi de spionaj în favoarea României.
33
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Mai mult, materialele din arhivele PC România, furnizate la cererea organelor de anchetă sovietice, au demonstrat ca Starâi, dimpotrivă, a condus mişcarea
ilegalistă din Basarabia şi a desfăşurat acţiuni de spionaj în favoarea URSS În plus,
examinând mărturiile altor arestaţi, învinuiţi de colaborare în cadrul organizaţiei
naţionaliste conduse de Starâi, procurorul URSS a constatat că inculpatul Moroz
s-a dezis de mărturiile iniţiale şi a declarat că afirmaţiile sale sunt false. V. Holostenko, după ce a fost audiat, a declarat, în celula în care era întemniţat, că „funcţionarii N.K.V.D creează şi inventează organizaţii şi, prin violenţă, îi forţează pe
deţinuţi să-şi recunoască vinovăţia”.
În concluzie se arată că, „în urma verificărilor, s-a constatat că acuzarea lui
Starâi de spionaj şi activitate contrarevoluţionară nu a fost demonstrată şi că acesta
a fost condamnat fără vreun temei”. La 17 septembrie 1955, completul de judecată
al Colegiului Militar al Judecătoriei Supreme a URSS, în componenţa colonelului
de justiţie Râbkin, locotenenţilor de justiţie Ivanenko şi Şveţov, întruniţi în şedinţă, au examinat protestul procurorului general al URSS privind hotârârea şefului
NKVD al URSS şi procurorului URSS din 8 octombrie 1937, prin care Starâi a
fost condamnat la pedeapsa capitală. Completul de judecată a decis ca sus-numita
hotărâre să fie anulată, iar procesul să fie clasat din lipsa elementelor constitutive
ale delictului34. Astfel a fost pregătit terenul pentru reabilitarea, în anul 1956, a lui
Grigore Starâi.
Ţiinta represiunilor politice, demarate în vara anului 1937 în RASSM, au
fost emigranţii comunişti din România şi Basarabia, activiştii de partid şi oamenii
de cultură din stânga Nistrului, în special promotorii „latinizării” şi adepţii unităţii
etnoculturale a românilor din RASSM, Basarabia şi România, iar demascatorii au
fost rusificatorii, adepţi ai „independenţei” lingvistice şi culturale a moldovenilor
din RASSM, printre care aflăm mulţi emigranţi comunişti din Basarabia. Deja în
toamna anului 1937, rusificatorii din Basarabia, RASSM şi alte regiuni ale URSS,
chiar şi unii care nemijlocit au contribuit la demascarea şi arestarea „românizatorilor”, s-au pomenit ei înşişi în rolul de victime.
Spre deosebire de alte republici din URSS, componenţa naţională a elitei politice şi culturale din RASSM a fost foarte eterogenă. Acest fapt a condiţionat condamnarea, în afară de moldovenii din Basarabia şi RASSM, şi a multor evrei, ruşi,
ucraineni. Deşi emigranţii comunişti din România şi Basarabia, în special evrei, au
avut viziuni opuse în problema „construcţiei” lingvistice şi culturale din RASSM,
ei au rămas loiali şi devotaţi „patriei socialismului”. În pofida acestui fapt, şi unii şi
alţii au avut parte de acelaşi sfârşit tragic şi sângeros.
34
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Î

n anii 1920, în Finlanda pericolul sovietic era perceput ca iminent. După
războiul civil, câteva mii de finlandezi emigraseră în Rusia sovietică, unde
erau recrutaţi în rândurile Armatei Roşii. Mai mult de 1500 de finlandezi au fost
instruiţi militar pentru a participa la revoluţia preconizată în Finlanda1.
În octombrie 1921, a început o răscoala în Karelia răsăriteană (sovietică),
îndreptată împotriva autorităţilor sovietice. Rebelii s-au adresat după asistenţă Finlandei, Estoniei şi Poloniei. Guvernul finlandez nu s-a amestecat direct în conflict,
ci a permis, în noiembrie, unei forţe de 500 de oameni să treacă frontiera. Forţele
finlandeze s-au alăturat la Uhtua forţelor de guerilă localnice, care numărau 3 000
de oameni. Rusia Sovietică a blamat Finlanda pentru tulburările din Karelia Răsă
riteană. La rândul său, Finlanda a afirmat că tulburările au început tocmai din cauza
eşecului Rusiei de a asigura autoguvernarea acestei regiuni, în conformitate cu prevederile Tratatului de la Tartu2.
În februarie 1922, în partea de nord a început intervenţia militară în Finlanda
de pe teritoriul sovietic, organizată de finlandezii care locuiau în Rusia. În timpul
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răscoalei din Karelia răsăriteană, guvernul sovietic i-a remis Finlandei un ultimatum3. În această situaţie, Guvernul Finlandei acţiona în două direcţii. Pe de o parte,
a solicitat Societăţii Naţiunilor să medieze conflictul. Pe de altă parte, căuta sprijin
din partea Ţărilor Baltice şi a Poloniei. Moscova, care nu recunoştea dreptul răsculaţilor să participe la negocieri şi trata Societatea Naţiunilor ca pe „un instrument al
imperialiştilor”, a respins propunerea ca Societatea Naţiunilor să medieze conflictul
dintre kareli şi Rusia. Încercările ulterioare de a discuta în cadrul instituţiilor internaţionale politica sovietică privind Karelia răsăriteană nu au avut succes4.
Moscova îşi construia politica în raport cu Finlanda, luând în calcul poziţia pe care ar fi ocupat-o conducerea finlandeză faţă de alte ţări occidentale, mai
ales faţă de Germania, Marea Britanie, statele scandinave şi cele baltice, dar şi
de Polonia. În anii 1920 contactele Finlandei cu Occidentul nu provocau nelinişte
semnificativă la Moscova. Conform concluziei Statului-Major Central al Armatei
Roşii, „politicienii finlandezi, după toate probabilităţile, doreau să evite războiul
cu URSS şi să se abţină de la orice „combinaţie antisovietică”5. Cu toate acestea,
relaţiile dintre cele două ţări rămâneau în stare de stagnare. În toamna anului 1928,
S. Alexandrovski, trimisul plenipotenţiar al Uniunii Sovietice la Helsinki, menţiona
că „relaţiile cu Finlanda bat pasul pe loc”6. Chiar dacă cercurile diplomatice de la
Moscova apreciau această etapă, în evoluţia relaţiilor sovieto-finlandeze, ca „stagnare”, între cele două ţări nu existau, ca în anii 1918-1922, conflicte. I.M. Maiski,
recent trimis plenipotenţiar la Helsinki, menţiona că, la finele deceniului al treilea,
între cele două ţări se afirmase un anumit gen de relaţii. Cu toate acestea, contactele
dintre ele încă nu erau stabile. Finlanda încă era percepută în Uniunea Sovietică
drept contrarevoluţionară („albă”). Nu erau uitaţi nici „finlandezii albi”7.
Până la mijlocul anilor 1930, politica externă a Finlandei era foarte precaută
în ceea ce priveşte alegerea orientării. Această stare se va încheia când Finlanda, ca
şi Ţările Baltice şi Polonia, va semna cu URSS un pact de neagresiune.
Pactul sovieto-finlandez de neagresiune a fost semnat la 21 ianuarie 1932, la
Helsinki, de către trimisul plenipotenţiar Ivan Maiski, din partea URSS, şi Aarno
Yrjo Koskinen, ministrul de externe al Finlandei8. În preambulul său, documentul
vorbea de interesul celor două părţi de a întreţine relaţii prieteneşti şi de bună vecinătate, facându-se menţiune şi la principiile pactului Briand-Kellogg. Între altele,
Документы внешней политики СССР. Москва 1960, Том IV, c. 558-561. (În continuare: ДВП)
4
Т. Вихавайнен, Внешняя политика Финляндии, http://www.nnre.ru/istorija/zimnjaja_
voina_1939_1940_politicheskaja_istorija/p4.php#metkadoc7
5
В.Н. Барышников, Эволюция отношений СССР с Финляндией в предвоенный период,
http://aleksandr-kommari.narod.ru/talvisota_1.htm
6
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7
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Finlanda a acceptat un articol care obliga cele două state să-şi proclame neutralitatea în situaţia în care una dintre părţi ar fi fost atacată de o terţă putere9. Dacă însă
una dintre părţile contractante ar fi atacat o terţă putere, cealaltă parte contractantă
avea dreptul să denunţe tratatul fără vreo notificare anterioară (art. 2). Cele două
state îşi garantau reciproc inviolabilitatea frontierelor stabilite prin Tratatul de la
Tartu, din 14 octombrie 1920, şi se angajau să se abţină de la orice act de agresiune unul împotriva celuilalt, (art. l) să nu participe la vreun tratat, înţelegere sau
convenţie ostile celeilalte părţi contractante (art. 3). Conflictele ce se puteau naşte
între cele două părţi urmau a fi soluţionate în spirit de conciliere, acestea urmând a
fi supuse unei proceduri de conciliere stipulate în cadrul tratatului, dacă nu puteau
fi rezolvate prin mijloace diplomatice obişnuite (art. 5).
Îmbunătăţirea relaţiilor Finlandei cu Uniunea Sovietică a permis comandamentului Armatei Roşii să revizuiască percepţia privind perspectivele acţiunilor în
eventualitatea apariţiei pericolului de război în zona de nord-vest a URSS. În directiva şefului Marelui Stat-Major al Armatei Roşii, din 7 februarie 1932, ce sublinia
necesitatea luării în considerare a „posibilei neutralităţi a Finlandei”, iar trupele
sovietice aveau sarcina „să apere regiunea Leningrad”. În acest context, Finlanda
era percepută ca un teatru secundar de operaţii militare10.
Tensiunile nu au încetat însă cu totul deoarece Uniunea Sovietică devenise suspicioasă în ceea ce priveşte naţionalismul comuniştilor finlandezi. În august
1934, în Karelia sovietică a început o campanie îndreptată împotriva „naţionaliştilor finlandezi”, continuată cu şi mai mare intensitate un an mai târziu, prin acuzaţiile de conspiraţie şi spionaj în favoarea Marelui Stat-Majlor finlandez. Şeful
executivului, Eduard Gylling, şi cel de partid, Kustaa Rovio, au fost arestaşi şi, mai
târziu, eliminaţi.
Pe de altă parte, venirea lui Hitler la putere în Germania şi politica sa vădit
antisovietică a modificat atitudinea URSS faţă de ţările limitrofe, având în vedere
perspectiva relaţiilor acestora cu Germania. Cu toate acestea, tratatul de neagresiune între Uniunea Sovietică şi Finlanda a fost prelungit pentru încă 10 ani. Protocolul privind acest subiect a fost semnat la Moscova, la 7 aprilie 1934, de către
M.  Litvinov şi Y. Keskonen11.
Odată cu primirea URSS în Societatea Naţiunilor, în 1934, relaţiile dintre
Finlanda şi Uniunea Sovietică au suferit o anumită încordare. Moscova era îngrijorată că în noile condiţii Finlanda va insista asupra respectării Tratatului de la Tartu
privind Karelia răsăriteană. Evenimentele ulterioare s-au derulat tocmai în acest
sens. În 1934, Finlanda a cerut public ca instituţiile internaţionale să examineze
chestiunile care, conform Tratatului de la Tartu, trebuiau să fie soluţionate. Uniunea
Sovietică a respins propunerea. La 25 septembrie 1934, comisarul adjunct al
Ibidem.
В.Н. Барышников, Эволюция отношений СССР с Финляндией в предвоенный период,
http://aleksandr-kommari.narod.ru/talvisota_1.htm
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afacerilor externe al URSS, V. S. Stomoniakov, i-a declarat lui Aarno Yrjo Koskinen, ambasadorul Finlandei în Uniunea Sovietică, că „de-a lungul ultimilor nouă
ani, perioadă în care eu am fost responsabil de relaţiile între U.R.S.S. şi Finlanda,
situaţia actuală este cea mai complicată”12. Aducerea, în Societatea Naţiunilor, a
chestiunii privind Karelia răsăriteană era interpretată de Moscova ca pretenţie teritorială faţă de Uniunea Sovietică13. În acest caz, Kremlinul ar fi fost capabil să
recurgă la presiuni militare pentru a evita discuţiile în jurul acestei chestiuni14.
În anii următori, Moscova a fost bănuitoare la fiecare semn care ar fi putut sugera
o cooperare între Germania şi Finlanda. O atenţie specială s-a acordat contactelor
militare, ca, de pildă, vizitelor lui Carl Mannerheim în Germania, în timpul cărora
mareşalul s-a întâlnit cu ministrul german al Aviaţiei, Hermann Goring. Ruşii se
aşteptau ca, în eventualitatea unui război, germanii să instaleze baze în insulele Aland,
să ocupe porturile finlandeze şi estoniene şi, după blocarea flotei sovietice în Marea
Baltică, să transporte trupe pe teritoriul Finlandei. Astfel, luarea în discuţia politică
internă de la Helsinki a chestiunii refortificării Alandului a fost imediat etichetată de
Karl Radek, în gazeta „Izvestia”, ca fiind o pregătire privind transformarea acestora
într-o bază navală şi aeronautică germană pentru un război împotriva URSS.15
Şi în anii următori, Moscova era îngrijorată de perspectiva colaborării finlandezilor cu Germania. Din această cauză, în 1935, comandamentul militar sovietic
şi-a modificat atitudinea faţă de Finlanda. În acest context directiva comisarului
apărării al URSS prevedea că adversarii probabili erau Germania, Polonia, Finlanda şi Japonia16. În consecinţă, în anii 1935-1936, în procesul întocmirii planului
operativ de perspectivă, erau puse sarcini concrete care prevedeau „lichidarea, în
caz de război, a unităţilor finlandeze pe direcţiile Istmul Karel, Karelia şi dincolo
de Cercul Polar, luând în calcul probabilitatea transferării operaţiilor militare pe
teritoriul Finlandei”17.
O schimbare importantă în relaţiile dintre cele două state a survenit odată cu
numirea lui Rudolf Holsti în fruntea diplomaţiei finlandeze. În februarie 1937, Holsti
a întreprins o vizită oficială la Moscova în scopul înlăturării suspiciunilor sovietice
asupra intenţiilor finlandeze. Holsti a explicat gazdelor sale că Finlanda nu dorea să
devină loc de bătălie între marile puteri. Holsti s-a întâlnit cu comisarul K. Voroşilov
şi cu şeful Marelui Stat-Major, A.I. Egorov, care au adus în discuţie posibilitatea ca
Внешняя политика Финляндии/Зимняя война 1939-1940. http://www.nnre.ru/istorija/
zimnjja_voina_1939_1940_politicheskaja_istorija/p4.php
13
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un stat terţ să folosească teritoriul finlandez pentru a lansa un atac împotriva Uniunii
Sovietice. Holsti a dat asigurări că Finlanda va considera orice invazie a teritoriului
său drept un act ostil. Vizita a fost urmată de o perioadă de încălzire a relaţiilor, întărită de alegerea lui Kallio ca preşedinte. Însă, în ciuda calităţilor şi meritelor sale de
netăgăduit, Holsti nu a fost menţinut în fruntea diplomaţiei finlandeze mai mult de un
an şi o lună, iar demisia sa a fost însoţită de o indiferenţă generală18.
Ulterior, relaţiile cu Moscova s-au răcit din nou şi au reînceput atacurile în
presă. În Uniunea Sovietică fusese declanşat marele val de teroare care, între altele,
a eliminat ultimele urme ale drepturilor naţionale ale populaţiei din Karelia răsăriteană. Folosirea limbii finlandeze a fost interzisă19.
În a doua jumătate a anilor 1930, ca urmare a acutizării contradicţiilor dintre
marile puteri şi din cauza slăbiciunii evidente a Societăţii Naţiunilor, activităţile autorităţilor finlandeze erau focalizate asupra consolidării capacităţii de apărare a ţării
şi, în politica externă, spre realizarea sistemului comun de securitate nordică. Deşi
în cercurile influente din parlamentul ţării şi din partide existau multe persoane
ostile orientării scandinave a Finlandei, Camera parlamentului a adoptat, cu unanimitate de voturi, declaraţia primului-ministru T. Kivimaki cu privire la obiectivele
guvernului finlandez în domeniul politicii externe. „Apreciem că printre vecinii
noştri, spunea premierul finlandez, Scandinavia20, îndeosebi Suedia, este cel mai
puţin expusă de a fi antrenată într-un război sau în alte complicaţii internaţionale.
De aceea, ea are cele mai bune şanse să-şi conserve neutralitatea. Aşa cum şi Finlanda are interesul de a-şi salva neutralitatea, este firesc ca ea să se orienteze, în primul rând, spre Suedia, de care este legată, mai mult decât de oricare altă ţară, prin
conexiuni geografice, istorice, de politică naţională, de cultură şi de concepţii”21.
În ceea ce priveşte atitudinea guvernului de la Moscova, rarele declaraţii sovietice permiteau cercurilor conducătoare de la Helsinki să conchidă că orientarea
scandinavă a Finlandei în timp de pace nu era contrară intereselor ruseşti, dar că un
război ar putea crea realităţi noi, în cazul în care o mare putere ar ataca U.R.S.S., prin
Finlanda, fără consimţământul acesteia sau al celorlalte ţări nordice. Guvernul sovietic lăsa să se înţeleagă că nu acorda nici o importanţă apărării neutralităţii nordice şi
orientarea scandinava a Finlandei îi era indiferentă atâta vreme cât Suedia se abţinea
să-şi fixeze atitudinea oficială şi să-şi întărească eficient apărarea naţională22.
В.Н. Барышников, Эволюция отношений СССР с Финляндией в предвоенный период,
http://aleksandr-kommari.narod.ru/talvisota_1.htm
19
T. Вихавайнен, Внешняя политика Финляндии, http://www.nnre.ru/istorija/zimnjaja_
voina_1939_1940_politicheskaja_istorija/p4.php
20
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de sânge germanic: Suedia, Norvegia şi Danemarca. În unele contexte Scandinavia poate
să mai însemne: Suedia, Norvegia şi Finlanda.
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Tensiunile dintre marile puteri au declanşat primele consecinţe directe asupra relaţiilor dintre Finlanda şi Uniunea Sovietică. Imediat după Anschluss23, raporturile sovieto-finlandeze intrau într-o nouă fază. Uniunea Sovietică începe negocieri cu Finlanda. La 14 aprilie 1938, Boris Iarţev, secretarul al doilea al ambasadei
sovietice la Helsinki, i-a solicitat lui Rudolf Holsti, ministrul afacerilor externe al
Finlandei, o întrevedere. Cu toate că B. Iarţev era un diplomat de rang relativ inferior, ministrul finlandez l-a primit în aceeaşi zi. Diplomatul sovietic i-a comunicat
şefului diplomaţiei finlandeze că avea depline puteri de la guvernul său să negocieze un acord între Finlanda şi Uniunea Sovietică. „URSS, declara B. Iarţev, doreşte
să respecte independenţa şi integritatea teritorială a Finlandei, însă în Uniunea Sovietică există convingerea că Germania elaborează proiecte de atac asupra URSS,
care prevăd debarcarea de trupe în Finlanda şi deplasarea acestora spre Leningrad.
Care este atitudinea Finlandei faţă de atare acţiuni?” – se interesa reprezentantul sovietic24. „În cazul în care Germaniei i se va permite utilizarea teritoriului finlandez
pentru a ataca Uniunea Sovietică, afirma B. Iarţev , aceasta nu va ezita şi va scoate
trupele sale care vor avansa atât de departe spre vest, cât va avea posibilitate, şi Finlanda se va transforma în teatru de război. Dacă Finlanda, dimpotrivă, se va opune
debarcării trupelor germane, URSS îi va oferi tot ajutorul militar şi economic şi se
va angaja ca, la sfârşitul războiului, să-şi retragă trupele”25. B. Iarţev menţiona că
guvernul sovietic cunoştea intenţiile elementelor profasciste din Finlanda privind
uzurparea puterii şi formarea unui nou guvern care să susţină proiectele Germaniei. Guvernul sovietic dorea să obţină garanţii că Finlanda nu va sprijini Germania
într-un război împotriva URSS.26 Fiind întrebat ce ar reprezenta aceste garanţii,
diplomatul sovietic a răspuns că conţinutul garanţiilor va fi cunoscut în cadrul negocierilor ulterioare dintre cele două guverne27. La sfârşitul convorbirii, B. Iarţev a
menţionat că această chestiune să se discute numai cu el28.
Convorbirile cu B. Iarţev au continuat de-a lungul primăverii şi vara. Diplomatul sovietic s-a întâlnit şi cu A. Kaiander, prim-ministrul Finlandei, şi cu B. Tanner,
ministrul finlandez de finanţe. Iniţial, partea sovietică nu prezenta propuneri concrete.
Cu toate acestea, la 11 august 1938, partea finlandeză i-a remis diplomatului rus un
Anschluss (în ortografia vremii Anschluß, în germană: anexare, conexiune sau uniune po
litică), cunoscută şi ca Anschluss Österreichs, a fost anexarea Austriei la Marea Germanie
de către regimul nazist. Evenimentul, petrecut pe data de 12 martie 1938, a însemnat culminarea unei dorinţe de veacuri, acea de a uni populaţiile germane şi austriece într-o singură
naţiune. Evenimentul din 1938 a fost legiferat de Germania fără a ţine seama de populaţia Austriei. Mai devreme, Germania hitleristă, furnizase sprijin pentru Partidul NaţionalSocialist Austriac, pentru ca acesta să crească puterea liderului austro-fascist al Austriei.
24
Tanner Viaine, Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Союза
и Финляндии, 1939-1940, Moсква, Цeнтрополиграф, 2003, с. 4.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
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proiect de tratat între Finlanda şi Uniunea Sovietică: „Guvernul Finlandei, rămânând
ataşat neutralităţii ţărilor nordice, nu va permite încălcarea integrităţii teritoriale a
Finlandei şi nu va accepta ca vreo ţară străină să folosească teritoriul Finlandei în scopul atacării Uniunii Sovietice. Guvernul sovietic, la rândul său, se obligă să respecte
integritatea teritorială a Finlandei, în orice parte a ei, nu se opune ca Finlanda, încă în
timp de pace, să întreprindă pe insulele Aland măsuri care să asigure integritatea teritorială a Finlandei şi neutralitatea cea mai deplină a arhipelagului Aland”29. În felul
acesta, guvernul Finlandei dorea să obţină acordul Uniunii Sovietice pentru lucrări în
vederea asigurării neutralităţii arhipelagului Aland30.
Răspunsul sovietic nu s-a lăsat aşteptat. La 16 august 1938, B. Iarţev, în
memorandumul remis ministrului finlandez B. Tanner, afirma că în cazul în care
Finlanda nu înţelege necesitatea semnării unei convenţii militare secrete, URSS
va accepta un text în care Finlanda se va angaja să respingă atacul Germaniei şi
va declara că este dispusă să accepte ajutor militar din partea Uniunii Sovietice.
URSS va consimţi reînarmarea arhipelagului Aland dacă ea însăşi va participa la
această lucrare şi va monitoriza lucrările de fortificare. URSS mai dorea să obţină
acordul Finlandei pentru a construi o bază militară aeriană şi navală fortificată pe
insula finlandeză Suursaari. În aceste condiţii, Uniunea Sovietică era dispusă să
garanteze integritatea teritorială a Finlandei şi să semneze cu ea un tratat de comerţ
avantajos31. Deoarece negocierile se desfăşurau într-un regim secret, nici Consiliul
Apărării Finlandei, nici Carl Mannerheim, preşedintele acestui consiliu, nu erau
informaţi cu privire la propunerile sovietice32.
La 28 august, B. Iarţev a primit răspunsul părţii finlandeze în care guvernul
de la Helsinki arăta că acceptarea propunerilor U.R.S.S. va implica încălcarea suveranităţii Finlandei şi va fi contrară politicii de neutralitate a ţărilor scandinave33.
Carl Gustav Mannerheim, op. cit., p. 156.
Insulele Aland sunt situate la intrarea în Golful Botnic, centrate gravitaţional la aproximativ
40 de km de coasta Suediei, şi la 25 de km faţă de coasta Finlandei. Este vorba de fapt de un
întreg arhipelag, egal depărtat de Stockholm şi de Turku, dar întins pe aproape o treime din
această distanţă, ocupând mai tot accesul în Golful Botnic. Până în 1809, insulele Aland, ca şi
toată Finlanda, erau parte a Suediei. După războiul ruso-suedez din anii 1808-1809, conform
Tratatului de pace de la Fridrihshram, semnat la 5 septembrie 1909, arhipelagul a fost anexat
de Rusia. După proclamarea independenţei Finlandei, în decembrie 1917, între Suedia şi
Finlanda începe o confruntare diplomatică acută privind apartenenţa arhipelagului Aland.
La 24 iunie 1921 Consiliul Societăţii Naţiunilor a recunoscut suveranitatea Finlandei asupra
arhipelagului. La 20 octombrie 1921, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Letonia,
Polonia, Finlanda, Franţa, Suedia şi Estonia au semnat la Geneva Convenţia privind demilitarizarea şi neutralizarea insulelor Aland, documentul intrând în vigoare la 6 aprilie 1922. La
13 noiembrie 1921, Guvernul RSFSR a trimis guvernelor ţărilor semnatare ale Convenţiei de
la Geneva o notă în care aprecia acest document ca „inexistent pentru Rusia”.
31
Carl Gustav Manerheim, op. cit., p. 157
32
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Prin urmare, poziţia Finlandei a fost una negativă. Totuşi, Holsti intenţiona să discute
chestiunea arhipelagului Aland cu Maxim Litvinov la Geneva, la sesiunea Societăţii
Naţiunilor, dar a constatat surprins că şeful diplomaţiei sovietice nu cunoştea nimic
despre misiunea lui B. Iarţev34. Era clar că Uniunea Sovietică juca la două capete.
Cu toate acestea, la începutul lunii octombrie 1938, URSS a propus o nouă
versiune de tratat privind insula Suursaari: dacă Finlanda nu acceptă ca fortificaţiile
pe insulă să fie construite de partea sovietică, acestea rămâneau în sarcina finlandezilor, dar proiectarea lucrărilor trebuia realizată în colaborare cu reprezentanţii
Uniunii Sovietice. Pe de altă parte, dacă Finlanda nu-şi putea asuma apărarea insulei, sovieticii erau dispuşi s-o ia asupra sa35.
Finlandezii au respins şi această propunere, motivând că guvernul lor va soluţiona independent problema apărării insulei Suursaari, promiţând însă reconsiderarea chestiunii fortificării arhipelagului Aland. De fapt, negocierile au eşuat din
cauza problemei Suursaari.
Negocierile sovieto-finlandeze se derulau pe fondalul tensionării situaţiei
generale în Europa. La Munchen, regiunea sudetă i-a fost dată Germaniei36. Pe de
altă parte, creşterea rapidă a puterii Germaniei şi atitudinea foarte reticentă a Marii
Britanii şi a Franţei faţă de Kremlin, măreau izolarea politică a URSS şi neîncrederea acesteia faţă de Finlanda.
La începutul lunii decembrie 1938, la Moscova, cu prilejul deschiderii Casei
guvernului Finlandei, a sosit o delegaţie finlandeză care nu a fost primită de M.
Litvinov, cum era de aşteptat, ci de A. Mikoian, comisar al comerţului extern sovietic. Finlandezii aveau să afle că M. Litvinov nici nu era informat despre această
întâlnire. Şeful diplomaţiei sovietice era deja pe calea de a fi înlăturat, dar aceasta
se va produce mai târziu. Convorbirea cu A. Mikoian s-a încheiat fără rezultate.
Finlandezii insistau asupra relaţiilor comerciale şi a problemei arhipelagului Aland,
în timp ce A. Mikoian nuanţa chestiunea insulei Suursaari şi a colaborării militare37.
Începutul anului 1939 prevestea probleme complicate. Situaţia ţărilor nordice devenea tot mai incertă. În acest context, negocierile între Finlanda şi Suedia
s-au finalizat cu un acord de principiu privind politica defensivă a statelor nordice.
În ianuarie 1939, în urma negocierilor dintre cele două părţi, s-a ajuns la acordul preliminar „Planul Stockholm”, conform căruia apărarea arhipelagului Aland
cuprindea câteva componente: construirea poziţiilor pentru artileria de coastă în
insulele din sud, introducerea serviciului militar obligatoriu pentru locuitorii arhipelagului, asigurarea apărării antiaeriene a insulelor centrale ş.a.38 Fortificarea
Ibidem.
A se vedea: Carl Gustav Mannerheim, op. cit., p. 157.
36
A se vedea: Ion Şişanu, Dărâmarea sistemului de la Versailles şi începutul celui de-al
doilea război mondial. În Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din
Cahul, 2009, nr. 1.
37
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şi apărarea arhipelagului Aland era percepută şi ca o măsură ce crea posibilitatea
blocării Golfului Botnic, operaţie care ar fi permis celor două ţări eliberarea unor
forţe importante pentru alte misiuni.
Pentru aprobarea „Planului Stockholm” au fost necesare negocieri cu semnatarii Convenţiei Aland39, care nu intenţionau să susţină planul. La insistenţa Suediei,
chestiunea trebuia tratată şi cu Uniunea Sovietică, care nu era parte a acestei înţelegeri. În eventualitatea finalizării pozitive a negocierilor, problema urma să fie dezbătută în cadrul Societăţii Naţiunilor. La sfârşitul lunii ianuarie 1939, toate ţările, inclusiv Germania, au acceptat opiniile expuse pe marginea planului. Uniunea Sovietică,
însă, l-a respins pe motiv că arhipelagul Aland, remilitarizat, putea fi utilizat de o ţară
terţă. Pe de altă parte, URSS, în funcţie de acceptarea de către Finlanda a propunerilor
înaintate de partea sovietică în 1938, urma să formuleze o viziune aparte.
La 5 martie 1939, Maxim Litvinov, şeful diplomaţiei sovietice, l-a invitat la
Kremlin pe ambasadorul finlandez la Moscova, Aarno Yrjo Koskinen, şi i-a declarat că în raporturile sovieto-finlandeze erau două chestiuni importante care necesitau soluţionarea. Era vorba de relaţiile economice şi de arhipelagul Aland. În opinia
lui V. Molotov, pentru soluţionarea pozitivă a acestor probleme era necesară crearea
unei atmosfere de încredere şi amiciţie. Această stare, era convins demnitarul sovietic, putea fi obţinută prin acceptarea de către guvernul Finlandei a propunerilor
sovietice. În Golful Finlandez erau câteva insule mici care, în opinia lui M. Litvinov, nu prezentau mare valoare pentru Guvernul finlandez şi, de aceea, nici nu erau
utilizate. Era vorba de insulele Suursaari, Lavansaari, Seiscaar şi cele două insule
Tintiarsaari. URSS le solicita în arendă, pentru o perioadă de 30 de ani, dorind să
le folosească pentru monitorizarea căilor de acces către Leningrad. V. Molotov şi-a
încheiat declaraţia, nuanţând că acceptul Guvernului finlandez va influenţa favorabil negocierile comerciale, demarate în ziua precedentă40.
Convenţia a fost semnată la 20 octombrie 1921 la Geneva. Insulele Aland sunt situate la
intrarea în Golful Botnic, centrate gravitaţional la aproximativ 40 de km de coasta Suediei,
şi la 25 de km faţă de coasta Finlandei. Este vorba de fapt de un întreg arhipelag, egal depărtat de Stockholm şi de Turku, dar întins pe aproape o treime din această distanţă, ocupând
mai tot accesul în Golful Botnic. Până în 1809, insulele Aland, ca şi toată Finlanda, erau
parte a Suediei. După războiul ruso-suedez din anii 1908-1909, conform Tratatului de pace
de la Fridrihshram, semnat la 5 septembrie 1909, arhipelagul a fost anexat de Rusia. După
proclamarea independenţei Finlandei, în decembrie 1917, între Suedia şi Finlanda începe
o confruntare diplomatică acută privind apartenenţa arhipelagului Aland. La 24 iunie 1921
Consiliul Societăţii Naţiunilor a recunoscut suveranitatea Finlandei asupra arhipelagului.
La 20 octombrie 1921, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Letonia, Polonia,
Finlanda, Franţa, Suedia şi Estonia au semnat la Geneva Convenţia privind demilitarizarea
şi neutralizarea insulelor Aland, documentul intrând în vigoare la 6 aprilie 1922. La 13  noiembrie 1921, Guvernul RSFSR a trimis guvernelor ţărilor semnatare a Convenţiei de la
Geneva o notă în care aprecia acest document ca „inexistent pentru Rusia”.
40
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Şi de această dată solicitările sovietice au fost refuzate. La 8 martie Aarno
Yrjo Koskinen i-a transmis lui M. Litvinov răspunsul în care se afirma că „guvernul
finlandez nu poate examina propunerea privind arendarea teritoriului finlandez, a
cărui integritate a fost recunoscută de URSS prin Tratatul de pace de la Tartu. La
insistenţa URSS, insulele au fost neutralizate şi au rămas până în prezent fără orice
mijloace de apărare. Chiar şi discuţia pe această temă trebuie calificată ca incompatibilă cu politica neutralităţii, promovată de guvernul Finlandei”41. V. Molotov a
fost rugat să nu facă publică discutarea acestui subiect, deoarece „ar putea incita
puternic starea de spirit în Finlanda”42. Cât priveşte arhipelagul Aland, ambasadorul
finlandez a afirmat că guvernul ţării sale se obliga să apere insulele şi această promisiune va trebui să fie o garanţie suficientă pentru URSS.43.
V. Litvinov a replicat, spunând că speră că acest răspuns nu era ultimul cuvânt al guvernului finlandez şi că acesta va fi în măsură să-şi revizuiască atitudinea
faţă de propunerile sovietice. Comisarul sovietic i-a promis diplomatului finlandez
că partea sovietică va păstra propunerile sale în taină, cu menţiunea că guvernul
sovietic ar fi dispus să plătească o compensaţie pentru arendarea insulelor. M. Litvinov a declarat că „negocierile ar putea fi continuate sub aspectul schimbului de teritorii”, propunând o parte din teritoriul sovietic de-a lungul frontierei în Karelia44.
În acest context, ignorând procedurile diplomatice, Kremlinul hotărâse să-l
trimită la Helsinki, pentru negocieri neoficiale, pe B. Ştein, ambasadorul sovietic în
Italia, fost ambasador în Finlanda. La 11 martie, acesta se întâlneşte cu E. Erkko,
ministrul afacerilor externe al Finlandei. Emisarul sovietic a lansat în discuţie chestiunea arendării insulelor sau schimbul acestora pe un teritoriu sovietic de lângă
frontiera cu Finlanda. Ministrul finlandez a răspuns că „în conformitate cu Constituţia, guvernul nu are dreptul să vină în Seim cu probleme privind cedarea nici a
celei mai mici părţi a teritoriului Finlandei”45. În răspunsul său, B. Ştein preciza că
constituţia finlandeză interzicea cedarea obişnuită a teritoriului, dar nu interzicea
schimbul de teritorii echivalente sau arendarea teritoriului pe termen lung. La replica lui Erkko că şi Germania ar putea cere asemenea cedări din partea guvernului
Finlandei, diplomatul sovietic a răspuns că „acest schimb nu priveşte pe nimeni, în
afară de cele două părţi, şi nu implică niciun drept în favoarea unei terţe părţi”46. La
finalul întâlnirii, Ştein a preferat ca aceste convorbiri să rămână secrete.
La 13 martie, B. Ştein s-a întâlnit cu B. Tanner, ministrul finlandez al finanţelor, iar la 17 martie – din nou cu Erkko. B. Tanner l-a informat pe B. Ştein
că nu toţi membrii guvernului finlandez cunoşteau revendicările URSS faţă de
Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы в двух томах, Moсква, МИД
СССР, 1990, док. 174.
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Finlanda. Doar cinci membri ai cabinetului de miniştri erau la curent cu negocierile sovieto-finlandeze. Aceştia erau: primul-ministru al Finlandei A. Cajander,
ministrul afacerilor externe E. Erkko, ministrul finanţelor B. Tanner, ministrul
apărării Niukkane şi ministrul învăţământului Hannula, adică reprezentanţii celor
trei partide de coaliţie de la guvernare. Ministrul finlandez al finanţelor a confirmat motivele din care guvernul său refuza să accepte pretenţiile sovietice. Erau
aceleaşi pe care le enunţase E. Erkko. La rândul său, B. Ştein a argumentat detaliat revendicările URSS, care se reduceau la următoarele: 1) schimbul de teritorii
sau arenda teritoriilor ce ţineau în totalitate de competenţa guvernului finlandez
şi nu atingeau sub nicio formă neutralitatea Finlandei; 2) afacerile de genul acesta
nu puteau constitui, în niciun caz, un precedent care să motiveze o parte terţă să
revendice ceva similar; 3) recompensa teritorială de-a lungul graniţei din Karelia,
propusă de sovietici, făcea această tranzacţie, pentru guvernul finlandez, deosebit
de avantajoasă, deoarece în locul insulelor pustii, Finlanda ar fi primit un teritoriu
acoperit cu păduri; 4) în cazul în care se va pune problema transferului de populaţie de pe insule (câteva sute de familii), sovieticii ar fi acordat ajutorul financiar
necesar în acest scop; 5) acceptând această tranzacţie, guvernul Finlandei va demonstra partidelor de dreapta că, promovând o politică de pace şi bună vecinătate, pot fi obţinute avantaje reale din partea URSS, ceea ce guvernele de dreapta
ale Finlandei nu au putut obţine niciodată, promovând politica lor stridentă antisovietică; 6) acceptând propunerile sovietice, guvernul finlandez ar contribui la
crearea stării de încredere reciprocă, necesară atât la soluţionarea problemei arhipelagului Aland, cât şi la finalizarea cu succes a negocierilor comerciale; 7) dacă
guvernul Finlandei va accepta propunerea sovietică, el va putea conta nu numai
pe satisfacerea cererii privind exportul ţării sale, înaintată de delegaţia finlandeză,
ci şi pe alte proiecte comerciale benefice47.
B. Tanner a remarcat în răspunsul său că a aflat multe detalii interesante, dar
că nu trebuia confundată chestiunea acordului comercial cu problemele politice48.
Diplomatul rus a fost informat că propunerile sale au fost transmise în Consiliul
Apărării, lui C. Mannerheim, pentru a fi examinate în vederea unui aviz definitiv.
Această rundă a tratativelor s-a încheiat la 24 martie 1939. La întâlnirea între
B. Ştein şi E. Erkko, ministrul finlandez l-a informat pe reprezentantul sovietic că
„guvernul său este pregătit să ofere garanţii scrise guvernului sovietic că va apăra teritoriul Finlandei împotriva oricărei agresiuni şi nu va încheia niciun acord care să încalce neutralitatea Finlandei”49. E. Erkko a declarat că Finlanda ar putea să transmită
Uniunii Sovietice insulele Eiscaari şi Lavansaari în schimbul unor compensaţii care
să îndreptăţească aceste tranzacţii în faţa opiniei publice interne şi a celei internaţionale. Ministrul finlandez i-a sugerat lui B. Ştein că guvernul său era dispus să discute
şi chestiunea privind fortificarea acestor insule cu eforturi comune.
Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы в двух томах, Moсква, МИД СССР,
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În aceeaşi zi, B. Ştein l-a informat pe M. Litvinov despre rezultatele primei
părţi a tratativelor, arătând că finlandezii condiţionau transmiterea celor două insule
Uniunii Sovietice de semnarea cu URSS a unui acord comercial avantajos, de posibilitatea susţinerii sovietice în cadrul Societăţii Naţiunilor, a solicitării Finlandei privind remilitarizarea arhipelagului Aland ş.a. Considerând că în felul acesta guvernul
Finlandei dorea ameliorarea relaţiilor cu URSS, B. Ştein îi sugera lui M. Litvnov să
susţină, prin cedări nesemnificative, interesul delegaţiei comerciale finlandeze50.
Până la urmă, conducerea finlandeză l-a informat, am arătat mai înainte, şi
pe C. Mannerheim despre negocierile cu sovieticii. Generalul finlandez considera
că, într-un fel sau altul, propunerea URSS trebuia acceptată. „Eu am arătat, spunea
C. Mannerheim despre convorbirea sa cu primul ministru Kaiander, că insulele nu
aveau nicio utilitate pentru Finlanda deoarece erau neutralizate, iar noi nu dispuneam de mijloacele necesare pentru apărarea lor. Nu va suferi nici prestigiul Finlandei dacă noi vom accepta un schimb. Pentru ruşi însă, aceste insule, care blocau
accesul către bazele lor navale, aveau o importanţă colosală, de aceea trebuia să
folosim avantajele de care dispuneam”51.
Spre sfârşitul tratativelor, B. Ştein a propus părţii finlandeze să deplaseze
graniţa de pe istmul Kareliei spre vest, mai departe de oraşul Leningrad. În schimb,
se propunea un teritoriu din Karelia mai mare decât acel pe care îl solicita Uniunea
Sovietică. Partea sovietică promitea şi compensaţii pentru strămutarea populaţiei.
E. Erkko nu a acceptat schimbul. Problema era că pe istmul Kareliei exista o
infrastructură relativ dezvoltată: căi ferate, şosele, clădiri, depozite şi alte edificii.
Teritoriul care era propus de U.R.S.S., pentru a fi transmis Finlandei, constituia un
teren acoperit cu păduri şi mlaştini, neadecvat pentru populare şi uz gospodăresc.
Pe de altă parte, transferarea graniţei pe istmul Kareliei ar fi deschis, erau convinşi
finlandezii, accesul direct al Armatei Roşii spre Helsinki.
C. Mannerheim considera că B. Ştein nu trebuia să se întoarcă la Moscova cu
un răspuns negativ. Dar tocmai aceasta s-a şi întâmplat. La 6 aprilie, el a plecat din
Helsinki cu misiunea eşuată. În felul acesta şi runda a doua a negocierilor sovietofinlandeze s-a încheiat, ca şi prima, fără rezultat. Parlamentul Finlandei nu a fost
informat despre scopul vizitei lui B. Ştein.
Aşadar, negocierile sovieto-finlandeze au durat mai mult de un an. Propunerile avansate de cele două părţi se modificau în detalii, dar rămâneau intacte în
esenţă. URSS insista asupra încheierii, în primul rând, a convenţiei militare. Problemele economice, politice şi comerciale erau percepute ca derivate de la cea militară. Finlanda, la rândul său, dorea semnarea unui acord comercial şi solicita sprijin
politic în ceea ce priveşte consolidarea arhipelagului Aland, refuzând să cedeze din
propriul teritoriu sau să-şi asume obligaţii militare.
Ulterior, guvernele celor două ţări, fără a renunţa la negocieri, se pregăteau de
o eventuală soluţie militară a problemei. Pe ambele părţi ale graniţei se desfăşurau
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pregătiri de război. Uniunea Sovietică pregătea operaţiuni de ofensivă, iar Finlanda  – lucrări de defensivă. La începutul lunii martie 1939, K. E. Voroşilov i-a ordonat
lui K. A. Mereţkov, desemnat recent comandat al Regiunii Militare Leningrad, să
treacă în revistă nivelul pregătirii trupelor „în eventualitatea unui conflict militar cu
Finlanda”52. După investigaţii pe teren, Mereţkov a tras concluzia că obiectivul iniţial
al trupelor finlandeze era ofensiva pe Istmul Kareliei, urmărind să istovească trupele
sovietice, după care să atace oraşul Leningrad53. În contextul acestei aprecieri a situaţiei, era ciudată intenţia părţii sovietice de a căuta soluţii politice ale problemelor. Mai
mult, în aprilie 1939, istmul Kareliei a fost inspectat de Voroşilov. Acesta a ordonat
pregătirea de luptă, elaborarea planului de evacuare a copiilor şi soţiilor efectivului de
comandă, şi construirea adăposturilor pentru situaţia de război54.
Între timp, I. V. Stalin a convocat Consiliul Militar, la care a fost examinat
planul operativ al războiului cu Finlanda, prezentat de B. M. Şapoşnikov, şeful Marelui Stat-Major. Având în vedere starea armatei finlandeze şi a liniei fortificate de-a
lungul graniţei, era prevăzută concentrarea unor forţe masive până la declanşarea
operaţiei. Stalin a rămas mirat când Şapoşnikov a insistat asupra concentrării unui
număr enorm de trupe şi mijloace pentru a forţa o ţară atât de mică să cedeze. De
aceea, K.A. Mereţkov a fost însărcinat să elaboreze un alt plan operativ al operaţiei
militare, contând numai pe trupele şi mijloacele Regiunii Militare Leningrad, adică
pe cele 20 de divizii de infanterie de care dispunea55.
Concomitent cu pregătirile pentru operaţia militară, Uniunea Sovietică a recurs
şi la intimidarea, şantajarea Finlandei. În cuvântarea rostită la sesiunea a VI-a a Sovietului Suprem al Uniunii RSS, din 29 martie 1939, V. Molotov afirma că „Finlanda şi,
mai ales, istmul Kareliei, deja în 1939 este transformată într-un cap de pod, pregătit
pentru state terţe în scopul atacării Uniunii Sovietice, atacării oraşului Leningrad”. M.
I. Semireaga, încercând să înţeleagă care erau statele terţe, invocate de V. Molotov,
consideră că în 1939 nici Germania, nici Marea Britanie sau Franţa nu intenţionau să
folosească „capul de pod” finlandez împotriva URSS. Dovezile aduse de comandamentul trupelor de grăniceri sovietici din regiune demonstrează că în prima jumătatea
a anului 1939 situaţia la graniţa sovieto-finlandeză era, în linii mari, calmă56.
Incertitudinea în relaţiile sovieto-finlandeze a continuat până când negocierile anglo-franco-sovietice de la Moscova au eşuat, fiind semnat pactul sovietogerman de neagresiune şi protocolul adiţional secret. Pactul Molotov-Ribbentrop
va simplifica atitudinea URSS în raporturile sale cu Finlanda.
С.Ф Мерецков, На службе народу. Страницы воспоминаний, Moсква, 1969, с. 177.
Ibidem.
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TRIBUTUL MARTIRIC AL PREOŢILOR BASARABENI
ÎN PRIMUL AN DE PRIGOANĂ ATEISTĂ (1940-1941)
Abstract
The occupation of Bessarabia by the USSR in the summer of 1940 was a landmark for
the beginning of a new era of the history of local Orthodox Church. The Soviet atheistic
state perceived the church and the clergy both as an enemy and as an obstacle on its
way toward gaining absolute control over Bessarabian society. The regime intended to
cleanse the society of all its members considered to be hostile or dangerous. Numerous
priests were arrested, imprisoned and executed, but not all of the killings were perpetrated by the secret police officers. Some of the priests became martyrs of the Orthodox
faith being killed by the pro-Communist activists or dying in harsh conditions of the
exile. The present article analyzes the cases of the Bessarabian martyred Orthodox
Christian priests, who died during the first Soviet occupation of the province under
various circumstances because of the policies promoted by the soviet regime.
Keywords: Orthodox Christian priests, atheism, secret police, Communism, repression,
Bessarabia, Soviet Moldavia, Sovietization

Î

n timpul evacuării administraţiei civile şi militare de pe teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de Nord din 28 iunie 1940 s-a retras peste Prut şi un
număr mare de populaţie civilă. Împreună cu aceştia s-au retras şi 486 de preoţi din
cele trei eparhii basarabene şi 112 preoţi din Mitropolia Bucovinei1. După instaurarea puterii sovietice în Basarabia, statul sovietic a promovat, şi în acest teritoriu o
serie de politici împotriva religiei, prin propaganda ateistă şi alte mijloace. Averile
bisericilor cât şi ale locaşurile de cult au trecut în posesia statului sovietic. Acesta,
prin intermediul instituţiilor fiscale, a supus bisericile la plata unor impozite exagerate, a căror neachitare ducea la închiderea locaşelor sfinte. Preoţii rămaşi în Basarabia erau, de asemenea, supuşi la plata unor impozite exagerat de mari, obligaţi
să îndeplinească munci degradante, erau umiliţi, bătuţi, deportaţi şi chiar omorâţi.
După eliberarea Basarabiei şi revenirea autorităţilor româneşti, s-a constatat
că doar într-o perioadă de un an de ocupaţie sovietică (1940-1941) au fost distruse
* Ioan Lisnic – teolog, dr., preot la parohia „Sf. Ierarh Nicolae”, s. Putineşti, r. Floreşti.
E-mail: prioan.lisnic@yahoo.com
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13 biserici, 27 transformate în cluburi, 48 de preoţi omorâţi sau deportaţi.2 Potrivit
altor date, dintre cei rămaşi în timpul ocupaţiei, au fost executaţi sau deportaţi peste
o sută de preoţi. Numai în localitatea Volintiri, jud. Cetatea Albă, au fost executaţi
de către agenţii NKVD,16 preoţi.3
În urma cercetărilor de identificare a preoţilor basarabeni supuşi represiunilor în perioada respectivă, am identificat până în prezent 94 de preoţi – omorâţi fără
judecată, exterminaţi în închisorile comuniste, sau deportaţi şi pierduţi fără veste.
Cinci dintre aceşti preoţi au revenit la locurile natale, aceştia sunt preoţii: Pimen
Cheianu, Alexandru Daşcheev, Nicolae Gontea, Gheorghe Tudorache şi Antonie
Vustian4. Numărul preoţilor pierduţi fără veste în închisorile comuniste se ridică
la 49, sunt şi 11 preoţi care nu s-au mai întors din surghiun. În rândurile de mai
jos sunt redate biografiile preoţilor basarabeni care în perioada 1940-1941 au fost
arestaţi şi exterminaţi cu sau fără judecată.
Alexandru Baltaga, preot în parohia Călăraşi-sat, jud. Chişinău. S-a născut la 14 aprilie 1861 în familia preotului Ştefan Baltaga, slujitor la Biserica „Sf.
Nicolae” din satul Lozova, jud. Chişinău. A fost botezat la 20 aprilie în biserica
din satul natal de către preotul Vasile Baltaga, având naşi pe Alexandru Camevshi
şi Vichentie Vitovschi din Chişinău5. A învăţat la şcoala parohială din localitate,
apoi la Seminarul Teologic din Chişinău, pe care l-a absolvit în anul 1883. În perioada anilor 1883-1885 activează în calitate de pedagog la Şcoala spirituală din
Chişinău6. A fost hirotonit preot în anul 1886 pe seama Bisericii „Sf. Alexandru
Nevski” din localitatea Călăraşi-sat, jud. Chişinău7, unde a slujit fără întrerupere
timp de 54 ani.
Potrivit celor care l-au cunoscut, părintele Alexandru Baltaga era „plin de
energie, cu mare putere de muncă, minte pătrunzătoare, voinţă neînduplecată, înzestrat cu un deosebit tact, prot. Alexandru Baltaga, rămânând preot rural a muncit
în cursul întregii perioade fără răgaz, cu dezinteresare, dar şi cu deplin succes…”8.
Pentru meritele sale, în perioada 1903-1925 a fost ales în repetate rânduri preşedinte al congreselor eparhiale, a prezidat de mai multe ori şi congresele şcolare ale
circumscripţiei Chişinăului.
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Basarabia, aspecte din istoria Bisericii şi a neamului românesc, Ed. Trinitas, Iaşi, 1993, p. 121-122, Apud: Basarabia dezrobită, Bucureşti, 1944,
p.  99-126.
3
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Vezi http://protioanlisnic.blogspot.md/
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Pe parcursul activităţii sale pastorale, părintele Alexandru Baltaga a ocupat
şi alte funcţii în eparhie: în perioada anilor 1890-1895 a fost judecător de inspecţie
în cercul V al jud. Orhei, apoi preşedinte al comitetului de revizuire a fabricii de
lumânări în perioada 1904-1922, protopop al cercului V, jud. Orhei – 1905-1926
şi 1928-1931. A mai îndeplinit funcţia de membru al Sfatului Frăţiei „Naşterea lui
Hristos”, al comitetului Tipografiei Eparhiale şi al Sfatului Eparhial Misionar. A
fost preşedinte al Comitetului Eparhial, între anii 1908-1925; preşedinte al Consiliului Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia, în perioada 1922-1930 ş.a.9, a
colaborat la Revista „Luminătorul”.
În toamna anului 1917, părintele Alexandru Baltaga a fost ales de către preoţimea basarabeană, deputat în Sfatul Ţării. Este unul dintre deputaţii Sfatului Ţării
care la 27 martie 1918, a votat Unirea Basarabiei cu România. După Marea Unire
a mai îndeplinit şi funcţia de membru al Comitetului de unificare a bisericilor din
România Mare10.
Din 1 iulie 1935, părintele Alexandru este pensionat şi la 17 decembrie acelaşi an, prin decizia Ministerului Instrucţiunii, Culte şi Arte, este repus în funcţia
de paroh la biserica din Călăraşi-sat, „fără a se numi alt preot în locul lui”. Această
decizie ministerială a fost întărită prin hotărârea Sf. Sinod din 1 mai 1936, în care
părintele era desemnat „paroh la parohia Călăraşi-sat din cuprinsul Arhiepiscopiei Chişinăului, în mod exepţional, până la moarte”. Aceste hotărâri erau motivate
„în vederea meritelor lui deosebite în viaţa Bisericească Naţională din Basarabia,
cum şi pentru rolul care l-a avut la Unirea Basarabiei cu Patria-Mumă România”11.
Părintele Alexandru Baltaga a fost decorat în repetate rânduri cu distincţii
bisericeşti şi ridicat la rangul de iconom mitrofor, la 30 august 1920. A mai fost
decorat cu ordinul „Sf. Ana”, gr. III în 1907 şi gr. II în 1912; „Pentru munca în
organizarea înaltei festivităţi a centinarului de război (1812-1912) ”, medalia de
bronz decorat în 1914; „Sf. Vladimir”, gr. IV în 1915; „Steaua României în grad
de ofiţer, în 1923; „Coroana României în grad de comandor”, în 1928; „Ordinul
Ferdinant I” în grad de cavaler, în 1935. Părintele Alexandru a mai fost decorat
cu următoarele medalii: „Alexandru III” de argint; „Recensământul populaţiei din
anul 1897, din bronz”; „A şcoalelor bisericeşti”, din argint; „Domnia de 300 de ani
a Casei Împărăteşti Romanov”, de argint; „Încoronarea M.S. Regelui Ferdinant I al
României”, din bronz, decorat în anul 1923 şi medalia „M. S. Regele Carol al II-lea
al României”, din bronz, în 193312.
În primele zile de ocupaţie sovietică (1940-1941), împreună cu alţi foşti deputaţi în Sfatul Ţării, este arestat şi părintele Alexandru Baltaga. Era învinuit de
către agenţii organelor NKVD, cum că: „În anul 1918 a avut o atitudine duşmăIbidem.
Mihai Taşcă, dr. în drept, Destinul crud al preotului Alexandru Baltaga, deputat în Sfatul
Ţării, Ziarul Timpul, Cotidian naţional independent, vineri, 15 aprilie, 2011, p. 20.
11
Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, vol. III, Editura Museum, Chişinău, 2000, p. 104.
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noasă faţă de Rusia Sovietică, a fost membru activ al Sfatului Ţării, votând pentru
dezlipirea Basarabiei de la Rusia Sovietică şi alipirea la România, fiind răsplătit
de Guvernul României cu 50 ha de pământ”. Părintelui i-au fost incriminate şi alte
puncte ale articolului 54 al Codului Penal, acordarea de ajutor aripei reacţionare
a burgheziei mondiale (art. 54, p. 4); lupta activă împotriva clasei muncitoare şi a
mişcării revoluţionare (art. 54, p. 13) şi sabotaj contrarevoluţionar (art. 54, p. 14).
Aceste învinuiri erau pedepsite de organele NKVD, cu ani grei de temniţă, inclusiv
cu pedeapsa capitală, condamnarea la moarte prin împuşcare13.
Părintele Alexandru s-a aflat în închisoarea din Chişinău până la sfârşitul
lunii iunie 1941, când din cauza începerii operaţiunilor militare, este evacuat împreună cu ceilalţi deţinuţi în închisoarea din oraşul Kazan, RASS Tătară14. Din
cauza vârstei înaintate şi a presiunilor fizice şi psihice la care a fost supus în timpul
anchetei, cât şi din cauza condiţiilor inumane din temniţele comuniste, părintele
trece la Domnul, la 7 august 1941. După cinci decenii de la arestare, părintele Alexandru Baltaga, a fost reabilitat de către Procuratura Generală din R. Moldova, la
10 iulie 199115.
Hristofor Belikci (Belicci), preot în parohia Cuza Vodă (fosta Hagi-Abdul),
jud. Ismail. S-a născut la 1 noiembrie 1902. După absolvirea Seminarului Teologic,
a fost hirotonit preot pe seama parohiei Covurlui, jud. Cahul, cu Biserica Sf. Gheorghe, începând cu data de 26 octombrie 1925. La 1 noiembrie 1928 a fost transferat
la Biserica Sf. Dimitrie din Baimaclia acelaşi judeţ16.
Ultima parohie a părintelui Hristofor Belicci a fost com. Cuza Vodă (fosta
Hagi-Abdul), jud. Ismail, cu Biserica Sf. Nicolae, numit la 1 aprilie 193717.
După instaurarea puterii sovietice din 1940-1941, mulţi preoţi voiau să se
repatrieze în România. Fiind în Ismail, a fost arestat direct din stradă, împreună
cu părintele Vasile Spanaki din com. Minjir, jud. Cahul, la 23 decembrie 194018.
Au fost acuzaţi de faptul că, locuind în Ismail, ar fi „produs instigare antisovietică
îndreptată spre răspândirea stării de spirit de emigrare a populaţiei, spre subminarea
şi discreditarea acţiunilor partidului şi guvernului sovietic”19.
În vara anului 1941 au fost trimişi în regiunea Sverdlovsk, unde la 6 mai
1942 au fost condamnaţi la câte 10 ani de lagăr de unde nu s-au mai întors. Părintele
Hristofor Belicci a trecut la Domnul la 3 octombrie 194320.
Mihai Taşcă, op. cit.; Cartea Memoriei, Catalog al victemelor tolitarismului comunist,
vol. IV, Editura Ştiinţa, 2005, p. 22.
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Vasile Bodrug, preot în parohia Duşmani, jud. Bălţi. S-a născut la 21 martie
190221. După absolvirea Şcolii de cântăreţi în anul 1918, a fost numit la Biserica
Sf. Nicolae din localitatea Chirileni, jud. Bălţi22. A urmat apoi studiile la Seminarul
teologic şi după absolvire a fost hirotonit preot. La 1 octombrie 1926 a fost numit
paroh la Biserica Sf. Nicolae din com. Duşmani, jud. Bălţi23.
A desfăşurat o activitate pastorală şi misionară atât în parohie cât şi în cadrul
şedinţelor Cercurilor pastorale din protoieria I Bălţi din care făcea parte şi parohia
deservită de P.C. Sa. A predicat la 20 septembrie 1936 la şedinţa Cercului pastoral
Hâjdieni, după oficierea serviciului divin24 şi la şedinţa Cercului pastoral Glodeni,
la 23 mai 1937. După săvârşirea Sf. Liturghii, părintele Vasile Bodrug a predicat
despre „indiferentismul religios”25.
În primul an de ocupaţie sovietică, părintele Vasile a fost arestat şi condamnat la moarte prin împuşcare, în anul 194126.
Dimitrie Buiuc, preot în parohia Domulgeni, jud. Soroca. S-a născut la 10
februarie 189927. Avea studiile Seminarului Teologic, fiind hirotonit preot în anul
1920. În perioada anilor 1921-1929 a fost paroh la Biserica Acoperemântul Maicii
Domnului din Vertiujeni, jud. Soroca, apoi a fost transferat la Biserica Sf. Nicolae
din Arioneşti, acelaşi judeţ28.
În anul 1932, un număr mare de transnistreni, din cauza persecuţiilor bolşevice au trecut iarna pe gheaţă, apa Nistrului. Cârmuirea Episcopiei Hotinului a luat
spre îngrijire patru băieţi şi zece fete pentru a le acorda adăpost şi învăţătură. Fetele
au fost distribuite în mănăstirile Japca şi Călărăşeuca, iar băieţii au urmat studiile la
Şcoala de cântăreţi din Mănăstirea Dobruşa29.
Părintele Dimitrie Buiuc solicita permisiunea ca una dintre fetele refugiate să
fie luată spre îngrijire de familia sa. Asigura că la vârsta majoratului ea va fi înzestrată cu zestrea de casă, 1 ha de pământ lucrător, o juncă, doi juncani ş.a. Răspunsul
P.S. Episcop Visarion al Hotinului (1923-1935) a fost următorul, cum că aceste fete
se pot da numai în condiţiuni de înfiere30.
Episcopia Hotimului, Anuar, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, Chişinău, 1930,
p. 25.
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Ultima parohie a părintelui Dimitrie a fost com. Domulgeni, jud. Soroca, cu
Biserica Sf. Nicolae. În primul an de prigoană împotriva credinţei, a fost ucis de
sovietici, la 15 septembrie 194031.
Teodor Bunescu, preot în parohia Zubreşti, jud. Lăpuşna. S-a născut la
18  aprilie 189432 în localitatea Vânători, jud. Chişinău33. După absolvirea Seminarului Teologic a fost numit temporar în funcţia de cântăreţ la biserica Schitului
Răciula, la 12 mai 191634. La 4 octombrie acelaşi an, a fost hirotonit preot şi numit
paroh la Biserica „Sf. Arh. Mihail” din Daşcova, jud. Orhei35, apoi transferat la Biserica „Sf. Arh. Mihail” din com. Frasin, jud. Soroca, cu începere de la 4 noiembrie
191636. În anul 1920, potrivit ceririi înaintate, este numit paroh al Bisericii „Sf.
Varvara” din Popăuţi, jud.Orhei37.
Ultima parohie a părintelui Teodor a fost s. Zubreşti, jud. Lăpuşna, cu Biserica „Sf. Arh. Mihail”38. Aproape două decenii a păstorit credincioşii din această
localitate, din 1923 până la trecerea P. C. Sale din viaţa pământească.
După instaurarea puterii sovietice (1940-1941), părintele Teodor Bunescu
n-a încetat să-şi îndeplinească datoria de păstor duhovnicesc. Fiind în Orhei, a fost
arestat de către agenţii NKVD39. A fost condamnat la moarte prin împuşcare, cu
puţin timp înainte de retragerea trupelor sovietice din Basarabia40.
Teodor Chirilov, preot în parohia Şerpeni, jud. Tighina. S-a născut la 14  februarie 1873. După absolvirea Seminarului Teologic a fost hirotonit preot, la
25  martie 1899, şi numit paroh la Biserica „Acoperimântul Maicii Domnului” din
Delacău, jud. Tighina. În anul 1925 a fost transferat la Biserica „Sf. Gheorghe” din
Şerpeni, acelaşi judeţ41.
Pentru merite deosebite în activitatea pastorală şi misionară desfăşurată în
parohie, la 22 iulie 1926, părintele Teodor a fost ridicat la treapta de protoiereu42. În
perioada 19-24 august 1930, Î.P.S. Gurie, Mitropolit al Basarabiei, a efectuat vizite
Rev. Biserica Basarabeană, Organul Eparhiei Hotinului, nr. 7, 1942, p. 451; Episcopia
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33
Cartea Memoriei, Vol. IV, p. 412.
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canonice a parohiilor de pe malul Nistrului43. A vizitat şi parohia Şerpeni. La sosire,
preotul paroh a rostit o cuvântare de bun-sosit care a impresionat mult pe Înaltul
Chiriarh, cât şi întreaga populaţie adunată la biserică. Î.P.S. Sa a rămas satisfăcut de
activitatea parohului din Şerpeni44. La 2 ianuarie 1932, părintele Teodor Chirilov a
fost decorat cu distincţia bisericească, paliţa45.
În primul an de ocupaţie sovietică, părintele Teodor Chirilov a fost arestat de
către organele NKVD şi deportat în Siberia46, despre viaţa lui de mai departe nu se
cunoaşte nimic. Potrivit altor surse, părintele Teodor a fost ucis în timpul persecuţiilor sovietice47.
Eustatie Chiriţă, preot în parohia Pituşca, jud. Chişinău. S-a născut în anul
1888. După absolvirea Şcoliii de cântăreţi48 a fost numit la Biserica „Acoperemăntul Măicii Domnului” din localitatea Nesvoia, jud. Hotin, la 10 decembrie 190749.
În luna decembrie a anului 1912 a fost transferat la Biserica „Sf. Arh. Mihail” din
Logăneşti, jud. Chişinău50 şi în 1918 la Biserica „Sf. Arh. Mihail” din satul Pituşca51 acelaşi judeţ. La 2 iulie 1922 a fost hirotonit diacon pe seama parohiei Pituşca52, îndeplinind în continuare funcţia de cântăreţ.
În primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941), din cauza lipsei de preoţi, a
fost hirotonit preot de către Episcopul Alexie de Tula53, trimis de către autorităţile
bisericeşti de la Moscova să conducă provizoriu Biserica din Basarabia. Puţin timp
a avut să aducă laude lui Dumnezeu în calitate de preot la biserica din Pituşca. La
13 iulie 1941, părintele Eustatie Chiriţă, împreună cu alţi localnici din Pituşca, au
fost arestaţi de către agenţii NKVD şi duşi sub escortă în pădurea din apropierea
satului Păuleşti unde au fost împuşcaţi54.
Potrivit altor surse, aflându-se că părintele a oficiat un Tedeum în care s-a
rugat ca să câştige Armata Română, a fost omorât la 13 iunie 194155.
În ziarul „Basarabia” se descrie în felul următor: la 29 iulie, părintele Eustatie, ieşind din biserică, s-a exprimat făţă de ţărani că „în curând vom avea oaspeţi”.
Cuvintele părintelui au ajuns la urechile agenţilor organelor raionale NKVD. ÎmLuminătorul, nr. 19, 1930, p. 1191.
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preună cu părintele au fost arestaţi mai mulţi ţărani localnici, suspectaţi de filoromânism. Fiind duşi sub escortă la Păuleşti-Lăpuşna, au fost cu toţii împuşcaţi56.
Ziarul „Raza” scria, că, la 31 iulie, înainte de retragerea sovieticilor, autorităţile sovietice locale, intenţionau să arunce în aer biserica din Pituşca. Aflând despre
acestea, părintele Eustatie a chemat în ajutor localnicii. În următoarea zi, împreună
cu părintele au fost arestaţi mai mulţi gospodari din sat. Părintele Eustatie Chiriţă a
fost împuşcat pe marginea unui drum de ţară. „A fost găsit cu trei degete ale mânii
drepte înmănuncheate pentru închinare cu semnul Sfintei Cruci”57.
Pavel Ciachir, preot în parohia Enăcheşti (Enichioi), jud. Cahul. S-a născut
la 15 ianuarie 1913. Avea studii la Seminarului Teologic din Ismail şi la Facultatea de Teologie din Chişinău. După absolvirea Seminarului Teologic a fost numit
cântăreţ la Biserica „Sf. Nicolae” din Turlachi, suburbia oraşului Cetatea Albă, cu
începere de la 1 octombrie 193258. A fost hirotonit preot în anul 1938 şi numit paroh la Biserica „Sf. Nicolae” din Enăcheşti, jud. Cahul59, păstorind credincioşii din
această parohie până în vara anului 1941.
La retragerea trupelor sovietice din Basarabia, părintele Pavel Ciachir a fost
arestat şi omorât de către autorităţile comuniste60.
Ieremia Ciocan, preot pensionar din Chişinău. S-a născut în anul 1867 în
s. Beleuţa, jud. Hotin61. După absolvirea Seminarului Teologic din Chişinău, a fost
hirotonit preot şi numit la Biserica Sf. Arh. Mihail din Cotâleva, jud. Hotin, cu
începere de la 11 septembrie 188962. În anul 1895 a fost transferat la Biserica Sf.
Cuv. Parascheva din com. Nişcani, jud. Orhei63. În perioada 1915-1918 a fost preot
militar. Până în anul 1929, a fost paroh la Biserica Sf. Gheorghe din Novaci, jud.
Chişinău, apoi pensionat64.
În perioada 1905-1916, părintele Ieremia Ciocan, se manifestă ca scriitorpublicist, înfiinţând şi o revistă65.
După pensionare, a locuit la Chişinău, devenind, în 1934, preşedinte onorific
al Partidului Naţional Socialist al României, secţia Chişinău66.
Odată cu instaurarea puterii sovietice, la 12 iulie 1940, părintele Ieremia
Ciocan a fost arestat de către organele NKVD şi întemniţat în închisoarea din Chişinău. A fost omorât prin împuşcare, la 27 iunie 194167.
Ziarul Basarabia, 21 septembrie 1941.
Ziarul Raza, 31 mai – 6 iulie 1942 .
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Cornei Ilie, preot în parohia Clişcăuţi, jud. Hotin. S-a născut la 20 decembrie
1903. După absolvirea Seminarului Teologic a fost hirotonit preot în anul 1924. În
următorul an a fost numit cleric la Biserica Sf. Treime din Larga, jud. Hotin68.
La 15 iulie 1930, parohia Larga a fost vizitată canonic de către P. S. Episcop
Visarion al Hotinului (1923-1935), însoţit de către consilierul eparhial, protoiereul Dionisie Iavorschi, de către protoiereul cercului şi misionarul eparhial. A fost
inspectată vechea biserică cât şi cea nouă, construită în 1897. Clerul era alcătuit
din preotul paroh Ioan Radomschi, preotul Ilie Cornei, diaconul Ioan Popovici şi
cântăreţul Vasile Dulipovici69.
Următoarea parohie a preotului Ilie Cornei a fost com. Clişcăuţi, jud. Hotin,
cu Biserica Adormirea Maicii Domnului. Biserica din Clişcăuţi s-a învrednicit de
o slujbă arhierească săvârşită de către P. S. Episcop Tit al Hotinului (1935-1940),
la 30 martie 1936. La această Sf. Liturghie au primit Sf. Împărtăşanie peste 800 de
locuitori din Clişcăuţi. S-a oficiat apoi un Tedeum, după care părintele paroh Ilie
Cornei a raportat despre starea religioasă şi morală a credincioşilor din parohie70.
În primul an de prigoană împotriva Bisericii din Basarabia, a fost ucis de
sovietici, la 1 februarie 194171.
Criţchi Vsevolod, preot în parohia Colincăuţi, jud. Hotin. S-a născut la
1  aprilie 187972. După absolvirea Şcolii de cântăreţi a fost numit la Biserica Sf.
Teodor Tiron din Chişinău. În timpul când se afla la Chişinău îndeplinea şi funcţia
de grefier al Societăţii eparhiale de tutelă73.
A fost hirotonit preot în anul 1918, cu două clase de seminar teologic şi
examen de preot. Începând cu anul 1921 a slujit la Biserica Înălţarea Domnului din
Colincăuţi, jud. Hotin74. Din 1928 devine paroh al acestei biserici75.
În primul an de ocupaţie sovietică, mulţi preoţi din Basarabia au fost arestaţi,
judecaţi şi chiar omorâţi, iar cei rămaşi erau supuşi la impozite mari şi siliţi de autorităţi la munci grele şi necorespunzătoare situaţiei lor sociale. Astfel, autorităţile
ateiste urmăreau scopul de discreditare a preoţilor în faţa credincioşilor. Părintele
Vsevolod Criţchi a murit de frig, în timp ce lucra la curăţarea zăpezii de pe şoseaua
Cernăuţi – Hotin76, la 20 decembrie 194077.
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Emilian Cucuietu, preot în parohia Mihăileni, judeţul Bălţi. S-a născut în
anul 190678. Avea studiile Şcolii spirituale din Edineţ79 şi ale Seminarului Teologic
din Chişinău, pe care le-a absolvit în anul 193080. A fost hirotonit preot de către P.S.
Episcop Visarion al Hotinului (1923-1935), pe seama Bisericii „Acoperemântul
Maicii Domnului” din comuna Mihăileni, judeţul Bălţi.
Cu părere de rău puţin ne este cunoscută activitatea pastorală a părintelui.
În următorii ani după venirea sa la Mihăileni, părintele Emilian Cucuietu este ales
preşedinte al organizaţiei legionare din judeţul Bălţi81. Jumătate din cei 50 de membri ai mişcării judeţene erau din Mihăileni, fiind atraşi în această mişcare „pe baza
fondului lor religios şi activau mai puţin în plan politic, fiind apreciaţi ca şi inexistenţi ca propagandişti”82. Activitatea membrilor mişcării era îndreptată la acea
vreme mai mult la organizarea taberelor de muncă. Mişcarea fiind reorganizată prin
înfiinţarea partidului „Totul pentru Ţară”83. În perioada de vară a anului 1935 a fost
finisată construcţia bisericii din Valea Mare, judeţul Bălţi, începută în urmă cu şase
ani. La această lucrare au participat un grup de 25 voluntari, studenţi şi elevi. În
condiţii asemănătoare a început şi construcţia unei biserici în localitatea Buga, judeţul Lăpuşna. La rugămintea preotului paroh din Cotiujenii Mari, judeţul Soroca,
de la Chişinău porneşte spre această localitate un grup de voluntari, mergând pe jos
timp de 3 zile pe timp ploios, pentru a reconstrui una dintre bisericile localităţii,
care se prăbuşise. După patru luni de muncă, biserica a fost sfinţită84.
La 3 ianuarie 1934, legiunea de jandarmi din Bălţi, expediază o notă informativă către Parchetul Tribunalului Bălţi, în care se arăta că „din cercetările
făcute s-a dovedit vinovăţia preotului Emilian Cucuietu din Mihăileni, care a fost
deţinut cu actele dresate”, înaintate Parchetului85. Din lipsă de probe părintele a
fost achitat86. În vara anului 1937, părintele Emilian a fost înlăturat din funcţia de
preşedinte al organizaţiei legionare Bălţi, din cauza „incapacităţii sale de a atrage
persoane noi”87.
În primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941), părintele Emilian Cucuetu
a fost arestat şi deportat în Siberia88. Despre viaţa lui de mai departe nu se cuCorneliu Ciucanu, Alexandru Moraru, Dreapta politică românească, politică şi ideologie
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noaşte nimic. Potrivit altor surse, a fost asasinat de sovietici în timpul retragerii
lor din Basarabia89.
Gavriil Doliscinschi, preot în parohia Valea Trăisteni, jud. Lăpuşna. S-a născut în 1874. După absolvirea Şcolii spirituale90 în anul 1894, a fost numit în serviciul de cântăreţ la Biserica „Pogorârea Sf. Duh” din com. Seliştea, jud. Chişinău.
Conform cererii înaintate, la 21 august 1903, a fost transferat în calitate de cântăreţ
la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Ţahnăuţi, jud. Orhei91. A fost hirotonit
preot cu examen de preot în anul 1918 şi numit paroh la Biserica „Naşterea Maicii
Domnului” din Butuceni, jud. Orhei92. Ultima parohie a preotului Gavriil Doliscinschi a fost s. Valea Trăisteni (com. Boldureşti), jud. Lăpuşna, cu Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, numit la 10 octombrie 192693.
În primul an de prigoană împotriva credinţei din timpul ocupaţiei sovietice (1940-1941) a fost arestat şi deportat în Siberia94. Potrivit altei surse, părintele
Gavriil Doliscinschi a fost omorât în timpul persecuţiei sovietice din 1940-194195.
Gherbanovschi, Nicolae, preot în parohia Seliştea, jud. Hotin. S-a născut la
6 decembrie 1876 în familia preotului Gheorghe Gherbanovschi din parohia Seliştea, jud. Hotin. După absolvirea Seminarului Teologic din Chişinău, a fost hirotonit
preot şi numit paroh la Biserica Sf. Anastasie din Neporotova, jud. Hotin, cu începere de la trei septembrie 190196. În anul 1912, conform cererii preoţilor Gheorghe
şi Nicolae Gherbanovschi, aprobată de către autorităţile bisericeşti, fac schimb de
parohii97. Părintele Gheorghe a slujit la Biserica din Neporotova până când trece la
Domnul în anul 1922, la vârsta de 79 de ani98.
Biserica din parohia Seliştea cu hramul Acoperemântul Maicii Domnului era
permanenet întreţinută în ordine. Părintele paroh Nicolae Gherbanovschi desfăşura
o activitate pastoral-misionară, atât în parohie cât şi în cadrul cercurilor pastorale
fiind şi duhovnic al protoieriei cercului IV Hotin99. Datorită insistenţei preotului
paroh, consiliul parohial de la Biserica din Seliştea, prin hotărârea consiliului eparhial din 7 februarie 1940, primeşte un ajutor financiar pentru reparaţia bisericii100.
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După instaurarea puterii sovietice, la 28 mai 1941, părintele Nicolae Gherbanovschi a fost arestat de către agenţii securităţii raionale din Chelmenţi ca ”element social periculos”. Moare în detenţie, fără să ajungă la judecată, la 5  septembrie 1941101.
Mihail Ghilea, preot în parohia Unţeşti (oficiul Ungheni), jud. Bălţi. S-a
născut la 11 ianuarie 1890. După absolvirea Şcolii de cântăreţi a fost numit la
Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Nagoreni, jud. Hotin, cu începere de
la 15 mai 1918102. În anul 1940 era preot la Biserica cu hramul „Toţi Sfinţii” din
Unţeşti, jud. Bălţi.
În primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941), părintele Mihail Ghilea a
fost arestat de către agenţii organelor NKVD, fiind învinuit că ar fi fost „agent al
Serviciului de spionaj român”. A fost exilat în regiunea Barnaul, unde a fost judecat
în 1942, aplicându-i-se pedeapsa capitală103.
Teofan Ignatovici, preot în parohia Babin, jud. Hotin. S-a născut la 10 iunie
1889. După absolvirea Seminarului Teologic din Chişinău, a fost hirotonit preot
pentru Biserica Naşterea Maicii Domnului din com. Buzoviţa, jud. Hotin, cu începere de la 26 august 1913104.
La 1 iunie 1927, părintele Teofan devine paroh al Bisericii Acoperemântul
Maicii Domnului din com. Resteo Otaci, acelaşi judeţ105. Iar mai apoi paroh al Bisericii Înălţarea Domnului din com. Babin, jud. Hotin.
A fost numit, la 1 septembrie 1937, misionar al protoieriei cercului I Ho106
tin . Împreună cu alt misionar, preotul Petru Iacubovschi din Dăncăuţi, jud. Hotin,
mergeau prin sate şi învăţau poporul cum să se ferească de rătăcirile sectante. În
activitatea lor misionară împărţeau credincioşilor literatură misionară editată de ei,
se foloseau şi de un apartat cinematografic pentru a demonstra filme religioase107.
În ziua tragică de 8 iulie 1941, când armata sovietică se pregătea de retragere, părintele Teofan împreună cu soţia sa, Eufimia, au fost escortaţi de către ostaşii
sovietici la marginea satului şi împuşcaţi108.
Nicanor Maleschi, preot în parohia Palanca, jud. Cetatea Albă. S-a născut la
18 februarie 1905. După absolvirea Seminarului Teologic a fost hirotonit preot şi
numit paroh al Bisericii „Naşterea Maicii Domnului” din com. Palanca, jud. Cetatea Albă, cu începere de la 25 septembrie 1927109.
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La retragerea trupelor româneşti din Basarabia, părintele Nicanor Maleschii
se afla la Cetatea Albă. A fost împuşcat în stradă, de către evreii comunişti Zukermann şi Burmann, în ziua de 28 iunie 1940110.
Sebastian Mârza, preot în parohia Limbenii Vechi, jud. Bălţi. S-a născut
în anul 1909111. După absolvirea studiilor teologice, a fost hirotonit preot în luna
iunie 1931. A fost numit paroh la Biserica Sf. Arh. Mihail din Limbenii Vechi, jud.
Bălţi112. A desfăşurat o activitate pastoral-misionară rodnică. La venirea P.C. Sale
în parohia Limbenii Vechi erau 35 familii baptiste. În anul 1936, prin străduinţa de
a readuce pe credincioşi la dreapta credinţă, din cele 35 familii baptiste rămăseseră doar 7 familii. Casa de rugăciune baptistă a fost vândută şi se folosea ca local
pentru şcoală113. Făcea parte din echipa misionară eparhială participând la cursurile
misionare ţinute în oraşul Bălţi la 13-14 iulie 1936114. Împreună cu misionarul cercului, preotul Eufimie Brinişter de la parohia Pelenia, ţineau conferinţe misionare, astfel
în perioada 25 ianuarie – 1 februarie 1937, au fost desfăşurate conferinţe misionare
în mai multe localităţi, având în echipament şi un aparat cinematografic demonstrând
filme religioase. În timpul rulării filmelor, explicaţiile necesare le dădea părintele Sebastian, apoi se ţinea câte o conferinţă. Şedinţele durau până aproape de miezul nopţii. Sătenii rămâneau mulţumiţi şi recunoscători115. O altă întrunire de acest gen a avut
loc la 7 aprilie 1937 în parohia Sturzeşti, jud. Bălţi. După săvârşirea Sf. Liturghii, un
sobor de preoţi a urmat conferinţa misionară la care a luat cuvântul şi părintele Sebastian Mârza, demonstrându-le şi filme religioase. „Pe la ora 11 noaptea enoriaşii s-au
retras pe la casele lor, fiind mulţumiţi pe deplin sufleteşte”116.
La 23 ianuarie 1940 şi în parohia Limbenii Vechi a fost organizată de către
preotul paroh o şezătoare cultural-misionară, la care au fost invitaţi şi alţi preoţi
misionari. A fost ţinută o conferinţă de întărire în credinţă şi au fost proiectate filme
religioase şi naţionale117.
În primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941), părintele Sebastian Mârza a
fost arestat şi condamnat la moarte, cu puţin timp înaintea retragerii trupelor sovietice din Basarabia118.
Mihalache Gheorghe, preot în parohia Tănătari, jud. Tighina. S-a născut la
21 octombrie 1909, în comuna Susleni, jud. Orhei. Absolvent al Seminarului Teologic şi al Facultăţii de Teologie din Chişinău119. O perioadă de timp a fost preşedinte
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al Societăţii culturale ”Mitropolitul Gavriil Bănulescu” de pe lângă Seminarul Teologic din Chişinău. Fiind hirotonit, a fost preot în comuna Chiţcani, jud. Tighina,
apoi în comuna Tănătari acelaşi judeţ.
Din iniţiativa P.C. Sale până la 1940 în parohie se construia o nouă biserică
de o frumuseţe impunătoare120.
În anul 1940 a fost arestat de organele NKVD, judecat şi condamnat la 10 ani
de lagăr. A fost exilat într-un lagăr din Krasnoiarsk, unde a fost împuşcat121.
Mihei Mizumschi, preot în parohia Volintiri, jud. Cetatea Albă. S-a născut
la 5 mai 1898 în familia numeroasă a preotului Grigore şi a presbiterei Olimpiada Mizumschi din localitatea Vâşcăuţi, jud. Orhei. A fost botezat la 15 mai în
biserica din satul natal, cu hramul „Sf. Arh. Mihail”, de către preotul Gheorghe
Ulinici, slujitor la biserica din Oxintia, naş de botez fiind proprietarul de viţă
nobilă, Nicolae Prodan122.
La 28 mai, la doar două săptămâni de la botez, tatăl său, preotul Grigore
Mizumschi este transferat la Biserica „Sf. Arh. Mihail” din Ţipala, jud. Chişinău123.
Aici, tânărul Mihei îşi petrece copilăria şi învaţă la şcoala parohială din localitate. A
urmat studiile la Şcoala spirituală din Chişinău124, Seminarul Teologic din Chişinău
şi Facultatea de Teologie din Cernăuţi. După absolvirea facultăţii în anul 1919, o
perioadă de timp a activat în cadrul serviciului statului, în calitate de profesor125.
A fost hirotonit preot la 25 februarie 1934, pe seama parohiei „Sf. Nicolae”
din oraşul Chilia Nouă din jud. Ismail, iar la 1 septembrie 1935, transferat în postul
de al 2-lea preot la Biserica „Sf. Gheorghe” din localitatea Volintiri, jud. Cetatea
Albă, preot paroh la această biserică fiindpreotul Vasile Schidu126. Până în anul
1940, părintele Mihei a activat şi în calitate de profesor la gimnaziul din Volintiri,
unde soţia sa era secretară a acestei instituţii127. La biserica din Volintiri, părintele
Mihei Mizunschi şi-a continuat activitatea pastorală şi în perioada primului an de
ocupaţie sovietică (1940-1941), fiind supus la diferite încercări de cei fără de Dumnezeu. Pentru a achita impozitul impus de autorităţile sovietice locale, a fost nevoit
să vândă aproape tot ce avea în locuinţa sa128.
La retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul Basarabiei, părintele Mihei,
pentru a scăpa de arestare, a fost nevoit să părăsească locuinţa şi să se ascundă. A
stat câteva zile în ascunzişuri, hrănindu-se cu ce-i aducea fiica sa, iar alteori cu legume şi iarbă. Aflând că Armata Română a eliberat oraşul Căuşeni, Volintiri fiind la
Ibidem.
Constantin N. Tomescu, Prin Basarabia şi Transnistria.., p. 470; Martirologiu românesc
din Basarabia.., p. 236; Martiri pentru Hristos, din România.., p.763.
122
ANRM, F. 211, inf. 5, d. 485, f. 58.
123
KEB, nr. 12, 1898, p. 215.
124
Idem, nr. 28, 1910, p. 251.
125
Luminătorul, nr. 9-12, 1941, p. 576.
126
Anuarul Episcopiei Cetăţii Albe-Ismail, p. 39.
127
Luminătorul, nr. 9-12, 1941, p. 576.
128
Ibidem, p. 577.
120
121

329

15 km de Căuşeni, părintele revine la familia sa. La doar câteva ore de la revenire
este arestat de către agenţii NKVD şi dus sub escortă, fiind găsit mai târziu, fără
suflare, la marginea satului, împuşcat cu cinci gloanţe în ceafă129.
Potrivit altei surse, trupul neînsufleţit al preotului Mihei Mizumschi a fost
găsit într-un beci părăsit, mutilat în cel mai groaznic mod. „Călăii i-au smuls părul
de pe cap, cu piele cu tot, i-au scos ochii cu baioneta şi l-au supus la cele mai înfiorătoare torturi, înainte de a-i lua viaţa”130.
După eliberarea satului Volintiri, la 26 iulie, după trei zile de la tragicul eveniment, în biserica localităţii a fost săvârşită Sf. Liturghie. Slujba divină a fost oficiată de către preotul paroh, părintele Vasile Schidu, „rămas sub teroarea bolşevică şi
scăpat de la moarte sigură, prin minune” şi de către preotul, protopop militar, Gheorghe Ureche. Iată ce mărturisea acest preot militar într-o dare de seamă: „Biserica,
rămasă intactă, a fost arhiplină de enoriaşi şi militari. Toată asistenţa, tot timpul
slujbei, a plâns în continuu... Jalea şi starea sufletească a preotului şi parohienilor
a fost atât de mare încât plânsul lor a fost transformat într-un adevărat bocet. Cu ei
la un loc, mulţi din ofiţerii, subofiţerii şi trupă au început să plângă. În această parohie a mai fost al doilea preot, Mizumschi Mihei, care, cu 3 zile înainte de venirea
noastră, a fost împuşcat de barbarii jidani-bolşevici”131. Lacrimile parohienilor erau
vărsate de jalea pierderii păstorului lor duhovnicesc.
Constantin Rughinov, preot în parohia com. Cimişlia, jud. Tighina. S-a născut la 3 septembrie 1887132 în com. Sadova, jud. Orhei133. După absolvirea Seminarului Teologic din Chişinău în 1910, a fost hirotonit preot pentru Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cinişeuţi, jud. Orhei în calitate de preot–ajutător. În anul
1911 în localitate a fost zidită a doua biserică cu hramul „Acoperemântul Maicii
Domnului”134. Pentru activitate pastorală, părintele Constantin a fost gratificat în anul
1915 cu bederniţa135.
A continuat studiile la Facultatea de Teologie din Chişinău. În anul 1930 a susţinut teza de licenţă cu titlul „Raportul dintre Stat şi Biserică în primele trei veacuri”136.
Pentru merite în activitatea pastorală, în anul 1932 a fost gratificat cu crucea aurită137.
Ultima parohie a părintelui Constantin a fost com. Cimişlia, jud. Tighina, cu
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, fiind numit preot-ajutător la această biserică138.
Ibidem.
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După instaurarea puterii sovietice în Basarabia (1940-1941), mulţi preoţi se
adunau la Chişinău pentru a se repatria. Părintele Constantin Rughinov a fost arestat de către agenţii organelor NKVD, fiind în Chişinău, la 11 decembrie 1940139. A
fost condamnat la opt ani de lagăr în Siberia, de unde nu s-a mai întors. Trece la cele
veşnice, fiind în detenţie, la 5 februarie 1945140.
Constantin Stadniţchi, preot în parohia Vânători (com. Boldureşti), jud.
Lăpuşna. S-a născut la 23 mai 1886141. În perioada anilor 1899-1903 a urmat studiile la Şcoala spirituală din Chişinău142. După absolvirea studiilor, a fost numit
cântăreţ la Biserica „Sf. Nicolae” din Frăsineşti, jud. Lăpuşna, iar în anul 1905, a
fost transferat la Biserica „Pogorârea Sf. Duh” din Seliştea, acelaşi judeţ143.
După zece ani de activitate în calitate de cântăreţ, a fost hirotonit în treapta
de diacon, slujind în continuare în funcţia de cântăreţ până în anul 1917. La data de
3 octombrie 1916, părintele diacon Constantin Stadniţchi, a fost transferat în calitate
de cântăreţ la Biserica „Sf. Treime” din Chişinău144. Aflat la Chişinău, în primăvara
anului 1917, susţine examenul pentru a deveni preot. A fost hirotonit în treapta de
preot la 1 mai 1917 şi numit la biserica din Selişte145, unde activase anterior în calitate
de cântăreţ.
În anul 1921, părintele a fost transferat la Biserica „Sf. Nicolae” din localitatea Vânători (com. Boldureşti), jud. Lăpuşna146, unde aproape două decenii a
păstorit credincioşii din această parohie.
În primul an de ocupaţie sovietică şi de prigoană împotriva Bisericii (19401941), părintele Constantin Stadniţchi a fost arestat, primind cununa mucenicei
prin asasinare147. În lista clericilor pensionari, decedaţi şi deportaţi, a văduvelor,
orfanilor sau moştenitorilor lor, publicată în Buletinul Arhiepiscopiei Chişinăului,
figura şi numele părintelui Constantin Stadniţchi. Urma ca la începutul anului 1943,
preoteasa văduvă, Liuba Stadniţchi, să primească o primă de ajutor reciproc148.
Petru Siniţân, preot la Catedrala din oraşul Cetatea Albă. S-a născut la
23  iunie 1883149. După absolvirea Seminarului Teologic în anul 1905, a activat o
perioadă în calitate de profesor150. A fost hirotonit preot la 30 iulie 1909 pe seama
parohiei Krasnaia Poleana, jud. Ştigrî (Rusia), iar la 16 decembrie 1915 a fost numit al doilea preot la Catedrala „Înălţarea Domnului” din oraşul Cetatea Albă151.
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Pentru activitate pastorală şi misionară desfăşurată în parohie, la 20 martie
1916 a fost gratificat cu camilafcă152, iar mai târziu ridicat la rangul de protoiereu.
În luna octombrie a anului 1923 a fost ales membru al Sfatului protopopesc al
Cetăţii Albe153. S-a distins prin contribuţia P.C. Sale în „ofensiva sanitară” care a
fost desfăşurată în lunile august şi septembrie 1938. Pentru merite deosebite a fost
decorat prin decret regal în anul 1939 cu Crucea „Meritul Sănătăţii”, cl. I154.
În urma înaitării notei ultimative de către Guvernul sovietic în care se cerea
cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, când armata şi administraţia română se
retrăgeau, preotul Petru Siniţân a fost împuşcat în gara din Cetatea Albă de către
evreii comunişti. Atunci au fost omorâţi şeful gării şi ajutorul acestuia. Acţiunea teroristă era condusă de evreul Abram Carolic155. Potrivit altor surse, preotul Siniţân
a fost spânzurat împreună cu membrii familiei sale în catedrala oraşului156.
Anatolie Spinei, preot în parohia Dolna, jud. Lăpuşna. S-a născut la 16 mai
1912, în satul Frumişica, jud. Soroca, în familia unor învăţători. În perioada 19241934 a urmat studiile la Şcoala Spirituală din Chişinău. În 1939 absolveşte Facultatea de Teologie din Chişinău157.
A fost hirotonit preot şi numit paroh la Biserica Naşterea Maicii Domnului
din Dolna, jud. Lăpuşna.
În timpul stăpânirii sovietice (1940-1941), părintele Anatolie Spinei a fost
silit de către autorităţile locale să părăsească casa parohială. O parte de locuitori
îşi exprimau nemulţumirea. S-au găsit şi câţiva care au făcut denunţuri împotriva
preotului. A fost arestat şi trimis în Siberia, de unde nu s-a mai întors158.
Pentru „ajutor acordat părţii reacţionare a burjuaziei internaţionale” şi pentru
„agitaţie şi propaganda contra-revoluţionară”, a fost judecat aplicându-i-se pedeapsa
capitală.
La 24 septembrie 1942 sentinţa de judecată a fost executată, astfel părintelui
Anatolie Spinei i se aplică pedeapsa capitală prin împuşcare159.
Teodosie Svetenco, preot în parohia din localitatea Gâsca, suburbia or. Tighina. S-a născut în anul 1879160 în localitatea Nedobăuţi, jud. Hotin. După absolvirea
Seminarului Teologic din Chişinău în 1900, a fost hirotonit preot şi numit paroh la
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Biserica „Sf. Arh. Mihail” din Serbiceni, jud. Hotin, cu începere de la 9 septembrie161.
În anul 1906 a fost gratificat cu bederniţă, iar în 1907 devine membru al Sfatului protopopesc. Timp de 11 ani a fost învăţător în şcoala parohială din localitate162.
La 2 martie 1911, conform cererii înaintate, a fost transferat la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Gâsca163. A predat religia şi în şcoala parohială din localitatea păstorită. În anul următor a fost gratificat cu scufie şi ales
membru al Comitetului eparhial de revizie164.
În timpul vizitelor canonice arhiereşti, săvârşite de către Î.P.S. Gurie Mitropolit al Basarabiei, în perioada 19-24 august 1930, a vizitat şi parohia Gâsca. A fost
întâmpinat de cătrre preotul paroh cu un cuvânt de bun venit, raportând totodată despre starea spirituală din parohie. După serviciul divin săvârşit, Mitropolitul Gurie
a vorbit în limba rusă, înţeleasă de populaţia locală, îndemnând creştinii la unire în
credinţă împreună cu preotul şi mitropolitul, fiindcă numai în aşa fel se poate ajunge
la scopul urmărit de creştini – mântuirea sufletelor, prin jertfa Celuia ce s-a răstignit
pentru noi165.
Pentru merite în activitatea pastorală, părintele Todosie a fost decorat în repetate rânduri cu distincţii bisericeşti, fiind ridicat la treapta de protoiereu, iar la 2
ianuarie 1932, a fost gratificat cu paliţă166.
În timpul stăpânirii sovietice din perioada 1940-1941, preoţii rămaşi în parohii au avut de suferit, fiind consideraţi duşmani ai puterii sovietice erau supuşi
represiunilor. Zeci de preoţi au fost omorâţi fără judecată, mulţi au fost judecaţi şi
deportaţi în Siberia. A avut de suferit şi părintele Teodosie. Întâi i-a fost confiscată
casa, construită cu mijloace proprii. Locuia într-o casă ţărănească de lut împreună
cu soţia şi cei cinci copii. După confiscare au fost nevoiţi să locuiască în gazdă167.
La retragerea trupelor sovietice, locuitorii satului Gâsca au fost siliţi să se evacueze, printre ei era şi părintele Teodosie împreună cu familia sa. Potrivit mărturiilor
orale, părintele, auzind că autorităţile sovietice vor să distrugă biserica, s-a întors
înapoi în sat168. Peste câteva zile a fost găsit fără suflare într-un beci din localitate169.
Trupul său purta urme de tortură fiind mutilat în cel mai groaznic mod. A fost înmormântat în curtea bisericii la 19 iulie 1941, fiind petrecut în ultimul drum de foarte
mulţi păstoriţi ai P. C. Sale.
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După confiscare, casa preotului a fost transformată în şcoală, unde peste un
deceniu a avut loc o tragedie. Învăţătorul de pregătire militară, din răzbunare şi
gelozie, aducând la şcoală 12 kg de trotil, s-a explodat, împreună cu el au murit 22
de elevi, doi profesori şi mulţi au fost răniţi. Despre acest eveniment tragic, bineînţeles, nu s-a scris nimic în presa vremii 50170.
Mormântul preotului martir Teodosie Svetenco se păstreză până în prezent în
curtea bisericii din localitatea Gâsca, unde P.C. Sa trei decenii la rând a slujit Domnului.
Porfirie Şoimu, preot în parohia Parcani, jud. Soroca. S-a născut la 24 februarie 1904171 în com. Stoicani, jud. Soroca. A urmat studiile la Seminarul Teologic
din Edineţ, apoi la Seminarul Superior din Chişinău. După absolvire, în cursul lunii
aprilie 1930, a fost hirotonit preot şi numit paroh la Biserica Sf. Nicolae din Heciul
Vechi, jud. Bălţi, cu începere de la 1 iunie 1930172. În anul 1931 a fost transferat ca
paroh la Biserica Sf. Arh. Mihail din com. Parcani, jud. Soroca.
Din iniţiativa P.C. Sale, în anul 1936, în parohie a fost construită casa parohială. A fost un păstor apropiat de credincioşi şi spijinitor al celor nevoiaşi173.
În primul an de prigoană împotriva Bisericii din Basarabia, la 13 iunie 1941,
părintele Porfirie Şoimu împreună cu familia sa, au fost deportaţi în Siberia. Părintele Porfirie a fost intemniţat într-un lagăr din reg. Sverdlovsk. A fost omorât prin
împuşcare, la 8 august 1942174.
Mina Ţăruş, preot în parohia Camenca, jud. Orhei. S-a născut la 10 decembrie 1884 în satul Breanova, jud. Orhei. A urmat studiile la Şcoala Spirituală, apoi
la Seminarul Teologic din Chişinău. În 1935 absolveşte Facultatea de Teologie din
Chişinău obţinând licenţia în Teologie.
A fost hirotonit preot la 7 mai 1906 şi numit paroh la Biserica Sf. Gheorghe
din Camenca, jud. Orhei, cu deservirea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din
satul învecinat Bezin (Donici) şi a cătunului Pocşeşti175.
Din iniţiativa şi prin strădania P. C. Sale în perioada 1926-1927 în parohie se
construieşte o altă biserică, cea veche devenind neîncăpătoare pentru creştinii din localitate. A desfăşurat o activitate misionară şi pastorală atât în parohie cât şi în cadrul
Cercurilor pastorale, în perioada anilor 1908-1933, părintele Mina a fost misionar de
cerc176.
Fiind preşedinte al Căminului cultural „Principele Carol” din localitate, contribuie la zidirea unei clădiri pentru cămin. Din iniţiativa părintelui Mina, pe terenul
donat Ministerului Sănătăţii, se construieşte în sat o baie. A fost şi un bun gospodar177.
С. П. Соколовская, С. А. Базилевская, op. cit., p. 83.
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Ibidem.
173
Martiri pentru Hristos, din România.., p. 768-769.
174
Ibidem; Martirologiu românesc din Basarabia.., p. 236; Episcopia Hotinului, nr. 3, 1941,
p. 62.
175
Alexandru Guţuleac, op. cit., p. 59.
176
Pr. Andrei Popa, Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale, ziarul Misionarul, nr.  8
(august), 2006, p. 6.
177
Ibidem.
170
171

334

În perioada primului an de ocupaţie sovietică, la 23 iunie 1941, părintele
Mina Ţăruş a fost arestat şi deportat în Siberia178. A fost judecat şi condamnat la
zece ani privaţiune de libertate.
Aflându-se într-un lagăr din reg. Kemerovo, trece la Domnul la 18 august
1942179.
Mihail Ţepordei, preot în parohia Ceramurza (Cioara Murzei), jud. Tighina
(în prezent Nadrecinoe, r-nul Tarutino, regiunea Odesa). S-a născut la 23 februarie
1886180. După absolvirea Seminarului Teologic în anul 1910, a fost numit temporar
în funcţia de cântăreţ la Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din localitatea Lărguţa, jud. Ismail181. La 24 octombrie 1911 a fost hirotonit preot pe seama Bisericii
„Sf. Cuv. Parascheva” din Borisăuca, acelaşi judeţ182, apoi transferat la Biserica
„Acoperemântul Maicii Domnului” din Acmanghit, jud. Cetatea Albă183. În anul
1918, conform ceririi înaintate, este numit paroh la Biserica „Sf. Arh. Mihail” din
Ceramurza (Cioara – Murzei), jud. Tighina184.
Timp de 23 de ani părintele Mihail Ţepordei a păstorit cu dăruire parohia
încredinţată. A desfăşurat o activitate pastorală şi misionară rodnică, mai ales în
combaterea sectarismului. În urma unei asemenea activităţi intense, preacucernicia
sa a reuşit să readucă pe cei rătăciţi la dreapta credinţă. Numai în luna ianuarie a
anului 1938 patru persoane din secta babtistă din localitate au revenit la credinţa
ortodoxă. Pentru munca deosebită depusă în parohie, părintele Mihail a fost decorat
la 2 iulie 1926 cu crucea aurită185, iar în luna februarie 1938, i-au fost aduse mulţumiri publice din partea cârmuirii eparhiale186.
În primul an de prigoană împotriva credinţei din timpul ocupaţiei sovietice
(1940-1941), părintele Mihail Ţepordei a fost arestat, primind cununa muceniciei
prin asasinare187.
Ilarion Vărzaru, preot în parohia Lomacineţ, jud. Hotin. S-a născut la
28  martie 1881188 în familia preotului Ioan Vărzaru. După absolvirea Şcolii de cântăreţi în anul 1901, a fost numit la Biserica Sf. Arh. Mihail din Semenovca, jud.
Cetatea Albă, cu începere de la 21 august 1901189. În anul 1906 este transferat la
Biserica Naşterea Maicii Domnului din Chebabcia, acelaşi judeţ190.
Pr. prof. Sergiu C.Roşca, op. cit., p. 35; Martirologiu românesc din Basarabia.., p. 236;
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A fost hirotonit preot în anul 1918, cu examen de preot. Începând cu anul
1922, a slujit la Biserica Sf. Dimitrie din Rosoşeni, jud. Hotin191.
La 15 iulie 1930, parohia Rosoşeni a fost vizitată canonic de către P.S. Episcop Visarion al Hotinului (1923-1935) împreună cu consilierul eparhial protoiereul
Dionisie Iavorschi. Iată şi câteva impresii ale vizitatorilor: Parohul, părintele Ilarion
Vărzaru se prezintă bine, biserica îngrijită, curtea bisericii mare şi curat întreţinută
având sădiţi pomi decorativi, interiorul bisericii curat, biblioteca în regulă192.
Ultima parohie a părintelui Ilarion a fost com. Lomacineţ, jud. Hotin, cu
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil. În primul an de prigoană împotriva Bisericii, a
fost ucis de sovietici, la 22 noiembrie 1940193.
În timpul stăpânirii sovietice din perioada 1940-1941, preoţii rămaşi în parohiile din Basarabia au avut de suferit, fiind consideraţi din punct de vedere social
duşmani ai puterii sovietice, au fost supuşi represiunilor. Dintre cei rămaşi în timpul ocupaţiei, au fost executaţi, sau deportaţi peste o sută de preoţi. Reinstaurarea
regimului sovietic în 1944, a fost urmată de revenirea Bisericii din RSS Moldovenească la statutul impus de către statul sovietic în 1940. După 1944, a început un
nou val de represiuni împotriva preoţimii basarabene, spre deosebire de perioada
primei ocupaţii sovietice aceştia fiind suspectaţi şi de colaborare cu autorităţile
germane şi române în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, de propagandă
antisovietică şi naţionalistă, slujitorii cultului ortodox fiind arestaţi şi deportaţi în
Siberia, Kazahstan şi alte regiuni ale URSS. Identificarea preoţilor martiri ai Basarabiei sovietice este o importantă sarcină a posterităţii nu doar datorită rolului pe
care politicile represive ale autorităţilor RSS Moldoveneşti îndreptate împotriva
clerului basarabean, l-au avut în proiectul de arhitectură socială aplicat de regimul
totalitar comunist, dar şi din cauza valorii spirituale a memoriei celor care şi-au
jertfit viaţa pentru credinţă.
Episcopia Hotinului, Anuar, 1925, p. 129.
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Summary
The article presents the impact of the Stalinist ideological campaigns in scientific institutions from Moldovan SSR, from the years 1946-1953, which were a component part
of those from the whole USSR.On the top of campaigns were I.V. Stalin, declared as
„Brilliant Leader”, and any of his decisions had to be implemented.Regarding MSSR
as a case study,was concerned the Moldovan Base/Branch of the Academy of Sciences
of the USSR.Were analyzed the essence, the political-propaganda actions, based on the
materials from the archives of the Republic of Moldova. There were presented scientific structures, personalities that aligned with the requirements of the campaigns, as well
as researchers who either opposed or suffered from these political-ideological actions.
Was analyzed the specificity of these ideological campaigns in Soviet Moldova in the
fields of linguistics, literature, economic sciences, biology, etc.
Keywords: science, culture, biology, economy, repressions, scientific researchers, ide
ology, campaign, Stalin, Moldovan RSS.

D

upă cel de-al Doilea Război Mondial, pe fundalul tendinţelor de dominaţie mondială a dihotomiei socialism-capitalism, în Uniunea Sovietică are loc o intensificare a activităţii propagandistice ce capătă formă de
campanii ideologice, inclusiv în domeniul ştiinţei şi culturii, acţiuni susţinute în
mod implicit de către Iosif Vissarionovici Stalin (1878–1953), secretarul general
al PC (bolşevic) din toată Uniunea (1922–1953) şi preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului al Uniunii Sovietice (1941–1953), orice decizie a căruia era
considerată un semnal şi etalon pentru toate structurile statului şi trebuia pusă în
aplicare necondiţionat.
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Profitând de faima obţinută în timpul conflagraţiei mondiale, Stalin a devenit
„Marele Conducător victorios”, şi-a consolidat poziţia de lider al statului sovietic şi
al mişcării comuniste internaţionale, ceea ce i-a permis să iniţieze o nouă „mobilizare a societăţii sovietice în perimetrul unei ideologii ofensive”1.
Dictatorul sovietic vedea necesitatea acestei „mobilizări” în combaterea iluziilor răspândite în societatea sovietică despre o posibilă liberalizare a regimului
existent în ţară. Având în vedere că majoritatea tinerilor intelectuali au participat
la campania militară a armatei sovietice peste hotarele statului, unde au luat cunoştinţă de un alt mod de viaţă decât îşi puteau ei imagina din demersul propagandei referitoare la „lumea capitalistă”, se impunea ca absolut necesară apărarea de
pericolul fuzionării tendinţelor liberale din societate cu ideile „contagioase” ale
Occidentului2.
Combaterea acestor tendinţe a devenit imperioasă în contextul începutului
Războiului Rece între Uniunea Sovietică şi foştii ei aliaţi occidentali. În aceste
condiţii turbulente ale primilor ani postbelici, alături de represiunile politice bazate
pe teroare selectivă, ce aveau un „fundal al intimidării”, într-o atmosferă a fricii şi
suspiciunii, pe prim-plan sunt situate campaniile ideologice prin care regimul dictatorial lupta cu opoziţia la etapa în care forţele de împotrivire abia se constituiau.
Drept urmare, aceste campanii îndeplineau şi o funcţie „de profilaxie”.
Toate aceste acţiuni „de a pune la respect” oamenii de cultură decurgeau şi
din perimetrul unor interese subiective, al intrigilor din vârful piramidei, din interiorul partidului, al luptei pentru putere dintre Andrei A. Jdanov (1896–1948) şi
Gheorghi M. Malenkov (1901–1988)3.
Drept urmare, în 1946, regimul stalinist acordă o importanţă primordială
propagandei în domeniul ideologiei, culturii şi ştiinţei, împotriva autonomiei vieţii
culturale din Uniunea Sovietică. Portavoce pe dimensiunea ideologică a lui Stalin
era membrul Biroului Politic al CC al PC (b) Andrei A. Jdanov, cel care avea să
orchestreze incriminările la adresa personalităţilor, instituţiilor de cultură, fenomenelor artistice etc.
La 14 august 1946, a fost emisă Hotărârea CC al PC (b) din toată Uniunea
în care a fost aspru criticată activitatea revistelor lunare literar-artistice ale Secţiei
Leningrad a Uniunii Scriitorilor Sovietici „Zvezda” (editată din 1924 cu un tiraj de
60 000 de exemplare, unde s-au publicat Maksim Gorki, Anna Ahmatova, Aleksei
Tolstoi ş.a.) şi „Leningrad” (editată în anii 1940–1946, reînfiinţată în 2013), unde
s-au publicat N. Tihonov, I. Kratt, M. Dudin ş.a.). În Hotărâre s-au adus acuzaţii
că în aceste reviste se publicau „multe opere lipsite de idei şi nocive” sau că au
1

2

3

Е. С. Генина, М. М. Колязимова, Идеологические кампании в СССР 1946–1953 гг.
cвязанные с образом И. В. Сталина, în Вестник Кемеровского государственного
университета, 2014, № 3 (59), T. 2, p. 145-150.
Vasile Bahnaru, Gheorghe E. Cojocaru, Cazul revistelor „Zvezda” şi „Leningrad” şi ecou
rile lui la Chlşinău. Studiu şi documente (1946–1948), Chişinău, Cartidact, 2018, p. 14-16.
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339

fost „comise erori politice serioase în procesul de conducere a redacţiei”4. Drept
urmare, în „cazul Leningrad”5 s-au aplicat măsuri punitive: admonestări, concedieri din serviciu etc. S-au adus critici aspre şi defăimătoare la adresa poetei,
traducătoarei, literatei Anna A. Ahmatova (1889–1966) şi scriitorului, dramaturgului, scenaristului şi traducătorului Mihail M. Zoşcenko (1894–1958). De exemplu,
A.  Ahmatova a fost acuzată că denaturează societatea sovietică şi creează poezii
împotriva sistemului, fiind etichetată ca „o adulterină şi monahină, la care adulterul
este combinat cu molitfa”6. Fiind exclusă din Uniunea Scriitorilor, dar nu a fost
însă arestată, deoarece sistemul politic avea nevoie, în primul rând, de renegarea
numelui. De fapt, atacul n-a fost propriu-zis la persoană, ci direcţionat asupra tuturor scriitorilor, a literaturii, a spiritului creativ (care, deseori, mergea în contrasens
cu directivele oficiale).
Faptul că or. Leningrad s-a evidenţiat cu o paradigmă aparte nu este întâmplător deoarece noua capitală a lui Petru cel Mare, Sankt Petersburgul, numită astfel
după Sfântul Petru, a simbolizat chiar de la înfiinţare înnoirea şi aventura (a „nordului minunăţie”, după Al. Puşkin) a cărui eleganţă va eclipsa Moscova, cu obişnuinţele şi comportamentele ei adesea asiatice. Dacă Sankt Petersburgul a fost considerat „fereastră către Europa”, atunci Moscova s-a conservat, străinii erau consideraţi
„inamici potenţiali”; Kremlinul respingea ideile europene”7.
Raportul lui A. A. Jdanov despre revistele „Zvezda” şi „Leningrad”8 a fost
publicat în presa centrală, mediatizat intens9, inclus chiar în cursul şcolar de literatură, în programa de admitere în instituţiile de învăţământ superior etc. Măsurile
represive au fost extinse şi asupra unor instituţii prestigioase de ştiinţă, cultură şi
educaţie, ca Universitatea din Leningrad, „Casa Puşkin” etc.
Au urmat hotărâri ale Comitetului Central al PC (b) din toată Uniunea din
26 august 1946 în care a fost atacat repertoriul teatrelor dramatice, criticat filmul
în regia lui Serghei Eisenstein „Ivan cel Groaznic” (reamintim, în acest context,
renumitul monolog al lui Ivan cel Groaznic din filmul omonim [1933–1934]: „Vom
înfiinţa o armată a întregului popor şi toţi-toţi! – vor fi în slujba statului. Doar un
conducător puternic poate salva Rusia!”), operele compozitorilor Muradeli, Şostakovici, Prokofiev ş.a10. În acelaşi timp, a fost intensificată activitatea de promoVasile Bahnaru, Gheorghe E. Cojocaru, Cazul revistelor „Zvezda” şi „Leningrad”
şi ecourile lui la Chlşinău. Studiu şi documente (1946–1948), Chişinău, Cartidact, 2018,
doc. 1, p. 42, 44.
5
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6
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vare a naţionalismului ruso-sovietic. A.A. Jdanov a lansat sintagma ce condamna
„închinarea în faţa culturii putrede a Occidentului”, căreia trebuia să i se contrapună superioritatea rusă/sovietică în ştiinţă, tehnică, cultură, artă11.
Atacul la adresa revistelor „Zvezda” şi „Leningrad” a generat un nou jalon în
dimensiunea ideologică a partidului, a relaţiilor dintre putere şi mediul de creaţie12.
S-a instituit o campanie militantă împotriva alterităţii, a lucrărilor „care cultivau
spiritul străin oamenilor sovietici de flatare a culturii burgheze contemporane”13.
Aceste acţiuni propagandistice, de luptă cu „decadentismul” Occidentului,
de control asupra „suflului patriotic” de sorginte ruso-sovietică etc., au afectat nu
doar cultura, arta, ştiinţa etc., miza autorităţilor fiind temperarea tendinţelor liberale
ale intelectualităţii, menţionate supra.
„Jdanovismul”, ca politică a partidului în domeniile culturii, literaturii şi artei, a atentat în mod direct la libertatea creaţiei. Drept urmare a acestei atmosfere
ideologice au avut de suferit domenii ale ştiinţei: academicianul-politruc Trofim
Lâsenko, favoritul lui Stalin, a distrus genetica, iar adepţii săi au atentat la mecanica cuantică, la cibernetică. Pe acest fundal apar pseudosavanţi, cu viziuni confuze
asupra perspectivelor de alimentare a populaţiei URSS, conform unui „Mare plan
stalinist de transformare a naturii”, a inventării „elixirului tinereţii”, a „substanţei
vii”, a experienţelor bizare în agricultură etc. Ştiinţele naturale, de asemenea, au
fost divizate în „socialiste” şi „burgheze”.
Evident, aceste decizii emise de autorităţile centrale de la Moscova nu puteau
să fie eclipsate de autorităţile republicane, inclusiv de cele din RSS Moldovenească.
Între 25 şi 30 septembrie 1946 la Chişinău a fost convocată o şedinţă a oamenilor
de cultură, la care s-au discutat problemele abordate în criticile „jdanoviste”14. În
lucrările scriitorilor moldoveni au fost deconspirate „schimonosiri burghez-naţionaliste şi ideologice”, fiind ignorată „reconstrucţia socialistă a statului”15.
Companiile ideologice declanşate în întreaga Uniune erau, de asemenea, justificate oficial, chipurile, prin dorinţa de a satisface cerinţele intelectualităţii de a
discuta problemele stringente din domeniul culturii şi ştiinţei, mascând, de fapt,
lupta cu libertatea cugetului, a persoanei, în general.
Problemele discutate erau strict selectate, iar pentru a demonstra „corectitudinea” abordării lor se recurgea la camuflare cu o autoritate incontestabilă, care
era însuşi Stalin. Drept urmare, dictatorul era declarat un „genial savant”: un „mare
lingvist”, „mare filosof”, „mare economist” sau autor al „Marelui plan de transforП. А. Дружинин, Идеология и философия, Ленинград: 40-е годы: документальное
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mare a naturii”. „Operele geniale” staliniste urmau să fie studiate şi implementate
de toate colectivele „truditorilor” din Uniune.
Analizând efectele acestor campanii ideologice, cercetătoarea rusă E. Zubkova menţionează că „pe oameni de acum i-au obişnuit să aştepte părerea supremă şi,
potrivit acesteia, să-şi verifice opinia proprie”16.
În istoriografia recentă din Republica Moldova au fost cercetate, în baza
unor surse inedite din arhive, mai multe aspecte ale procesului de promovare
a campaniilor ideologice staliniste în RSS Moldovenească din anii 1946–1953.
Astfel, cercetătorii Vasile Bahnaru şi Gheorghe Cojocaru au publicat lucrarea
„Cazul revistelor «Zvezda» şi «Leningrad» şi ecourile lui la Chişinău. Studiu
şi documente (1946–1948)” (2018)17, iar Vasile Bahnaru în lucrarea „Calvarul
limbii române în timpul dominaţiei sovietice (studiu şi documente)” (2015)18
a studiat procesele-verbale şi stenograme ale sesiunii comune a Institutului de
Lingvistică a AŞ a URSS şi Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură a Filialei
Moldoveneşti al AŞ a URSS din 3-7 decembrie 1951 şi alte materiale consacrate
discuţiilor problemelor lingvisticii moldoveneşti în lumina lucrării lui I. V. Stalin
„Marxismul şi problemele lingvisticii”. Cercetătoarea Liliana Rotaru a publicat
studiul „Sesiunea din august a VASHNIL (1948): rezistenţă şi emulaţie academică în RSS Moldovenească”19 cu referire la şcoala superioară. Mariana S. Ţăranu
a editat 280 de scrisori, depistate în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii
Moldova, în care developează imaginea „celor mulţi”, a ţăranilor, faţă de spiritul
unei epoci turbulente, nesigure20.
Fondurile arhivistice din Republica Moldova (Arhiva Naţională a Republicii
Moldova, Fondul P-2848; Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova, Fondul 51; Arhiva Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Fondul 1;
Muzeul Ştiinţei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto) permit completarea
tabloului general al desfăşurării campaniilor ideologice menţionate şi în cadrul instituţiilor academice de cercetări ştiinţifice. Unele aspecte reflectate în materialul
arhivistic la această temă ne propunem să le examinăm în prezentul articol.
La 12 iunie 1946 a fost organizată Baza Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a URSS, reorganizată în 1949, în Filiala Moldovenească
a AŞ a URSS. În componenţa Bazei a fost inclus Institutul Moldovenesc de Istorie,
Economie, Limbă şi Literatură/Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură, sectoarele
Е. Зубкова, Послевоенное советское общество: политика и поседневность (1945–
1953), Москва, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999, c. 195.
17
Vasile Bahnaru, Gheorghe E. Cojocaru, op. cit., 356 p.
18
Vasile Bahnaru, Calvarul limbii române în timpul dominaţiei sovietice (studiu şi docu
mente), Chişinău, 2015, 404 p.
19
Liliana Rotaru, Sesiunea din august a VASHNIL (1948): rezistenţă şi emulaţie academică
în RSS Moldovenească, în Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe Umanistice”,
nr. 10 (110), 2017, p. 227, 234.
20
Mariana S. Ţăranu, Scrisori către Stalin sau spovedaniile celor ocupaţi (1947–1953),
Chişinău, Pontos, 2014, 520 p.
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de economie, geologie, botanică, viticultură şi pomicultură, de pedologie şi zoologie, de energetică, economie şi geografie21. Instituţia de cercetare ştiinţifică era
intens monitorizată de comisii speciale ale AŞ a URSS şi ale Comitetului Central
al PC(b) al Moldovei. Drept urmare, într-o notă informatică din 12 octombrie 1946
semnată de V. Volkov, secretarul organizaţiei de partid al oraşului Chişinău, adresată Secţiei pentru propagandă a Comitetului Central al PC(b)M, se atenţiona că
la Institutul Moldovenesc de Istorie, Economie, Limbă şi Literatură al Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe din URSS, „o bună parte
din angajaţi nu lucrează la capitolul avansării nivelului ideologico-politic”22. Se
mai constata că unii cercetători ştiinţifici şi-au racordat activitatea la noile realităţi,
iar alţii sunt „pasivi” sau au o atitudine formală faţă de activitatea de propagandă ideologică. La capitolul situaţia cadrelor era aspru criticat cercetătorul ştiinţific
B. D. Lempert, care „nu avea o pregătire marxistă suficientă”, iar în una din lucrări
editate în perioada interbelică „a reprodus o conversaţie cu trădătorul poporului
moldovenesc Halippa”23.
La 14 noiembrie 1946, în raportul informativ al Secţiei de propagandă al CC
al PC(b) din Moldova „Cu privire la activitatea Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice de Istorie, Economie, Limbă şi Literatură a AŞ a URSS”, adresat lui
N. Covali, secretar al CC PC(b)M se aduceau critici acerbe la activitatea ideologică
din cadrul instituţiei. Se constată că factorul ideologic nu era utilizat în scopurile
de mobilizare a cercetătorilor ştiinţifici, iar „documentele politice esenţiale, cum ar
fi Hotărârea CC al PC(b) din toată URSS despre activitatea revistelor «Zvezda» şi
«Leningrad», raportul tovarăşului Jdanov referitor la această problemă s-a discutat
în colectiv în mod formal, în afara activităţii Institutului şi acţiunilor referitoare la
noul cincinal stalinist”24. Drept rezultat, la 20 noiembrie 1946, prin hotărârea Biroului CC al PC(b)M s-au depistat carenţe în privinţa activităţii Institutului Moldovenesc de Istorie, Limbă şi Literatură care nu corespundea „indicaţiilor tovarăşului
Stalin referitoare la dezvoltarea ştiinţei sovietice şi ameliorarea nivelului ideologic
în condiţiile actuale”. Drept urmare a fost eliberat din funcţia de director al instituţiVezi Demir Dragnev, Constantin Manolache, Ion Valer Xenofontov, Republica Mol
dova  – 25 de ani. Repere istorice. Istoria ştiinţei, Chişinău, Tipografia Centrală, 2016,
p.  76-77; Constantin Manolache, Ion Xenofontov, Instituţionalizarea ştiinţei academice
în RSS Moldovenească (1946–1960), în Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi
Artă, nr. 1 (40), 2016, p. 16-22; Ion Valer Xenofontov, Constituirea Filialei Moldoveneşti
a Academiei de Ştiinţe a URSS (1949–1950), în Studia Universitatis Moldaviae. Seria
„Ştiinţe umanistice”, nr. 10 (110), 2017, pp. 236-242; Demir Dragnev, Ion Valer Xenofontov, Crearea şi activitatea Bazei Moldoveneşti de Cercetări ştiinţifice a URSS (1946–
1949), în In memoriam Gheorghe Palade, 1950–2016, /Editori: Valentin Arapu, Anatol
Petrencu, C.  Ciucanu, Chişinău, Bons Offices, 2018, p. 425-451.
22
Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova (infra: AOSPRM). Fond 51,
inv. 4, dos. 305, f. 71.
23
Idem, dos. 25, f. 300-311.
24
AOSPRM. Fond. 51, inv. 4, dos. 25, f. 310-311.
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ei istoricul V. Senchevici şi înlocuit cu filologul Ion Ceban25. Totodată, la 9 ianuarie
1947, în tematica Institutului Moldovenesc a fost inclusă drept temă de cercetare
„Stalin, Partidul, Puterea Sovietică, Marele Război pentru Apărarea Patriei şi Armata Roşie în creaţia populară”26.
În primul trimestru al anului 1947, în planul tematic de cercetări ştiinţifice
pentru anii 1946–1950 al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură se făcea specificarea că organizaţia „porneşte de la indicaţiile tovarăşului Stalin referitoare la
aceea că ştiinţa noastră sovietică trebuie nu doar să o întreacă, ci să avanseze realizările ştiinţei burgheze”. Totodată, în document se făcea referinţă „la hotărârea
istorică a CC al PC(b) din toată Uniunea şi raportul tovarăşului Jdanov referitoare
la revistele «Zvezda» şi «Leningrad», care suscită soluţionarea acestor probleme pe
frontul ideologiei sovietice”27.
La 16 iunie 1947, I. Ceban, directorul Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură îl informa pe N. Covali, prim secretar al CC al PC(b)M despre rolul Institutului în critica istoriografiei „burgheze” româneşti şi propagarea „concepţiei marxist-leniniste” asupra istoriei şi denumirii „limbii moldoveneşti, deosebită de cea
română”. Se invoca faptul că „moştenirea ocupaţiei române şi germano-române”,
a „pătat conştiinţa unei părţi a populaţiei, străine de ideologia sovietică”. De aceea,
„noi nu putem neglija gravele probleme ideologice, cum ar fi reeducarea maselor
largi ale populaţiei în spiritul sovietic. Acest lucru devine şi mai acut după raportul
tovarăşului A. A. Jdanov şi după hotărârea istorică a CC al PC(b) din toată URSS
despre activitatea ideologică”28.
La 29 august 1947, în discursul lui Zîkov, secretar al CC al PC(b)M, rostit la
Plenara a XIII-a a CC al PC(b)M se vorbea despre „intensificarea luptei cu ideologia burgheză, printre intelectualii din RSSM”29.
O nouă campanie ideologică, care s-a intercalat cu cea precedentă, a fost
generată de sesiunea din 31 iulie – 7 august 1948 a Academiei de Ştiinţe Agricole din Uniunea Sovietică „V. I. Lenin” (VASHNIL) (Всесоюзная Академия
cельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина). La acest forum ştiinţific, Trofim Lîsenko preşedintele acestei academii (la origine ţăran, care i-a denunţat pe
„culacii ştiinţei”30, agronom aventurist susţinut de Stalin şi Hruşciov) şi adepţii săi
au declarat „biologia miciurinistă materialistă şi progresistă”, „instrument puternic de transformare sistematică şi activă a naturii vii”, fiind contrapusă „biologiei
burgheze weissmanniste” sau „morganist-mendeleeviste”, după numele savanţilor
Weissman şi Morgan), considerată a fi „reacţionară şi idealistă”, „ruptă de viaţă”.
Ibidem, f. 297-299.
Arhiva Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (infra: ACAŞM). Fond 1, inv. 1/1,
dos. 2, f. 5-6.
27
AOSPRM. Fond. 51, inv. 5, dos. 527, f. 185.
28
Ibidem, f. 215-216.
29
Ibidem, dos. 14, f. 395.
30
M. Heller, A. Nekrich, Utopia in Power: The Soviet Union from 1917 to the Present, New
York, NY, 1986, p. 482.
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T. Lîsenko şi adepţii săi îşi promovau concepţiile lor antiştiinţifice apelând
la autoritatea selecţionerului I. V. Miciurin, care experimentase într-o pepinieră
provincială aclimatizarea unor pomi fructiferi la condiţiile climaterice din centrul
Rusiei. Susţinut de Stalin, precum că prin această acţiune s-ar genera „o victorie
asupra naturii”, Miciurin a fost declarat drept fondatorul unei învăţături noi ce demonstra posibilitatea depăşirii eredităţii. Drept urmare, „învăţătura miciurinistă”
era contrapusă concepţiei ştiinţifice din domeniul geneticii, declarată „burgheză”
şi străină.
Generalizând arbitrar concepţiile savanţilor biologi ruşi – Dokuceaev,
Kostîşev, Viliams, care se refereau doar la recomandări regionale privind ameliorarea solurilor şi ridicarea productivităţii agriculturii, inclusiv prin utilizarea ierburilor şi sădirii fâşiilor forestiere în zona de stepă etc., lîsenkoviştii au promovat
concepţia proprie de extindere a acestor experimente sub forma unei directive obligatorii ce viza întregul spaţiu agricol al URSS, camuflându-se sub denumirea de
„Marele plan stalinist al transformării naturii”31.
La indicaţia organelor centrale de partid s-a direcţionat activitatea de cercetare în domeniul biologiei şi s-au revăzut „programele la ştiinţele biologice care
se predau în instituţiile de învăţământ”, iar cercetările ştiinţifice au fost ajustate la
activitatea de producţie a colhozurilor şi sovhozurilor32.
Ca urmare a sesiunii VASHNIL, la 7 septembrie 1948, Biroul CC al PC(b)M
a luat o serie de măsuri referitoare la propagarea şi realizarea materialelor despre
starea de lucruri în ştiinţa biologică. Aceste acţiuni ale savanţilor „miciurinişti-lâsenkovişti” vizau instituţiile de învăţământ mediu şi superioare din Moldova sovietică33, Baza Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a URSS, presa republicană. Instituţiile respective urmau să supună criticii „concepţiile reacţionare idealiste… mendeleeviste-morganiste în biologie”34. Aşa cum a demonstrat cercetătoarea
Liliana Rotaru, în RSS Moldovenească „puţini au fost cei destituiţi pentru că s-ar
fi opus „victoriei absolute a ştiinţei miciuriniste”35. Mai mult ca atât, în scopul
documentării privind situaţia în domeniul ştiinţelor biologice la VASHNIL au fost
delegaţi, din partea Bazei Moldoveneşti, profesorii V. Andreev, V. Grimalschi şi
candidatul în ştiinţe agrare A. Petrosean36.
La 21 septembrie 1948, Consiliul ştiinţific al Bazei Moldoveneşti a audiat
raportul acad. N. Dimo despre bilanţul Sesiunii ştiinţifice VASHNIL, la care a
fost condamnată direcţia „reacţionară, idealistă weismannist-mendeleevist-morACAŞM. Fond 1, inv. 1/1, dos. 18, f. 1-2.
Vezi Liliana Rotaru, op. cit., p. 228, 232.
33
Unul din autorii studiului de faţă (D.D.), îşi aminteşte faptul că deja peste un an de la
adoptarea deciziei VASHNIL, aceasta era intens studiată în şcoala medie. În anul 1952, la
examenul de admitere, la disciplina „Istoria URSS”, la Universitatea de Stat din Chişinău,
una din întrebări a fost cea referitoare la „decizia istorică” a sesiunii ştiinţifice VASHNIL.
34
AOSPRM. Fond. 51, inv. 7, dos. 29 (partea II), f. 147-148.
35
Liliana Rotaru, op. cit., p. 227, 234.
36
ACAŞM. Fond 1, inv. 1/1, dos. 6, f. 10.
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ganistă şi elogiate realizările direcţiei „marxist-darwinist-miciuriniste”, fiind propusă, totodată, organizarea unei conferinţe ştiinţifico-teoretice a Bazei Moldoveneşti, consacrată acestei probleme. În finalul documentului se specifica: „Consiliul ştiinţific al Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe
a URSS solicită şi dispune ca toţi cercetătorii ştiinţifici să-şi remodeleze toată
activitatea ştiinţifică în direcţia canalizării şi a muncii de creaţie pentru victoria
comunismului în ţara noastră”37.
La 29 decembrie 1948, în şedinţa Consiliului Ştiinţific al Bazei se estima
faptul că angajaţii instituţiei „au dus luptă împotriva direcţiei idealiste weismannist-mendeleevist-morganistă pentru reuşitele miciuriene ale biologiei sovietice şi
s-au opus tendinţelor burghezo-naţionaliste şi plocoanelor în faţa străinilor vizavi
de istoria Moldovei, limbii şi literaturii moldoveneşti”38. La unison cu aceste abordări era şi prof. D. Verderevschi, directorul Staţiunii Moldoveneşti a Institutului
Unional pentru Protecţia Plantelor, care estima că „deşi direcţiile de bază ale tematicii de cercetare ale Staţiunii erau corecte, colectivul ştiinţific al staţiunii trebuia să
intensifice aceste acţiuni în sistemul de producere după exemplul acad. Lâsenko şi
să aplice în practică realizările ştiinţei în colhozuri şi sovhozuri”39.
În această atmosferă agitată de la sfârşitul anului 1948, unica persoană din
mediul academic ce a rămas pe poziţiile sale ştiinţifice era prof. N. F. Dereviţki
de la Institutul Agricol din Chişinău, care nu s-a conformat cerinţelor campaniilor ideologice staliniste, insistând că agricultura nu are nimic în comun cu
politica. Drept urmare, el a fost eliberat din funcţie, apoi, în iulie 1949, inclus în
statele Bazei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS, fiind îndepărtat de
activitatea pedagogică. Dar şi în cadrul Bazei (apoi Filialei) Moldoveneşti a AŞ
a URSS, N.F. Dereviţki, care, după cum se constata într-o hotărâre a consfătuirii
cercetătorilor ştiinţifici din RSSM din 10 februarie 1953 „supraapreciind dificultăţile introducerii sistemului de rotaţie a ierburilor propunea de a încetini tempoul
introducerii acestui sistem”. Pentru aceste viziuni savantul era aspru criticat de
către participanţii la consfătuire40.
La 19 martie 1949, Institutul Moldovenesc de Epidemiologie şi Microbiologie, în lumina sesiunii VASHNIL, a inclus noi teme în planul tematic de cercetări
ştiinţifice al instituţiei, organizând manifestări ştiinţifice în această direcţie etc.41.
Apogeul „abordării” lîsenkovist-miciuriniste a fost atins la 16 aprilie 1949,
când la o şedinţă a Bazei Moldoveneşti, membrul corespondent al AŞ a URSS
P.  Baranov a prezentat raportul „Cu privire la sarcinile şi direcţiile de activitate
ştiinţifică a Bazei”, unde s-au evocat afirmaţiile lui Stalin despre victoria „ştiinţei
adevărate şi care ştiinţă este progresistă”, despre victoria „ştiinţei care poartă nuIbidem, dos. 9, f. 49-50.
Ibidem, f. 174-175.
39
Ibidem, inv. 7, dos. 410, f. 174.
40
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (infra: ANRM). Fond P-2848, inv. 10, dos. 511,
f. 74-78.
41
AOSPRM. Fond. 51, inv. 8, dos. 397, f. 84-86.
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mele lui Miciurin”, despre „frontul bolşevic condus de însuşi Iosif Vissarionovici,
care a definit linia corectă a direcţiei miciuriene”42.
Ca urmare a implementărilor de noi direcţii biologice s-a ajuns la teorii elucubrante. La 11 iunie 1949, la Baza Moldovenească se prevedea includerea în planul de
cercetare pentru anul 1950 a citricelor, a lămâii, smochinelor, ceaiului, eucaliptului,
bumbacului şi a altor culturi ce urmau să fie aclimatizate în sudul RSS Moldove
neşti. Mai mult ca atât, unii cercetători s-au inclus în mod activ în realizarea acestui
deziderat43.
În rezoluţia primei sesiuni ştiinţifice a Bazei Moldoveneşti, din 18 iunie
1949, se specifica faptul că structura de cercetare „a răspuns prompt la hotărârile
partidului şi guvernului despre Marele plan stalinist de transformare a naturii…
punând la bază deciziile din august ale sesiunii VASHNIL şi conducându-se după
principiile progresive ale ştiinţei miciuriniste în domeniul agrobiologic”. Drept
urmare „s-au obţinut succese şi inovaţii ştiinţifice în economia republicii”44.
După cum rezultă din raportul de autoevaluare a activităţii Filialei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a URSS pe anul 194945 şapte secţii specializate în
ştiinţele naturii au alcătuit un plan complex de implementare a „Marelui plan stalinist
de transformare a naturii” în raionul Bulboaca al RSSM, care tindea să devină „un
exemplu de urmat pentru toate colhozurile şi sovhozurile din celelalte raioane ale
republicii”. Expediţia condusă de membrul titular al VASHNIL N. A. Dimo urma să
implementeze, în primul rând, în colhozul „Stalin” din acest raion, „ştiinţa sovietică
agrobiologică înaintată” prin crearea „Casei Laborator”, care prin diverse metode
propuse de savant, inclusiv prin asolamentul cu ierburi perene, să lupte cu eroziunea
solurilor46.
Potrivit informaţiei Secţiei de Ştiinţă şi Învăţământ a CC al PC (b) din Moldova din 9 decembrie 1949, în luna mai a aceluiaşi an a fost organizată în raionul
Bulboaca prima sesiune, la faţa locului, a Filialei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice, consacrată „Marelui plan stalinist de transformare a naturii” la care au participat 300 de persoane. Alături cu savanţii au luat cuvântul preşedinţi de colhozuri,
conducători de brigăzi şi de echipe de producători agricoli47.
Sesiuni ştiinţifice ale Filialei în raionul Bulboaca au fost organizate şi în anii
următori. În rezoluţia sesiunii din 24-25 martie 1952, consacrată „bilanţului colaboACAŞM. Fond 1, inv. 1/1, dos. 13, f. 58-98, 110-126.
Д. Вердеревский, Я. Принц, Болезни и вредители хлопчатника в Молдавской ССР и
меры борьбы с ними, Кишинёв, Госиздат Молдавии, 1951, 64 с. (Bolile i dăunătorii
bumbacului în RSS Moldovenească i măsurile de combatere a acestora, Chişinău, Editura de Stat a Moldovei, 1951, 64 p.).
44
ACAŞM. Fond 1, inv. 1/1, dos. 15 (tomul II), f. 181.
45
Despre contextul deschiderii Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS a se
vedea: Ion Valer Xenofontov, Constituirea Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe
a URSS (1949–1950), în Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe umanistice”, nr.
10 (110), 2017, p. 236-242.
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rării constructive cu agronomii, colhoznicii şi muncitorii din colhozuri şi sovhozuri
din raionul Bulboaca”, se declara: „În timp ce mulţi «savanţi» de peste hotare le ajută
activ imperialiştilor obsedaţi de mania dominaţiei mondiale de creare a mijloacelor
bacteriologice de nimicire în masă a populaţiei paşnice noi, oamenii sovietici de ştiinţă şi producere, depunem toate cunoştinţele şi forţele noastre pentru construcţia cât
mai rapidă a societăţii comuniste”. Erau, de asemenea, citate cuvintele lui Miciurin
precum că „Marele viitor al ştiinţelor noastre rezidă în colhozuri şi sovhozuri”48.
Campania de includere a cercetătorilor ştiinţifici ai Filialei în procesul de
implementare a realizărilor ştiinţifice în producţia agricolă colhoznică urmărea
un scop ideologic bine determinat: de a demonstra ţăranilor, constrânşi să devină colhoznici, mai ales în urma deportărilor din vara anului 1949, că orânduirea
colhoznică este o treaptă înaltă în organizarea producţiei agricole, care se bazează
pe colaborarea cu ştiinţa. În acest context, acad. N. A. Dimo declara că „în condiţiile orânduirii colhoznice nu vor mai exista soluri proaste, ci doar gospodării încă
neexperimentate”49.
Planurile de activitate ştiinţifică pe anii 1950–1953 ale tuturor secţiilor Filialei,
cu excepţia Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură, erau direcţionate în continuare
spre realizarea în RSSM a „Marele plan stalinist de transformare a naturii, care prevedea cercetarea unor teme concrete” referitoare la ameliorarea calităţii solurilor prin
introducerea sistemului de rotaţie a ierburilor, utilizarea agricolă a pantelor, extinderea cultivării în sudul Moldovei a culturilor subtropicale. Era, de fapt, o extindere mecanică a principiilor lîsenkoviste recomandate pentru agricultura Uniunii Sovietice.
Cât priveşte planul tematic de cercetări ştiinţifice al Institutului de Istorie,
Limbă şi Literatură pe anii 1946–1950, după cum am menţionat supra, acesta era
privit de către conducerea Institutului şi de organele superioare de partid drept un
instrument de implementare a „ideologiei sovietice”, care prevedea tratarea istoriei
Moldovei, a limbii şi literaturii naţionale în conformitate cu cerinţele ideologice
staliniste din acea vreme. Specificul local consta în identificarea „ştiinţei burgheze
decadente” a ştiinţelor istorice şi filologice „burgheze româneşti” şi în „demascarea” adepţilor viziunilor ştiinţifice româneşti, numite „burgheze”, din domeniile
respective, care activau în RSS Moldovenească.
În consecinţă, în primii ani postbelici, prioritar în activitatea istoricilor sovietici de la Chişinău era condamnarea administraţiei româneşti din anii 1941–1944, îmbinată cu defăimarea „ocupaţiei româneşti burghezo-moşiereşti” a Basarabiei în anii
1918–1940, concomitent fiind elogiate relaţiile de prietenie seculare dintre „marele
popor rus şi cel moldovenesc”50.
ACAŞM. Fond 1, inv. 1/1, dos. 42, f. 303-311.
Ibidem, f. 29-36.
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A se vedea: D. Dragnev, P. Parasca, Cum a fost inventat „punctul de vedere al istorio
grafiei sovietice” asupra istoriei noastre naţionale, în D. Dragnev, Istorie şi civilizaţie
medievală şi modernă timpurie în Ţările Române. Studii şi materiale, Chişinău, Cartidact,
2012, p. 545, Nota 151; Ion Valer Xenofontov, Anul 1918 în Basarabia reflectat în isto
riografia din R.S.S. Moldovenească, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”
din Cluj-Napoca, tom LVII, 2018, p. 215-223.
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Filologii, la rândul lor, urmăreau scopul de a elabora ortografia „limbii mol
doveneşti” în calitate de limbă independentă de cea română, în baza graiurilor din
centrul Moldovei. Se prevedea, de asemenea, editarea selectivă a operelor clasicilor
„literaturii moldoveneşti”, condiţia obligatorie fiind ca aceştia să fie născuţi pe teri
toriul Moldovei istorice. Cercetările respective urmau să fie sintetizate în lucrarea
„Manual de istorie a Moldovei”, „Gramatica limbii moldoveneşti”, „Dicţionar rusomoldovenesc”, „Istoria literaturii moldoveneşti”. În procesul elaborării lucrării de isto
rie s-au declanşat discuţii în spiritul cerinţelor ideologice din perioada respectivă.
În anii 1947–1950, în cadrul Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură pe
prim-plan s-au situat discuţiile privind elaborarea punctului de vedere al istoriografiei sovietice asupra istoriei Moldovei. La discuţii au participat atât angajaţi ai
Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură, ai unor instituţii de învăţământ superior,
jurnalişti, înalţi funcţionari de partid, cât şi cunoscuţi istorici de la Academia de
Ştiinţe a URSS.
Startul discuţiilor a fost pus prin propunerea de editare a „Manualului de Istorie a Moldovei”, elaborat de prof. Naum A. Narţov, angajat la Institutul de Istorie,
Limbă şi Literatură şi la Institutul Pedagogic din Chişinău, unde suplinea funcţia de
şef al Catedrei de istorie. Desfăşurarea discuţiilor pe marginea conţinutului acestui
manual a fost expusă de noi în unele studii precedente51. În articolul de faţă vom
evidenţia doar câteva momente referitoare la stabilirea locului discuţiilor în contextul companiilor ideologice din anii respectivi.
N. A. Narţov, istoric format în RASSM, fiind în timpul războiului evacuat în
spatele frontului, a susţinut la Taşkent teza de doctor (habilitat) „Destinele istorice
ale Moldovei şi Basarabiei” (un exemplar al tezei, consultat de noi, se păstrează
la Biblioteca Naţională a Federaţiei Ruse, Moscova), care reprezintă o compilaţie
sumară, bazată pe un cerc restrâns de lucrări preponderent ale istoricilor români
(A. D. Xenopol), adaptată de autor la cerinţele politice din acele timpuri. Tot atunci,
lui N. A. Narţov i s-a acordat şi titlul de profesor. Revenit în 1945 la Chişinău,
N. A. Narţov era singurul istoric din republică cu asemenea grad şi titlu ştiinţific.
Bazându-se pe materialele din teză, la începutul anului 1947, prof. N. A.  Narţov a elaborat „Manualul de istorie a Moldovei” (proiect lansat în 1945) şi, fără
să-l discute la Institut, l-a transmis spre avizare la mai mulţi istorici de la Moscova  – personalităţi notorii ale istoriografiei sovietice – V. Piceta, A. Udalţov, A.  Pankratova ş.a., iar acad. N. Derjavin a prefaţat cartea. În ansamblu, recenzenţii au
apreciat pozitiv manuscrisul, dar au expus şi unele recomandări care reieşeau din
cerinţele campaniei ideologice de blamare a „ştiinţei burgheze” şi de proslăvire a
„marelui popor rus”. Recenzenţii îi sugerau autorului că urmează să evidenţieze
mai accentuat rolul „progresist” al slavilor şi apoi al Rusiei în destinul „poporului
moldovenesc”, contrar viziunilor „istoricilor burghezi români”, care nu diferenţiau
istoria Moldovei de cea a Valahiei (V. Piceta), să demonstreze „atitudinea poporului
51

D. Dragnev, P. Parasca, op. cit., p. 521-529; Demir Dragnev, Ion Valer Xenofontov, Crea
rea şi activitatea.., pp. 436-440.
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moldovenesc faţă de poporul român” (A. Udalţov), iar M. Levcenko insista asupra
necesităţii evidenţierii faptului că totdeauna legăturile moldo-ruse erau atât de puternice, încât „niciun atentat din partea boierilor români şi fasciştilor germani n-a
putut să rupă populaţia Basarabiei de la marea sa mamă – Uniunea Sovietică”52.
Anume aceste momente politico-ideologice, menţionate de istoricii moscoviţi şi ignorate, într-o anumită măsură de N. A. Udalţov, constituiau principalii piloni propagandistici selectaţi tendenţios din domeniul istoriei Moldovei, ce corespundeau cerinţelor Hotărârii CC al PC (b) din toată Uniunea cu privire la revistele
„Zvezda” şi „Lenigrad”. Ele completau principiile adaptate la Adunarea oamenilor
de litere şi arte din Chişinău din 25–30 septembrie 1946, care prevedeau de a exclude din literatură şi artă „influenţa nocivă a naţionalismului burghezo-român şi a
vestigiilor artei burgheze”53, iar referitor la domeniul istoriei Moldovei – abordarea
critică a istoriografiei burgheze româneşti.
Anume în spiritul acestui dirijism ideologic manualul lui N. A. Narţov a fost
supus unei critici defăimătoare într-un articol din ziarul «Советская Молдавия»
(„Moldova sovietică”) din 8 august 1947 (semnat de jurnalistul G. Voronov), în
care autorul era învinuit că nu face distincţia necesară între rădăcinile istorice ale
„poporului moldovenesc”, deosebite de cele ale românilor, preluând aceste idei din
lucrările „istoricilor burghezi români”.
În continuare, atât manualul, cât şi personalitatea autorului (atacul la persoană!) a devenit obiectul unei aspre critici la plenara XII a PC(b)M din 24–29
august 1947, care a adoptat hotărârea „Cu privire la starea de lucruri şi sarcinile
din domeniul ideologiei din RSSM”54. În hotărâre se cerea editarea unui manual
marxist-leninist de istorie a Moldovei şi excluderea din instituţiile ştiinţifice şi de
învăţământ a „persoanelor care nu inspiră încredere”, dându-se start unei noi campanii de represiuni politice împotriva intelectualităţii din republică. În luările de
cuvânt de la plenară N. A. Narţov a fost acuzat „de închinăciune în faţa istoricilor
vest-europeni” (I. D. Batov), avându-se în vedere istoricii români.
Plenara obliga Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură să lichideze neajunsurile şi greşelile în cercetarea istoriei şi lingvisticii moldoveneşti, iar „Manualul
de istorie a Moldovei” să fie elaborat de un colectiv de autori „ce vor uni eforturile
celor mai buni istorici pentru soluţionarea acestei importante sarcini politice”55.
Astfel, elaborarea manualului a devenit una din sarcinile importante ale campaniilor politico-ideologice staliniste din RSSM din anii 1946–1952.
Importanţa ideologică a manualului (numit şi curs) de istorie a Moldovei
a fost demonstrată prin stabilirea controlului direct al CC al PC(b)M asupra redactării, editării şi promovării acestei lucrări. Pe 16 septembrie 1947, Biroul CC
al PC(b)M a constituit o comisie specială în frunte cu secretarul CC al PC(b)M
economistul Macarie Radul (ulterior, în frunte cu secretarul CC al PC(b)M istoricul
D. Dragnev, P. Parasca, op. cit., p. 524.
Vasile Bahnaru, Gheorghe E. Cojocaru, op. cit., p. 31.
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AOSPRM. Fond. 51, inv. 14, dos. 14, f. 602-603.
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Ibidem, inv. 5, dos. 14, f. 437-439.
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Artiom Lazarev), alcătuită din 17 persoane – viitori autori ai manualului de istorie
a Moldovei, destinat învăţământului superior56. La redactarea ştiinţifică a lucrării
urmau să fie invitaţi istorici de la Moscova: prof. L. V. Cerepnin (viitor academician), prof. A. D. Udalţov, alături de istoricii locali, să fie delegaţi cercetătorii din
centru – T.  Pasec, M. Tihanova, F. Omelciuk ş.a.57.
Despre importanţa pe care o acordau organele diriguitoare elaborării manua
lului de istorie a Moldovei vorbeşte faptul că, în martie 1948, Biroul CC al PC(b) M
concomitent cu problema privitoare la editarea lui, în scopul evitării abaterilor de
la punctul de vedere oficial asupra evenimentelor şi proceselor istorice examinate
în manual, a aprobat denumirea tuturor capitolelor şi subcapitolelor (paragrafelor),
care urmau să fie păstrate, fără abateri, de către autori58.
La 9 septembrie 1949, manualul fiind elaborat, Biroul CC al PC(b)M, a decis
să-l editeze sub formă de machetă cu un tiraj de 500 de exemplare. Biroul obliga
„Secţia Propagandă şi Agitaţie a CC al PC(b)M (tov. Cernenko) să organizeze o
largă discuţie a machetei în mediul ştiinţific şi al învăţătorilor de istorie din şcolile
din republică”59, urmărindu-se scopul de a prezenta conceptul lucrării drept unul
recunoscut şi aprobat de întreaga societate.
În scopul obţinerii unei aprobări la nivel unional, macheta a fost expediată
Institutului de Istorie a AŞ a URSS, instituţiilor ştiinţifice şi facultăţilor de istorie
ale universităţilor din Moscova, Leningrad, Kiev, Odesa, Cernăuţi, Minsk, Tbilisi,
Taşkent şi din alte oraşe de unde au venit avize pozitive şi recomandări, de care s-a
ţinut cont la editarea lucrării, care a fost preconizată pentru a fi editată în anul 1950.
Dar o nouă campanie ideologică iniţiată de însuşi Stalin a determinat Biroul CC al PC
(B) M să amâne publicarea lucrării în 1951, pentru a da posibilitate să se revadă textul
în lumina „contribuţiei geniale” a „Marelui Conducător şi savant” la teoria marxistleninistă – I. V. Stalin. Se avea în vedere publicarea în ziarul „Pravda” (organ al CC
al PC(b) din toată Uniunea, din 20 iunie 1950) a articolului «Марксизм и проблемы
языкознания» („Marxismul şi problemele lingvisticii”) semnat de I. V. Stalin.
În scurt timp, articolul, scris, chipurile, de însuşi Stalin, a fost editat în volum
separat cu un tiraj de masă. În lucrare se critica „noua învăţătură” a acad. N. I. Marr
(1865–1934), care până atunci domina ştiinţa filologică din URSS. Considerat, în mod
oficial, întemeietor al lingvisticii sovietice, N. I. Marr a impus concepţia despre caracterul de clasă al limbii, considerată a fi un element al suprastructurii. Această concepţie
nu mai corespundea directivelor ideologice ale partidului din primii ani postbelici, îndreptate spre combaterea cosmopolitismului şi glorificarea realizărilor (reale sau imaginate) ale poporului rus în ştiinţă şi cultură, inclusiv crearea limbii clasicilor literaturii
ruse „măreţe şi puternice” («великой и могучей»), care însă, potrivit „învăţăturii” lui
Marr, aparţinea claselor dominante, postulat proletculturist devenit inadmisibil.
Ibidem, dos. 23, f. 79-80.
Ibidem.
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Pentru ca „discuţia” să înceapă „de jos”, Stalin i-a indicat filologului georgian A. S. Cikobava să publice în ziarul „Pravda” un articol în care să critice concepţiile lui N. I. Marr60. Apoi, în toiul „discuţiilor”, Stalin, erijat în rol de arbitru
suprem, îl califică pe N. I. Marr „vulgarizator al marxismului”, care promova ideea
nocivă că limba ar avea un caracter de suprastructură. Era combătută şi ideea marristă că în urma încrucişării a două limbi apare o limbă nouă. În realitate, una dintre
limbi îşi păstrează structura ei gramaticală şi fondul lexical de bază61.
Promovând noua campanie stalinistă, ca şi în cazul cursului de istorie a Moldovei, CC al PC(b)M a cerut de la filologi să-şi revadă activitatea în lumina învăţăturii lui Stalin despre limbă.
Situaţia devenise extrem de confuză: până atunci toată politica oficială din
domeniul lingvisticii din RSSM se baza anume pe concepţia elaborată de N. I. Marr.
Cu atât mai mult, sectoarele de filologie ale Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură, în frunte cu directorul I. D. Ceban, în dările de seamă anuale (de exemplu, pe
anul 1949) specificau drept principalele lor realizări: „studierea problemei originii
limbii moldoveneşti, pornind de la învăţătura acad. N. I. Marr despre limbă”62. Tot
în acea perioadă „realizările filologilor” din Institutul nominalizat, ghidaţi de concepţiile marriste erau promovate şi în afara republicii. Astfel, în 1949, cercetătorul
ştiinţific al Institutului N. Corlăteanu a prezentat în şedinţa Consiliului ştiinţific al
Institutului de Lingvistică a Academiei de Ştiinţe a RSS Ucrainene referatul „Lin
gvistica moldovenească în lumina noii învăţături a acad. N. I. Marr”63.
Urmând pseudoteoriile proletcultiştilor promovate încă în RASSM, bazate
pe concepţia despre caracterul de clasă al limbii („două limbi – două literaturi”), şi
situând regionalismele locale transnistrene la baza unei noi limbi – a celei „moldoveneşti”, I. D. Ceban declara la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Istorie, Limbă şi
Literatură din ianuarie 1950, consacrată aniversării a 85 de ani de la naşterea acad.
N. I. Marr, că în baza „învăţăturii” acestuia „problema provenirii” limbii moldoveneşti şi a purtătorului ei, „norodul moldovenesc, îi de-amu dezlegată”. El considera
deja demonstrat că „pentru norodul moldovenesc slavii nu-s un element de înrâurire,
cum afirmă slugoii cu diplomă ai imperialiştilor de toate neamurile, dar participanţi
nemijlociţi la formarea norodului moldovenesc. La rândul lor, limbile slave sunt, fără
îndoială, unul din componenţii principali de bază a limbii moldoveneşti” 64. Aceleaşi
postulate au fost promovate de I. D. Ceban într-un articol din organul CC al PC(b) M
„Moldova Socialistă” apărut la 22 martie 1950, adică cu mai puţin de două luni înaintea publicării articolului lui I. V. Stalin consacrat problemelor lingvistice.
Dar atunci când părea că viziunile moldoveniste proletcultiste au fost definitiv implementate în cultura şi ştiinţa din RSSM, apăruse lucrarea lui Stalin despre
Е. Зубкова, Ук. cоч., с. 195.
Vezi: Vasile Bahnaru, op. cit., p. 38.
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ACAŞM. Fond 1, inv. 1/1, dos. 18, f. 1-47.
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A se vedea: I. Ceban, Problemele arzătoare ale limbii moldoveneşti, în Moldova socialistă,
30.01.1950. Apud: Vasile Bahnaru, op. cit., p. 36.
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problemele lingvistice, producând un efect inopinat în întregul mediu intelectual din republică. Dacă în alte republici ale URSS noua campanie ideologică se
manifesta prin discuţii „atotpopulare” despre unitatea limbii literare a republicii
respective care deservea întregul popor, întărind prin demagogie socială credinţa
poporului în cuvântul „genialului Conducător”65, în RSSM au fost puse în discuţie
probleme primordiale referitoare la limba literară şi moştenirea literară clasică, la
originea şi identitatea populaţiei băştinaşe.
Necesitatea unor asemenea discuţii era semnalată în raportul anual de auto
evaluare pe anul 1950 al Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS în care se constata că,
„în mediul angajaţilor Institutului [de Istorie, Limbă şi Literatură] în prezent nu
există claritate în problemele originii şi ale particularităţilor limbii moldoveneşti,
în moştenirea literară şi, în general, în implementarea marxismului în lingvistică”66.
În primele luni după apariţia numitei lucrări a lui Stalin unor intelectuali cu
viziuni naţionale le părea că a sosit timpul revenirii la realitatea ştiinţifică despre
limba literară din RSSM. Declaraţiile unuia dintre aceştia, Vasile Coroban, cercetător ştiinţific de la Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură, au ajuns în vizorul
organelor diriguitoare de partid. Astfel, drept răspuns la adresarea lui V. Coroban
către CC al PC(b)M prin care solicita de a i se explica în baza căror informaţii el
a fost criticat în cuvântarea secretarului CC al PC(b)M (D. Gh. Tcaci, la congresul
al III-lea al PC(b)M) i s-a expediat informaţia: „La şedinţa Consiliului ştiinţific al
Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură din 21 august 1950 tov. Coroban afirma
că între limba moldovenească şi cea română nu există nicio deosebire. Aceeaşi idee
tov. Coroban a comunicat-o într-o discuţie oficială colaboratorului gazetei «Pravda»
Polenov care, la indicaţiile redacţiei, se ocupa în mod special cu studierea pro
blemei limbii moldoveneşti literare”67.
Având în vedere situaţia creată în domeniul filologiei moldoveneşti, organele
diriguitoare din republică au hotărât să organizeze discuţii largi asupra problemelor controversate cu participarea intelectualităţii de profil umanistic, sub patronajul
organelor de partid. Discuţiile privind originea şi direcţiile de dezvoltare a limbii
literare, structura gramaticală, căile de îmbogăţire a ei prin împrumuturi din alte
limbi, atitudinea faţă de moştenirea literară clasică, etapele etnogenezei poporului
etc., s-au desfăşurat în cadrul mai multor întruniri ştiinţifice şi obşteşti.
Printre acestea, deosebit de semnificative au fost: şedinţa specială a Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură din 15–16 decembrie
1950; adunarea Uniunii Scriitorilor din august 1951, adunarea lingviştilor, scriitorilor, profesorilor de limbă şi literatură de la instituţiile de învăţământ superior şi
mediu din Chişinău, convocată la 20 noiembrie 1951 de Comitetul orăşenesc de
partid. Şirul întrunirilor ştiinţifice şi obşteşti din anii 1950–1951 consacrate discutării problemelor lingvisticii moldoveneşti s-a încununat cu Sesiunea comună
Е. Зубкова, Ук. cоч., с. 195-196.
ACAŞM. Fond 1, inv. 1/1, dos. 24, f. 31.
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a Institutului de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a URSS, reprezentată de o
delegaţie de lingvişti moscoviţi în frunte cu acad. V. V. Vinogradov, şi a Institutului
de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti al Academiei de Ştiinţe a
URSS din 3–7 decembrie 1951.
Deoarece aceste întruniri au fost descrise de cercetătorul Vasile Bahnaru,
care a publicat, de asemenea, procesul-verbal, stenograma şi hotărârea sesiunii ştiinţifice comune68, vom reliefa doar rezultatele discuţiilor din cadrul acestor manifestări ştiinţifice şi obşteşti.
Campania ideologică din domeniul lingvistic, desfăşurată în RSSM a coincis
cu perioada în care continua valul de represiuni în masă din anii 1949–195369, îndreptate împotriva „duşmanilor de clasă” şi a „colaboratorilor ocupanţilor românofascişti”, represiuni ce au cuprins o mare parte a intelectualităţii locale şi a ţăranilor
înstăriţi, care nu s-au evacuat, în anul 1944, în România.
Aceasta nu doar că a intermediat dar a şi diminuat cantitativ şi calitativ componenţa intelectualităţii. De aceea discuţiile din cadrul campaniilor nu s-au soldat
cu consolidarea unei poziţii ferme şi autentice a intelectualităţii naţionale, care ar fi
promovat o viziune veridică asupra destinului şi condiţiei sociale a limbii române
în republică70.
În cadrul discuţiilor de la sesiunea comună nominalizată, doar un grup restrâns de vorbitori (Gh. F. Bogaci71, V. P. Coroban, V. A. Comarniţchi, A. Evdoşenco, Em. Bucov [acesta a vorbit şi la alte întruniri menţionate]), precum şi unii profesori din învăţământul secundar au combătut viziunea „moldovenistă” moştenită
de la proletculturiştii din RASSM asupra originii limbii şi a identificăriii ei cu un
dialect local (promovată de I. D. Ceban, A. T. Borşci, I. V. Varticean ş.a.). Vorbind
despre tradiţiile literare vechi şi moderne, acest grup de filologi proromâni, camuflându-se, atribuiau oficial aceste tradiţii „limbii moldoveneşti” având în vedere
însă limba română.
Însă, majoritatea vorbitorilor la întrunirile menţionate s-au situat pe o poziţie
conciliantă, combătând unele excese şi greşeli evidente ale „moldoveniştilor”, dar
vorbind, totodată, despre „specificul limbii moldoveneşti”, care are la bază limba
clasicilor din sec. al XIX-lea, a scriitorilor „sovietici moldoveni”, îmbogăţindu-se
cu formele dialectale locale (N. Corlăteanu, A. P. Lupan, L. I. Pancratiev, V. C.  Panfil, N. N. Romanenco ş.a.).
În Rezoluţia Sesiunii comune din 3–7 decembrie 1951 era criticat I. D. Ceban,
„fost continuator şi adept al teoriei antiştiinţifice a lui N. I. Marr”, în articolele şi
Vasile Bahnaru, op. cit., p. 36-61, 77-358.
Nicolae Fuştei, Persecutarea organizaţiei religioase „Martorii lui Iehova”. Operaţia
„Sever”, Chişinău, Editura Cuvântul-ABC, 2013, 260 p.; Viorica Olaru-Cemîrtan, De
portările din Basarabia, 1940–1941, 1944–1956, Chişinău, „Lexicon Prim”, 2017, 640 p.
70
Vasile Bahnaru, op., cit., p. 45.
71
Larisa Noroc, Savantul Gheorghe Bogaci sau despre rezistenţa lingvistică în sistemul
totalitar, în Ţara Bârsei. Revistă de cultură finanţată de Consiliul Judeţean Braşov şi
editată de Muzeul „Casa Mureşenilor”, Braşov, 2017, p. 162-170.
68
69

354

publicaţiile căruia „până acum, apar elemente de influenţă a teoriei marriste antiştiinţifice, în special în ceea ce priveşte problemele de formare a limbii literare”.
În continuare, în Rezoluţie se specifica: „ca urmare a discutării ample a rapoartelor prezentate, sesiunea a adoptat opinia unanimă cu privire la adevărul indiscutabil al determinării staliniste a limbii moldoveneşti ca limbă de sine stătătoare
a întregului popor al naţiunii moldoveneşti”. Concomitent, se constata că „Limba
naţională moldovenească ţine conform fondului său lexical de bază şi structurii
gramaticale de grupul limbilor romanice înrudite, îşi are specificul său, căile sale
proprii de dezvoltare, determinate de relaţiile istorice ale poporului moldovenesc
cu popoarele slave şi, în primul rând, cu poporul rus”72.
Această hotărâre marca prezenţa unei situaţii ambigui din lingvistica moldovenească de atunci: pe de o parte, era abandonată o idee falsă despre originea slavă
a limbii moldoveneşti, recunoscându-se provenienţa ei latină, iar pe de altă parte
se confirma o altă idee falsă – cea despre existenţa limbii moldoveneşti distincte
de limba română şi care îşi îmbogăţea vocabularul preponderent pe baza limbilor
slave şi, în primul rând, al limbii ruse. Promovarea ultimei supoziţii era strict supravegheată de organele centrale de partid, iar poziţia CC al PC(b)M referitoare la
caracterul independent al limbii moldoveneşti faţă de limba română era vociferată
şi susţinută la toate întrunirile menţionate de secretarul CC al PC(b)M Artiom
Lazarev. Importanţa politică a acestei poziţii intransigente era determinată de justificarea anexării Basarabiei la Rusia în 1812 şi la URSS în 1940.
Deşi formal s-a păstrat poziţia „moldovenistă”, totuşi, în lingvistica moldovenească, prin intermediul campaniei discuţiilor lingvistice s-a deschis calea spre
o cercetare mai profundă a problemelor referitoare la limba naţională. De acum,
în planul de activitate al Filialei Moldoveneşti al AŞ a URSS pe anii 1951–1955
era inclusă o temă separată în care se prevedea „în conformitate cu învăţătura
lui Stalin despre limbă a cerceta structura gramaticală şi morfologică a limbii
moldoveneşti”73. Aceste cercetări s-au încununat cu editarea, în 1956, a lucrării
„Curs de limbă moldovenească contemporană” în care se constata „identitatea
moldo-română în limbă”74. Această concepţie devine dominantă în lingvistica
moldovenească începând cu mijlocul anilor 1970, păstrându-se însă denumirea
de „limbă moldovenească” în scopuri politice pe tot parcursul existenţei regimului comunist sovietic.
Despre zelul cu care era promovat moldovenismul în RSSM mărturiseşte o
Hotărâre a Biroului CC al PCM 24 martie 1953. În document se constată că „Editura de Stat a Moldovei (director tov. Povar, redactor-şef. tov. Dovba) a comis o greşeală politică, editând povestirea scriitorului român Mihail Sadoveanu «Mitrea Cocor»
în limba română şi prezentând această ediţie drept moldovenească, repetând prin
aceasta teoria burghezo-naţionalistă combătută despre aceea că limba moldovenească este doar un dialect al limbii române.
Vasile Bahnaru, op. cit., Anexa nr. 62, p. 356.
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Conducerea Uniunii Scriitorilor Sovietici din Moldova (preşedinte interimar
tov. Bogdan Istru, secretar responsabil tov. Petre Cruceniuc) n-a ocupat o poziţie
principială în problema editării povestirii „Mitrea Cocor” comiţând o indiferenţă
politică în timpul discutării povestirii în Uniune, fără a da ripostă ieşirii burghezo-naţionaliste a scriitorului Em. Bucov, care a declarat că povestirea necesită a
fi editată în acea formă în care a fost scrisă de M. Sadoveanu, deoarece traducerea din română în limba moldovenească ar înrăutăţi calitatea cărţii. Conducerea,
prin aceasta a tolerat editarea povestirii «Mitrea Cocor» fără a fi tradusă în limba
moldovenească”. Urmează hotărârea Biroului CC al PCM: „1. A interzice editarea
povestirii lui M. Sadoveanu «Mitrea Cocor»”75.
În anul 1952, în întreaga Uniune Sovietică, campaniei din domeniul lingvistic i s-a alăturat una nouă, ce viza problemele economice din URSS.
Starea economică precară a populaţiei nu mai putea fi depăşită prin scăderi
anuale simbolice ale preţurilor la obiectele de larg consum, făcute în scopuri propagandistice. Era necesar de a trasa o perspectivă care putea să vină doar din partea
„genialului Conducător”, şi care să „lumineze calea” spre „construcţia societăţii
comuniste” în URSS. O asemenea perspectivă a fost expusă în noua lucrare a lui
I. V. Stalin „Problemele economice ale socialismului în URSS”. Concomitent, în
acelaşi an, a fost organizat congresul al XIX-lea al Partidului Comunist al URSS
(până atunci se numea Partidul Comunist (bolşevic) din toată Uniunea).
Atât materialele Congresului, cât şi noua lucrare a lui I. V. Stalin au fost
imediat puse pe rolul maşinii propagandistice a partidului, fiind „studiate” în toate
colectivele din ţară.
Filiala Moldovenească a AŞ a URSS a reacţionat la aceste noi materiale diriguitoare prin obligarea colectivului de a le studia, a elabora lecţii de popularizare
a lor76. Conform Hotărârii Prezidiului acestei instituţii din 18 noiembrie 1952 se
cerea de la subunităţile sale „de a lua în consideraţie la maximum indicaţiile tov.
I. V.  Stalin din lucrările sale «Marxismul şi problemele lingvistice»; «Problemele economice ale socialismului în URSS» şi hotărârile Congresului al XIX-lea al
PCUS şi a consolida munca ştiinţifică creativă a lor astfel ca ea să devină parte
componentă a luptei întregului popor sovietic pentru realizarea programei staliniste
de construcţie a comunismului în ţara noastră”77.
În următoarea hotărâre a Prezidiului Filialei, din 24 decembrie 1952, se indica că „Sarcina noastră primordială este de a studia lucrarea genială a tov. Stalin «Problemele economice ale socialismului în URSS» şi materialele congresului
al XIX-lea al PCUS şi, în baza acestor materiale istorice a restructura activitatea
noastră”78. Au urmat hotărâri privitoare la instituţii ştiinţifice aparte. La 13 martie
1952, Prezidiul Filialei cerea Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură să revadă
până la 1 aprilie 1953 planul de cercetări ştiinţifice a tuturor sectoarelor „în lumina
AOSPRM. Fond. 51, inv. 12, dos. 38, f. 109.
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lucrărilor geniale ale lui I. V. Stalin în domeniul lingvisticii şi economiei politice
şi a hotărârilor istorice ale Congresului al XIX-lea al PCUS eliminând din plan
temele neactuale sau întâmplătoare”79. Aceleaşi materiale urmau să fie puse la baza
„pregătirii ideologice a cadrelor Filialei”80.
Campaniile ideologice, menite să sporească încrederea poporului în veridicitatea căii trasate de către „genialul Conducător” spre „viitorul luminos”, erau
combinate cu măsuri represive promovate în scopul depistării pretinşilor vinovaţi
de deficienţele din viaţa cotidiană la etapa respectivă.
Chemările partidului la „vigilenţă” ţineau colectivele în tensiune permanentă (de exemplu, se instalau postere cu titlul obsedant «Fii vigilent: duşmanul te
ascultă!»), iar prin represiuni selective era promovat stereotipul de „comportare
agresivă” a maselor îndreptată împotriva vinovatului concret „cel de la margine”
(«крайний»), care trebuia să fie aspru pedepsit, abătându-se prin aceasta de la
nemulţumirea de sistemul în vigoare spre persoane concrete81.
Anume aceste scopuri urmărea şi valul de represiuni din anii 1949–1953,
care a inclus şi RSSM, servind drept fundal al campaniilor ideologice. De exemplu,
hotărârea consfătuirii republicane a cercetătorilor ştiinţifici din Moldova sovietică,
din 10 februarie 1953, care a trasat sarcinile oamenilor de ştiinţă în lumina lucrării
lui I. V. Stalin „Problemele economice ale socialismului în URSS” şi a hotărârilor
congresului al XIX-lea al PCUS, enumerând succesele şi deficienţele în pregătirea
cadrelor şi în cercetările ştiinţifice, concomitent chema „de a duce o luptă intransigentă cu toate manifestările subiective antiştiinţifice”, de a „demasca invenţiile apologetice ale ştiinţei burgheze despre caracterul deosebit al modului de viaţă american, geopolitica, neomaltusianismul, planurile agresive ale instigatorilor
războiului”. Hotărârea se finaliza cu declaraţia fermă „Consfătuirea îşi exprimă
toată ura sa (s.n.) faţă de trădătorii poporului nostru, care au pătruns în domeniul
ştiinţei şi chemăm toţi savanţii Moldovei să mărească vigilenţa de clasă (s.n.) pentru prioritatea celei mai înaintate învăţăturii revoluţionare şi celei mai progresive
ştiinţe marxist-leniniste, pentru demascarea tuturor manifestărilor naţionalismului
burghez şi ale cosmopolitismului fără patrie, pentru partinitatea în ştiinţă, pentru
triumful internaţionalismului proletar”82.
Aceste principii, puse la baza selectării cadrelor din Filială, erau promovate
în toate structurile instituţiei. Astfel, în şedinţa Prezidiului Filialei din 3 octombrie
1951, în care a fost examinat mersul realizării hotărârii Prezidiului AŞ a URSS „Cu
privire la selectarea şi educarea cadrelor”, se menţionau cazuri concrete de concediere a angajaţilor pe motive politice: „la Grădina Botanică au fost câteva persoane
care politic nu inspiră încredere, de exemplu, Vinicenco, care au fost concediate”,
din Laboratorul de chimie a fost concediată Mironenco, care „din punct de vedere
politic nu inspiră absolut nicio încredere. Pe timpuri se evacuase cu nemţii”. S-a
Ibidem, inv. 1/2, dos. 14, f. 36-40.
AOSPRM. Fond. 51, inv. 12, dos. 325, f. 3-10.
81
Е. Зубкова, Ук. cоч., с. 118.
82
ANRM. Fond P-2848, inv. 10, dos. 511, f. 74-78.
79
80

357

mai menţionat că la Institutul de Pomicultură „a fost un act de sabotaj”. Generalizând aceste informaţii, I. S. Grosul, vicedirectorul Filialei, declara: „Nu este uşor
de a înlocui un cercetător ştiinţific superior, însă când este vorba de persoane cu un
trecut sumbru (în limba rusă, «тёмный»), totul trebuie luat în considerare”83.
Expulzări pe motive politice au fost întreprinse şi la Institutul de Istorie,
Limbă şi Literatură. Directorul acestui institut I. D. Ceban, la şedinţa Prezidiului
Filialei, din 22 decembrie 1951 punea o întrebare retorică: „Se poate oare de a
reeduca toţi angajaţii Institutului? Nu, nu se poate. Despre aceasta m-am convins
în conlucrarea mea cu Gh. T. Bogaci”. I. D. Ceban a declarat că a fost nevoit să-l
concedieze pe Gh. Bogaci deoarece acesta considera că aşa cum se discută problemele lingvistice, pot fi discutate şi cele politice. „La noi este o politică unică, care
nu poate fi discutată”84.
Un caz elocvent de persecuţie pe motive politice se referă şi la cercetătorul
ştiinţific al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură E. Russev85. În primăvara
anului 1952, el a susţinut cu succes la Moscova teza de candidat (doctor) în istorie
„Cronica lui Grigore Ureche – monument al ideologiei feudale din Moldova din
sec. al XVII-lea” (în limba rusă), conducător ştiinţific fiind prof. L. V. Cerepnin.
Deoarece teza corespundea nivelului de doctor (în prezent, doctor habilitat) Consiliul ştiinţific i-a propus s-o prezinte a doua oară spre susţinere pentru obţinerea
acestui grad ştiinţific.
Acest fapt a atras atenţia asupra biografiei savantului, atât a unor persoane
invidioase din mediul ştiinţific, cât şi a organelor de partid. Drept urmare, în ziarul «Советская Молдавия» a fost publicat un articol intitulat „Istoria unei disertaţii”, semnat de Igor Svedov, care îndeplinea cu mult zel o comandă „de sus”. În
articol, E. Russev era prezentat drept exponent al tineretului burghez (,,de aur”)
din Bucureşti, unde el a absolvit universitatea şi l-a avut drept mentor la doctorat
pe academicianul P. P. Panaitescu (la acel moment, deţinut politic). E. Russev era
învinuit că a ascuns faptul că tatăl său era un antibolşevic, membru al Sfatului
Ţării, iar el l-a proslăvit în teza sa pe boierul Grigore Ureche, feudal exploatator
şi ,,duşman al poporului”, adversar al „prieteniei poporului moldovenesc cu cazacii zaporojeni”.
În cadrul unei şedinţe de partid, convocată cu această ocazie la Institut şi
condusă de înalţi funcţionari de partid din Comitetul raional şi din cel al Filialei
Moldoveneşti a AŞ a URSS, E. Russev a fost supus unor acţiuni de ponegrire a
imaginii personalităţii şi a fost exclus din partid. Drept urmare, la 26 septembrie
1952, E. Russev a fost concediat din Institut, iar Comisia Superioară de Atestare
ACAŞM. Fond 1, inv. 1/1, dos. 31, f. 136-142.
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a Ministerului Învăţământului Superior al URSS l-a privat de titlul de candidat
în ştiinţe86.
După moartea lui I. V. Stalin, campaniile ideologice pe care el le-a iniţiat au
mai continuat din inerţie până în 1954, scăzând apoi, treptat, din intensitate şi luând
alte forme de promovare a ideologiei comuniste.
În raportul Comisiei guvernamentale din iulie 195387, care a controlat situaţia concretă din Filială nu se mai aduceau osanale „operelor geniale” a lui
I. V.  Stalin, iar activitatea fiecărui angajat era examinată din punct de vedere profesional, fără a fi menţionate „calităţile lui politice”, cum se proceda anterior, recomandările concrete nu mai conţineau declaraţii de ordin propagandistic. Printre
propunerile comisiei se cerea şi restabilirea în funcţie la Filială a lui E. Russev.
Această propunere a fost susţinută şi de CC al PCM, printr-o scrisoare din 24 iulie
1953, adresată Secţiei de Învăţământ şi Cultură a CC a PCM, de către secretarul
CC al PCM D. Gladki88.
În sfârşit, într-o dispoziţie a Filialei din 10 octombrie 1953 nu se mai menţiona nimic despre ultimele „opere” ale lui Stalin sau despre Congresul al XIX-lea
al PCUS, ci se cerea de a restructura planul tematic al Filialei pentru anul 1953 şi
planul de cercetări ştiinţifice pe anul 1954 în concordanţă cu hotărârile Plenarei din
septembrie al CC al PCUS şi ale Plenarei a XI-a a CC al PCM89. Începea trecerea
spre o nouă perioadă în istoria URSS şi, respectiv, în istoria ştiinţei din RSSM, care
este cunoscută sub denumirea de „dezgheţul hruşciovist”. Problemele legate de
evoluţia activităţii ştiinţifice din cadrul comunităţii ştiinţifice din RSSM din această
perioadă vor fi examinate aparte.
În concluzie, vom menţiona că multe dintre postulatele campaniilor ideologice staliniste din anii 1946–1953 au continuat să domine într-o formă mai mult
sau mai puţin vizibilă până la căderea regimului comunist, lăsându-şi amprenta sa
politico-ideologică asupra cercetărilor ştiinţifice din URSS, inclusiv din RSSM.
Totuşi, în ştiinţa din Moldova sovietică, datorită eforturilor unor savanţi notorii
cu studii în universităţile româneşti din perioada interbelică sau ale unor oameni
de ştiinţă veniţi din alte centre ştiinţifice ale URSS, cu studii obţinute până în
1917, în colaborare cu colegii lor de la Moscova, care au instruit tineri savanţi
din Moldova, au reuşit să obţină în unele domenii ştiinţifice, în primul rând, în
ştiinţele naturii şi în cele exacte, precum şi în unele domenii ale ştiinţelor socioumanistice rezultate semnificative. În privinţa moştenirii campaniilor ideologice
staliniste, care impuneau clişee ideologice străine modului de viaţă şi mentalităţii
băştinaşilor, ea a fost abandonată de majoritatea absolută a intelectualităţii autohtone, odată cu căderea regimului totalitar revenindu-se la tradiţiile naţionale din
domeniile ştiinţei şi culturii.
ACAŞM. Fond 37 ,,E. Russev”. Tot acolo se păstrează şi ziarul cu articolul lui Igor
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ANEXĂ. FOTO

Membrul corespondent (1943) al Academiei de Ştiinţe
a URSS Pavel Baranov (1892–1962), preşedintele Filialei
Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS (1949–1954).
Muzeul Ştiinţei al AŞM. Fond foto.
Cota arhivistică: 00433

Gherasim Rudi, preşedintele Consiliului
de Miniştri al RSS Moldoveneşti
(18 iulie 1946 – ianuarie 1958),
ţine un discurs în faţa Prezidiului
Bazei Moldoveneşti de Cercetări
Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe
a URSS, iunie 1949.
Arhiva Naţională a Republicii Moldova.
Fond foto.
Cota arhivistică: 2767
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O clădire a Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a URSS, sfârşitul anilor 1940.
Arhiva Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto.
Muzeul Ştiinţei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00009

Membrul titular al Academiei Agricole a URSS N. Dimo în Laboratorul Sectorului
de Pedologie al Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a URSS, 1948.
Muzeul Ştiinţei al AŞM. Fond foto. Cota arhivistică: 00065d
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Cercetătorii N. Corlăteanu, E. Russev şi I. Ceban, 1949.
Muzeul Ştiinţei al AŞM. Fond foto. Cota arhivistică: 00066d

O şedinţă a cercetătorilor ştiinţifici ai Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS, 1950.
Muzeul Ştiinţei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00069
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O şedinţă a cercetătorilor ştiinţifici ai Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS, 1950.
Muzeul Ştiinţei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00069

Leonid I. Brejnev în discuţii cu cercetători ştiinţifici de la Filiala Moldovenească
a AŞ a URSS. Al doilea din dreapta: Iachim Grosul. Începutul anilor 1950.
Muzeul Ştiinţei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00085
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Organizarea Staţiunii de Selecţie a Plantelor de Câmp, 1950.
Muzeul Ştiinţei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00072d

Sesiunea comună a Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură
al Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS şi a Institutului de Lingvistică al AŞ a URSS
în probleme de lingvistică, decembrie 1951.
Muzeul Ştiinţei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00073
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În Biblioteca Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti
a AŞ a URSS, 1951. Primul din dreapta: Iosif Varticean.
Muzeul Ştiinţei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00074

Profesorul N. Dereviţchi pe un teren experimental, sfârşitul anilor 1950.
N. Dereviţchi a fost unica persoană din mediul academic al RSS Moldoveneşti
care nu s-a conformat cerinţelor campaniilor ideologice staliniste, insistând
că agricultura, nu are nimic în comun cu politica.
Muzeul Ştiinţei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00092
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SARCINILE AUTORITĂŢILOR SOVIETICE ÎN PRIVINŢA
PRESEI SCRISE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
ÎN PRIMUL DECENIU POSTBELIC (1944-1953)
Abstract
The article aims to analyze the tasks before the Soviet authorities with regards to the
Moldavian SSR print media since their return to territory, in the spring of 1944, and
until Khrushchev’s accession to power.
The author focuses on identifying and analyzing the measures taken by the central and
republican-level party-state leadership during the Stalin period (1944-1953), in order to
make the best use of the print media’s potential as a mass-information and propaganda
means in achieving the Soviet regime’s political goals in this newly annexed territory.
Special attention will be given to the actions of the local party bodies regarding the
improvements to the technical-material and cadres base of the Soviet Moldavia’s print
media, as well as to the efforts to turn the latter into an integral part of the power structure and an effective means of control and propaganda.
Keywords: Tasks of communist authorities, written press, Moldovan RSS, period
Stalinist.

D

eşi victoria în cel de-al Doilea Război Mondial a ridicat prestigiul internaţional al URSS şi a consolidat poziţiile regimului în interiorul ţării,
conştient de vulnerabilitatea sa în faţa oricăror provocări majore interne sau externe
după patru ani de eforturi epuizante de război, acesata a întreprins o serie de acţiuni
urgente în vederea consolidării controlului asupra vieţii interne, în special în teritoriile recent anexate. Supusă ea însăşi controlului strict al partidului, mass-media
sovietică, datorită calităţii de instrument politic şi amplelor capacităţi organizatorice, a fost chemată să joace un rol important în eforturile de consolidare a regimului
şi de realizare a obiectivelor postbelice ale acestuia1.
* Mariana Bagrin – doctor în istorie, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordinator, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: marybagrin@yahoo.com
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Ovsepyan R.P., Istoriya noveyshey otechestvennoy zhurnalistiki (uchebnoye posobiye),
Glava 5. Zhurnalistika poslevoyennogo desyatiletiya (1946-1956 gg.)/Pod redaktsiyey
YA.N. Zasurskogo, M., Izd-vo MGU, 1999; http://evartist.narod.ru/text/57.htm
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În ceea ce priveşte Basarabia, odată cu reinstaurarea regimului sovietic în
1944 şi restabilirea structurilor sovietice şi de partid, a fost reluat procesul de înlocuire a sistemului social, politic şi economic existent, precum şi redivizarea teritorială şi administrativă a teritoriului, iniţiate încă în 1940.
Întrucât presa locală urma să joace un rol esenţial în amplul proces de educaţie
politică şi ideologică a populaţiei republicii, subordonarea acesteia s-a aflat printre
primele măsuri luate de noile autorităţi. Acest lucru s-a făcut prin intermediul mecanismelor descrise de Brian Mc Nair în lucrarea sa Glasnost, Perestroika and the
Soviet Media, care includeau „dreptul partidului de a acorda autorizaţii, finanţare şi
acces la facilităţile media; monopolul său asupra procesului de elaborare a politicilor
mass-media; controlul asupra selecţiei cadrelor superioare de conducere din domeniul presei; conducerea şi supravegherea formării jurnalistice”; şi, în cazul în care
toate cele mai sus-menţionate eşuau să producă rezultatul dorit, utilizarea cenzurii2.
Reabilitarea postbelică prin mobilizarea în masă a populaţiei locale în teritoriile anexate de Moscova în urma Pactului Molotov-Ribbentrop s-a dovedit mai
dificilă decât în restul Uniunii Sovietice, întrucât în aceste societăţi, neexpuse anterior sovietizării, apelul la patriotism şi la idealurile regimului comunist nu aveau
efectul scontat.
Drept urmare, sarcinile mijloacelor de informare în masă în teritoriile respective, unde acestea – pe lângă reconstrucţia postbelică – trebuiau să contribuie
la consolidarea şi legitimarea regimului comunist, se vor dovedi şi mai dificile.
Mai mult, transformarea presei locale într-un puternic instrument de propagare a
directivelor partidului comunist şi de indoctrinare a populaţiei locale în scopul rea
lizării politicii partidului va necesita o cantitate considerabil mai mare de resurse
materiale, financiare şi umane.
Mecanismele de dirijare şi control ale mijloacelor de informare în masă din
RSS Moldovenească reprezentau o replică locală a celor de nivel unional. În fruntea aparatului de partid republican se situa Biroul politic al Comitetului Central al
Partidului Comunist (bolşevic) din Moldova (în continuare: CC al PC(b)M), responsabil de controlul şi supravegherea presei din republică, inclusiv în ceea ce
priveşte problemele organizatorice şi numirile personalului de conducere din domeniul presei.
Secţia propagandă şi agitaţie (în continuare: SPA) a CC al PC(b)M, o filială a
Secţiei propagandă şi agitaţie a Comitetului Central al Partidului Comunist (bolşevic) din toată Uniunea (în continuare: CC al PC(b)U), era responsabilă de supravegherea activităţii mass-mediei locale şi plasarea întregului său potenţial în serviciul
intereselor partidului-stat. Sectorul presă al SPA al CC al PC(b)M, la rândul său,
era direct responsabil pentru asigurarea bazei tehnico-materiale şi de personal a
presei, precum şi de punerea în aplicare a instrucţiunilor de partid de nivel central
şi republican privind conducerea mass-media şi supravegherea activităţii acesteia.
2

Brian McNair, Glasnost, Perestroika and the Soviet Media, Routledge, 1991, p. 49.
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Printre reprezentanţii autorităţilor guvernamentale şi de partid sovietice care
în primul deceniu postbelic au jucat un rol activ în stabilirea mecanismelor de dirijare şi control ale presei din republică s-au numărat: F. G. Brovko – preşedintele
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti; N. Salogor, I. Rivkin – secretari ai CC al
PC(b)M; S. S. Zelenciuc, S. V. Ţaranov, K. U Cernenko – secretari ai CC al PC(b)
M privind problemele de agitaţie şi propagandă; Ovcinnikov – locţiitor al secretarului CC al PC(b)M privind problemele de agitaţie şi propagandă; N. Vizitei, I. Berşadski, M. Şleahtici – responsabili de Sectorul presă în cadrul CC al PC(b)M; V. G.
Kuzneţov – şef al Direcţiei Poligrafie şi Edituri de pe lângă Consiliul Comisarilor
Poporului al RSSM; I. Dmitriev – director al Editurii de Stat; M. Faier – director al
Editurii de partid a CC al PC(b)M etc.3
Structura presei scrise din RSS Moldovenească, preluând modelul general
sovietic, era organizată pe nivele. La nivelul superior se aflau cele mai importante
organe de presă locale – ziarele republicane – afiliate aparatului de partid, guvernului şi organizaţiilor publice din Moldova sovietică. Două cele mai importante organe de presă republicane erau ziarul Sovetskaya Moldaviya, organul CC al PC(b)
M, Sovietului Suprem şi Consiliului Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti,
publicat în rusă, şi ziarul Moldova Socialistă, organul CC al PC(b)M şi Sovietului
Suprem al RSS Moldoveneşti, publicat în limba română. La nivelul următor se
aflau ziarele raionale, judeţene (până în 1947) şi orăşeneşti, afiliate structurilor de
partid şi de stat locale, iar la nivelul inferior se afla presă locală (nizovaya pechat’),
care cuprindea ziarele de tiraj (mnogotirazhki), publicaţii ale organizaţiilor sovie
tice, fabricilor, colhozurilor, instituţiilor de învăţământ superior şi profesional etc.
Ziarele de importnaţă majoră, numite unionale, precum Pravda sau Izvestyia,
au jucat şi ele un anumit rol în activitatea politică şi de educaţie a populaţiei locale, mai ales în primii ani postbelici. Spre exemplu, în anul 1944, având în vedere
numeroasele probleme tehnice şi materiale care afectau funcţionarea presei locale,
autorităţile republicii au încercat să acopere până la 70% dintre necesităţile ziarelor
din zonele rurale din contul ziarelor centrale4.
În ceea ce priveşte reţeaua de reviste din republică, după cum era cazul la nivel unional, aceasta se împărţea în două categorii principale, în funcţie de mărimea
audienţei, cu cele adresate unor grupuri de interes special formând majoritatea.
În procesul de impunere a controlului total asupra presei din RSS Moldovenească, noile autorităţi au întreprins eforturi ample de îmbunătăţire a bazei tehnicomateriale şi de cadre, de reorganizare a structurii presei scrise (cu scopul unei mai
bune adaptări la obiectivele politice de moment) şi „de ridicare a nivelului politic
şi ideologic” al acesteia.
Nina Negru, Formarea bazei poligrafice a RSSM după cel de-al Doilea Război Mondial
(Problemele presei sovietice din RSSM în anii 1944-1946), în Magazin bibliologic, nr. 3-4,
2007, p. 86.
4
Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova (În continuare: AOSPRM),
fond 51, inv. 2, dosar 9 (partea I), fila 66.
3
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Printre primele acţiuni menite să grăbească reluarea activităţii presei în Basarabia reocupată s-a numărat şedinţa Biroului CC al PC(b)M din 21 mai 1944, în
cadrul căreia s-au discutat măsurile necesare în acest sens. Se preconiza reluarea
publicării ziarului Moldova socialistă „în teritoriul eliberat al Moldovei”, acesta
urma însă să fie redenumit Moldova sovietică şi să constituie organul CC al PC(b)
M, Sovietului Suprem şi Consiliului Comisarilor Poporului ai RSS Moldoveneşti.
Întrucât majoritatea populaţiei nu cunoştea alfabetul chirilic, se preconiza ca publicarea ziarului să fie dublată temporar cu caractere latine5. Pe durata războiului
periodicitatea apariţiei urma să se ridice la 5 numere pe săptămână, iar tirajul –
la 34.500 exemplare, dintre care 15.000 urmau să apară cu caractere chrilice, iar
19.500 cu caractere latine6. Un alt ziar republican de limba română preconizat să îşi
reia apariţia era Comsomolistul Moldovei. Acesta urma să fie redenumit Tineretul
Moldovei (organul Uniunii Tineretului Comunist Leninist din Moldova) şi să aibă o
periodicitate a apariţiei de trei ori pe săptămână; din tirajul de 15.000 de exemplare
ale ziarului, 5.000 urmau să apară cu caractere chirilice, iar 10.000 – cu caractere
latine. De asemenea, se preconiza reluarea activităţii ziarelor judeţene din Soroca,
Bălţi şi Orhei, a cinci ziare raionale din stânga Nistrului şi a organului comitetelor
orăşenesc şi raional din Tiraspol – Drapelul biruinţei.
Rezoluţia CC al PC(b)U din 14 iunie 1944, „Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a muncii politice de masă şi de iluminare culturală în RSS Moldovenească”,
venea în continuarea eforturilor locale, printre prevederile sale conţinându-se necesitatea acordării unei atenţii deosebite procesului de conducere a activităţii presei
din republică şi permisiunea „oficială” de a publica ziarele republicane, judeţene şi
raionale în „limba moldovenească”7. În vederea grăbirii implementării dispoziţiilor
conţinute în acest document, deja în iulie 1944, în republică soseşte un grup de 41
de propagandişti, format din colaboratori ai Secţiei propagandă şi agitaţie ai CC al
PC(b)U, care pe durata aflării sale în republică va acorda o atenţie specială situaţiei
din domeniul presei.
Pornind de la indicaţiile conţinute în documentul menţionat anterior, la 15
iulie 1944, Biroul CC al PC(b)M a luat decizia „Cu privire la publicarea ziarelor
raionale pe teritoriul Moldovei eliberat de ocupanţii germano-români”8, printre prevederile căreia se numărau:
1) aprobarea editării ziarelor raionale în „limba moldovenească” în toate raioanele eliberate de pe malul drept al Nistrului şi a propunerilor SPA privind titlurile acestora9;
Ibidem, dosar 8, fila 141.
Ibidem, file 141-143.
7
Ibidem, dosar 125, fila 8.
8
Lazarev A., Kul’tura Moldavii za gody Sovetskoy vlasti. T. 2. Chast’ 1. Kishinev: Ştiinţa.1984, dok. 85, str. 115-116.
9
AOSPRM, fond 51, inv. 2, dosar 9 (partea I) , file 68-69/82-83.
5
6
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2) însărcinarea secretarilor comitetelor de partid judeţene, orăşeneşti şi raionale de selectarea redactorilor ziarelor raionale din rândul activului de conducere a
partidului, confirmarea acestora în cadrul birourilor comitetelor de partid locale şi
prezintarea lor spre aprobare la Biroul CC al PC(b)M până la 1 august 1944;
3) însărcinarea SPA a CC al PC(b)M de organizarea: unui seminar de 5 zile
pentru redactorii ziarelor raionale (între 5 şi 10 august 1944) în oraşul Soroca; a
unor cursuri reduse de calificare (de trei luni de zile) pentru adjuncţii ziarelor raionale şi secretarii responsabili după programul de 6 luni al cursurilor pentru lucrătorii ziarelor de pe lângă CC al PC(b)U, pentru un număr de 75 de persoane (începând
cu 15 august 1944)10; a unor cursuri de trei luni de zile pentru rdactorii literari şi
corectori, începând cu 1 august 1944), pentru un număr de 60 de persoane11;
4) însărcinarea Ministerului Educaţiei, împreună cu SPA a CC al PC(b)M, de
selectarea până la 1 august 1944 a şaizeci dintre cei mai buni studenţi ai cursurilor
pentru profesori în vederea pregătirii acestora pentru funcţiile de adjuncţi ai redactorilor şi secretari responsabili ai redacţiilor ziarelor raionale;
5) însărcinarea Comisariatului Poporului pentru Industria Locală (Narkommest
prom) şi directorului Trustului pentru Producerea de Cerneluri Tipografice şi Fonturi
pentru Industria Tipografică (Poligraftrest) de pregătirea, la sediul tipografiilor oraşelor Bălţi şi Soroca, a 40 de zeţari şi 35 de tipografi pentru ziarele raionale şi aducerea şi montarea până la 20 august 1944 a maşinilor de scris, fonturilor, materialelor
poligrafice şi hârtiei de ziar în raioanele Camenca, Râbniţa, Dubăsari, Grigoriopol,
Tiraspol, Slobozia, Otaci, Drochia, Ocniţa, Târnova, Floreşti, Brătuşeni, Briceni, Bolotina, Edineţ, Lipcani, Făleşti, Sângerei, Chiperceni şi Răspopeni12.
La sfârşitul verii anului 1944, în scopul grăbirii procesului de restabilire a bazei poligrafice din republică, Moscova aprobă înfiinţarea Direcţiei Poligrafie şi Edituri pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti13 şi a Biroului
republican pentru achiziţionări – Poligrafsnab14, care trebuiau să asigure întreprinderile poligrafice şi editurile locale cu utilajele, materialele şi hârtia de ziar necesare.
Deşi substanţială, asistenţa Moscovei nu va reuşi totuşi pe durata războiului,
mai ales pe parcursul lui 1944, să diminueze în mod esenţial problemele materiale
şi logistice ale presei locale, care afectau atât periodicitatea apariţiei, cât şi volumul
circulaţiei ziarelor. După părerea şefului grupului de propagandişti venit de la Moscova, Ghililov, eşecul autorităţilor locale în asigurarea funcţionării presei scrise din
republică nu era determinat însă doar de lipsa resurselor materiale şi umane, ci, în
Într-o notă ulterioară Şedinţei Biroului, adresată SPA a CC al PC(b)U, secretarul CC al
PC(b)M, Rivkin, accentua că organizarea cursurilor respective era determinată de imposibilitatea de a obţine cadrele respective din alte regiuni ale URSS (AOSPRM, fond 51,
inv. 2, dosar 125, fila 37).
11
AOSPRM, fond 51, inv. 2, dosar 9 (partea I), fila 68.
12
Ibidem, file 68-69, 82.
13
Ibidem, inv. 5, dosar, 511, file 21-28.
14
Ibidem, inv. 2, dosar 125, file 5-6.
10

370

mare măsură, şi de iresponsabilitatea personalului local răspunzător de furnizarea
echipamentului şi a hârtiei de ziar. Într-o scrisoare adresată Centrului, la începutul
toamnei lui 1944, acesta se plângea că, în ciuda faptului că sovieticii preluaseră
controlul asupra teritoriului încă cu şase luni în urmă, în republică până de curând
se editase doar un singur ziar republican, Moldova socialistă, cu o periodicitate
săptămânală şi un tiraj de numai 5000 de exemplare. Deşi situaţia în privinţa presei
republicane se îmbunătăţise înainte de luna septembrie 1944 – în această perioadă
două dintre ziarele republicane apăreau de trei ori pe săptămână – ziarele judeţene
şi raionale continuau să nu fie editate15. Din acelaşi document reiese că cea mai
mare parte a indicaţiilor din decizia Biroului CC al PC(b)M din 15 iulie 1944 rămâneau neîndeplinite.
Criticile venite de la Centru, precum şi din partea reprezentanţilor săi în teritoriu au determinat autorităţile locale să intensifice eforturile în vederea remedierii
situaţiei presei. Astfel, în cadrul şedinţei Biroului CC al PC(b)M din 26 septembrie
1944 au fost rediscutate măsurile privind asigurarea apariţiei ziarelor din republică
şi îmbunătăţirea dirijării activităţii acestora. Printre acţiunile preconizate se numărau: pregătirea, prin intermediul unor cursuri de două luni de zile (între 15 octombrie şi 15 decembrie 1944), a unui număr de 84 de zeţari pentru ziarele judeţene şi
raionale; solicitarea permisiunii CC al PC(b)U de a publica ziare raionale şi judeţene în celelate teritorii reocupate; trimiterea de către SPA a CC al PC(b)M a unui
număr de lucrători responsabili în raioane în vederea acordării sprijinului practic
în organizarea apariţiei ziarelor raionale în termen de până la 5 octombrie 1944;
însărcinarea Secţiilor cadre, propagandă şi agitaţie CC al PC(b)M de consolidarea redacţiilor ziarelor republicane Moldova socialistă şi Sovetskaya Moldavia cu
cadre jurnalistice cu experienţă; crearea, pe lângă Institutul Pedagogic de Stat din
Moldova, a unei secţii de jurnalism, cu un contingent de 60 de persoane pentru anul
de studiu 1944-1945 etc.16 Ca şi în cazurile anterioare, multe dintre deciziile luate
vor rămâne neîndeplinite sau vor fi aplicate în practică cu întârziere.
Dorind probabil să atenueze din impresiile negative şi atribuirea exclusivă
a vinei factorilor republicani, secretarul CC al PC(b)M pentru propagandă şi agitaţie, Zelenciuc, detaliind cauzele întârzierii implementării măsurilor cu privire la
presă într-o scrisoare trimisă şefului SPA a CC al PC(b)U17, Alexandrov, probabil,
în octombrie 1944, insista în a pune cea mai mare parte de vină pentru situaţia nesatisfăcătoare a presei din republică pe lipsa echipamentului poligrafic necesar, fapt
ce implica în mod voalat şi responsabilitatea factorilor de decizie unionali. După
cum rezultă din documentul în cauză, editarea ziarelor din republică încă se făcea
doar cu ajutorul celor trei maşini cu imprimare plată de format mic existente în republică, fapt ce explica de ce cele trei ziare republicane existente, dintre care două
se dublau, aveau o circulaţie singulară de doar 15.000 de exemplare în locul celei
Ibidem, dosar 125, p. 12; Vezi şi: Ibidem, dosar 9 (partea a II-a), file 309-310.
Ibidem, dosar 9 (partea a II-a), file 401-402.
17
Ibidem, inv. 2, dosar 125, file 39-41.
15
16
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stabilite de CC al PC(b)U de 50.000, şi doar două, în loc de cinci, aveau apariţie
săptămânală. Rectificând informaţiile furnizate anterior de şeful grupului de propagandişti de la Moscova, Zelenciuc informa că, de fapt, două dintre ziarele judeţene
(cele de la Bălţi şi Soroca) şi şapte dintre ziarele raionale se publicau.
Dacă spre începutul lui 1945 situaţia în privinţa publicării ziarelor s-a îmbunătăţit (în republică apăreau la această dată, deşi neregulat, patru ziare republicane18, patru ziare judeţene, şaptesprezece ziare raionale în dreapta Nistrului şi cinci
ziare raionale în stânga sa19), nu acelaşi lucru se putea constata în problema cadrelor. Astfel, dintr-o notă a responsabilului de Sectorul presă cu privire la activitatea
Direcţiei Poligrafie şi Edituri recent înfiinţate, I. Berşadski, aflăm că la 1 februarie
1945, dintre cei 66 de lucrători tehnici necesari activau doar opt, iar 25 erau în curs
de pregătire20. Tot aici se menţiona că recrutarea contingentului de 84 de zeţari,
stabilită prin decizia Biroului CC al PC(b)M din 26 septembrie 1944, eşuase, reuşindu-se pregătirea a doar 35 de persoane şi că, în legătură cu creşterea planificată
în viitorul apropiat a numărului de instituţii poligrafice şi ziare din republică, necesităţile de personal tehnic urmau să se ridice la peste 170 de persoane (peste 100 de
zeţari, 30 de tipografi, 30 de legători de cărţi, 10 stereotipişti).
Odată cu încheierea războiului, situaţia în domeniul înzestrării tehnicomateriale a presei se îmbunătăţeşte rapid. Spre 1946, RSS Moldovenească primeşte 60 de vagoane cu utilaje tipografice din URSS, precum şi din Germania
şi România, în contul reparaţiilor de război, fapt ce a permis reluarea activităţii
industriei poligrafice la o capacitate aproape normală. Deja în prima jumătate a
aceluiaşi an, circulaţia singulară a ziarelor din republică s-a ridicat la 198.000 de
exemplare, dintre care 153.000 erau în „limba moldovenească”21. Printre ziarele
republicane se numărau Sovetskaya Moldaviya, Moldova socialistă, Ţăranul so
vietic, Tineretul Moldovei şi versiunea sa de limba rusă Molodezh’ Moldavii, Zhe
leznodorozhnik Moldavii, Tânărul leninist (dublat în limba rusă cu titlul Yunyy
Leninets), Na boyevom postu (organul secţiei politice a Comisariatului Poporului
pentru Afaceri Interne al RSSM). La nivel judeţean apăreau Steagul roşu la Soroca, Luceafărul roşu la Bălţi, Puterea Sovietelor la Orhei, Viaţa nouă la Bender
şi Biruinţa stalinistă la Cahul, iar la nivel raional – Steagul biruinţei la Tiraspol, Drumul leninist la Camenca, Calea stalinistă la Slobozia, Lupta leninistă
la Dubăsari, Colhoznicul de pe malul Nistrului la Grigoriopol, Drumul socialist
la Râbniţa. Şi situaţia revistelor a cunoscut o îmbunătăţire considerabilă: dacă în
Ibidem, inv. 3, dosar 257, fila 19.
Ibidem, file 10-11.
20
Ibidem, file 21-23.
21
În republică existau la acel moment opt ziare republicane (cu un tiraj total de 155.000
de exemplare, inclusiv 110.000 în limba română), cinci ziare judeţene (cu o circulaţie
de 35.000 de exemplare, publicate doar în limba română, şi şase ziare raionale în stânga
Nistrului (cu o circulaţie de 8.200 de exemplare, publicate doar în limba română). Vezi:
AOSPRM, fond 51, inv. 4, dosar 314, file 3-5.
18
19
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1944 nu apărea nicio revistă, în 1948 numărul acestora se va ridica la cinci, cu un
tiraj total de 26.100 de exemplare22.
Aceste cifre vor creşte considerabil la începutul anilor ’50. Dintr-o scrisoare
adresată lui Stalin la 5 mai 1950 de către „lucrătorii ziarelor, revistelor, editurilor şi
industriei poligrafice, împreună cu reprezentanţii organizaţiilor obşteşti ale Chişinăului”, cu ocazia zilei presei sovietice, aflăm că în acel moment în republică apăreau 10 ziare republicane (inclusiv cele dublate), trei ziare orăşeneşti, 33 de ziare
raionale, cu un tiraj comun de peste 300.000 de exemplare, şi 94 de ziare de tiraj*
în proces de organizare. În ceea ce priveşte revistele, constatăm că ele rămăseseră
cinci la număr, dar tirajul total se ridica la 29.000 de exemplare23; doar cinci ani mai
târziu, numărul lor se va ridica la şapte, iar tirajul unic – la 76.000 de exemplare24.
Deşi impresionantă, creşterea numărului şi circulaţiei ziarelor şi revistelor
din republică în primii ani postbelici, fapt ce reprezenta o tendinţă generală în Uniunea Sovietică în primii ani postbelici, nu a reuşit transformarea grabnică a presei
scrise într-un puternic instrument de propagandă şi manipulare. În ciuda îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale, în condiţiile în care importarea cadrelor necesare funcţionării ziarelor de limbă română din alte părţi ale Uniunii Sovietice nu era posibilă,
deficienţa cadrelor jurnalistice de limbă română se va menţine de-a lungul întregii
decade postbelice. Acest lucru a determinat, de fapt, în primăvara anului 1945 acţiuni contradictorii trendului la nivel unional: la doar câteva luni de la înfiinţare, cele
şaptesprezece ziare din raioanele din dreapta Nistrului au trebuit să fie desfiinţate
din cauza „echipamentului tipografic învechit, a personalului instruit în grabă şi a
lipsei de personal literar vorbitor de limbă română”25, fiind transmise, împreună cu
tirajul, ziarelor judeţene existente.
Doar doi ani mai târziu, odată cu intensificarea colectivizării26, deşi problema
cadrelor era departe de a fi rezolvată, autorităţile locale vor considera reînfiinţarea
ziarelor raionale drept critică27. Şi chiar dacă problemele legate de asigurarea tehnico-materială şi cu cadre a acestora, au continuat să rămână până către începutul
deceniului următor, numărul ziarelor raionale, în virtutea rolului extrem de important în promovarea propagandei sovietice printre băştinaşi, se va ridica în doar trei
ani de la reînfiinţare, la 6028.
Ibidem, inv. 5, dosar 510, fila 25.
* Se aveau în vedere cele 94 de ziare ale secţiilor politice ale Staţiilor de Maşini şi Tractoare,
înfiinţate în a doua jumătate a anului 1950.
23
Ibidem, inv. 9, dosar 315, fila 136.
24
Ibidem,inv. 14, dosar 170, file 1-2.
25
Kul’tura Moldavii za gody sovetskoy vlasti. Tom II. (Chast’ 1) Kul’turnoye stroitel’stvo v
Sovetskoy Moldavii, Ştiinţa, Kishinev, 1984, doc. 101, p. 143-144.
26
Vezi mai pe larg la: Igor Caşu & Mark Sandle (2014) Discontent and Uncertainty in the
Borderlands: Soviet Moldavia and the Secret Speech 1956–1957, Europe-Asia Studies,
66:4, 613-644, DOI: 10.1080/09668136.2014.899768).
27
AOSPRM, fond 51, inv. 9, dosar 315, fila 17.
28
Ibidem, inv. 10, dosar 269, file 1-3.
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Reorganizările structurii presei scrise, mai ales celei a de nivel local, a constituit de fapt o constantă de-a lungul primului deceniu postbelic, fiind cauzate de
încercările autorităţilor de partid de a îmbunătăţi nivelul politico-ideologic al presei
şi de a se asigura că aceasta va capta un număr cât mai larg de cititori. În această
serie de restructurări s-a înscris şi înfiinţarea în 1950 a celor 94 de ziare ale secţiilor politice ale Staţiilor de Maşini şi Tractoare (SMT)29. Acestea, după modelul
sovietic din anii ’30, trebuiau, alături de ziarele raionale, să joace un rol important
în procesul de colectivizare a agriculturii în RSS Moldovenească. În contextul unor
schimbări substanţiale ale politicii de stat în domeniul agriculturii după moartea lui
Stalin30, ele vor fi însă abrogate doar patru ani mai târziu şi înlocuite, începând cu
1956, cu ziarele de tiraj ale colhozurilor (mnogotirazhki), al căror număr va creşte
de la 2 în 1954, la 110 în 195931. Aceeaşi existenţă de scurtă durată au avut-o şi cele
trei ziare de circumscripţie – Calea leninistă (Cahul), Calea stalinistă (Tiraspol) şi
Comunistul (Bălţi) – înfiinţate la începutul lunii iulie în 195232 şi desfiinţate doar
un an mai târziu33.
Revenind la aspectele legate de creşterea cantitativă a presei scrise de-a lungul primului deceniu postbelic, aflăm, dintr-un document al SPA a CC al PCM, că
în luna februarie 1954 în republică existau opt ziare republicane, dintre care trei
aveau ediţii bilingve34, iar unul apărea doar în limba română35. Circulaţia singulară
doar a ziarelor republicane se ridica la acest moment la 292.000 de exemplare,
numărul de copii în limba română depăşindu-l de 2,5 ori pe cel al exemplarelor de
limbă rusă. De asemenea, mai existau două ziare specializate, trei ziare oraşeneşti
şi 84 de ziare raionale, dintre care 21 aveau ediţie bilingvă, 35 erau tipărite numai
în limba română, iar patru – doar în limba rusă36.
Deşi datorită investiţiilor tehnice şi materiale, tirajul, volumul şi periodicitatea presei scrise din RSS Moldovenească au cunoscut o creştere considerabilă spre
mijlocul anilor ’50, anumite probleme de ordin tehnico-material vor continua să
Ibidem, inv. 9, dosar 315, fila 136.
S.N. Andreyenkov, Prichiny i al’ternativy reorganizatsiiI mashinno-traktornykh stantsiy
1958 g.: http://www.sibran.ru/upload/iblock/acf/acf020b1e1bbaf7e782b8699b8e797af.pdf
31
I. G. Bardash, Pechat’ Moldavii v period razvitiya i uprocheniya sotsializma (1951-1958),
Ştiinţa, Kishinov, 1975, p. 17-18.
32
AOSPRM, fond 51, inv. 12, dosar 286, file 99-111.
33
Ibidem, dosar 41, fila 52.
34
Moldova socialistă avea o circulaţie totală de 130.000 exemplare (75.000 apăreau în limba
rusă şi 55.000 în limba română) şi apărea de 6 ori pe săptămână; Tineretul Moldovei avea
o circulaţie totală de 37.000 exemplare (12.000 în limba rusă şi 25.000 în limba română) şi
apărea de trei ori pe săptămână; Tânărul leninist avea o circulaţie totală de 40.000 exemplare (5.000 în limba rusă şi 25.000 în limba română) şi apărea o dată pe săptămână.
35
Este vorba despre ziarul Colhoznicul sovietic, care avea o circulaţie de 85.000 de exemplare, dintre care 45.000 apăreau de trei ori pe săptămână, iar celelalte 40.000 de exemplare apăreau de două ori pe lună şi făceau parte dintr-o „ediţie specială pentru analfabeţi”.
36
AOSPRM, fond 51, inv. 13, dosar 234, file 5-11.
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existe până către începutul anilor ’60, cea mai proastă situaţie înregistrându-se în
domeniul diseminării presei scrise.
O îmbunătăţire a situaţiei în acest domeniu va avea loc după decizia din
18  iunie 1953 a CC al PCU „Cu privire la neajunsurile în diseminarea ziarelor şi revistelor”, care a determinat organele de partid locale să ia o serie de măsuri, precum
stabilirea unor perioade de abonare la presa scrisă cât mai convenabile populaţiei
sau creşterea numărului centrelor de abonare şi al distribuitorilor de presă. Un rol
important în diseminarea periodicelor îl jucau şi redacţiile ziarelor şi revistelor,
care inserau pe paginile lor anunţuri cu privire la începutul perioadei de abonare,
promovând experienţa celor mai buni distribuitori de presă, publicau recenzii, adnotări, treceri în revistă ale activităţii unor ziare şi reviste individuale etc37.
După cum s-a menţionat mai sus, criza de cadre jurnalistice, în special a celor de limbă română, a constituit un alt factor care a întârziat creşterea cantitativă
şi calitativă a ziarelor şi revistelor în „limba moldovenească” în decursul primului
deceniu postbelic şi constituia un motiv serios de frustrare pentru autorităţile de
partid republicane.
Deşi, în primii ani postbelici, sute de persoane au beneficiat de cursuri de
pregătire a personalului tehnic din domenuil poligrafiei, fapt ce a asigurat buna
funcţionare a industriei poligrafice într-un timp foarte scurt, numărul jurnaliştilor
calificaţi, în special din rândul băştinaşilor, a continuat să rămână scăzut până în
prima jumătate a anilor ’60. Astfel, între 1945 şi 1950, doar 27 de jurnalişti calificaţi
au fost instruiţi în cadrul Şcolii republicane de partid, 62 de persoane au participat
la cursuri jurnalistice de scurtă durată, cei mai mulţi dintre aceştia necesitând recalificare, iar alţi 27 erau înscrişi la diferite instituţii de învăţământ38. În consecinţă,
chiar şi ziarele republicane la începutul anilor ’50 încă se confruntau cu insuficienţa
cadrelor calificate, în special din rândul populaţiei indigene. Astfel, spre exemplu,
în aprilie 1951, „avându-se în vedere deficitul mare de cadre ziaristice din rândul
moldovenilor”, Biroul CC al PC(b)M aproba solicitarea SPA de a se permite redacţiei ziarului Moldova socialistă să selecteze zece „dintre cei mai erudiţi comsomolişti-moldoveni în vederea însuşirii bazelor activităţii ziaristice”39. Situaţia era la fel
de nesatisfăcătoare şi în cazul altui ziar de limba română – Ţăranul sovietic, unde,
din cei peste 30 de lucrători literari, doar 9 erau vorbitori de limba română40.
În cazul ziarelor locale, situaţia era agravată de insuficienţa acută de cadre
jurnalistice chiar şi sumar pregătite. Spre exemplu, în cazul celor 94 de ziare ale
secţiilor politice ale SMT-lor doar 16 persoane dintre angajaţi erau jurnalişti profesionişti41. Eforturile autorităţilor locale de a rezolva problema cadrelor jurnalistice
în cadrul ziarelor locale sunt ilustrate de deciziile Biroului politic al CC al PC(b)M
I. G. Bardash, op. cit., p. 26-27.
AOSPRM, fond 51, inv. 5, dosar 315, fila 17.
39
Ibidem, inv. 10, dosar 46, fila 62.
40
I. G. Bardash, op. cit., p. 33.
41
Ibidem.
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din vara şi toamna anului 1950, care preconizau organizarea în toamna lui 1950, în
cadrul Şcolii republicane de partid, a unor cursuri de pregătire şi recalificare de trei
luni de zile42 şi insistau ca în selectarea candidaţilor să se dea prioritate „membrilor
şi candidaţilor de partid din rândul moldovenilor”. Astfel, în urma şedinţei Biroului
CC al PC(b)M din 26 septembrie 1950 au fost aprobaţi candidaţii pentru audierea
cursurilor respective, care trebuiau să înceapă la 1 octombrie 195043. În termeni de
„componenţă calitativă a cursanţilor”, prioritatea de bază o constituia pregătirea şi
recalificarea redactorilor, secretarilor responsabili şi lucrătorilor literari ai ziarelor
raionale şi ziarelor secţiilor politice ale SMT, care erau membri sau candidaţi pentru a deveni membri ai PCUS şi făceau parte dintre moldoveni. Astfel, după cum
aflăm dintr-o notă nedatată, adresată secretarului CC al PC(b)M, Brejnev, de către
de şeful Secţiei propagandă şi agitaţie a CC a PC(b)M, Cernenko, dintre cele 61
de persoane prezentate Biroului CC al PC(b)M pentru aprobare: 34 erau membri ai
PCUS, 17 erau candidaţi pentru a deveni membri PCUS, iar 10, inclusiv 9 membri
ai Uniunii Tineretului Comunist Leninist din Moldova, erau persoane fără de partid. În ceea ce priveşte componenţa etnică: 47 dintre ei erau moldoveni, 5 – ruşi,
3 – ucraineni şi 6 – evrei44.
Lipsa cadrelor jurnalistice constituia, de fapt, o problemă de nivel naţional.
De aceea, la începutul anilor ’50 au fost luate o serie de măsuri pentru pregătirea
personalului de înaltă calificare pentru presa centrală şi locală. La nivelul Uniunii,
aceste acţiuni au inclus deschiderea unei facultăţi de jurnalism în cadrul Universităţii de Stat din Moscova în 1952, cu secţiile ziaristică şi redacţional-editorială,
şi începutul specializării Institutului Poligrafic din Moscova în pregătirea cadrelor
inginereşti pentru industria poligrafică45.
În vederea rezolvării lipsei de cadre jurnalistice la nivelul presei locale sunt
adoptate un număr de decizii ale CC al PC(b)U, precum Cu privire la măsurile de
îmbunătăţire a ziarelor raionale (24 ianuarie 1952) şi Cu privire la măsurile de îm
bunătăţire a ziarelor orăşeneşti (19 iulie 1952), care obligau organele de partid din
republicile unionale, regiuni şi republicile autonome să asigure creşterea numărului
de jurnalişti din cadrul ziarelor raionale şi orăşeneşti.
După cum am menţionat anterior, în RSS Moldovenească, Şcoala republicană
de partid a fost cea care a jucat un rol crescând pe parcursul primului deceniu postbelic în formarea cadrelor jurnalistice locale. Iniţial, în cadrul secţiei sale de ziaristică
erau organizate cursuri jurnalistice de şase luni şi, respectiv, un an de zile, în cadrul
cărora se predau bazele marxism-leninismului, economia, limbajul, istoria şi practica
jurnalismului etc.46 Ulterior, lucrătorii în domeniul presei obţineau cunoştinţe în doAOSPRM, fond 51, inv. 9, dosar 110, file 51, 79-85.
Ibidem, inv. 9, dosar 112, file 233-236.
44
Ibidem, dosar 315, fila 213.
45
I. G. Bardash, op. cit., p. 31-32.
46
A. Novak, I. Bardash, Pechat’ Moldavskoy Sovetskoy Sotsialisticheskoy Respubliki, Mold
reklama, Kishinov, 1968, str. 56.
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meniul jurnalismului în cadrul unui program de doi, şi mai târziu, de trei ani, care se
bazau pe cursurile predate în cadrul facultăţilor de jurnalism de la universităţile de
stat. Secţia de ziaristică a funcţionat între 1949 şi 195647, iar numărul total al jurnaliştilor instruiţi în perioada respectivă s-a ridicat la 140 de persoane48.
Mulţi dintre lucrătorii în domeniul presei din republică erau trimişi pe linia
Şcolii de partid republicane la cursuri de pregătire ideologică sau profesională, la zi
sau la distanţă, în cadrul Şcolii superioare de partid de pe lângă CC al PCU sau absolveau facultăţile de jurnalism din Moscova, Kiev, Harkov, Lvov şi din alte universităţi
din cadrul Uniunii49. Întrucât, având în vedere dezvoltarea rapidă a presei, aceste
cursuri de formare a cadrelor nu vor fi suficiente, în 1966 a fost înfiinţată secţia de
jurnalism în cadrul Facultăâii de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău.
Pe parcursul anului, Şcoala republicană de partid oferea şi cursuri reduse de
perfecţionare pentru jurnalişti, în special pentru angajaţii ziarelor locale. Cursuri de
pregătire practică, cu o puternică preferinţă pentru candidaţii „din rândul moldovenilor”, erau organizate şi în cadrul redacţiilor ziarelor republicane, care ofereau
stagii pentru corespondenţii muncitori-ţărani, studenţi, precum şi pentru jurnaliştii
profesionişti din cadrul presei locale/provinciale.
De mare importanţă în formarea şi instruirea jurnaliştilor erau şi diversele
cursuri de lecţii şi seminare desfăşurate de către SPA a CC al PC(b)M şi redacţiile
ziarelor republicane50. Cursurile în cauză acopereau o gamă tematică largă privind
teoria şi practica jurnalismului, stabileau o serie de sarcini privind reflectarea în
presă a problemelor construcţiei economice şi culturale comuniste, elaborau recenzii şi treceri în revistă ale activităţii unor ziare şi reviste individuale etc.
O parte din responsabilitatea pentru „îmbunătăţirea nivelului ideologic şi a
competenţelor profesionale ale jurnaliştilor” revenea organizaţiilor de partid primare din cadrul redacţiilor ziarelor şi revistelor. La şedinţele membrilor de partid, în
cadrul adunărilor lărgite sau în cadrul şedinţelor informative zilnice erau audiate şi
evaluate rapoartele lucrătorilor literari, împărtăşite schimburile de experienţă sau
ţinute prelegeri ce vizau perfectarea unei abordări comune asupra unei game de
genuri şi specii literare (eseuri, articole satirice etc.) şi identificarea modalităţilor
de îmbunătăţire a limbajului şi stilului presei scrise51.
Eforturile de creştere a numărului de cadre jurnalistice au determinat schimbări cantitative şi calitative care s-au făcut simţite mai ales începând cu finele anilor
’50. Astfel, dacă în 1951 numărul lucrătorilor literari angajaţi în cadrul celor 60 de
ziare raionale din republică constituia 148 de persoane, în 1958, în cadrul redacţiilor celor doar 35 de ziare orăşeneşti şi raionale, rămase după comasarea raioanelor,
vor lucra deja 219 jurnalişti profesionişti52.
I. G. Bardash, op. cit., p. 34.
Ibidem, p. 36.
49
A. Novak, I. Bardash, op. cit., p. 56.
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I. G. Bardash, op. cit., p. 38.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 43.
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O altă preocupare a organelor de partid şi guvernamentale din republică în
primul deceniu postbelic au constituit-o măsurile de dezvoltare a reţelei locale de
corespondenţi din muncitori şi ţărani (aşa-zişii rabselkori), proces care va căpăta
o importanţă crescândă odată cu accederea la putere a lui Nikita Hruşciov. Creşterea numărului de activişti de presă în RSS Moldovenească în perioada stalinistă,
precum şi instruirea lor asupra temelor şi limbajului corespunzător al scrisorilor
adresate ziarelor erau realizate prin intermediul şcolilor pentru corespondenţii
muncitori-ţărani, seminarelor, conferinţelor, circularelor, scrisorilor individuale,
întâlnirilor cu oamenii de rând etc.53
În ceea ce priveşte „ridicarea nivelului politic şi ideologic” al presei scrise
din RSS Moldovenească, un rol esenţial l-au avut directivele practice conţinute în
cele aproximativ 50 de decrete şi rezoluţii de nivel unional privind activitatea massmedia, divizate de către cercetătorul rus R. P. Ovsepyan în trei tipuri54. În timp ce
cele mai multe dintre documente se refereau la necesitatea „consolidării nivelului
problematico-tematic şi ideologic al presei şi creşterii rolului său în educaţia politică a oamenilor muncii”, o parte dintre hotărâri abordau problema „izolării ziarelor
de organele de partid”, vizând consolidarea conducerii de către partid a presei55. Au
existat şi o serie de documente56 în legătură cu aşa-zisa „doctrină Jdanov”57, care
solicitau ridicarea nivelului ideologic al literaturii şi artei sovietice şi care au expus
unor critici brutale şi neîntemeiate figuri remarcabile ale culturii sovietice, precum
scriitorii Anna Ahmatova, Mihail Zoscenko, compozitorii Dmitri Şostakovici sau
Vano Muradeli.
Urmând exemplul presei sovietice centrale, şi presa din RSS Moldovenească, sub presiunea criticilor dure din partea organelor de partid locale pentru
contribuţia slabă la ridicarea nivelului politic şi ideologic al literaturii şi artei din
Ibidem, p. 45.
Ovsepyan R.P. Istoriya noveyshey otechestvennoy..; http://evartist.narod.ru/text/57.htm;
Vezi şi: D. Yu. Astashkin, Ideologhicheskiye funktsii sovetskoy pechati v 1945–1953 gg. (Na
primere gazety «Novgorodskaya Pravda») 2008, Vestnik Novgorodskogo Gosudarstvenno
go Universiteta, № 49, p. 5: http://www.novsu.ru/vestnik/vestnik/i.78099/?article=142235
55
D. Yu. Astashkin, Ideologhicheskiye funktsii sovetskoy pechati.., p. 5.
56
Printre acestea s-au numărat hotărârile: „Cu privire la revistele Zvezda şi Leningrad”
(14  august 1946), „Cu privire la repertoriul teatrelor dramatice şi acţiunile de îmbunătăţire
al lui” (26 august 1946), „Cu privire la filmul O viaţă marcantă” (septembrie 1946), „Cu
privire la opera O prietenie remarcabilă de V. Muradeli” (februarie 1948), „Cu privire la
deficienţele şi acţiunile de îmbunătăţire a editării afişelor politice” (noiembrie 1949), „Cu
privire la revista Znamea” (1949) etc. (Valentina Ursu, Politica culturală în RSS Mol
dovenească, 1944-1956, Pontos, Chişinău, 2013, p. 47: http://dir.upsc.md:8080/xmlui/
bitstream/handle/123456789/112/V.Ursu_02.01.2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
57
Doctrina „Jdanov” era o doctrină culturală sovietică care dicta ca toate formele de exprimare culturală să fie supuse unui control strict de stat şi să respingă toate formele de
influenţă occidentală sau „cosmopolitism”.
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Moldova sovietică, a iniţiat în primii ani postbelici o amplă campanie de denigrare
împotriva unui număr de oameni de creaţie şi de ştiinţă din republică, printre care
s-au numărat G. Meniuc, L. Deleanu, Em. Bucov, D. Vetrov, E. Coca, Şt. Neaga,
D. Gherşfeld, P. Şerban etc. Această campanie, purtată mai ales pe paginile celor
două şi mai importante organe de presă republicane – Moldova socialistă şi Sovets
kaya Moldaviya – va dura până la începutul anilor ’50.
Directivele unionale mai sus-menţionate, urmate, de regulă, de „replici” locale, au asigurat inserarea pe paginile presei din Moldova sovietică a unui conţinut
problematico-tematic favorabil regimului sovietic, care urma să asigure promovarea obiectivelor sale de natură generală şi particulară în acest teritoriu.
În cadrul sarcinilor de natură comună cu cele ale restului presei sovietice,
sarcini care vizau punerea şi consolidarea bazelor sistemului de guvernare comunist în Basarabia şi vor constitui o constantă de-a lungul întregii existenţe a RSS
Moldoveneşi, se numărau propagarea activă şi explicarea deciziilor organelor de
partid centrale şi republicane, „asistarea sistematică a cadrelor de partid, sovietice,
economice şi a intelectualităţii în însuşirea teoriei marxist-leniniste, criticarea amplă a neajunsurilor, propaganda consecventă a realizărilor construcţiei comuniste,
educarea oamenilor muncii în spiritul patriotismului sovietic”58, mobilizarea acestora pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor planurilor cincinale etc.
Din momentul reocupării teritoriului dintre Prut şi Nistru de către autorităţile
sovietice şi până la începutul anilor ’50, un loc primordial în cadrul tematicii de
ordin general abordate de presa din republică l-a ocupat procesul de restabilire a
economiei.
Pe durata războiului, tematica economică ocupa un spaţiu de ziar larg şi era
dominată de materiale cu privire la mersul campaniilor de realizare a planurilor de
livrare a producţiei către stat, desfăşurarea întrecerii socialiste59, muncilor agricole
(semănatul, strângerea recoltei etc.), precum şi al procesului de refacere a infrastructurii60. Spre exemplu, în vederea unei mobilizări cât mai eficiente a muncitorilor care participau la refacerea întreprinderilor industriale, instituţiilor culturale
şi fondului locativ din Chişinău şi popularizării experienţei fruntaşe în refacerea
oraşului, autorităţile de partid republicane au permis ziarului Sovetskaya Moldaviya
în aprilie 1945 să publice o serie de ediţii speciale sub titlul Sovetskaya Moldaviya
na stroyke (Moldova Sovieitcă pe şantierele de construcţii).
După încheierea războiului, presa a continuat publicarea zilnică, deseori exagerând, a informaţiilor despre „avântul de muncă al maselor”, reîntoarcerea la activitate a tot mai multor obiecte industriale, succesele fruntaşilor muncii socialiste
etc. Odată cu adoptarea în martie 1946 a Legii Cu privire la planul cincinal de
refacere şi dezvoltare a economiei naţionale a URSS pentru anii 1946-1950, care
trebuia să asigure depăşirea nivelului de producţie de până la război, şi a versiunii
I. G. Bardash, op. cit., p. 51.
AOSPRM, fond 51, inv. 2, dosar 9 (partea I), file 65-66.
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sale locale – Cu privire la planul cincinal de refacere şi dezvoltare a economiei
naţionale a RSS Moldoveneşti pentru anii 1946-1950 (11 iulie 1946) – presa din
republică, pe lângă promovarea obiectivelor de bază ale cincinalului, care vizau
refacerea satelor şi oraşelor, agriculturii şi industriei Moldovei, precum şi lichidarea analfabetismului61, s-a axat masiv în a doua jumătate a anilor ’40, în contextul
pregătirii extinderii colectivizării şi în partea dreaptă a Nistrului, pe promovarea reformei agrare, popularizarea legislaţiei sovietice şi principiilor muncii socialiste62.
Cât priveşte sarcinile presei scrise din RSS Moldovenească determinate de
particularităţile locale, acestea ţineau mai ales de facilitarea procesului de asimilare
etnică, lingvistică şi culturală a băştinaşilor în favoarea lui homo sovieticus.
Mai ales pe durata războiului, dar şi după, autorităţile sovietice insistau asupra reflectării ample şi permanente în presă a „faptelor de crime sângeroase ale
invadatorilor româno-germani împotriva poporului sovietic”, eforturile axându-se
în special pe convingerea populaţiei băştinaşe că „imperialiştii români şi complicii
acestora – naţionaliştii moldo-români – reprezentau cei mai răi duşmani ai poporului moldovenesc”63. Retorica vehementă la adresa României, în special la adresa
acţiunilor sale faţă de Basarabia de până la încheierea celui de-al Doilea Război
Mondial, s-a menţinut şi după intrarea acesteia în cadrul Blocului estic, fiind determinată de temerile sovieticilor în legătură cu posibilitatea ca noua republică să devină un potenţial obiect al „iredentismului” românesc. Rolul presei în eforturile de
contracarare a acestuia s-a realizat mai ales prin contribuţia sa la „fundamentarea”
ştiinţifică a doctrinei moldovenismului, axată pe afirmarea şi promovarea identităţii
naţionale, istorice şi culturale, a poporului „moldovenesc”; contribuţie ce consta în
special în alocarea cu regularitate a unui spaţiu larg pentru editoriale şi materiale
ideologilor oficiali în acest sens.
Concluzii: Odată cu revenirea în Basarabia, în primăvara lui 1944, sarcinile
autorităţilor sovietice s-au axat de-a lungul primului deceniu postbelic pe implementarea simultană a măsurilor de asigurare a creşterii calitative şi cantitative a
presei scrise din Moldova sovietică
Rezolvarea relativ rapidă a problemelor legate de înzestrarea tehnico-materială a presei nu a fost însă în măsură să compenseze lipsa cadrelor de jurnalişti
calificaţi, în special din rândul românilor basarabeni, situaţie care a continuat să
rămână o problemă până la sfârşitul anilor ‘50. Acest lucru a afectat considerabil
„nivelul politic şi ideologic” al presei scrise din republică pe parcursul întregii perioade analizate şi a limitat capacitatea autorităţilor de a folosi presa de limbă română
în propagarea aşa-numitelor avantaje ale regimului sovietic în rândul populaţiei
băştinaşe şi mobilizarea ei la îndeplinirea sarcinilor puse în faţă de regim.
A. V. Surilov, Istoriya gosudarstva i prava Moldavskoy SSR (1917-1959), Cartea Moldovenească, Kishinev, 1963, str. 238-339.
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Lidia PĂDUREAC*

FOAMETEA DIN RSS MOLDOVENEASCĂ (1946-1947)
ÎN MEDIUL URBAN
Summary
One of the forms of communist repression in Moldovan SSR was the famine of 19461947, which killed about 10% of the population of the republic and suffered the whole
population, except for the party nomenclature. Statistical data on the number of people
suffering from dystrophy, the number of deaths, the number of food cards reported on
the number of population show a biased state behavior towards the population of cities.
The ethnic composition of cities also suggests the most difficult condition during the
famine of the majority population compared to the ethnic groups in the cities. The
lowest number of victims of hunger in terms of population numbers is certified in the
city of Tiraspol, followed by the growth of the towns of Bender, Chisinau, Balti. Offi
cials’ decision to cancel food cards for individuals holding individual households has
dramatically increased the number of hunger victims in rural areas.
Keywords: totalitarian-communist regime, famine, repressions, victims, urban envi
ronment

P

rocesul de sovietizare a teritoriilor dintre Nistru şi Prut început în 1940,
continuat insistent după 1944, a transformat abuzul, violenţa şi crima în
metode prioritare de „educare” a băştinaşilor în spiritul fricii şi obedienţei faţă de
puterea sovietică. Una din formele represiunilor comuniste în RSS Moldovenească
a fost foametea din 1946-1947, care a ucis circa 10% din locuitorii republicii şi
a supus la suferinţe întreaga populaţie, cu excepţia nomenclaturii de partid. Discursul istoriografic ce ţine de tema foametei include o serie de studii1, culegeri de
* Lidia Pădureac – doctor în istorie, conferenţiar universitar, prim-prorector pentru activitatea
didactică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. E-mail: lidiapadureac@usarb.md
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documente2, volume de documente de istorie orală care cuprind întreaga perioadă
comunistă3, mărturii ale supravieţuitorilor acelui cataclism social incluse în culegeri
tematice4, sau plasate sporadic în reviste şi ziare5. Scopul acestui studiu este de a pune
în evidenţă situaţia populaţiei urbane din RSS Moldovenească în timpul foametei.
Factorii externi suprapuşi realităţilor de moment au modificat pe parcursul
timpului statutul teritoriilor dintre Nistru şi Prut. Un indiciu care păstrează amprenta acestor transformări este starea demografică a regiunii. În anul unirii cu România
numărul total al populaţiei Basarabiei era de 2642000 locuitori, dintre care 2274000
sau circa 85% constituia populaţia rurală a provinciei şi 368000 sau 15%, cea urГолод в Молдове (1946-1947). Сборник документов, Кишинэу: Изд-во Штиинца,
1993; В. Пасат, Трудные страницы истории Молдовы 1940-1950, Москва: Изд-во
Терра, 1994; Foametea în Moldova sovietică (1946-1947). Culegere de documente, coord. A. Ţăranu, Chişinău: Litera, 2017.
3
Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente, editori: Petrencu A., Cojocaru L., Pădureac L. Chişinău: Balacron, 2014; Arhivele memoriei. Recuperarea şi valorificarea istori
că a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească. Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova, editor
Cojocaru L., tom I, vol. I, Chişinău: Belacron, 2016; Arhivele memoriei. Recuperarea şi
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de Chişnău, 23 februarie 2007; Cibotaru M. Gh., „Pârjolul din ’46-’47”, Jurnal de Chi
şinău, 2 martie 2007; Ciocanu M., „Între vis şi umilinţă”, Glasul naţiunii, 10 iunie 1998;
Ciocanu  M., „Oare vânturile au adus foametea în Moldova?”, Glasul naţiunii, 22 iulie
1998; Coroi A., „Păşteau oamenii iarbă ca animalele”, Jurnal de Chişinău, 16 februarie
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bană. Din populaţia urbană moldoveni erau 98000, ruşi 30000, ucraineni 29000,
lipoveni şi cazaci 18000, evrei 129000, bulgari, găgăuzi 23000, alte naţionalităţi
410006. Erau opt oraşe: Chişinău, Akkerman, Bender, Bălţi, Ismail, Orhei, Soroca,
Hotin etc. În 1922 se mai adăugaseră două comune urbane: Leova în jud. Cahul şi
Vâlcov în jud. Ismail7. Constatăm faptul că mediul urban avea o componenţă etnică
diversă în comparaţie cu mediul rural. „În timp ce majoritatea covârşitoare a sociologilor, demografilor şi filozofilor din perioada interbelică au elogiat satul românesc
şi mediul rural, caracterizându-l drept „sanctuarul unde s-a refugiat şi se păstrează
manifestarea de viaţă a poporului românesc”, „tipul rezumativ, sinteza neamului,
microcosmosul Naţiunii”, „păstrătorul raporturilor metafizice ale naţiunii cu veşnicia” etc. (D. Gusti) […], prin contrast cu acesta, oraşele şi mediul urban în general
erau apreciate drept „un mozaic etnic, plantat pe fondul românesc”8. Deşi evenimentele de mai târziu au provocat schimbări, inclusiv pe dimensiunea demografică,
totuşi caracterul eterogen etnic al oraşelor în această regiune nu doar s-a păstrat, dar
şi s-a accentuat vădit în detrimentul băştinaşilor.
Intervenţia sovietică din 1940 şi ocuparea Basarabiei, nordului Bucovinei şi
a ţinutului Herţa a fost urmată de o nouă ciopârţire, de această dată a teritoriilor deja
anexate: nordul cu partea muntoasă şi sudul cu ieşirea la Marea Neagră, fiind incluse în componenţa RSS Ucrainene. În componenţa RSS Moldoveneşti în timpul
constituirii ei au fost incluse: doar 6 judeţe ale Basarabiei cu 64 de raioane, doar 6
raioane ale fostei RASSM, 4 oraşe au devenit de subordonare republicană directă,
mai erau oraşe de subordonare raională şi 9 aşezări de tip orăşenesc9. Oraşele Bălţi,
Bender, Chişinău, Tiraspol au fost separate ca entităţi administrativ-economice de
sine stătătoare. În toate aceste unităţi administrative erau create organe ale puterii
sovietice şi comitete de partid10 pentru a implementa fără rezerve politica dictată de
instituţiile superioare ale regimului. „Prin acordarea de mari compensaţii teritoriale
ucrainenilor pe seama României, liderii bolşevici de la Kremlin au urmărit obiectivul aservirii definitive a acestora la politica imperialistă a Moscovei”11.
Noua entitate politică creată artificial a devenit parte componentă a maşinăriei comuniste, ghidată la acel moment de Stalin. Încă de la sfârşitul anilor 30
„republicile unionale au căzut completamente sub controlul de fier al autorităţilor
centrale. Suspectate de tendinţe naţional-comuniste şi de devieri de la linia partidului, elitele politice şi culturale naţionale au fost trecute prin purgatoriul necruţător al epurărilor. […] locul elitelor naţionale eliminate era ocupat predominant
Enciu N., Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940. Populaţia Basa
rabiei interbelice. Aspecte demografice, Chişinău: Lexon-Prim, 2013, p. 148.
7
Ibidem, p. 162.
8
Ibidem, p. 153.
9
Foametea în Moldova sovietică, doc. Nr. 11, Memoriu „Cu privire la instaurarea împărţirii
teritorial-administrative noi în RSS Moldovenească”, august-septembrie 1944, p. 47.
10
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cu activişti ruşi, trimişi de la Moscova de aparatul CC. Scopul era ca „partidul şi
conducerea guvernamentală în republici să nu reprezinte republicile, dar politica
centrului în republici”12. Această politică a fost consolidată şi mai mult la sfârşitul
Războiului al Doilea Mondial, astfel soarta teritoriilor româneşti reanexate de soviete era predestinată. „Administrarea republicilor şi a regiunilor cu ajutorul diverşilor împuterniciţi de la centru era o trăsătură caracteristică a sistemului sovietic.
Ea permitea, în primul rând, să amelioreze controlul Moscovei asupra imensei ţări
şi a aparatului greoi de administrare, să obţină fără întreruperi informaţii, evitând
intermediarii în persoana lucrătorilor de conducere de diferite niveluri. În al doilea rând, diferiţii împuterniciţi asigurau o mobilitate şi un dinamism mai mare în
luarea deciziilor. […] La Moscova s-a considerat necesar să fie instituită o funcţie
specială de reprezentant al centrului – aceea de împuternicit al CC al PC(b)U şi al
CCP al URSS în RSS Moldovenească”13. Kremlinul avea să aplice şi în RSS Moldovenească algoritmul deja experimentat în celelalte republici: fiscalitate excesivă,
colectivizare, deportări, deznaţionalizare.
Nomenclatura de partid de rang republican, stabilită în capitală, dirija procesul de control asupra populaţiei, executând, deseori cu exces de zel, instrucţiunile
Moscovei. Populaţia care venea din Rusia sau Ucraina: funcţionari, militari şi familiile acestora, lucrători salariaţi, se stabileau cu traiul la oraşe, deseori ocupând
locuinţele celor care se refugiaseră în România.
Potrivit statisticii sovietice, populaţia republicii în 1944 era de 2719 mii de
oameni, inclusiv: populaţia urbană – 501 mii (18,4%) şi rurală 2218 mii de oameni14. Conform componenţei etnice în RSSM locuiau: 10,34% ruşi, 15,5% ruteni,
ucraineni, 7,27% evrei, preponderent domiciliaţi în oraşe15. Moldova postbelică,
ca, de altfel, şi alte republici înglobate în URSS cu puţin timp înainte de război, se
deosebea de celelalte regiuni ale ţării sub aspect social-politic. Moldova rămânea o
ţară preponderent agrară […] „Sovietizarea” Moldovei, aducerea ei la „un numitor
comun” prezentau pentru conducerea Uniunii Sovietice o problemă complicată.
Ea era soluţionată, ca şi alte cazuri, prin violenţă şi represiuni16. Cu implicarea,
supravegherea şi protecţia instituţiilor de forţă a avut loc formarea organelor de
partid, a sovietelor, a comitetelor executive care urmau să consolideze regimul şi
să implementeze directivele centrului. Nu consecinţele economice ale războiului,
dar fiscalitatea excesivă a afectat cel mai grav populaţia Basarabiei. Studiile de
istorie orală precum şi fragmente din scrisorile basarabenilor nimerite în vizorul
Cojocaru Gh., Tratatul de Uniune Sovietică, Chişinău, Ed.: Civitas, 2005, p. 178.
Pasat V., RSS Moldovenească în epoca stalinistă, p. 43.
14
Foametea în Moldova sovietică, doc. Nr. 11, Memoriu „Cu privire la instaurarea împărţirii teritorial-administrative noi în RSS Moldovenească”, august-septembrie 1944, p. 48.
15
A. Moraru, Istoria românilor Basarabia şi Transnistria 1812-1993, Chişinău, 1995, p.391.
16
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cenzurii comuniste reflectă starea dificilă în care se aflau oamenii în 1945: „Viaţa
este foarte grea, mai ales în privinţa alimentaţiei. Totul este foarte scump, pâinea  –
100 de ruble kg, cartofii – 25-30 de ruble kg. Iar noi, în afară de 500 g de pâine,
nu primim nimic. Salariul e de 400 de ruble, iar la mână iau 300, şi trăieşte cum
poţi (Chişinău)”; „N-avem nimic de mâncare. Ca să cumpărăm ceva la piaţă, totul
e scump. Noi primim pe lună doar 70 de ruble, iar la piaţă ceapa costă 42 rub. kg,
cartofii – 30 rub. kg. (or. Bender)”. Informaţiile venite din mediul rural sunt şi mai
sumbre: „… este foarte greu în privinţa hranei. Oamenii aproape mor de foame.
Nu avem posibilitate de a câştiga nici o rublă pentru a cumpăra nişte alimente. Zile
întregi nu mâncăm nimic” (s. Chiţcani); „copiii umblă flămânzi şi n-am cu ce să-i
hrănesc. Mi-e jale de ei, dar ce-i de făcut, când n-ai de unde lua” (s. Gad-Sineşti)17.
Mărturiile supravieţuitorilor precum şi documentele de arhivă indică unele
cauze ce favorizau condiţiile de trai la oraş în comparaţie cu cele din sat: persoanele angajate în câmpul muncii şi cele aflate la întreţinere primeau cartele
alimentare; persoanele angajate în câmpul muncii primeau salariu, având mici
posibilităţi de a procura produse alimentare la piaţă sau în magazin. Aceste trăsături s-au păstrat pe toată perioada foametei. Totuşi, fiecare localitate urbană îşi
avea specificul său. Spre exemplu, mulţi locuitori ai oraşului Bălţi erau şi mici
proprietari de pământ, fiind obligaţi să livreze rechiziţii statului. În perioada interbelică Bălţiul cu o populaţie de 57552 locuitori şi 15000 populaţie flotantă,
era considerat cel mai important centru comercial din Basarabia, Chişinăul fiind
doar cel mai populat18. După reinstaurarea sovietelor, conform datelor prezentate
de Consiliul Executiv Bălţi, în 1946 numărul populaţiei era de 56000, iar după
numărul întreprinderilor Bălţiul ocupa locul doi în republică, aici erau 33 instituţii de învăţământ, 2 spitale, 101 puncte comerciale19. Odată cu instituirea puterii
sovietice orăşenii au fost nevoiţi să suporte multiple cheltuieli suplimentare pe
lângă impozitele obligatorii. De exemplu, Frontul doi ucrainean a avut în folosinţă mai multe întreprinderi din oraşul Bălţi, autorităţile noi şi populaţia fiind
obligate să-i acorde ajutor alimentar20. Acest fenomen a fost de proporţii. Conducerea RSSM, în informaţia transmisă pe numele lui V. Molotov şi Gh. Malenkov,
menţiona livrarea unei cantităţi considerabile de produse contingentelor militare. Livrarea produselor s-a efectuat fără documente, fiind considerată ca „ajutor
benevol” acordat armatei sovietice21, din acest motiv nu a fost luată în calcul la
impozitarea oficială, oamenii fiind nevoiţi să achite dublu.
Pasat V., RSS Moldovenească în epoca stalinistă, p. 124.
Arhiva municipală de Stat Bălţi din Republica Moldova (în continuare A.M.S.B.), fond
194, inv.1, dosar 206, Primul ghid al municipiului Bălţi, red. I. Broitman, fila 11.
19
A.M.S.B., fond 138, inv.1, dosar 7, f.372.
20
A.M.S.B.,f. 138, inv. 1, dosar 1, f. 119-121.
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Голод в Молдове, op. cit., p.32.
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O povară grea a fost şi constrângerea populaţiei în vederea achitării impozitului agricol pentru anii războiului 1941-1943 (aşa-numita „nedoiomca”)22. În jurul
oraşului Bălţi era un fond funciar de 10000 ha cu 2086 gospodării ţărăneşti23, care
trebuiau organizate în vederea impozitării lor eficiente. La 10 iulie 1944, Comitetul
Executiv al Consiliului deputaţilor muncitori din Bălţi a decis formarea a patru
soviete săteşti de tip orăşenesc subordonate oraşului: Slobozia, Pământeni, Tiosa
(Teioasa), Ţigănia24 (aceste teritorii nu erau suburbii, ele făceau parte nemijlocit
din oraş, în prezent au statut de cartiere ale municipiului). Drept consecinţă, politica
fiscală în Bălţi s-a manifestat, nu numai faţă de întreprinzători, lucrători salariaţi,
dar şi faţă de ţărani. Practic, populaţia era împărţită în trei categorii, în funcţie de
rolul care-i revenea în procesul de asigurare a funcţionării şi dezvoltării industriei:
aparatul administrativ, muncitorii şi ceilalţi, ultimii fiind cei mai defavorizaţi.
Unul din obiectivele strategice ale statului era controlul abuziv al unităţilor
teritorial-administrative. Cele mai importante funcţii erau date persoanelor special
aduse din Uniunea Sovietică, iar celelalte erau completate cu oameni de încredere
din rândul localnicilor. În Bălţi, Consiliul Executiv a numit preşedinţii celor patru
soviete săteşti de tip orăşenesc, toţi directorii întreprinderilor şi membrii Sovietului
orăşenesc al deputaţilor muncitori. Documentar, aceştia erau trecuţi ca „aleşi” la
fabrici, uzine, diverse instituţii25. Se evita includerea în soviete a persoanelor „suspecte”. Din 24 de persoane propuse pe listă, au fost aprobate 22, dintre care trei
moldoveni, şase ucraineni, restul ruşi26. În judecătoria orăşenească, din 21 de membri numai unul era moldovean27. De menţionat că absolut toate documentele, inclusiv procesele-verbale, erau scrise în limba rusă. Adresările oamenilor erau traduse
în rusă, fiind vizate de notar cu specificarea „perevod s rumânskogo” [traducere
din română]. Incompetenţa, frica, refuzul de a reacţiona în virtutea circumstanţelor
(seceta, consecinţele războiului), agresivitatea, intimidarea populaţiei argumentează culpabilitatea oficialităţilor centrale, republicane, locale ca parte componentă a
regimului stalinist.
Atitudinea faţă de locuitorii oraşului era ambiguă: pe de o parte, populaţia
era obligată să achite impozite şi să livreze produse agricole la timp, pe de alta, se
organiza sistemul de cartele în vederea acordării ajutorului alimentar: obligaţiile  –
pe seama ţăranilor, iar ajutorul – pentru lucrătorii salariaţi. Ţăranii cu pământ din
localitate erau nevoiţi să livreze produse şi în cazul dacă se angajau la serviciu
în oraş. Persoanele fără pământ, lucrătorii salariaţi, persoanele întreţinute de ei şi
copiii lor au fost înscrişi în lista pentru obţinerea cartelelor alimentare – în total
A. Moraru, op.cit., p.413.
A.M.S.B., fond.138, inv.1, dosar 7, f.372.
24
Ibidem, dosar 1, f. 107.
25
A.M.S.B., fond., 138, dosar1, f.41.
26
Ibidem.
27
A.M.S.B., fond., 138, dosar 7, f. 106.
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21558 persoane (această listă cu număr diferit de persoane era aprobată lunar), cu
norma zilnică de pâine de la 300 până la 650 gr în funcţie de categoria din care făcea parte persoana (ulterior norma va fi micşorată până la 150-200 gr)28. Iniţial erau
ajutate familiile celor din administraţie, ale celor care au luptat în armata sovietică,
iar pentru familiile militarilor a fost creat un fond special de grâu29. Insuficienţa
de alimente a determinat sacrificarea în masă a animalelor. La nivel republican, în
anul 1945 planul livrărilor de pâine a fost realizat cu 107,4%, de carne – 120,4%30.
Prestările de fân, cartofi, ouă, lapte nu au acoperit planul, ele fiind compensate cu
grâu, colectat suplimentar de la oameni31.
Deopotrivă cu livrările de produse, Bălţiul, în calitate de oraş, trebuia să
realizeze planul la capitolul venituri financiare. Pentru anul 1945 s-a planificat un
venit de 22,26 mln ruble, însă au fost acumulate 37,175 mln ruble (167%)32. În
pofida distrugerilor, a consecinţelor războiului, agenţii economici au avut venituri
considerabile.
În domeniul industriei alimentare, întreprinderilor li se fixa planul zilnic:
fabrica de zahăr – să producă 750 dl pe zi, în sumă de 320000 ruble, fabrica de
lichior-vodtcă – 750 dl pe zi, în valoare de 271000 ruble, fabrica de bere – 400 dl
pe zi, în valoare de 754400 ruble, fabrica de produse lactate – produse în valoare
de 148400 ruble33. Majoritatea întreprinderilor din industria uşoară şi alimentară
au îndeplinit şi supraîmplinit planul34. La compartimentul mobilizarea mijloacelor
financiare, planul a fost realezat cu 108%: la impozite şi prestări – 86,1%, venituri
de stat – 123%, asigurări de stat – 131,1%, casele de economii – 125,6% (circulaţia
mărfurilor – 125,7%)35.
Populaţia de la sate şi persoanele care aveau gospodării individuale în mediul
urban au suferit cel mai mult de pe urma fiscalităţii excesive a sovieticilor. În anul
1946, situaţia s-a agravat şi mai mult. Oamenii au achitat rechiziţiile de frica privării de libertate şi au rămas fără rezerve alimentare, fiind nevoiţi să îndure foamete.
Populaţia de la oraşe, elevii, specialiştii de la sate angajaţi în câmpul muncii
(profesori, economişti, activişti etc.) erau incluşi în listele persoanelor care urmau
să primească raţie alimentară. Marea majoritate a sătenilor nu se regăseau în aceste
liste, deoarece, având gospodării ţărăneşti, erau obligaţi să livreze produse alimentare
statului. Chiar şi în aceste condiţii profesorii din şcolile de la sate erau nedreptăţiţi.
În Nota informativă a viceministrului Învăţământului al RSS Moldoveneşti, P. Buşla
A.M.S.B., fond, 138, dosar 3,f. 49.
Ibidem, f. 52.
30
Голод в Молдове, op.cit., doc. nr.10, p. 33.
31
Ibidem, p.32.
32
A.M.S.B., fond, 138, dosar 3,f. 362.
33
Ibidem, dosar 5, f.5-6.
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Ibidem, f. 7.
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Ibidem, f. 36.
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din 6 decembrie 1946, adresată secretarului CC al PC(b)M, N. G. Koval, cu privire
la situaţia materială dificilă a învăţătorilor din republică se menţiona că la Ministerul Învăţământului vin multe scrisori de la învăţătorii, în care este descrisă starea
lor materială dificilă. În Notă… se menţiona precum că „Greutăţile alimentare din
republică se reflectă într-o măsură mai mare asupra învăţătorilor în virtutea faptului
că masa principală a învăţătorilor nu este legată de gospodărie şi trăieşte exclusiv din
raţie”, de parcă persoanele cu gospodării ar fi avut rezerve alimentare. „În afară de
9 kilograme de făină, învăţătorii şi familiile lor nu primesc şi nu pot cumpăra pe loc
niciun fel de produse suplimentare (grăsimi, şroturi şi legume). Ca urmare, sunt astfel
de familii, care se află în condiţii extrem de grele. Învăţătorii din raionul Corneşti,
judeţul Bălţi, scriu în scrisoarea lor colectivă: „rugăm să ni se permită să cumpărăm
măcar o cantitate minimă de pâine la preţuri comerciale, căci, în caz contrar, vom
muri de foame”. Verificarea pe teren a confirmat faptele descrise”36. Pâinea la preţuri
comerciale putea fi cumpărată în oraş. În Memoriul secretarului comitetului judeţean
de partid Chişinău, N. S. Kraini, şi al vicepreşedintelui comitetului executiv judeţean, A. T. Rusnac, din 12 decembrie 1946, adresat vicepreşedintelui Consiliului de
Miniştri al RSSM, privind ajutorul alimtentar acordat populaţiei judeţului Chişinău,
se menţiona: „Potrivit datelor evidenţei efectuate de comitetele executive raionale,
sovietele săteşti, de activul satelor şi de vasta opinie publică sătească, la ora actuală,
în judeţ i se acordă ajutor alimentar unui număr de 51973 de gospodării cu o populaţie
de, cel puţin, 212828 de oameni. Populaţia judeţului, în majoritatea sa covârşitoare,
are nevoie de un ajutor alimentar sistematic până la începutul strânsului recoltei noi
(lunile ianuarie – iunie). Dacă la ora actuală ajutorul alimentar este acordat pentru
60% din populaţia judeţului, din luna decembrie acest ajutor va trebui extins pentru
286368 de persoane – 80% din numărul total al populaţiei. În judeţ a fost înregistrată
o creştere considerabilă a numărului de distrofici: în luna august a.c. organele de
ocrotire a sănătăţii au depistat în judeţ 5200 de distrofici, inclusiv copii în vârstă de
până la 14 ani – 3600 de persoane. În luna noiembrie au fost înregistraţi 13717 distrofici, inclusiv 9160 de copii37.
Instituţiile administraţiei locale propuneau şi modalitatea de depăşire a acestei
situaţii: „În scopul prevenirii cazurilor de distrofie în masă, de mortalitate a populaţiei
adulte şi a copiilor din cauza foametei şi a istovirii, comitetul judeţean al PC(b)M şi
comitetul executiv judeţean roagă: să ne livraţi pentru acordarea ajutorului populaţiei
inapte de muncă şi nevoiaşe (bolnavi de distrofie, copii, oameni de vârstă înaintată
etc.) în număr de 80000 de persoane, pe cinci, luni 5000 de tone de pâine; […] să stabiliţi livrarea produselor pentru organizarea micilor dejunuri şcolare pentru 30000 de
persoane, a câte 150 de grame de pâine şi 15 grame de zahăr pentru un elev pe zi”38.
Informaţii alarmante de acest gen veneau din toate judeţele. Totuşi, număral raţiilor
Foametea în Moldova sovietică, doc. Nr. 158, p. 361.
Ibidem, doc. Nr. 161, p. 365.
38
Ibidem, p. 366.
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alimentare era asigurate preponderent pentru populaţia din mediul urban, întrucât se
considera că aceasta nu are alte venituri decât salariul primit de la stat. Oficialităţile
centrale şi republicane refuzau să accepte realitatea potrivit căreia ţărănimea, prin
politica statutului, a fost lipsită de toate rezervele. În Nota informativă a ministrului
Ocrotirii Sănătăţii al RSS Moldoveneşti, M. I. Suharev, adresată secretarului CC al
PC(b)M, N. G. Koval, cu privire la numărul distroficilor în RSS Moldovenească, din
25 decembrie 1946, erau aduse date concrete privind numărul persoanelor bolnave de
distrofie din cele patru oraşe de subordonare republicană: în oraşul Chişinău se aflau
la evidenţă, total 3636, inclusiv copii până la patru ani 3100; în oraşul Bender erau la
evidenţă 158 persoane, iar în oraşul Bălţi – 67 persoane39.
Situaţia din localităţile rurale era şi mai gravă, chiar dacă nu toate cazurile
erau incluse în statistica oficială. După cum îi raporta la 20 decembrie 1946 primului secretar al CC al PC(b)M, N. G. Koval, secretarul Comitetului judeţean de
partid Bender, la 1 decembrie erau 10 mii de bolnavi de distrofie, iar peste o săptămână – 13 mii. „În prezent mortalitatea a crescut considerabil, sunt descoperite
multe cadavre pe câmpuri, oamenii mor în timp ce se deplasează dintr-o localitate
în alta … Există multe cazuri de abandonare a copiilor. Spitalele din tot judeţul sunt
arhipline de bolnavi de distrofie”, se spunea în memoriu40.
Cartelele alimentare erau o sursă de supravieţuire, însă ele nu erau prevăzute
pentru toţi. În iarna anului 1946, situaţia alimentară în oraşul Bălţi era gravă, chiar
dacă numărul persoanelor cu dreptul la cartele a fost mărit de la 21634 la 22100 persoane41 (cel mai mare din toată perioada). Repartizarea cartelelor era supravegheată
cu stricteţe. Deşi toţi locuitorii oraşului aveau nevoie de produse, Comitetul Executiv
critica şi declara inadmisibile cazurile în care şi ţăranii primeau cartele42. Înscrierea
persoanei în lista celor cu drept la cartele nu-i garanta cantitatea de produse, deoarece
pâinea era în cantităţi limitate şi nu întotdeauna ajungea la toţi. Punctele de colectare
şi livrare a produselor erau deseori jefuite, se fura zahăr, ulei, pâine43.
La 16 decembrie 1946, secretarul Comitetului judeţean Bălţi se adresa lui
N. Coval, secretarul CC, constatând circumstanţele dificile în care s-au pomenit
gospodăriile ţărăneşti: „nu sunt asigurate cu produse alimentare şi nu au seminţe
pentru semănat, împrumutul alimentar oferit de stat asigură aceste familii doar pe
două luni”; „la momentul actual, duc lipsă de alimente 49,2% din populaţie”, drept
consecinţă „sunt multe cazuri de distrofie şi deces”44. În iunie 1947, secretarul CC
al PC(b)M, Coval, şi preşedintele Biroului CC al PCUS pentru Moldova, Ivanov,
s-au adresat lui Stalin cu o notă explicativă în care se menţiona că în RSSM „drept
Ibidem, doc. Nr. 181, p. 409.
Pasat V., RSS Moldovenească în epoca stalinistă, p. 248.
41
A.M.S.B., fond., 138, dosar 8, f. 505.
42
Ibidem, f. 499-500.
43
Ibidem, f. 589-590.
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Голод в Молдове, op.cit., doc. nr. 142, p. 316, 318.
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consecinţă a secetei, a avut loc îmbolnăvirea în masă a populaţiei de distrofie, a
sporit mortalitatea”, „80% din gospodăriile ţărăneşti nu au animale de tracţiune,
43% nu au nici un fel de animale”45.
Lipsurile alimentare permanente au conturat simptomele caracteristice fenomenului de foamete: subalimentarea şi îmbolnăvirea în masă a populaţiei de distrofie, mortalitate sporită. Primele informaţii oficiale despre bolnavii de distrofie în
Bălţi datează abia din luna martie 1947. În procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Executiv cuvântul „distrofie” era înlocuit prin litera D, „bolnavi D” sau „grupa D”46. Preşedinţii celor patru soviete săteşti de tip orăşenesc erau criticaţi pentru
neinformarea la timp despre numărul persoanelor bolnave de distrofie47. Organele
de control au fost obligate să întocmească „listele persoanelor suspecte din grupul
D”48, adică a persoanelor care, nefiind bolnave, erau înscrise în această categorie
pentru a putea primi ajutor alimentar. În luna iunie, oficial erau înregistraţi 763 de
bolnavi de distrofie49, în iulie – 935 (numai timp de 10 zile – 1-10 iulie) au fost
înregistrate 130 de persoane)50.
Însişi oficialii vor recunoaşte denaturarea numărului persoanelor bolnave de
distrofie, care în realitate era mult mai mare. În cadrul şedinţei Biroului CC al
PC(b)M, din 24 februarie 1947, Ivanov V. menţiona că, deşi pe judeţul Bălţi datele
oficiale arată 17 mii de bolnavi, în urma verificării s-a stabilit cifra de 21 mii51.
La Bălţi, autorităţile nu puteau asigura oraşul nici cu pâine comercială. Mai
mult de jumătate din populaţie nu aveau cartele (la o populaţie de circa 56 mii, lunar se aprobau aproximativ 21600 de cartele), dar şi cei care dispuneau de ele aveau
nevoie de pâine suplimentară. Fondul de piaţă la făină a fost micşorat cu 17 t, din
care cauză în iunie 1946 Consiliul Executiv Bălţi s-a adresat Ministerului comerţului cu rugămintea de a-l reface cu 18,4 t52.
Studiile de istorie orală confirmă faptul că deşi atât populaţia de la sate cât
şi cea de la oraşe a avut de suferit foametea, condiţiile din mediul urban ofereau
oamenilor mai multe şanse de supravieţuire.
Din mărturiile lui Ion Caras despre situaţia din oraşul Bălţi: „De multe ori
la piaţă vedeam cum cerşeau, cum erau oameni tare săraci, cum chiar morţi [erau].
Singur am văzut oameni morţi, umflaţi, pe stradă: a căzut şi a murit. În anii 19461947 familia noastră a avut cartele alimentare. Slava Domnului, la noi pe masă
întotdeauna a fost ceva de mâncare”53.
В. Пасат, Трудные страницы истории Молдовы 1940-1950, doc. nr. 18, p. 267-268.
ARMB, dosar 12, f. 16-17.
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Ibidem, f. 72.
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Ibidem, f. 250.
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Ibidem, dosar 13, f. 284.
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Голод в Молдове, op. cit., doc. nr. 303, p. 690.
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Ibidem, p. 501.
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Din mărturiile lui Ion Valuţă despre situaţia din oraşul Chişinău: „La Chişinău,
ne-au dat cartelă, primeam 400 gr de pâine şi o dată pe zi ne da mâncare, care costa
vreo două ruble, pâinea costa vreo 2 ruble. Stipendia era 200 ruble. O pâine costa la
piaţă 160 de ruble. Studenţii care obţineau la toate examenele nota maximală primeau
un adaos la bursă de 25%. Pentru noi era o totuşi o sursă de trai. Pe urmă ne da câte
600 gr. Iată atunci puteai să vinzi o bucată la piaţă cu 20 de ruble, pe banii aceştia
puteai să cumperi trei porţii de caşă [terci]. S-au deschis magazine comerciale. În
Chişinău un om a murit pe stradă, când l-au căutat el avea mulţi bani în buzunar, dar
a murit de foame. El a venit din sat, că în sat nu avea ce să cumpere. La Chişinău, la
piaţa asta totuşi ceva era. N-a reuşit să cumpere. Despre cei care mureau nu se vorbea
prea mult. Atunci miliţia în principiu nu putea să fie cea care să păstreze situaţia în
mâini, situaţia o ţineau hoţii, bandiţii. Nu se considera vinovat cel care a furat, dar cel
care a avut, fiindcă înseamnă că el n-a dat postavca [rechiziţii la stat] şi de aceea are.
Aşa lucru nu putea fi făcut fără o directivă. De ce au făcut acest lucru? Ce, numai pentru a face colhozul? Posibil că ei au văzut ce rezistenţă au opus oamenii în Rusia”54.
În octombrie 1946, au fost reduse drastic contingentele de populaţie care
primeau alimente cartelate. Aceasta s-a întâmplat ca rezultat al unei serii de hotărâri
ale guvernului central cu privire la economisirea grâului în legătură cu recoltele
mici. Dacă în septembrie în RSSM erau asigurate cu raţii alimentare 491601 persoane, apoi în octombrie – doar 343930, adică cu 147671 de persoane mai puţin. Au
fost privaţi de susţinerea statului atât locuitorii oraşelor, cât şi ţăranii. De exemplu,
în judeţul Bălţi au fost lipsiţi de raţie 345 de căruţaşi care transportau laptele şi care
lucrau la întreprindere de stat, dar erau gospodari individuali55.
Pâinea primită pe cartele era în cantităţi foarte mici, şi nu era oferită tuturor
locuitorilor din oraşe. În astfel de condiţii, mulţi oameni de la sat şi de la oraş se
îmbolnăveau de distrofie, fenomen urmat de decesul în masă al oamenilor. În Nota
informativă a împuternicitului Comitetului de Stat pentru Planificare al URSS pentru
RSSM, F. V. Uhin, din 7 iunie 1946, prezentată secretarului CC al PC(b)M, N. L.  Salagor, cu privire la bilanţul mişcării naturale a populaţiei în RSSM în trimestrul I al
anului 1946 se menţiona că în oraşele de subordonare republicană s-au născut 1094
persoane, au decedat 982, inclusiv 165 copii până la un an. În oraşul Chişinău s-au
născut 667, au decedat 698, inclusiv 121 copii până la un an . Comparând aceste cifre
cu media pe judeţe, menţionăm că în cele patru oraşe mortalitatea era mai scăzută
decât în mediul rural. Spre exemplu, în localităţile din judeţul Bălţi s-au născut 1630
persoane, au decedat 2622, inclusiv 361 copii până la un an; în localităţile din judeţul
Chişinău s-au născut 1954 persoane, au murit 3516, inclusiv 630 copii până la un
an. În toate judeţele numărul celor decedaţi era mult mai mare decât numărul celor
născuţi56. Potrivit statisticii oficiale pe republică în 1946 au murit 78797 persoane57.
Valuţă Ion (a. n. 1930) satul Donduşeni, judeţul Soroca. Mărturii înregistrate: 28.07.2016.
Arhiva audio, Institutul de Memorie Socială ProMemoria, Chişinău.
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Pasat V., RSS Moldovenească în epoca stalinistă, p. 246.
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Foametea în Moldova sovietică, doc. nr. 108, p. 257.
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Ibidem, doc. nr. 155, Informaţiile împuternicitului adjunct al Comitetului de Stat pentru
Planificare al URSS pentru RSS Moldovenească, I. M. Verşinin, cu privire la mortalitatea
populaţiei RSS Moldoveneşti în anii 1945-1946, p. 353.
54

391

În Nota informativă a împuternicitului Comitetului de Stat pentru Planifi
care al URSS pentru RSSM, F. V. Uhin, din 21 ianuarie 1947, adresată secretarului
CC al PC(b)M, N. G. Koval, cu privire la sporirea în RSSM a mortalităţii din cauza foametei, în decembrie 1946 se menţiona faptul că bilanţul mişcării naturale a
populaţiei RSSM în luna noiembrie 1946 „prezintă o creştere neobişnuit de mare
a numărului celor decedaţi în comparaţie cu luna noiembrie a aceluiaşi an. Cauza
principală, care a provocat sporirea mortalităţii, este distrofia”.
Din Nota informativă a împuternicitului Comitetului de Stat pentru Planificare
al Sovietului Miniştrilor al URSS pentru RSSM, F. V. Uhin, din 21 ianuarie 1947,
adresată secretarului CC al PC(b)M, N. G. Koval, cu privire la sporirea în RSSM
a mortalităţii din cauza foametei în decembrie 1946 58
Noiembrie 1946
Oraşul

s-au
născut

Decembrie 1946

Inclusiv
Total
copii până
decedaţi
la 1 an

s-au
născut

Inclusiv
Total
copii până
decedaţi
la 1 an

Chişinău

287

230

44

323

404

49

Bălţi

104

93

19

107

133

22

Bender

81

50

7

79

77

13

Tiraspol

90

26

5

101

48

9

Astfel, în judeţul Chişinău s-au născut 943, au decedat 1037, iar în decembrie s-au născut 704, au decedat 1900, iar în judeţul Bălţi în luna decembrie s-au
născut 1214, au decedat 1212. Total pe republică în decembrie s-au născut 5458,
au decedat 962859, deci numărul celor decedaţi constituia 176% din numărul celor
născuţi, în timp ce la Chişinău acest procent pentru decembrie 1946 era de 125%, la
Bălţi – 124%, la Bender – 97%, iar la Tiraspol – 47,5%. În comparaţie cu celelalte
localităţi şi oraşe doar în oraşele Bender şi Tiraspol natalitatea era mai înaltă decât
mortalitatea.
Oficialităţile au încercat să intervină pentru a acorda un ajutor minimal în
vederea ameliorării situaţiei. În Nota informativă a secretarului adjunct al CC al
PC(b)M pentru comerţ şi alimentaţia publică adresată secretarului CC al PC(b)
M, N. G. Koval, din 28 ianuarie 1947, cu privire la împrumutul alimentar livrat
pentru luna ianuarie 1947 (potrivit situaţiei de la 28 ianuarie) raioanelor RSS
Moldoveneşti: pentru oraşul Bălţi erau preconizate 9,5 tone, însă au fost furnizate
9,5 tone; pentru oraşul Bender erau preconizate 2,1 t, livrate 2,1 t., oraşul Chişinău 24,6 t, livrate 23,8 t. Cu mici diferenţe cantităţile preconizate şi cele real
58
59

Ibidem, doc. 201, p. 436.
Foametea în Moldova sovietică, doc. 201, p. 436.
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livrate pentru cele patru oraşe de subordonare republicană erau identice, în timp
ce în multe localităţi din republică cantitatea preconizată era mai mare decât cea
livrată real: r-nul Bujor, din 183 t au fost livrate 87,8 t; sau total pe judeţul Bălţi
erau planificate 818,2 t, au fost livrate 653,2 t; judeţul Bender, plănuite 787,8 t,
livrate 319,2 t; judeţul Chişinău – preconizate 1081,6, livrate 726,7 t 60. Aceste
informaţii denotă atitudinea vizibil tendenţioasă a oficialităţilor faţă de populaţia
de la sate şi cea de la oraşe în favoarea ultimei. Comportamentul respectiv suprapus politicii fiscale incorecte în domeniul agriculturii a accentuat şi mai mult
diferenţa gradului înalt de mortalitate a populaţiei rurale în raport cu gradul de
mortalitate în mediul urban. Astfel, din Nota informativă a şefului de sector al
Comisiei de Stat de Planificare a Comitetului de Miniştri al URSS pentru RSSM,
Evteeva, cu privire la mişcarea naturală a populaţiei RSSM în lunile decembrie
1946 şi ianuarie 1947, deducem că mortalitatea în cele patru oraşe era mult mai
mică decât media pe republică.
Informaţia şefului de sector al Comisiei de Stat de Planificare
a Comitetului de Miniştri al URSS pentru RSSM, Evteeva,
cu privire la mişcarea naturală a populaţiei RSSM
în lunile decembrie 1946 şi ianuarie 1947 61
Decembrie 1946

Ianuarie 1947

Naşteri

decese

Inclusiv
până la
1 an

Naşteri

decese

Inclusiv
până la
1 an

Chişinău

323

404

49

429

701

85

Bălţi

107

133

22

137

207

34

Bender

97

77

13

82

147

19

Tiraspol

101

48

9

131

61

13

Total pe republică

5463

9650

1265

6422

19133

1507

Oraşul

Pentru ţărani şi oamenii neangajaţi în serviciu situaţia devenea insuportabilă.
În oraş nu se permitea comercializarea pâinii62 şi persoanele care nu dispuneau de
cartele sau nu erau în „listele D” erau sortite pieirii. De la 1 iulie 1947, punctele
alimentare au încetat să funcţioneze63. Având bani, oamenii nu-şi puteau asigura
cantitatea necesară de alimente pentru a supravieţui. Mulţi oameni din oraş, dar şi
din satele din jur, încercau să scape de calvar deplasându-se în Ucraina unde mătuIbidem, doc. 203, p. 439-440.
Doc. 212, p. 451-452.
62
A.M.S.B., fond., 138, dosar 13, f. 284.
63
Ibidem,
60
61
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rau rămăşiţe din vagoanele în care au fost transportate cereale sau schimbau diferite
obiecte pe tescovina pregătită pentru animale. De exemplu, la gara din Bălţi, zilnic
se adunau câte 2-5 mii de persoane care doreau să migreze sau, cel puţin, să plece
după alimente. Oamenii erau prinşi, ameninţaţi şi trimişi la locul de trai64. Incapacitatea organelor locale de a face faţă problemei alimentare este sesizată prin decizia
Consiliului Executiv (iunie 1947) care permitea vinderea a numai câte 70 kg de
pâine pe zi65 la o populaţie atât de numeroasă. Oamenii erau lăsaţi să se descurce
singuri, dar fără dreptul de a părăsi localitatea.
Numărul mare al victimelor foametei a obligat organele republicane să pună
în discuţie posibilitatea unor măsuri urgente care ar fi ameliorat starea de lucruri.
Stenograma şedinţei Biroului CC al PC(b) al Moldovei din 11 februarie 1947, scoate în evidenţă faptul că liderii puterii republicane continuau discursul demagogic,
încercând să arunce vina de pe o structură pe alta. Koval menţiona că „în hotărârea
noastră trebuie să notăm că greşeala principală care a condus la consecinţe atât de
grave constă în faptul că, în multe cazuri, organizaţiile de partid, organizaţiile sovietice, organele de ocrotire a sănătăţii, pe de o parte, au subapreciat însemnătatea
politică şi nu au luat măsuri urgente şi excepţionale, orientate spre combaterea distrofiei şi a mortalităţii, şi nu au observat pericolul care se apropia şi care a devenit o
realitate – că noi avem în republică peste 200 mii de bolnavi de distrofie şi o mortalitate mare”66. În lunile februarie-martie 1947, foametea a atins apogeul. Potrivit
informaţiei cu privire la numărul cazurilor letale de distrofie în RSSM, între 1 şi 21
februarie 1947, în oraşul Chişinău mureau între 160 şi 344 persoane pe zi; în oraşul
Tiraspol – câte o persoană pe zi; total pe republică între 173 şi 954 persoane pe zi67.
În oraşul Chişinău au fost înregistrate 20003 persoane bolnave de distrofie, inclusiv
2942 persoane de gradele II şi III, în timp ce prin hotărârea Biroului CC al PC(b) al
Moldovei din 24 februarie s-a aprobat contingentul de doar 6000 de persoane care
să se hrănească la puncte speciale. […] Pentru satele din suburbii starea de lucruri
era şi mai gravă: niciunul din cele 8 puncte de alimentare nu primise legume. Un
alt exemplu: în sovietul sătesc Botanica cu 10000 de locuitori, bolnavi de distrofie
erau 1013 persoane. Din 4 puncte de alimentare funcţionau doar 3 puncte pentru
600 de persoane68. Această situaţie a provocat moartea în masă a populaţiei din
mediul urban şi rural.

В. Пасат, Суровая правда истории, 169.
A.M.S.B., fond, 138, dosar 13, f. 284.
66
Foametea în Moldova sovietică, doc. nr. 227, p. 494.
67
Ibidem, doc. nr. 242, p. 533-534.
68
Ibidem, doc. 274, p. 646.
64
65
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Informaţiile Comisiei de Stat pentru Planificare a Consiliului de Miniştri
al URSS pentru RSSM adresate secretarului CC al PC(b)M,
N. G. Koval, cu privire la mişcarea naturală a populaţiei RSSM
în februarie 1947 (21 martie 1947) 69

Inc. copii mai
mici de 1 an

Născuţi

Decedaţi

Inc. copii mai
mici de 1 an

Născuţi

Decedaţi

Inc. copii mai
mici de 1 an

or. Chişinău
Jud. Chişinău
or. Bălţi
Jud. Bălţi
or. Bender
Jud. Bender
or. Tiraspol
Total pe
republică

Februarie 1947

Decedaţi

Denumirea
unităţii
administrativteritoriale

Ianuarie 1947

Născuţi

Februarie 1946

224
637
67
472
34
446
31

224
970
58
767
29
586
34

27
164
7
97
3
90
2

429
945
137
1251
82
807
131

701
4675
207
2177
147
3428
61

85
309
34
298
19
214
15

323
1113
82
1137
119
731
108

837
6130
124
3254
239
3745
61

90
397
29
347
19
239
12

3313 4347

641

6422 19133 1507 6071 23791 1723

În luna februarie 1946, în oraşul Chişinău numărul celor decedaţi şi al celor
născuţi este identic, în timp ce în judeţ au murit cu 333 persoane mai mult decât
s-au născut; în oraşul Bălţi, în aceeaşi lună s-au născut cu nouă persoane mai
mult decât au decedat, iar pe judeţul Bălţi au murit cu 295 persoane mai mult
decât s-au născut; în oraşul Bender s-au născut cu cinci persoane mai mult decât
au decedat, în judeţ – au murit cu 140 persoane mai mult decât s-au născut; în
oraşul Tiraspol au decedat cu trei persoane mai multe decât s-au născut. Pentru
luna februarie 1947 doar în oraşul Tiraspol, din cele patru oraşe de subordonare
republicană, numărul celor născuţi a depăşit numărul celor decedaţi. Deşi numărul celor decedaţi în februarie 1947 sporeşte dramatic, tendinţele sunt identice –
procentual la oraşe mureau mai puţini oameni decât la sate: în Chişinău procentul
celor decedaţi în raport cu cei născuţi era de 259%, iar în localităţile din judeţul
Chişinău era de 550,7%; în or. Bălţi – 151%, în localităţile din jud. Bălţi – 286%;
or. Tiraspol – 56,5% (unica localitate în care natalitatea era mai înaltă decât mortalitatea), media pe republică fiind 391%.

69

Ibidem, doc. 296, p. 701.
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Informaţiile Comisiei de Stat pentru Planificare a Consiliului de Miniştri
al URSS pentru RSSM cu privire la mişcarea naturală
a populaţiei RSSM în martie 1947 70
Martie 1946
Oraşul

or. Chişinău
or. Bender
or. Bălţi
or. Tiraspol
Total pe republică

Martie 1947

Inc. copii
Inc. copii
Născuţi Decedaţi mai mici Născuţi Decedaţi mai mici
de 1 an
de 1 an

250
30
93
36
8908

342
44
74
20
5033

57
8
18
766

398
96
129
111
6677

836
132
266
91
25788

97
14
4
19
2182

Urmărind datele din tabel, constatăm că mortalitatea în mediul rural în anii
1946-1947 a fost cu mult mai înaltă decât în mediul urban.
Oraşele au primit mai multă pâine comercială pe cap de locuitor decât satele.
Această situaţie a fost pe larg discutată în cadrul şedinţelor Biroului CC al PC(b)
M în luna februarie 1947. Golik, membru al Biroului, invoca repartizarea pâinii
comerciale preponderent oraşelor, „deşi ar fi mai bine să fie oferită satelor71. În
acest context, Zîkov îi reproşa, că este incorect de a lua pâinea de la organizaţiile
orăşeneşti în favoarea satelor, deoarece la oraşe lucrează mulţi muncitori care sunt
bolnavi de distrofie şi au nevoie stringentă de ajutor. Totuşi, el accepta anularea
asigurării cu pâine comercială a unor organizaţii orăşeneşti72.
Statul asigura câte 200 gr de pâine pe zi pentru angajaţii în câmpul muncii şi
câte 100 gr pentru ceilalţi73, dar la sate era complicat a stabili pe cei care muncesc,
deoarece ei nu erau angajaţi, muncind individual. Mai mult ajutor au primit satele
în care erau deja constituite colhozurile. În acest context, membrul Biroului, N. Koval, menţiona necesitatea studierii problemei, dar nu în sensul luării „maximumului
de pâine de la oraşe pentru a-l transmite satului”. În final s-a propus ca şcolile, centrele alimentare din sate să primească nu mai puţin de 60% din pâinea comercială74,
în condiţiile în care populaţia rurală constituia aproximativ 85%.
Nici discursurile puternic ideologizate, nici deciziile de acordare a unor ajutoare alimentare nu au jucat rolul hotărâtor în depăşirea foametei – doar recolta
anului 1947 a încurajat oamenii să înceapă a reveni la normalitatea alimentară.
Deşi situaţia alimentară în oraşele de subordonare republicană era ceva mai
bună decât situaţia din mediul rural, aceste oraşe se confruntau cu multiple probleme
Foametea în Moldova sovietică, doc. nr. 308, p. 719.
Голод в Молдове, op. cit., doc. nr. 195, p. 423.
72
Ibidem, p. 424.
73
Ibidem, p. 426.
74
Ibidem, p. 427
70
71
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complementare foametei: criminalitate sporită, vagabondaj, cerşetorie etc. În Nota
informativă a secretarului comitetului orăşenesc Chişinău al PC(b)M, M.  Malţev,
din 7 iunie 1947, adresată secretarului CC al PC(b)M, I. S. Zîkov, cu privire la
creşterea afluxului de copii vagabonzi la Chişinău, se menţiona creşterea afluxului
de copii vagabonzi.[…]: „Vă rugăm să-i daţi Ministerului Învăţământului al RSSM
indicaţii cu privire la emiterea ordinelor de plasare a copiilor vagabonzi, care se află
în centrul pentru minori din or. Chişinău, la casele de copii din republică75. Studiile
de istorie orală confirmă faptul că la oraş erau mulţi vagabonzi, deseori tutelaţi de
elementele criminale: „Cumpăram ţigări. Evtuşenko tot s-a lăudat că vindea ţigări.
Pachetul „Belomor” costa 7 ruble şi 50, ţigara putea fi vândută cu o rublă. Vindeam
ţigări, ca să facem bani, să cumpărăm mâncare. Pe la 3 noaptea ocupam rând. Seara
la tanţ-ploşiadcă [teren pentru dans] vindeam. Erau ofiţeri, şi bandiţi, lume fel de
fel. M-a luat miliţianul, credeam că gata mă alungă din învăţământ. Un bandit m-a
salvat. În timpul războiului paţanii erau tutelaţi, erau păziţi, mai ales de cei care
erau din tagma hoţilor. Paţan însemna un băiat de 15 ani, care erau mai mari erau
în armată, ei erau hrăniţi, da băieţii fără tutelă”76.
O situaţie asemănătoare atestăm şi în oraşul Bălţi. În Memoriul şefului secţiei
orăşeneşti Bălţi a învăţământului public, adresat secretarului CJ Bălţi al PC(b)M,
Cernâşov, şi preşedintelui comitetului executiv orăşenesc Bălţi, Borodin, din 19
iulie 1947, cu privire la necesitatea plasării copiilor vagabonzi şi fără supraveghere,
se menţiona că în camera pentru copii a miliţiei orăşeneşti sunt aduşi în fiecare zi
câte 15-20 de copii: „ei nu trebuie să se afle în camera pentru copii mai mult de 24
de ore (iar conform instrucţiei, 6 ore), dar în prezent nu avem absolut deloc unde
să-i trimitem pe copii, deoarece casa de copii a oraşului este complet plină, pe
suprafaţa actuală ea nu poate fi extinsă, deoarece la momentul actual copiii dorm
câte 3-4 pe un pat. Centrul pentru minori al miliţiei este supraîncărcat, la fel este
supraîncărcată şi casa copilului. Pe străzile oraşului umblă copiii vagabonzi, însă
nu avem absolut deloc unde să-i adunăm”. În acelaşi document se menţionează că
majoritatea copiilor vagabonzi de origine nu sunt din oraş, ci din diferite sate din
republică77. Situaţia nu putea fi depăşită, întrucât factorii care o provocau nu erau
lichidaţi. Depăşirea foametei a micşorat treptat numărul vagabonzilor şi al cerşetorilor din oraşe.
Bilanţul general al mobilităţii naturale a populaţiei RSSM pe anul 1947,
chiar şi în raport cu nefavorabilul an 1946, atestă o reducere a numărului celor
născuţi cu 100% şi o creştere a numărului celor decedaţi cu 256%. […] Datele
prezentate ne permit să remarcăm şi diferenţa dintre mortalitatea populaţiei rurale
şi a celei urbane. La fel ca şi pretutindeni în URSS, în perioada foametei locuitorii oraşelor aveau de suferit într-o măsură mai mică, deoarece erau protejaţi de
Foametea în Moldova sovietică, doc. 329, p. 740.
Valuţă Ion (a. n. 1930), satul Donduşeni, judeţul Soroca. Mărturii înregistrate: 28.07.2016.
Arhiva audio, Institutul de Memorie Socială ProMemoria, Chişinău.
77
Foametea în Moldova sovietică, doc. Nr. 347, p. 769.
75
76
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unele înlesniri ca aprovizionarea centralizată de stat. În situaţia cea mai privilegiată se aflau locuitorii capitalei78.
Concluzionând, menţionăm faptul că în procesul de sovietizare forţată a teritoriilor dintre Nistru şi Prut autorităţile comuniste au provocat prin acţiuni sau
inacţiuni conştiente foametea din 1946-1947. Comparaţia datelor statistice privind
numărul persoanelor bolnave de distrofie, numărul deceselor, numărul cartelelor
alimentare raportate la numărul populaţiei, precum şi documentele timpului care
indică comportamentul părtinitor al statului în timpul foametei pun în evidenţă o
serie de facilităţi oferite populaţiei din mediul urban în raport cu populaţia din mediul rural. Componenţa etnică a oraşelor sugerează şi starea mai dificilă în timpul
foametei a populaţiei majoritare faţă de grupurile etnice din oraşe. Din cele patru
oraşe de subordonare republicană cel mai mic număr de victime ale foametei este
atestat în oraşul Tiraspol, urmat în creştere de oraşele Bender, Chişinău, Bălţi, care
oricum rămâne mult mai mic în comparaţie cu realitatea din sate. Decizia oficialităţilor de a anula cartelele alimentare pentru persoanele care deţineau gospodării
individuale (care, de altfel, aveau şi obligaţia rechiziţiilor, nelivrarea cărora era
urmată de un proces de judecată şi privare de libertate) au sporit dramatic numărul
victimelor foametei în mediul rural.
78

Pasat V., RSS Moldovenească în epoca stalinistă, p. 282-283.
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Liliana ROTARU*

PANEM ET CIRCENSES: REGIMUL SOVIETIC ŞI
STUDENŢII ŞCOLILOR SUPERIOARE DIN RSS
MOLDOVENEASCĂ ÎN ANII FOAMETEI (1946-1947).
Summary. The problem of overcoming the famine phenomenon (1946-1947) by the
urban population of the Moldovan SSR remained less studied compared to the famine
of the rural population, where the phenomenon was carried out with an ostentatious
drama. The present study reveals the policy of the Soviet authorities towards one of
the least representative demographic categories of the Moldovan cities – the students
of the higher education institutions and the reasons why the Soviet authorities had a
special attitude towards them in the years of famine, a study which, along with further
research, completes the information about organized famine in Soviet Moldova.
Based on the information from the archive files and memories of former students in
the years of famine, we find that the Soviet regime was deeply concerned about the
material and living conditions of students, regulating their food in the years of fa
mine through several decisions of the state and party authorities. At the same time,
the regime ordered the total involvement of students in political and ideological
education activities, including their free time. The Soviet State had the intention to
create social and national loyalties, and thus created for students, in 1946-1947,
concerted conditions in order to not distract them from the process of educating the
Soviet man, who later built the communist society in Moldovan SSR.
Keywords: Moldovan SSR, famine from 1946-1947, higher education institutions,
students, state and party authorities, political and ideological education, educa
tional policies.
Introducere

Î

n şirul experienţelor traumatizante pe care le-au trăit românii moldoveni
din RSS Moldovenească în perioada de după cel de-al Doilea Război
Mondial, foametea din anii 1946-1947 a fost una dintre cele mai terifiante, dramatice şi epuizante. Fenomenul foametei a afectat în mod imediat – în anii în care
* Liliana Rotaru – doctor în istorie, conferenţiar universitar, şef Secţie Managementul
calităţii, dezvoltare curriculară şi evaluare, Universitatea de Stat din Moldova.
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s-a produs, dar mai ales în termeni de durată, aproape fiecare locuitor al noii entităţi
politico-administrative refăcute de sovietici după reocuparea Basarabiei în 1944.
Cifra victimelor directe (a morţilor) este estimată diferit de cercetătorii fenomenului, majoritatea dintre cei din urmă consemnând o variaţie numerică de la 100 000
la 200 000 de mii de morţi1, deşi considerăm că numărul celor dispăruţi din cauza
foametei nu va putea fi contabilizat cu exactitate niciodată, cu toate că un studiu
mai aprofundat ar putea doar să se apropie de adevăr. Pe lângă acest excedent îngrozitor al mortalităţii şi al dezastrului economic, înfometarea a provocat şi o serie de alte efecte devastatoare cu ecou de durată în timp printre care reducerea
natalităţii şi a sănătăţii publice, explozia fenomenelor infracţionale şi a vagabondajului, dar mai ales sacrificarea prin dezintegrare a valorilor morale ale societăţii şi a
celor tradiţionale naţionale româneşti. Acestea şi alte consecinţe aferente foametei
din 1946-1947 rămân deschise cercetărilor pentru a întregi tabloul şi a produce
înţelegerea dezastrului prin care au trebuit să treacă locuitorii RSS Moldoveneşti
în  chiar primii ani după război şi care le-au marcat mentalul.
Subscriem cu solidaritate opiniei acreditate în istoriografie privind caracterul
organizat şi susţinut al foametei în RSS Moldovenească2. Considerăm, împreună
cu alţi cercetători, că urmările fenomenelor meteorologice din anii 1945-1946 au
fost exploatate de autorităţile comuniste şi agravate conştient prin acţiuni sau lipsă
de acţiune care au produs foamete, în scopul impunerii şi exercitării unui control
absolut asupra populaţiei Moldovei Sovietice şi mai ales a celei rurale. Urmarea
firească a acestor acţiuni sau non-acţiuni ale puterii a fost, de fapt, o metodă de
„represiune prin înfometare” şi una dintre metodele „de rezolvare a problemei
educării [...] elementelor ostile noului regim”3 în procesul de sovietizare grăbită a
RSS Moldoveneşti.
Este numită pe bună dreptate „tragedia satului basarabean”4, iar majoritatea
istoricilor îşi orientează cercetările spre zonele rurale, unde fenomenul foametei s-a
derulat cu un dramatism ostentativ. Publicaţiile care abordează fenomenul foametei
în RSS Moldovenească lasă impresia de cele mai multe ori că oraşul moldovenesc a
fost cumva ferit de foamete şi nu ne referim aici doar la oraşele mari: Chişinău, Tiraspol şi Bălţi, dar şi la cele câteva zeci de centre raionale. Ţinem să menţionăm însă
Apud: Pasat Valeriu. RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Cartier, 2011,
p. 282.
2
Ţăranu Anatol, Înfometarea Moldovei postbelice sub regimul sovietic (1946-1947). În:
Akademos, 2016, nr.2, p. 125; Caşu Igor, Duşmanul de clasă. Represiuni politice, violenţă
şi rezistenţă în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956. Cartier, 2014, p. 231-233; Guzun
Vadim. Imperiul foamei: foametea artificială din URSS şi impactul asupra spaţiului românesc: 1921-1922, 1931-1933, 1946-1947, Bucureşti: Filos, 2014, pp. 405-406; Şişcanu
Ion, Evoluţia vieţii politice în RSS Moldovenească. În: O istorie a Basarabiei, Chişinău:
Editura Serebia, 2015, p. 270.
3
Guzun Vadim. Op. cit., pp. 414, 418.
4
Şişcanu Ion, Op. cit., p.119.
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că puţinele menţiuni cu referire la efectele foametei asupra oraşului, informaţiile
de multe ori lapidare din documentele de arhivă, precum şi puţinele memorii ale
unor târgoveţi, studenţi sau alţi locuitori ai urbei moldoveneşti converg către concluzia că şi oraşele au fost afectate în mare măsură de înfometarea din anii 19461947. Dacă vorbim despre penuria alimentară, efectele subnutriţiei şi mortalitate5,
considerăm că fenomenul a afectat într-o măsură mai mică locuitorii oraşului decât
pe cei din localităţile rurale, româneşti în cea mai mare parte. S-a întâmplat din
mai multe considerente, dintre care ţinem să menţionăm în primul rând structura
socială şi etnică a oraşelor, modificată radical în două rânduri: odată în 1940-1941
şi mai ales după reanexarea Basarabiei în 1944, când zecile de mii de funcţionari,
purtători de limbă rusă şi mentalitate sovietică, detaşaţi din diverse oraşe şi regiuni
ale Uniunii Sovietice sau chiar din raioanele din stânga Nistrului, s-au angajat în
construirea comunismului în RSS Moldovenească.
Cea mai mare parte a acestor nou-veniţi, căutând să se stabilească din motive
bine cunoscute în oraşe, au „schimbat la faţă” în termene scurte oraşele basarabene,
acestea din urmă devenind mai mult funcţionăreşti sub aspect social (includem
aici nu doar nomenclatura de stat şi de partid, care după estimările unor cercetători
alcătuia tocmai 5 la sută din totalul populaţiei sovietice6, dar şi alte categorii
neproducătoare, cum ar fi de exemplu cadrele didactice, studenţii etc.) şi în mare
parte ruseşti din punct de vedere etno-lingvistic (deşi se impune o concretizare aici:
nu toţi cei veniţi din URSS în RSS Moldovenească după 1944 erau ruşi, dar toţi
vorbeau limba rusă). Această nouă structură etno-socială a oraşelor moldoveneşti a
determinat în mare parte atitudinea autorităţilor faţă de locuitorii oraşelor.
Pe lângă faptul că în procesul de sovietizare rapidă a Basarabiei regimul
urmărea să păstreze loialitatea celor pe care i-a detaşat în acest scop în RSS
Moldovenească, sovieticii se îngrijeau cu mare prudenţă de „liniştea” oraşelor, ori
era nevoie ca „cei loiali” să-şi poată realiza misiunea în oraşe imperturbabile. În
acest fel, încă la 10 mai 1944, Comitetul Central al Partidului Comunist (bolşevic)
din URSS a indicat Comitetului Central din RSS Moldovenească să introducă sistemul de cartele în Basarabia, în baza căruia orăşenii şi locuitorii centrelor raionale
cumpărau zilnic pâine şi alte produse alimentare pentru a-şi asigura existenţa lor
şi a familiilor cu care au venit încoace. Deşi acest sistem de cartele nu a funcţionat
la fel de bine pentru toate categoriile de orăşeni, nomenclatura de stat şi de partid
beneficiind de un regim special de aprovizionare7, locuitorii urbei moldoveneşti
au suferit de foamete într-o măsură mai mică decât cei din zonele rurale, locuite în
mare parte de români moldoveni, celor dintâi fiindu-le asigurat, cel puţin, un minim
Academicianul Valeriu Pasat a constat, în baza comparării cifrelor mortalităţii rurale şi
urbane, că mortalitatea populaţiei din Chişinău [...] era mai mică decât media pe republică [...] totuşi aceasta se menţinea la un nivel ridicat”. A se vedea: Pasat Valeriu. Op. cit.,
p.  282-283.
6
Apud: Caşu Igor, Op. cit., p. 229.
7
Pentru detalii: Caşu Igor, Op. cit. pp. 228-230.
5
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alimentar. „În oraş, de bine, de rău, era posibil să te descurci. În sat, însă, – e mare
jale” – mărturisea istoricul şi criticul literar Efim Levit, care în vara anului 1946
tocmai revenise de pe front în Chişinăul înfometat8.
Studenţii – obiect de atenţie a puterii
Deşi, înţelegem complexitatea problemei foametei în RSS Moldovenească,
caracterul politic al acesteia, precum şi iniţierea foarte târzie a studiilor asupra
fenomenului, ţinem să consemnăm faptul că istoriografia noastră a lăsat fără atenţie
subiectul despre cum au trecut orăşenii din urbea moldovenească peste înfometarea din 1946-1947, în comparaţie cu populaţia rurală. Ne propunem în studiul ce
urmează o radiografie, departe a se pretinde exhaustivă, a politicii autorităţilor faţă
de una dintre categoriile de orăşeni – studenţii instituţiilor de învăţământ superior
din RSS Moldovenească şi a cotidianului lor în anii foametei, pentru a contribui astfel la completarea unui segment pentru care istoricii de la noi au arătat mai puţină
preocupare. Tangenţial, subiectul a fost examinat în studiul asupra vieţii studenţilor
din Chişinău în perioada 1944-1953 a cercetătoarei Aurelia Felea9.
Pentru început, trebuie să remarcăm faptul că studenţii se vor constitui drept
categorie social-demografică distinctă abia după reanexarea Basarabiei de către sovietici în primăvara anului 1944 şi crearea sistemului de învăţământ superior în
RSS Moldovenească. Din primăvara anului 1944 şi până în toamna anului 1946
sovieticii au deschis în Moldova Sovietică şapte şcoli superioare10, constituindu-le
într-un sistem judicios şi centralizat, care pe lângă misiunea declarată „de a pregăti
specialişti sovietici cu studii superioare care au asimilat teoria marxist-leninistă,
şi, sudaţi şi ferm legaţi de masele populare, să poată să joace un rol important
şi responsabil în lupta poporului nostru pentru construcţia societăţii comuniste”11,
Лупан Илие, «Студенты голодных лет рассказывают...», În: Горизонт, 1989, № 5 (59),
p. 76.
9
Felea Aurelia. Viaţa studenţilor din Chişinău în anii 1944-1956. – http://www.contrafort.
md/numere/studen-ilor-din-chi-u-n-anii-1944-1956-i (văzut la 29.VIII.2018)
10
O parte a şcolilor superioare au fost restabilite prin reevacuarea lor din zonele neafectate
de război ale Uniunii Sovietice, aşa cum a fost cazul Institutului Pedagogic din Chişinău,
readus la Chişinău din oraşul Buguruslan, regiunea Orenburg. Institutul Agricol din
Chişinău, Conservatorul Moldovenesc şi Institutul Pedagogic din Tiraspol au fost redeschise în anul 1944, activitatea lor fiind suspendată pe perioada războiului sovieto-german.
Iar pe parcursul anilor 1945 şi 1946 au mai fost înfiinţate încă trei instituţii superioare de
învăţământ. Două dintre acestea – Institutul Învăţătoresc din Bălţi şi Universitatea de Stat
din Moldova – au fost create la solicitarea autorităţilor de stat şi de partid republicane, iar
Institutul de Medicină a fost întemeiat prin „exilarea” la Chişinău a Institutului nr. 2 de
Medicină din Leningrad, medicii şi personalul academic al căruia, fiind evacuaţi în anii
blocadei la Kislovodsk, au fost acuzaţi de colaboraţionism în perioada ocupării oraşului
de către trupele germane.
11
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), Fond (F.) 3186, inventar (inv.) 1, dosar
(d.) 4, fila (f.) 41.
8
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urmărea şi scopuri disimulate de legitimare şi consolidare a regimului comunist
prin reducerea susceptibilităţilor naţionale ale românilor basarabeni, de construire a
unor loialităţi naţionale profunde care să făurească o nouă identitate etnică diferită
de cea românească.
În primii ani postbelici studenţii aveau o pondere slab pronunţată în demografia RSS Moldoveneşti, alcătuind în perioada la care ne referim nu mai mult de 0,110,16% din totalul populaţiei şi circa 1% din numărul populaţiei urbei moldoveneşti
(Tabel 1). Mai mulţi factori au concurat acestei situaţii, printre care menţionăm
lipsa unei tradiţii a învăţământului superior şi structura demografică preponderent rural-agrară a RSS Moldoveneşti, contextul şi consecinţele evenimentelor din
1940-1941 şi cele care au urmat după anul 1944, şi mai ales „ofensiva” de sovietizare şi deznaţionalizare a regimului, care a exploatat în acest sens cele mai cinice
metode şi instrumente etc.
Tabel 1
Evoluţia numerică a contingentului de studenţi din şcolile superioare
raportată la numărul populaţiei RSS Moldoveneşti
Populaţia RSSM
An

TOTAL

urban

rural

Studenţi
nr.

% din
populaţia
RSSM

An de învă% din
ţământ
populaţia
urbană

1941 12 2 719 000
1945

14

1950 18

1096 13
2 183 400 288 000 1 895 400 2433 15
3422 16
3576 17
2 290 000 388 000 1 902 000 4962

12131415161718

0,11%
0,16%
0,16%
0,21%

0,84%
1,18%
1,18%
1,27%

1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1950-1951

Cu toate acestea, autorităţile de stat şi de partid din RSS Moldovenească au
manifestat un interes şi o atenţie deosebită faţă de această categorie de locuitori ai
Галущенко О. С., Динамика численности и ареал расселения молдаван в конце
XIX  – начале XXI веков. În: Revista de etnologie şi culturologie. 2008, vol. 4, p. 145.
13
Cifra a fost calculată în baza datelor din: Arhiva Organizaţiilor Social-politice a Republicii Moldova (AOSPRM), F. 51, inv. 3, d. 242, ff. 3, 15, 29; ANRM. F.R-1933, inv. 2, d. 3.
f.  79; ANRM, F. 3050, inv. 1 a, d. 1, ff. 5-10.
14
Расчет движения населения за период 1941-1945 гг. по Молдавской ССР. 6 июня
1946 г. РГАЭ, Ф. 1562, oп. 329, д. 2217, л.17-19. – http://istmat.info/files/uploads/47908/
rgae_1562.329.2217_l.17-19.pdf (consultat la 2.V.2018).
15
AOSPRM, F. 51, inv. 7, d. 317, ff. 21.
16
AOSPRM, F. 51, inv. 4, d. 101, ff. 117-18.
17
AOSPRM, F. 51, inv.7, d. 317.
18
Численность, состав и движение населения СССР. Статистические материалы. Москва.
1965, p. 36-37.
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oraşelor chiar din primii ani ai funcţionării instituţiilor de învăţământ superior. Solicitudinea autorităţilor a crescut în intensitate în anii foametei din anii 1946-1947, deşi
studenţii din RSS Moldovenească nu erau constituiţi încă într-o comunitate, fiind deosebit de pestriţi din punct de vedere etnic, social, al situaţiei materiale şi financiare,
dar mai ales al educaţiei şi al nivelului şi calităţii studiilor preuniversitare.
Trecând peste declaraţia oficială despre necesitatea acută de profesionişti
cu studii superioare care să restabilească economia ruinată de război şi să o
reconstruiască după modelul sovietic (necesitate reală, de altfel), considerăm că
preocuparea specială a autorităţilor sovietice faţă de studenţi a fost determinată,
în primul rând, de spiritului tradiţional rebel şi revoluţionar al studenţilor, de activismului lor istoric şi reputaţia de a fi una dintre cele mai progresiste categorii
sociale, fără a ţine cont de sistemul social al căror arte sunt, sau de alte condiţii şi
circumstanţe.
În mod special, dar în acelaşi context, contradicţia dintre declaraţiile statului sovietic de a crea un învăţământ superior „moldovenesc” şi pentru „moldoveni” şi starea de fapt a şcolii superioare din RSS Moldovenească, care era una
de sorginte sovietică, cu profesori şi studenţi „importaţi” din diferite regiuni ale
Uniunii Sovietice (purtători de limbă, cultură şi civilizaţie rusă şi adeseori cu
atitudini velicoruse şi manifestări pe potrivă), cei pe care sovieticii îi numeau
„populaţie autohtonă sau moldoveni”, de fapt, românii basarabeni educaţi româneşte prin şcolarizarea în masă interbelică19, putea constitui o sursă de conflict şi
opoziţie, precum şi un impediment în calea legitimării şi consolidării regimului
comunist în RSS Moldovenească. Astfel că în anii foametei, regimul va avea grijă
să-şi adapteze, în măsura posibilităţilor, politica faţă de studenţi, în general, şi
faţă de studenţii „autohtoni”, în special.
Un alt factor important care a definit politica statului sovietic faţă de studenţii din Moldova Sovietică a fost rolul „important şi responsabil” pe care trebuiau
să-l joace aceştia din urmă în „construcţia societăţii comuniste”, or tinerii, inclusiv
studenţii, erau principala resursă umană din care statul sovietic intenţiona să modeleze acea identitate supraetnică şi civilă numită „omul nou” sau „omul sovietic”.
Ţinând cont de caracterul uşor modelabil al tinerilor, statul comunist miza să câştige simpatia şi loialitatea studenţilor pentru a le inocula, prin studiile superioare,
idealurile comuniste şi a-i exploata ulterior în scopul construirii societăţii sovietice
şi a unei noi identităţi etnice diferită de cea românească în RSS Moldovenească.
Astfel, pentru a reduce din eventualele pericole de transformare a studenţilor
într-o forţă motrice pentru schimbări imprevizibile şi a nu-i distrage din „formarea” lor profesională şi mai ales ideologică, autorităţile comuniste nu i-au lăsat pe
cont propriu în condiţiile penuriei totale de produse alimentare în anii 1946-1947,
studenţii din RSS Moldovenească devenind un obiect de atenţie sporită a puterii.
19

Ioan Scurtu, Învăţământul, ştiinţa şi cultura Basarabiei integrate în statul naţional unitar
român. În: Limba Română, 2012, nr. 5-6, XXII, http://limbaromana.md/index.php?go=
articole&n=1420 (consultat la 2.V. 2018).
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PANEM …
Politicile fiscale împovărătoare şi represive ale regimului comunist au transformat foametea către vara anului 1946 într-un fenomen de masă20, iar proporţiile
şi profunzimea expresivă ale acestui fenomen au determinat autorităţile locale şi
unionale să recunoască criza alimentară din RSS Moldovenească21 şi să iniţieze acţiuni (minore în fapt) de rectificare a poverii fiscale, dar nu şi de salvare a populaţiei
înfometate din localităţile rurale mai ales.
Situaţia catastrofală din RSS Moldovenească din vara şi toamna anului 1946
nu a împiedicat autorităţile să continue şi chiar să intensifice prin deschiderea Universităţii de Stat din Moldova la 1 octombrie 1946, procesul de constituire a sistemului învăţământului superior moldovenesc. Crearea contingentelor de studenţi
şi a corpului academic – erau problemele cele mai dificil de soluţionat în acest
proces. Înainte de a ne opri asupra subiectului anunţat, suntem nevoiţi să recurgem
la o digresiune despre insistenţa perseverentă manifestată de sovietici în realizarea
planurilor de admitere (obligatorii) a studenţilor în şcolile superioare moldoveneşti,
o digresiune absolut necesară pentru priceperea şi descifrarea politicii autorităţilor
faţă de studenţi în anii foametei.
Trecând peste contextul politic, socio-demografic şi economic postbelic,
precum şi peste efectele experimentelor şi politicii de comunizare a Basarabiei,
sovieticii au întreprins în anii de după război acţiuni importante de „adunare”
efectivă a studenţilor pentru şcolile superioare din Moldova Sovietică. Preocupările intense ale autorităţilor erau întemeiate în acest sens, pentru că în nou-creata
republică unională lipsea sursa locală de completare a contingentului de studenţi,
avându-i în vedere aici pe reprezentanţii tuturor etniilor care locuiau în RSS Moldovenească. Iar dacă ţinem cont de politica declarată şi insistenţa regimului de
autohtonizare a studenţimii prin „atragerea unui număr cât mai mare de reprezentanţi ai populaţiei autohtone/moldoveneşti”22, ecuaţia învăţământului superior
devenea mult mai complexă.
Statisticile sovietice estimau o cifră demografică de peste 2 milioane de locuitori în RSS Moldovenească în anii 1945-1946 (Tabel 1), dar numărul absolvenţilor
de şcoli medii, cu drept de a accede în şcoala superioară, era extrem de redus. Cifra
absolvenţilor de şcoli medii din RSS Moldovenească în perioada de după război
este prezentată diferit în diverse categorii de documente de arhivă: de exemplu, în
documentele elaborate de instituţiile de învăţământ pentru anul 1946 se indică mai
multe cifre: 18023 şi 250 absolvenţi de şcoli medii24, iar cele redactate de Comisariatul Poporului pentru Educaţie (Narkompros) se indică o cifră de 358 de elevi absolPentru detalii a se vedea: Caşu Igor, Op.cit., p. 198; Ţăranu Anatol, Op. cit., pp. 117-125.
Ţăranu Anatol, Op. cit., pp. 117-125.
22
ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 7, ff. 48, 32, 240-241.
23
ANRM, F. 1961, inv. 1, d. 55, f. 14.
24
ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 6, f. 54.
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venţi ai şcolilor medii pentru acest an25. În ambele cazuri însă autorităţile nu puteau
miza doar pe candidaţii la studii care au absolvit şcoli medii în RSS Moldovenească
de vreme ce planul de stat pentru anul 1946 prevedea admiterea a 1250 de studenţi
doar la anul întâi26. În ceea ce priveşte obiectivul de autohtonizare a învăţământului
superior era şi mai dificil de realizat din moment ce doar 87 de elevi sau 24 % dintre
cei 358 de absolvenţi din anul 1946 erau români basarabeni27.
Creşterea anuală a numărului de absolvenţi a fost nesemnificativă în raport
cu cifrele planurilor de admitere în şcoala superioară, mai ales dacă ţinem cont de
faptul că pe lângă instituţiile de învăţământ superior, sistemul de învăţământ în RSS
Moldovenească era completat de un şir de instituţii medii de specialitate şi şcoli
profesionale. Şcolile din RSS Moldovenească vor produce încă câţiva ani un număr
mic de absolvenţi, fapt argumentat prin numărul redus de elevi înscrişi în clasele
mai mici. În acest sens, în judeţul Bălţi – cel mai mare după suprafaţă şi populaţie,
doar 40 de elevi au absolvit şcoala în anul 1946, în acelaşi an în clasele a IX fiind
şcolarizaţi 91 de elevi şi în clasele a VIII-a – 195 elevi28. Intenţia regimului sovietic
de a exploata învăţământul în calitate de instrument al ingineriei naţionale în RSS
Moldovenească este deconspirată şi de coraportul numeric al şcolilor cu predare în
limba română (moldovenească, în documentele sovietice) şi al celor cu predare în
limba rusă, care aveau un raport numeric eronat în comparaţie cu structura etnică a
republicii: în aşa mod, în anul de învăţământ 1945-1946 în judeţul Bălţi funcţionau
12 şcoli medii, dintre care doar 4 erau şcoli cu predare în limba română29.
Instituţiile de învăţământ superior au reuşit să realizeze totuşi aceste planuri de admitere (în medie de 1300 studenţi pe an30), inclusiv în anii foametei.
Regimul a contribuit şi a creat circumstanţe favorabile pentru completarea contingentelor de studenţi prin importul de tineri alogeni, creând astfel o comunitate
studenţească eterogenă din punct de vedere etnic, mult în defavoarea elementului
românesc (Tabel 2). Şi din punct de vedere social aceste corpuri studenţeşti erau
alcătuite din elemente diferite, dar cu predominarea studenţilor din familii de
funcţionari în proporţie de la 44% la Institutul Pedagogic din Chişinău31 şi până
la 65-70% la Universitatea de Stat32 şi Conservator33. Foarte puţini studenţi proveneau din familii de „ţărani individualişti”, dar şi din cele de ţărani colhoznici
şi muncitori.
Alexăndreanu-Sîtnic Zinaida. Potenţialul ştiinţifico-instructiv din Moldova postbelică
(1944-1950). În: Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, nr. 3-4, 1997.
26
ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 6, f. 54.
27
Ibidem.
28
AOSPRM, F. 51, inv. 4, d. 334a, ff. 34-35.
29
AOSPRM, F. 51, inv. 4, d. 334a, ff. 34-35.
30
ANRM, F. R-2991, inv. 1, d. 14, f. 1.
31
ANRM, F.1961, inv.1, d. 33, f. 12. (nr. de studenţi la începutul sesiunii de iarna).
32
ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 10, f. 60.
33
ANRM, F. 3050, inv. 1 a, d. 8, ff. 7-8.
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Instituţia

TOTAL
(nr.)

Structura etno-naţională a contingentului de studenţi ai instituţiilor
de învăţământ superior din RSS Moldovenească în anul 1946-1947

Tabel 2

Naţionalităţi
Moldoveni

Ruşi

nr. %
nr.
Institutul
415 152 36,6% 104
Pedagogic
din Chişinău34
Institutul
251 116 46,2% 37
Învăţătoresc
din Tiraspol35
Institutul
239 125 52,3% 56
Învăţătoresc
din Bălţi36
Institutul
581 62 10,6% 365
Agricol din
Chişinău37
Institutul de
1144
Medicină din
91 7,97% 518
(1141)
Chişinău38
Conservatorul
135 26 19,2% 43
de Stat din
Chişinău39
Universitatea
374 39 10,4% 207
de Stat din
40
Moldova
TOTAL
3136 611 19,5% 1330

%

Ucraineni
nr.

25,0% 39

%

Evrei
nr.

%

Alte naţionalităţi
nr.
%

9,3% 108 26,0% 12
7,2%

62

2,9%

14,7%

–

–

18

24,7

23,4%

–

–

31 12,9% 27

11,3%

62,8% 71 12,2% 66 11,4% 17

2,9%

45,4% 133 11,6% 348 30,5% 51

4,4%

32,1% 25 21,2% 40 27,5%

2

1,8%

55,3% 39 10,4% 76 20,3% 13

3,4%

42,4% 307 9,7% 687 21,9% 184

5,8%

34353637383940

Calitatea contingentului studenţesc al şcolilor superioare din RSS Moldovenească, dar şi numărul mic de studenţi, adunaţi cu mare dificultate, împreună cu
ceilalţi factori enunţaţi mai sus, au determinat politica şi atitudinea autorităţilor de
stat şi de partid faţă de această categorie a populaţiei orăşeneşti în perioada postbelică, inclusiv în perioada foametei (1946-1947).
ANRM, F. 1961, inv. 1, d. 33, f. 12.
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Informaţiile din documentele din arhivă care acoperă politica faţă de studenţii din instituţiile de învăţământ superior din Moldova Sovietică în perioada de
după război converg către concluzia că regimul sovietic a promovat o stratagemă
bicefală faţă de aceşti studenţi, ansamblul de acţiuni şi măsuri care-i priveau pe
studenţii din instituţiile moldoveneşti după război, şi mai ales în perioada foametei,
s-a încadrat perfect în tactica „pâine şi circ”.
Problema restabilirii sistemului de învăţământ superior era una generală pentru întreaga Uniune Sovietică către sfârşitul războiului sovieto-german. Deja către
8 septembrie 1944 a fost înfiinţată o comisie a CC al PC(b) din Uniunea Sovietică, abilitată să elaboreze un plan complex de măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor
materiale şi de trai ale studenţilor din şcolile superioare. Planul comisiei CC trasa
sarcini pentru structurile guvernului sovietic şi dispunea organizarea alimentaţiei şi
aprovizionării studenţilor cu produse alimentare şi mărfuri industriale, organizarea
serviciilor medicale pentru studenţi şi a timpului liber al studenţilor, asigurarea instituţiilor de învăţământ cu materiale didactice, precum şi construcţia blocurilor de
studii şi a căminelor41. În baza acestui plan, Comisariatul Poporului pentru Comerţ
al URSS a emis un ordin prin care se urmărea reglementarea sistemului de alimentaţie a studenţilor: în primul rând, fondurile pentru alimentaţia studenţilor urmau să
se aloce cu destinaţie specială, iar cartelele alimentare să se materializeze în mod
egal cu cele ale muncitorilor din ramurile de bază ale industriei42.
Aşa cum era tradiţional în sistemul nomenclaturii sovietice, problema condiţiilor materiale şi de trai ale studenţilor a devenit prin extindere şi preocuparea
organelor republicane de partid şi de stat43. Mai ales că şi autorităţile republicane
erau interesate să îmbunătăţească condiţiile materiale şi de trai ale studenţilor şcolilor superioare, ori condiţiile de după război revendicau o asemenea grijă, inclusiv
pentru că sistemul învăţământului superior era în plină devenire şi locuitorii RSS
Moldoveneşti trebuiau convinşi şi motivaţi să se înscrie într-o şcoală străină lor.
Doar că documentele emanate de oficialităţile de stat şi de partid probează un interes mai mare pentru probleme ce ţin de cămine şi blocuri de studii, aşa precum
identificarea clădirilor mai puţin distruse de război în oraşele reşedinţe de şcoli superioare, pentru a le transforma în cămine studenţeşti, distribuirea resurselor logistice pentru reparaţia căminelor, aprovizionarea lor cu strictul necesar pentru cazarea studenţilor şi crearea condiţiilor de trai în cămine etc.44. Problema alimentaţiei
Круглянский М.Р. Высшая школа СССР в годы Великой Отечественной войны. М.,
1970, pp. 132–134.
42
Харинина Л.В., Харинин А.И. Социальное обеспечение студентов высших учебных
заведений в 1945–1953 годах (по архивным материалам Нижнего Поволжья). În:
Вестник ВолГУ. Серия 7. Философия. Социология и социальные отношения. 2013.
№ 1 (19), pp. 110-111.
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Pentru detalii: Istoria Universităţii de Stat din Moldova / Ion Eremia (coord.), Anatol
Petrencu, Liliana Rotaru (et.al). Chişinău: CEP USM, 2016.
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studenţilor rămânea una auxiliară, autorităţile indicând conducătorilor institutelor
din Chişinău, Bălţi şi Tiraspol să deschidă cantine studenţeşti pe lângă instituţiile
pe care le administrau, pentru a simplifica alimentarea studenţilor prin intermediul
sistemului de cartele45.
Periodic, autorităţile guvernamentale şi de partid organizau controale ale
condiţiilor de trai şi studiu ale studenţilor, demonstrând aceeaşi preocupare pentru starea căminelor şi a corpurilor de studii. Astfel, Secţia şcoli a CC al PC(b) al
Moldovei, solicitând Comisarului Poporului pentru Învăţământ al RSS Moldoveneşti un raport asupra activităţii didactice a şcolilor superioare în anul de învăţământ 1944-1945, atenţiona să se verifice în mod special „condiţiile materiale ale
instituţiilor/corpurile de studiu, utilajul didactic, gradul de asigurare cu manuale,
cămine, cantine, gospodării agricole auxiliare/”46, iar problema alimentaţiei rămânea încă uşor neglijată. La rândul său, instructorul Secţiei Şcoli care a redactat
o notă informativă pe aceeaşi temă, pentru Secţia Agitaţie şi Propagandă a CC
al PC(b) al Moldovei, doar semnala faptul că Institutul Pedagogic din Chişinău
a deschis o cantină pentru 400-500 de persoane, că reparaţia clădirii se tergiversează prea mult şi că instituţia nu dispunea de niciun fel de rezerve de produse
alimentare. Totodată, consemnând, fără argumente statistice, faptul că Asociaţia
restaurantelor (Трест ресторанов) aproviziona cantina studenţească cu produse alimentare conform normelor stabilite. De asemenea, se indica asupra lipsei
unei cantine studenţeşti la Conservatorul de Stat, fără a specifica cum şi unde
se alimentau studenţii acestei instituţii47. Situaţia cea mai avantajoasă, conform
informaţiilor incluse în raport de nomenclaturist, o aveau studenţii de la Institutul
Agricol din Chişinău care pe lângă faptul că aveau o cantină reparată (interior
văruit şi sticlele puse în geamuri), asigurată cu utilaje şi tacâmuri, mai avea şi
rezerve de legume şi cartofi pentru iarnă. Institutul Agricol asigura alimentaţia
studenţilor cu 3 mese pe zi – prânz pe cartelă, iar dejunul şi cina din contul
produselor obţinute din gospodăria auxiliară şi de pe loturile experimentale48.
Probabil că autorităţile încă nu se arătau îngrijorate de alimentaţia studenţilor în
1944-1945, pentru că pe de o parte, în oraşele de după război, după tradiţie, mai
veneau ţăranii-proprietari de pământuri din apropie şi îşi vindeau marfa la preţuri
accesibile, inclusiv pentru studenţi, iar pe de altă parte părinţii şi rudele mai puteau asigura viaţa unui student la oraş.
Odată cu intensificarea foametei din 1946-1947 şi odată ce deficitul de produse alimentare a atins cote alarmante, autorităţile republicane au înteţit controlul
asupra executării hotărârilor cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi de
trai ale studenţilor şi au adoptat măsuri pentru asigurarea alimentaţiei studenţilor.
Sistemul de cartele a funcţionat în RSS Moldovenească în perioada 10 mai 1944 – 14 de
cembrie 1947.
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În acest sens, hotărârea Consiliului de Miniştri al RSS Moldovenească Cu privire
la aprobarea fondurilor de făină, crupe şi paste făinoase la preţuri de piaţă pentru
luna septembrie 1946, statua că studenţii vor primi zilnic pe cartelele alimentare o
cantitate de 500 grame de pâine, fiind în aceeaşi categorie cu învăţătorii, medicii,
agronomii, mecanicii, conducătorii de şantiere, inginerii şi alţii, „inclusiv cei din
raioanele din stânga Nistrului”49. De asemenea, invocând „situaţia foarte dificilă,
care s-a creat în republică în urma secetei şi a recoltei proaste”, autorităţile republicane au solicitat Consiliului de Miniştri al URSS să elibereze elevii şi studenţii
instituţiilor de învăţământ din RSS Moldovenească (inclusiv şcolile superioare) de
plata taxei de studiu pentru anul de studiu 1946-194750.
Până în toamna lui 1946 autorităţile de stat şi de partid urmăreau doar „să
ţină sub control” procesul de organizare a cantinelor studenţeşti şi a alimentaţiei
studenţilor prin materializarea cartelelor alimentare, însă primele luni ale anului
de învăţământ 1946-1947 au indicat asupra pericolului compromiterii procesului
de creare a învăţământului superior moldovenesc. În această situaţie, Consiliul de
Miniştri al RSS Moldoveneşti au adoptat două hotărâri Cu privire la susţinerea
institutelor pedagogic şi învăţătoreşti din 3 octombrie 194651 şi Cu privire la măsu
rile de îmbunătăţire a condiţiilor materiale şi de trai ale studenţilor instituţiilor de
învăţământ din 30 decembrie 194652, care au vizat direct condiţiile de trai şi alimentaţia studenţilor. Guvernul republican obliga ministerele responsabile – ministerul
comerţului, cel al industriei cărnii şi laptelui şi ministerul industriei alimentare să
organizeze alimentarea studenţilor din şcolile superioare cu câte două mese pe zi în
cantinele acestor instituţii. Mai mult decât atât, autorităţile ministeriale erau angajate să asigure aprovizionarea la timp şi fără întârziere a cantinelor studenţeşti cu
cele mai bune şi proaspete produse alimentare – o parte importate din RSS Ucraineană şi altă parte din rezervele republicane. Instituţiile de învăţământ trebuiau să
contribuie şi ele la aprovizionarea cantinelor studenţeşti cu produsele alimentare
pe care le obţineau din gospodăriile auxiliare, pe care le deţineau obligatoriu după
război fiecare şcoala superioară.
Situaţia economică complicată de după război condiţiona o aprovizionare
dificilă şi proastă a cantinelor studenţeşti, iar produsele alimentare uneori nici nu
ajungeau la destinaţie. Informaţiile extrem de lapidare asupra condiţiilor de trai şi
materiale ale studenţilor, prezentate de autorităţile şcolilor superioare în rapoartele
anuale de activitate, ne fac să concluzionăm că şi aşa puţinele produse alimentare
livrate cantinelor studenţeşti prin fondurile speciale erau de calitate joasă sau, în
general, produsele de bază erau înlocuite cu substituenţi. De exemplu, în loc de
pâine se livrau biscuiţi, covrigi, făină, praf de ou sau alte produse făinoase, zahărul
ANRM, F. R-2991, inv. 1, d. 14, ff. 127-128.
Ibidem, ff. 147. Solicitarea va rămâne mult timp fără răspuns, iar studenţii şcolilor superioare din RSS Moldovenească vor fi eliberaţi de taxa de studii abia în anul 1949.
51
ANRM, F. R-2991, inv. 1, d. 14, ff. 197-199.
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era înlocuit cu produse de patiserie, dulceţuri etc., iar legumele şi fructele proaspete
erau înlocuite cu conserve, murături sau fructe uscate53.
Până în toamna anului 1946 autorităţile republicane treceau sub tăcere sesizările subtile şi moderate ale directorilor instituţiilor de învăţământ despre proasta
organizare şi calitatea mai mult decât modestă a alimentaţiei studenţilor în cantinele studenţeşti. Caracterul agresiv al înfometării din vara şi toamna anului 1946,
însă, a influenţat în mod negativ admiterea în instituţiile de învăţământ superior şi
a făcut să crească rata abandonului academic al studenţilor din toţi anii, dar mai
ales a celor înmatriculaţi în anul I, fapt care periclita consolidarea sistemului de
învăţământ superior. Pentru că după restabilirea puterii sovietice în Basarabia prioritar pentru autorităţi era pregătirea cadrelor didactice pentru învăţământul general,
cităm un fragment dintr-un raport, prezentat Ministerului Învăţământului de către
Institutul Învăţătoresc din Tiraspol, care exprimă gravitatea problemei: „În conformitate cu planul Ministerului Învăţământului al RSSM institutul trebuia să admită
în anul I – 175 persoane. Au fost înmatriculate 172 persoane, inclusiv 96 care au
terminat cursurile de pregătire şi 86 persoane – prin admitere liberă. […] Însă, către
începutul anului de învăţământ, 5 persoane înmatriculate la anul I nu s-au prezentat
la institut şi încă 8 dintre cele înmatriculate la anul II. De fapt, am început anul de
învăţământ cu 167 studenţi la anul I şi 102 la anul II. […] Am încheiat anul de învăţământ cu 129 studenţi la anul I şi 95 persoane la anul II. Pe parcursul anului de
învăţământ [1946-1947 n.n.] au abandonat studiile 52 de persoane: 43 de la anul I
şi 7 de la anul II. Cauzele abandonului: 13 persoane s-au transferat în alte instituţii
de învăţământ, 8 au fost exmatriculate pentru nereuşită academică, 2 persoane au
invocat motive de sănătate, 8 din cauza situaţiei familiale şi 21 de persoane au
abandonat arbitrar”54.
În aşa mod, 28 la sută din cei 282 de studenţi care îşi făceau studiile la Institutul din Tiraspol au abandonat pe parcursul anului de învăţământ 1946-1947.
Autorii raportului au declarat mai multe cauze ale abandonului, punând accentul
pe motivele generale şi perene ale mişcării contingentelor de studenţi, cum ar fi
transferul în alte instituţii de învăţământ, nereuşita academică, absolvirea (mai ales
dacă ţinem cont că studiile în institutele învăţătoreşti erau de 2 ani), precum şi altele. Ne sunt clare şi, fără îndoială, de înţeles raţiunile autorităţilor instituţionale:
pe de o parte, şcoala sovietică trebuia să demonstreze „superioritatea sistemului
socialist asupra celui capitalist” şi toţi trebuiau să raporteze doar succese în procesul de construire a societăţii socialiste în RSS Moldovenească, pe de alta, raportorii
trebuiau să rămână loiali, vigilenţi şi adaptabili, uneori până la cinism, pentru a-şi
păstra funcţiile şi posturile şi a rămâne în casta celor privilegiaţi.
Totuşi, problema abandonului academic trebuia soluţionată şi în primul rând
identificate cauzele reale ale fenomenului. Astfel, printre altele şi în compartimente
Arhiva de Stat. Filiala Tiraspol, F. 225, inv. 1, d. 13 , f. 4, 5, Протоколы Ученого Совета
за 1946 г.
54
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care de multe ori nu se referă la studenţi, autorităţile Institutului din Tiraspol vor
consemna destul de subtil faptul că cei mai mulţi studenţi care au abandonat studiile
în anul respectiv sunt „de pe malul drept al Nistrului / Basarabia/” şi pe lângă faptul
că sunt slab pregătiţi pentru studiile superioare, „dificultăţile cu caracter material şi
condiţiile de trai” i-a determinat să abandoneze studiile la Institut55. Situaţia era similară şi la celelalte instituţii de învăţământ superior din Chişinău şi Bălţi. Directorul Institutului Pedagogic din Chişinău menţiona faptul că „în ce priveşte admiterea
studenţilor la anul I, toate facultăţile s-au ciocnit, de dificultăţi considerabile în anul
1946-1947, greutăţi care nu au putut fi depăşite. Cu mare dificultate am îndeplinit
planul de admitere, dar nu am putut păstra contingentele de studenţi până la sfârşitul anului de învăţământ”: 30 de studenţi din cei 131 care îşi făceau studiile la anul
I – au abandonat studiile pe parcursul anului (au fost înmatriculaţi la studii 150 de
studenţi, dar 19 studenţi nu s-au prezentat la institut către începutul anului). Autorul
documentului indica că 1/3 din studenţii au abandonat din cauza lipsei de mijloace,
circa 10 la sută din cauza stării de sănătate sau deces şi mai bine de 10 la sută din
cauza că s-au angajat la un loc de muncă pentru a-şi asigura existenţa56. De asemenea, conducerea Institutului Pedagogic considera că o mare parte a studenţilor au
abandonat studiile din cauza „nivelului slab de pregătire în liceele româneşti” (!),
precum şi că „nu sunt asiguraţi din punct de vedere material, iar părinţii şi rudele
nu au posibilitatea să-i ajute” etc. O rată mare a abandonului academic (circa 28 la
sută) se păstra şi la Institutul Agricol57.
Sesizările atente, confuze şi de cele mai deseori conjuncturiste ale autorităţilor
instituţionale sunt completate de mărturiile unor persoane care şi-au făcut studiile superioare în perioada respectivă. Profesorul Ion Osadcenco, student în perioada postbelică, mărturisea în 1989, că din cei opt studenţi din Cahul, trei băieţi şi cinci fete, veniţi
în anul 1946 să facă filologie la Universitate, şi-au continuat studiile doar băieţii, iar
„fetele au făcut studii doar până în noiembrie, apoi au abandonat Universitatea şi s-au
întors acasă, pentru că foametea cosea la stânga şi la dreapta locuitorii capitalei”58.
În aşa mod, fenomenele care, în toamna anului 1946, periclitau anume existenţa şcolii superioare moldoveneşti, au determinat autorităţile de stat să aprobe
decizii mai convingătoare cu privire la aprovizionarea cantinelor şi alimentaţiei
studenţilor. Sovietul de Miniştri indica în hotărârea sus-numită asupra obligativităţii materializării complete a fondurilor destinate procurării produselor alimentare pentru studenţi. Pentru verificarea îndeplinirii indicaţiilor, Consiliul de Miniştri
obliga Ministerul Comerţului al RSS Moldoveneşti „să instituie şi să organizeze
controlul zilnic asupra selectării produselor alocate, asupra calităţii hranei studenţilor, asortimentului de bucate pregătite şi stării igienico-sanitară a cantinelor”59.
Ibidem.
ANRM, F. 1961, inv. 1, d. 33, ff. 11-12.
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Reţinem, chiar şi din documentele cu caracter oficial, faptul că hrana studenţilor nu era nici variată, nici calorică, dar nici suficientă. În aşa fel, conform
prescrierilor guvernamentale, cantinele studenţeşti trebuiau aprovizionate cu legume, dar sortimentul lor se reducea la varză şi cartofii. Fructele proaspete nici
nu erau prevăzute în alimentaţia studenţilor, iar fructele uscate cu care trebuiau
aprovizionate cantinele, fie nu ajungeau în alimentaţia studenţilor, fie erau folosite pentru prepararea compotului. De remarcat faptul că fondurile destinate
cantinelor studenţeşti nu prevedeau procurarea produselor cum ar fi carne, peşte,
lactate sau altele care ar fi asigurat studenţilor necesarul de proteine. Totuşi Consiliul de Miniştri a obligat Ministerul industriei cărnii şi laptelui să aloce cantinelor studenţeşti din RSS Moldovenească cartilaje şi oase din fonduri pe care
autoritatea trebuia să le identifice60.
Această „varietate” de produse alimentare cu care Consiliul de Miniştri intenţiona să hrănească tinerii studenţi, precum şi calitatea lor calorică, dezvăluie
caracterul şi intenţiile reale ale politicii alimentare a regimul faţă de studenţii din
Moldova Sovietică în timpul foametei. Pe lângă faptul că alimentaţia studenţilor
nu era nici diversificată şi nici nu putea asigura o alimentaţie calitativă şi calorică,
reţinem din document şi faptul că volumul de produse prevăzute de autoritatea guvernamentală erau şi insuficiente pentru asigurarea alimentaţiei puţinilor studenţi
din şcolile superioare.
Conştient că alimentaţia pe bază de cartele alimentare nu era suficientă pentru subzistenţa studenţilor, guvernul a dispus ca în toate instituţiile de învăţământ
superior să fie organizate magazine, care să le vândă studenţilor la aşa-zisele preţuri
comerciale61, ceai, cafea, gustări calde şi reci, pateuri cu carne şi tartine.
O altă sursă de aprovizionare a cantinelor studenţeşti cu produse alimentare
erau gospodăriile auxiliare pe care erau obligate să le întreţină toate instituţiile de
învăţământ superior din RSS Moldovenească. Institutului Agricol din Chişinău i s-a
distribuit o gospodărie auxiliară din momentul restabilirii lui în oraşul Soroca. Prin
Hotărârea Sovietului Comisarilor Poporului al RSS Moldovenească şi a CC al PC(b)
al Moldovei din 27 iulie 1944, Institutul a primit câteva gospodării auxiliare în judeţul Soroca (Vasilcău-Trifăuţi, şi gospodăria nr. 1 a Tehnicumului Agricol din Soroca),
împreună cu tot inventarul mobil şi imobil, construcţiile auxiliare, depozite, utilaje şi
producţia agricolă care era depozitată la moment. Pentru prelucrarea pământurilor,
institutul a mai primit tehnică agricolă (tractoare, camioane, combaine) şi „100 de
ştiubeie din prisăcile fără stăpân” din Zguriţa62. La revenirea la Chişinău, Institutul
Agricol dispunea de 2227 ha de pământ arabil, utilizat în scopuri didactice şi ştiinţiIbidem.
Sovietul Comisarilor Poporului din URSS a permis în 1941, paralel cu vânzarea pâinii
pe cartele, organizarea comercializării păinii la preţuri mai ridicate fără cartele (pâine
comercială). Numărul de magazine comerciale care funcţionau numai în oraşe era limitat
de stat. Aceste magazine realizau şi alte mărfuri şi produse.
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fice, dar produsele alimentare de pe aceste gospodării erau utilizate, inclusiv, pentru
alimentaţia studenţilor, profesorilor şi a personalului auxiliar63.
Şi Institutul Pedagogic din Chişinău deţinea o gospodărie auxiliară complexă
cu 16 ha de livadă, 8 ha de vie, 14 ha de pământ arabil, 2 ha de grădină, care erau
prelucrate şi întreţinute de studenţi şi muncitorii sezonieri64. Pentru a asigura venituri din aceste terenuri agricole, au fost repartizate „2 camioane, 2 căruţe şi două
sănii şi o pereche de cai de tracţiune. […] În anul trecut (anul secetos) gospodăria
auxiliară a dat un venit de 15 000 ruble. […] toată roada din această gospodărie auxiliară este folosită pentru îmbunătăţirea alimentaţiei cadrelor didactico-ştiinţifice
şi a studenţilor institutului”65 .
Alte instituţii de învăţământ superior însă nu aveau gospodării auxiliare:
Universităţii de la Chişinău, de exemplu, i-a fost repartizată o gospodărie auxiliară
în noiembrie 1946, dar a fost transmisă peste puţin timp Direcţiei căilor ferate Chişinău66. În cazul Instituitului Învăţătoresc de la Tiraspol, autorităţile orăşeneşti au
tergiversat alocarea unei gospodării auxiliare pe toată perioada examinată, instituţia
fiind lipsită de o sursă de aprovizionare a cantinelor studenţeşti67. Nici Institutul
Învăţătoresc de la Bălţi nu deţinea vreo gospodărie auxiliară, dar directorul instituţiei susţinea în anul 1949 că „nici nu este nevoie de una [...] pentru că studenţii
se alimentează în cantina Direcţiei orăşeneşti de comerţ”68. Conservatorul de Stat
nu dispunea de cantină studenţească, dar nici gospodărie auxiliară de unde şi-ar fi
putut asigura studenţii cu produse alimentare69.
În aşa mod, guvernul încerca să organizeze alimentaţia studenţilor în cantinele studenţeşti prin intermediul sistemului de cartele din mai multe surse: din contul
fondurilor alocate anual instituţiilor pentru alimentaţia studenţilor; din produsele
alimentare pe care le obţineau instituţiile de învăţământ din gospodăriile auxiliare
pe care le deţineau şi din „alte fonduri” pe care trebuiau să le identifice instituţiile
şi asociaţiile responsabilizate de Consiliul de Miniştri cu aprovizionarea cantinelor
studenţeşti. S-ar părea că cumulul de surse de asigurare a alimentaţiei studenţilor
prin cartele în cantine, completat de alte posibilităţi de a se alimenta în magazinele
comerciale sau la piaţa orăşenească, aşa cum indică documentele oficiale, trebuiau
să le asigure studenţilor o alimentaţie suficientă, cel puţin.
Care era situaţia reală a alimentaţiei studenţilor în anii foametei?
În primul rând, doar câteva instituţii au deschis cantine studenţeşti, aşa cum
prevedeau deciziile Sovietului de Miniştri şi ale CC al PC(b) al Moldovei. Din
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motive clar obiective, dispoziţiile şi directivele autorităţilor nu puteau fi acoperite
atât de simplu. În acest sens, primul rector al Universităţii de Stat din Moldova I.G.
Leonov susţinea într-un demers că: „Nu pot spune că guvernul şi CC al PC(b) al
Moldovei nu se interesează de problemele Universităţii. […] dar cu părere de rău,
acest interes se materializează doar în numărul deciziilor adoptate. […] care sunt
multe, dar, cu regret, nimeni se preocupă şi de realizarea lor”70. În aşa mod, autorităţile universitare aşa şi nu au putut deschide o cantină din lipsă de spaţii adecvate
şi studenţii Universităţii luau prânzul la cantina Ministerului de interne71. Studenţii
Universităţii erau asiguraţi doar cu o singură masă pe zi din cauza insuficienţei de
produse alimentare. În nota informativă din 28 februarie 1947, rectorul Universităţii raporta CC al PC(b) al Moldovei despre îndeplinirea hotărârii Consiliului de
Miniştri al RSS Moldoveneşti din 30 decembrie 1946, specificând că „În ultimul
timp calitatea a mai scăzut, deoarece cantina nu a mai fost aprovizionată cu legume.
În locul celor 7200 kg de cartofi /calculat câte 9 kg de cartofi pentru fiecare student
pe lună/, cantina a primit doar 530 kg. De asemenea, cantinei nu i s-au livrat nici
cartilaje, nici oase şi nici fructe uscate”72.
Universitatea, de asemenea, nu putea contribui în vreun fel la suplimentarea
produselor alocate de autorităţile abilitate pentru alimentaţia studenţilor, deoarece
nu dispunea de o gospodărie auxiliară. Un şir de factori obiectivi nu au permis
Universităţii să deschidă niciun magazin de unde studenţii şi-ar fi putut procura
alimente sau mărfuri industriale.
Studenţii originari din Chişinău, susţinea autoritatea universitară, erau întro situaţie mai favorabilă decât cei nerezidenţi, or cei dintâi îşi puteau materializa
cartelele alimentare împreună cu ceilalţi membri ai familiilor lor după locul de
reşedinţă, având produsele, deşi foarte puţine, dar asigurate. În schimb, studenţii
din afara oraşului erau nevoiţi să predea cartelele alimentare la cantina la care erau
arondaţi, dar această cantină fiind prost asigurată cu produse alimentare, studenţii
uneori nu primeau produse pe cartele luni întregi, aşa cum a fost în lunile ianuarie
şi februarie 194773.
Din produsele pe care le primea de la organele abilitate cu aprovizionarea
cantinei, Universitatea nu le putea asigura studenţilor decât o singură masă pe zi la
prânz, fără vreo varietate de feluri, fără calorii şi de calitate îndoielnică. Mai mulţi
foşti studenţi la Universitate îşi amintesc că ciorba pe care o primeau la cantină în
loc de prânz „era atât de limpede, încât te puteai vedea ca în oglindă”, iar „piftia
din organe sau oase şi sânge închegat avea un gust oribil şi putea fi îngurgitat doar
rece”74. Reţinem din jurnalul scriitorul Alexei Marinat, student la Facultatea de Filologie a Universităţii, că la începutul anului 1947: „mănânc o dată pe zi, la masă –
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500 grame de apă chioară, în care, conform normei, ar trebui să plutească 20 grame
de crupe (dar câte grame plutesc, nimeni nu ştie!); ar trebui supa să conţină 5 grame
de grăsime, de care tare mă îndoiesc că sunt prezente: poate doar a cincea parte din
cele prevăzute le sorb şi le gust. Pe lângă toate, combinaţia aceasta de nimicuri mai
e şi nesărată! Hojma cer sare de la bucătăreasă! Iar pâine – câte 600 grame pe zi”75.
Ca să nu-i „chinuie stomacul la lecţii” se trezeau cu colegii „pe la 5 dimineaţa –
când tensiunea curentului electric e mai bunicică – şi fierbem la plita electrică un
fel de terci, însă răruţ de tot (aceste momente sunt o mare fericire pentru noi, fiindcă
nu totdeauna avem crupe)”, „Iar seara ne gândim că totuna avem de dormit şi ne
culcăm cu stomacul gol cu nădejdea că somnul va birui stomacul”76.
Deşi rectorul Universităţii din Chişinău îşi exprima satisfacţia pentru faptul
că studenţii puteau procura alimente la preţuri comerciale, indicând produse precum
ceai, gustări reci şi calde, produse culinare etc. în bufetul organizat la Universitate de
Asociaţia cantinelor şi restaurantelor, studenţii – martorii de atunci, susţin că la bufetul Universităţii a început a se vinde arpacaş de orez din primăvara lui 1947. O parte
dintre ei susţin că autorităţile le-au suplimentat masa cu terci de abia din semestrul
II, unii studenţi consideră că după decesul din cauza subnutriţiei a profesorului de
limbi clasice Lotoţchii, alţii pun îmbunătăţirea hranei în legătură cu vizita „comisiei
Kosâghin”, însă toţi ei mărturisesc că erau gata să stea de pândă toată ziua la fereastra
de la etajul doi al blocului de studii ca să prindă o porţie de terci, pentru că „bufetierul
Leva” aducea doar 150-200 de porţii pentru circa 400 de studenţi77.
Aceiaşi foşti studenţi în anii foametei susţin că primeau zilnic câte 600 de
grame de pâine (deşi norma stabilită pentru septembrie 1946 era de 500 de grame)
prin materializarea cartelelor, şi tot din primăvara anului 1947, odată pe săptămână
li se mai vindea câte 300-500 grame de pâine la preţ comercial, care deşi era „o
masă neagră cleioasă”, era consumată pe loc. Această pâine comercială, precum şi
alte produse care se vindeau la preţ comercial, erau livrate în cantităţi foarte mici şi
se vindeau cu porţiile.
În ciuda limitării şi reglementării stricte, produsele şi mărfurile destinate
studenţilor de multe ori nu ajungeau la destinaţie, pentru că responsabilii de distribuirea produselor alimentare şi mărfurilor încălcau de multe ori instrucţiunile
legale şi aveau o atitudine formală faţă de aprovizionarea studenţilor. O bună parte
a produselor destinate studenţilor ajungeau în sfera redistribuirii tenebre. Alexei
Marinat, responsabilizat de rectoratul Universităţii să împartă pâinea comercială,
înregistra în jurnalul pentru care a fost arestat de KGB că „Unii fură, iar alţii trebuie
să răspundă! Dar fură, nu glumă, de la mic la mare. […] Cei mici fură câte puţin,
după cum le e şi rostul, pişcă de unde pot câte oleacă, dar regulat, hap de aici, hap
de acolo, fură noaptea, fură ziua, […] mai pe scurt, ei nici nu fură, ci apucă fără
să se sinchisească sau să le fie ruşine. Iar cei care ocupă posturi fură mai mult, pe
Marinat Alexei. Eu şi lumea. Proză documentară, Ediţia a III-a, Chişinău, Cartier, 2017, p. 6.
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scară largă, după cum le e şi postul. […] Şefii, când fură, nici nu se gândesc că
fură. Furtul pentru ei a devenit o deprindere ordinară şi este socotit drept conduită
firească, ca şi cum aşa li s-ar cuveni după statut, după postul pe care îl ocupă. […]
Din ceea ce-au furat mai fac cadouri pentru cei care stau asupra lor, se împart cu
şefii superiori, ca să aibă susţinere în caz de ceva”78.
Într-o altă formă, mai puţin transparentă, fenomenele descrise de studentul
Alexei Marinat, sunt confirmate şi de şefii instituţiilor de învăţământ în rapoartele
şi notele informative pe care le adresează superiorilor din învăţământ sau partid, dar
aceste informaţii despre sustragerile de produse alimentare şi alte mărfuri destinate studenţilor, aveau, considerăm, mai degrabă scopul de a-i disculpa pe ei înşişi,
decât de a sesiza autorităţile superioare, pentru că aceste sesizări nu erau urmate
de acţiuni de coerciţie. În aşa mod, directorul Institutului de Medicină din Chişinău, semnala adunării de partid asupra cazurilor de înşelare a studenţilor la cântar
la magazinul institutului, de sustragere a produselor alimentare de către lucrătorii
magazinului, de falsificare a cartelelor alimentare etc., menţionând în acelaşi timp
că „nu se întreprinde nicio măsură pentru contracararea acestor fenomene”79. În
aceeaşi ordine de idei, direcţia Institutului Pedagogic din Chişinău a fost acuzată
de mai multe ori de diferite fraude care compromiteau alimentaţia studenţilor în
anii foametei: viitorii pedagogi fiind şi ei hrăniţi doar o dată pe zi cu alimente
modeste, atât cantitativ, cât şi calitativ. Administraţia Institutului trecea nejustificat la pierderi produsele alimentare livrate cantinei studenţeşti, simula controlului
asupra volumului şi sortimentului de produse care trebuiau să ajungă în alimentaţia
studenţilor, nu avea un sistem de evidenţă a produselor alimentare obţinute din
gospodăriile agricole auxiliare, pe care le şi mai distribuia fraudulos, acestea şi alte
„păcate” creau condiţii pentru redistribuirea tenebră a produselor destinate alimentaţiei studenţilor80. Pentru exemplificare cităm dintr-o notă informativă, elaborată în
urma verificării activităţii Institutului de către o comisie a CC al PC(b) al Moldovei:
„conform declaraţiei adjunctului directorului tov. Gheorghi au fost aduse patru tone
de cartofi. Din cele patru tone, două au fost depozitate pentru seminţe. La momentul controlului s-a dovedit că aproape o tonă a putrezit, celelalte două tone au fost
distribuite studenţilor şi cadrelor didactice, dar nu există niciun document care ar
dovedi cui au fost, de fapt, împărţiţi cartofii. Cert este faptul că aceşti cartofi nu au
ajuns la cantină, în alimentaţia publică a studenţilor”81.
Neregulile şi escrocheriile cuprindeau, după cum menţionase şi Alexei
Marinat, tot sistemul care asigura alimentaţia studenţilor: de exemplu, Institutului
Învăţătoresc din Tiraspol nu dispunea de o cantină proprie şi studenţii erau asiguraţi
cu prânzuri de către Departamentul de Comerţ al Comitetului Executiv orăşenesc
(Горторг). Cu toate că instituţia de învăţământ punea la dispoziţia Gortorg-ului
Marinat Alexei, Op. cit., pp. 12-13.
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încăperi, subsoluri pentru depozitarea produselor alimentare, utilaje, energie
electrică, apă şi că studenţii trebuiau asiguraţi cu alimente conform categoriei a
II-a de preţuri, adică cu un adaos comercial de 10%, Gortorg-ul vindea prânzurile
studenţilor cu un adaos comercial de 35%82.
În aceste condiţii, „bătălia” studenţilor pentru pâine şi hrană era una continuă
şi le ocupa tot timpul: pentru a reuşi să-şi procure pâinea comercială care era scoasă
în vânzare odată pe săptămână, să evite altercaţiile care se iscau în îmbulzeala de la
coada după pâine şi să ajungă la lecţiile care începeau la ora 9, studenţii se trezeau
la ora 4-5 dimineaţa. De asemenea, aceştia erau gata să-şi vândă obiectele personale necesare sau să găsească ceva ce ar putea fi vândut pentru a-şi cumpăra pâine
sau alte produse din magazinele comerciale sau de la piaţă. Este simbolic cazul
relatat de profesorul Ion Osadcenco, care găsind câteva potcoave în podul blocului
de studii al Universităţii, le-a vândut la piaţă cu 1000 de ruble şi din banii câştigaţi
a asigurat alimentaţia colegilor din camera de cămin pentru două săptămâni. Alţi
studenţi transcriau conspecte pentru colegii lor din familii înstărite, alţii traduceau
conspectele în română pentru studenţii care nu cunoşteau limba rusă şi primeau în
schimb cartele alimentare pe care le puteau materializa sau, de cele mai dese ori,
bani din care cumpărau produse de la piaţă83.
Studenţii erau determinaţi de circumstanţele oraşului înfometat să-şi dobândească surse de existenţă suplimentare celor oferite de autorităţi. Deşi în memoriile lor, unii dintre ei susţin că „în timpul foametei cartelele au fost o salvare”84, o
realitate care de altfel nu poate fi trecută cu vederea, este greu de crezut că puţinul
alimentar primit pe cartelă şi bursa pe care o primeau doar studenţii cu o reuşită
academică bună, erau suficiente pentru a-şi asigura hrana necesară. Era deosebit de
gravă situaţia studenţilor care veneau din localităţile rurale, care nu puteau conta pe
susţinerea financiară sau cu alimente din partea familiilor lor.
Bursele studenţilor85 erau diferite în funcţie de instituţia de învăţământ şi anul
la care studia studentul şi varia de la 13086 la 220 de ruble87 (Pentru comparaţie salaArhiva de Stat. Filiala Tiraspol. F. 225, inv. 1, d. 35, f. 43-44.
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riul unui lector la Institutul Învăţătoresc de la Tiraspol în anul 1946 era de 1050-1200
de ruble, al unui lector superior de 1650-3750 ruble88). În acelaşi timp un prânz la
cantina studenţească costa 5-6 ruble89, preţul comercial al unui kilogram de pâine
era de 9 ruble, iar o pâine la piaţă costa în anul 1946 de la 100 la 200 de ruble90. Pe
lângă produsele alimentare, studenţii mai aveau nevoie şi de alte produse şi mărfuri,
care implicau în mod direct banii din bursă. Deşi pot părea nechibzuite sau exagerate
anumite cheltuieli în anul foametei, un student la Universitate făcea o socoteală a
cheltuielilor pe care le făceau studenţii pe lună în anul de studii 1946-1947: „...situaţia
e următoarea: venitul lunar e de 220 ruble. Pentru fumat cheltuim cam câte 100 ruble
pe lună. Restul cheltuielilor: praf de dinţi – 3 ruble pe lună, cremă de ghete – 5 ruble,
apă de colonie – 20 ruble, caiete – 2 ruble, la cinematograf de 4 ori pe lună – 30 ruble,
pentru teatru, odată pe lună, – 10 ruble, tunsoarea – 7 ruble, dansuri, o dată pe lună,
– 3 ruble, la concert, o dată pe lună, – 5 ruble, creioane – 3 ruble, cerneală – 5 ruble.
În total, 93 ruble. Apar şi cheltuieli neprevăzute: se întâmplă să te duci la cinema sau
la teatru cu o fată, se întâmplă să cumperi un pahar de seminţe de floarea-soarelui sau
nişte bomboane… dar cu ce să trăim? Cu ce să ne îmbrăcăm?”91.
Pe lângă faptul că mâncarea pe care o primeau studenţii la cantinele unde erau
arondaţi era puţină, pregătită din produse fără calitate, lipsită de gust şi fără calorii
mai era şi peste puterile de cumpărare a studenţilor, inclusiv a celor care aveau bursă
maximă de 220 de ruble. Fie 5-6 ruble, costul unui prânz la cantina Institutului Învăţătoresc din Bălţi, fie 4 ruble, cât costa la cantina Institutului de Medicină din Chişinău, costul unei mese era prea mare pentru posibilităţile studenţilor şcolilor superioare
moldoveneşti. De multe ori ei renunţau la masa asigurată de la cantina studenţească şi
preferau să-şi pregătească singuri bucatele din produsele alimentare, deşi mai scumpe,
dar de multe ori mai calitative, cumpărate de la piaţă. Studenţii consumau deseori doar
o parte din porţia de pâine primită pe cartelă sau din produsele cumpărate la bufetul
instituţiei la preţuri mai avantajoase, restul îl vindeau92 şi îşi suplimentau resursele
financiare obţinute din bursă. O altă sursă de „venit” pentru studenţii de la Chişinău
era vânzarea mărfurilor industriale, de obicei haine, pe care le primeau contra cartelelor repartizate de comitetele sindicale ale instituţiilor93. Deşi preţurile la piaţă erau
mult mai mari decât cele din magazinele comerciale „o pâine costă 130-140 ruble. Un
kilogram de slănină – 200 ruble”94, studenţii îşi mai diversificau mesele cu produse
alimentare cumpărate de la piaţă: lapte, peşte sărat, legume, fructe şi altele95.
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Alimentaţia insuficientă şi necalitativă a studenţilor, completată de frigul din
căminele studenţeşti (unele camere nu aveau sticlă în geamuri, altele nu se încălzeau zile sau chiar săptămâni întregi), de lipsa condiţiilor elementare de trai şi igiena precară (autorităţile instituţionale se plângeau deseori că studenţii nu fac baie
şi că „întreţin camerele în condiţii antisanitare”96) au avut consecinţe grave asupra
sănătăţii studenţilor. Pe lângă epidemiile de pediculoză şi scabie, foarte frecvente
în perioada postbelică, mai mulţi studenţi s-au îmbolnăvit de distrofie sau de tifos.
Studenţii bolnavi erau, de obicei, izolaţi în izolatoare speciale şi hrăniţi suplimentar
în cantinele studenţeşti sau primeau alimente suplimentare97. Sursele disponibile
cercetării nu semnalează niciun caz de deces din cauza inaniţie printre studenţii
şcolilor superioare moldoveneşti. De asemenea, o parte a studenţilor care au fost
bolnavi, au primit foi de odihnă în casele de odihnă şi sanatorii98.
Informaţiile din izvoarele de arhivă şi memoriile foştilor studenţi în anii foametei, ne permit să concluzionăm că statul sovietic, care s-a angajat să organizeze
şi să finanţeze învăţământul superior în RSS Moldovenească, şi-a asumat, cel puţin
formal, dar din motive bine intenţionate, şi organizarea şi asigurarea condiţiilor
de viaţă şi de trai ale studenţilor din oraşele distruse de război. În anii înfometării
populaţiei RSS Moldoveneşti, regimul a asigurat studenţilor cel puţin o masă pe zi
în cantinele organizate pe lângă instituţiile de învăţământ superior, 600 grame de
pâine repartizată pe cartelele alimentare, precum alte alimente la preţuri comerciale
mult mai avantajoase decât cele de la piaţă. Unii studenţi chiar reuşeau să facă şi
rezerve şi să susţină familiile lor de la sate cu produse alimentare.
Atitudinea atentă a autorităţilor sovietice faţă de această categorie demografic nesemnificativă a populaţiei orăşeneşti, în condiţiile lipsurilor şi greutăţilor
postbelice şi mai ales a penuriei de alimente în anii foametei, se explică prin intenţia sovietică de a controla îndeaproape studenţii – un grup social tradiţional activ
şi uşor „inflamabil”. De asemenea, faptul că autorităţile comuniste nu i-au lăsat pe
cont propriu în condiţiile penuriei totale de produse alimentare în anii 1946-1947
şi că le-a asigurat un minimum alimentar în timp ce în zonele rurale foametea a secerat familii întregi, le-a permis studenţilor (prin „grija” statului) să nu se distragă
de la „formarea” lor profesională şi mai ales ideologică, fapt confirmat direct de
studenţii de atunci în memoriile lor99.
CIRCENSES….
Preocupările pentru îmbunătăţirea traiului studenţilor şi măsurile întreprinse
de autorităţile de stat şi de partid, precum şi a celor ale şcolilor superioare, aveau
intenţii mult mai profunde decât propriu zis crearea condiţiilor de trai şi studiu
pentru studenţii din RSS Moldovenească, fapt recunoscut şi indicat în documentele
AOSPRM, F. 276, inv. 128, d. 4, f. 4.
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oficiale ale şcolii superioare. Tocmai în acest sens, un funcţionar de la Universitate
remarca în toamna anului 1946 faptul că „nu există infrastructură universitară de
dragul infrastructurii” şi că orice pas întreprins în direcţia îmbunătăţirii patrimoniului instituţiilor de învăţământ, trebuie să fie o investiţie în educaţia studenţilor100.
Dar, deciziile, de multe ori nematerializate sau materializate parţial, ale autorităţilor sovietice de a îmbunătăţi modul de viaţă şi de trai al studenţilor şcolilor
superioare în perioada postbelică şi reglementarea, de cele mai deseori formală, a
alimentaţiei studenţilor în perioada foametei din RSS Moldovenească, nu au fost
suficiente pentru a menţine o bună parte a studenţilor în sălile de clasă, pierzând, în
aşa mod controlul asupra formării lor profesionale şi ideologice, dar şi asupra comportamentului lor social. Era vorba mai ales de studenţii „de origine autohtonă/moldovenii”, cărora li se atribuia „o cultură politică de un nivel foarte jos” şi „un nivel
insuficient de instruire şi cultură generală”101, aceste „neajunsuri” fiind determinate
de faptul că „o bună parte a lor s-au aflat timp de trei ani pe teritoriile ocupate de
invadatorii româno-germani”102. Aceste, precum şi alte calităţi determinându-i să
abandoneze masiv studiile şi să deturneze misiunea autorităţilor.
Pe lângă creşterea numărului de studenţi care au abandonat studiile în această perioadă, cadrele didactico-ştiinţifice ale instituţiilor superioare semnalau intensificarea absentării studenţilor şi întârzierile la ore103. În toamna anului 1946, doar
50-60 la sută din studenţii Universităţii de Stat frecventau lecţiile, iar dacă sălile
de clasă nu se încălzeau (au fost cazuri când nu s-a făcut focul două săptămâni în
şir din lipsă de combustibil) lipseau şi mai mulţi104. Şi mai mulţi studenţi absentau la Institutul Pedagogic: la începutul semestrului doi al anului de învăţământ
1945-1946, frecventau orele doar 30% dintre studenţi. Deşi pe parcursul semestrului frecvenţa s-a îmbunătăţit, dar nu a depăşit 70 la sută105. În afara motivelor
tradiţionale, studenţii invocau în această perioadă mai ales motive determinate de
condiţiile materiale de trai şi de sănătate, iar o bună parte a lor s-au angajat la muncă pentru a-şi suplimenta veniturile.
Condiţiile de viaţă şi rata mare a absentării orelor, precum şi alte condiţii
obiective, au influenţat reuşita academică a studenţilor, fapt recunoscut şi de autorităţile de partid106. Astfel „doar 38,5% din studenţii Universităţii învaţă bine şi foarte
bine, iar peste 33% sunt restanţieri şi încă 12% nu s-au prezentat la examenele din
sesiunea de iarnă 1946-1947”107, specifica un funcţionar de la Universitatea din
Chişinău. Reducerea semnificativă a performanţelor academice a fost specifică în
AOSPRM, F. 276, inv. 127, d. 2, 13.
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această perioadă şi pentru studenţii de la medicină, doar că reuşita nesatisfăcătoare
a acestora a fost determinată şi de faptul că studenţii medicinişti au fost implicaţi în
„lupta împotriva distrofiei” în toate spitalele din republică. Faptul participării studenţilor la tratarea bolilor specifice înfometării în 1946-1947 era trecut cu vederea
în informaţiile cu caracter oficial, dar discuţiile din Consiliul Ştiinţific al Institutului „despre amânarea sesiunii din iarna anului 1946-1947” şi abordarea imposibilităţii „evaluării obiective a cunoştinţelor studenţilor în aceste condiţii”108, converg
către concluzia că, inclusiv, implicarea studenţilor de la medicină în tratarea bolilor
provocate de foamete, prin scoaterea lor din procesul de studii, a condus la creşterea numărului de insuccese academice.
Abandonul şi absentarea orelor109 sunt, în general, inerente învăţământului
superior, dar acestea au atins cote alarmante în perioada foametei şi „o asemenea situaţie nu poate fi considerată satisfăcătoare”110, mai ales dacă ţinem cont de
numărul mic de persoane înmatriculate în şcoala superioară moldovenească. De
asemenea, fenomenele respective influenţau indicatorii cantitativi şi calitativi pe
care trebuiau să-i raporteze instituţiile de învăţământ CC al PC(b) al Moldovei, în
aşa mod ele au devenit subiecte de dezbateri la nenumăratele şedinţe ale diferitor
organe de conducere şi de partid ale instituţiilor de învăţământ.
Din procesele verbale ale acestor şedinţe desprindem că autorităţile considerau drept cauză principală a reducerii frecvenţei studenţilor la ore şi a reuşitei lor
academice – „educaţia politico-ideologică insuficientă a studenţilor”111. Educaţia
politico-ideologică a devenit dominanta preocupărilor autorităţilor instituţionale şi
de partid şi laitmotivul care stătea la ordinea de zi a adunărilor de partid, a consiliilor ştiinţifice şi a catedrelor. Rapoartele anuale ale instituţiilor de învăţământ superior pe adresa Ministerului Învăţământului conţineau în mod obligator un compartiment despre activitatea politico-educativă. Adunările organizaţiei de partid puneau
în discuţie cu regularitate acelaşi subiect, iar diferite structuri ale CC al PC(b) al
Moldovei solicitau directorilor şcolilor superioare şi funcţionarilor ministeriali note
informative despre activităţile politico-educative organizate cu indicarea rezultatelor obţinute pe anumite segmente. Toate autorităţile instituţionale, organizaţiile de
partid, comsomolistă şi cea sindicală, şefii de catedre şi fiecare profesor în parte  –
toţi erau obligaţi să se angajeze plenar în educarea ideologică şi politică a studenţilor întregul an şi în fiecare zi, inclusiv în timpul liber al studenţilor.
ANRM, F. 3059, inv. 1, d. 16, ff. 93-95.
Conform Regulamentului de ordine internă în instituţiile de învăţământ superior, aprobat
de Comitetul Unional al Şcolii Superioare la 20 martie 1943, studenţii erau obligaţi să
frecventeze orele teoretice şi practice, iar şeful de grupă să facă însemnări zilnice în registrul de frecvenţa şi să raporteze zilnic decanului numărul de studenţi care au absentat
orele şi cauzele. Studenţii care înregistrau mai multe absenţe erau sancţionaţi pentru
încălcarea disciplinei de muncă cu mustrare, mustrare aspră şi exmatriculare.
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Conform instrucţiunilor organelor de partid, studenţii trebuiau să fie permanent şi continuu implicaţi în activităţi de educaţie ideologică şi politică. În primul
rând, educaţia ideologică şi politică trebuia să fie intrinsecă formării lor profesionale. Indiferent de domeniul lor de studiu – de la cel umanist sau pedagogic şi până la
cel ingineresc, medical sau agricol, indiferent de disciplina academică, profesorul
era obligat să intercaleze teoria şi metodologia comunistă în procesul de predare a
oricărei teme ştiinţifice, iar la examen, pe lângă materia de studiu, profesorul urma
să evalueze şi gradul de educaţie ideologică a studentului. Cadrul didactic era constrâns să discute cu studenţii în timpul orelor „anumite aspecte ale ideologiei marxist-leniniste şi să le arate moduri de aplicare a acesteia într-un domeniu ştiinţific
concret”112. În ierarhia criteriilor de evaluare a cunoştinţelor studenţilor la examen,
pe poziţia a doua, după gradul de cunoaştere a materiei studiate, stătea criteriul
„însuşirea metodologiei marxist-leniniste”113. Şi nu era suficient ca profesorul să
evalueze doar teoria marxism-leninismului, aşa cum li s-a predat şi cum au învăţat-o studenţii din cărţi sau conspecte, profesorul trebuia să formuleze „asemenea
întrebări care să scoată la iveală faţa adevărată a studentului”, adică era important
să identifice dacă studentul „a asimilat metodologia, dacă a înţeles-o sau dacă teoria
lui Marx-Lenin-Stalin este una şi, de exemplu, chirurgia este cu totul altceva, fără
nicio legătură cu prima”114. Acesta era, de fapt, unul dintre obiectivele principale
ale instituţiei de învăţământ superior sovietic, instituţie care pregătea „ingineri ai
sufletelor umane”115.
În afara orelor de curs, seminare şi laboratoare, studenţii erau antrenaţi în
diferite cercuri ştiinţifice, care de obicei se organizau la toate facultăţile, iar în unele
cazuri la toate catedrele de specialitate, precum şi la catedrele de ştiinţe ideologice116. Studenţii erau obligaţi să se înscrie şi să frecventeze cel puţin un cerc ştiinţific
sau/şi un cerc organizat de catedrele ideologice.
De asemenea, o dată în săptămână, tutorii (numiţi curatori) grupelor academice organizau în mod obligator ore de informare politică (политинформация),
care erau incluse în orarul lecţiilor. De cele mai dese ori, în timpul acestor ore,
profesorii aduceau la cunoştinţa studenţilor informaţii despre politica internă şi internaţională curentă, desigur analizate prin prisma politicii şi adevărului sovietic.
În scopul continuării şi eficientizării educaţiei politice şi în afara orelor, instituţiile de învăţământ superior moldoveneşti au creat brigăzi de agitatori
(агитколлектив). Astfel, la Institutul Pedagogic în anul 1946-1947 au fost create
două brigăzi: una care era responsabilizată cu activitatea în cămin, şi cei 17 activişti (comsomolişti şi membri de partid) erau angajaţi să facă educaţie ideologică
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în fiecare cameră de cămin117. Mai mult decât atât, biroul de partid recomanda ca
agitatorii să fie aleşi în aşa mod, încât măcar câte unul dintre ei să locuiască în fie
care cameră de cămin118. A doua brigadă, alcătuită din 20 de agitatori (oameni de
ştiinţă membri de partid, dar şi apartinici), erau responsabili de educarea studenţilor
în grupele academice. Agitatorii din ambele brigăzi erau instruiţi în mod special
de două ori pe lună pentru a organiza o dată în săptămână convorbiri cu studenţii
pe tematici care erau aprobate de biroul de partid al instituţiei. Tematicile se refereau la teme curente de politică internă sau internaţională, cum ar fi „Raportul lui
V. M.  Molotov la sesiunea Adunării Generale a ONU”, „Despre ziua Constituţiei
Staliniste”, „Despre participarea sindicatelor la alegerile în Sovietul Suprem al RSS
Moldovenească” şi altele119, care trebuiau să inoculeze studenţilor superioritatea
statului sovietic şi a regimului comunist.
În afara acestor „activităţi de informare politică”, instituţia de învăţământ şi
organizaţia de partid organiza pentru studenţi lecţii şi conferinţe pe teme politice şi
ştiinţifice (se are în vedere ştiinţa marxist-leninistă) în afara orelor curriculare. Studenţii erau organizaţi să asculte rapoarte care efectiv se citeau în faţa auditoriului,
pe teme cum ar fi „Cu privire la aniversarea a XXVIII-a a Comsomolului leninist”,
„Despre conţinutul ideologic al literaturii în legătură cu hotărârea CC al PC (b) din
toată Uniunea cu privire la revistele „Zvezda” şi „Leningrad”, „Viaţa şi activitatea lui
I.V.  Stalin”, „Ce le-a dat puterea sovietică oamenilor muncii din Moldova?” şi alte
teme care se pretau direct pe direcţia educaţiei ideologice. În anul de studii 19461947 studenţii Institutului Pedagogic din Chişinău fusese „invitaţi” la 18 lecţii şi conferinţe din această categorie de măsuri de educaţie politico-ideologică120 [119].
Pentru a le ocupa tot timpul studenţilor şi a-i îndepărta de la grijile legate
de viaţa cotidiană şi preocupările de a-şi obţine bucata de pâine în anii foametei,
autorităţile organizau nu doar activităţi de educaţie ideologică curriculare. Studenţii
erau antrenaţi într-un şir de activităţi extracurriculare zilnic, în timpul zilelor de
muncă, dar şi în zilele de odihnă. La fiecare facultate funcţionau diferite cercuri
de artişti amatori: la facultatea de geografie a Institutului Pedagogic din Chişinău
funcţionau cercul de dans, cercul dramatic, cercul de interpretare muzicală şi cercul
declamatorilor. În mare parte aceleaşi cercuri funcţionau şi la celelalte facultăţi ale
institutului, la care se mai adaugă corul Facultăţii de Istorie. Caracterul nesigur al
informaţiilor cu privire la numărul de studenţi care participau la activităţile acestor
cercuri ne induce spre concluzia că deşi erau activităţi extracurriculare, studenţii
erau obligaţi în mare parte să se înscrie şi să participe în asemenea activităţi, iar
şefii facultăţilor raportau despre îndeplinirea sarcinilor de ocupare a studenţilor. De
exemplu, la Facultatea de Geografie erau înmatriculaţi până la 100 de studenţi la
toţi anii de studii, iar autorităţile raportau că în cercul de dans erau înscrişi în anul
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de studii 1946-1947 – 120 studenţi; în cercul dramatic – 16 persoane ş.a.m.d.121. Pe
lângă asta, peste 150 din cei 415 studenţi care îşi făceau studiile la Institutul Pedagogic, mai erau înscrişi şi în secţii sportive şi cele ale catedrei militare şi participau
la competiţii sportive între facultăţi, între instituţiile de învăţământ etc.
O altă formă de a menţine studenţii în vizorul autorităţilor erau seratele tematice studenţeşti, organizate o dată pe lună. Fie că erau serate dansante sau serate
artistice ale studenţilor amatori, ele solicitau studenţilor implicare şi efort, care le
lua din timpul pe care l-ar fi putut folosi pentru studii. De asemenea, studenţii mai
făceau vizite colective la teatru, film, lecţii şi conferinţe organizate de Cabinetul
orăşenesc de partid.
Activităţile curriculare şi extracurriculare ale studenţilor erau reflectate în
presa murală, pe care tot colegiile de redacţie studenţeşti le elaborau, de la colectarea informaţiilor şi până la afişarea gazetei de perete. Colegiul de redacţie al
gazetei Institutului Pedagogic, care ieşea, de regulă, o dată sau de mai multe ori pe
lună, era alcătuit din 6 persoane responsabile de ediţie şi 15 corespondenţi activi. În
afara gazetei instituţionale, fiecare facultate avea propriul colectiv redacţional, care
scotea gazeta de perete a facultăţii. Pentru ca aceste mijloace de propagandă murală
să conţină informaţii „corecte”, studenţii din colegiile de redacţie şi corespondenţii
titulari erau instruiţi de către biroul de partid în seminare metodologice speciale122.
Educaţia politico-ideologică a studenţilor se realiza şi prin intermediul obligării studenţilor de a lectura ziarele şi revistele republicane („Komsomoliskaia pravda”, „Tineretul Moldovei”, „Molodeji Moldavii” etc.), accesul cărora era asigurat
prin afişarea lor în vitrinele şi la avizierele de pe coridoarele instituţiei, orarul foarte
lărgit al bibliotecii şi mai ales prin deschiderea sălilor de lectură în cămine. Studenţii erau obligaţi să le citească pentru a se informa asupra subiectelor pe care le
discutau în mod imperativ la orele de informare politică, odată în săptămână.
Studenţii erau implicaţi în activităţi ideologice şi educative şi în timpul vacanţei de vara. Organizaţia de partid a Universităţii, de exemplu, indica comitetului
comsomolist şi celui sindical să discute cu studenţii despre, necesitatea implicării
celor care vor pleca în vacanţa de vară la sate în ajutorarea organelor locale ale
puterii şi „să explice sătenilor esenţa hotărârilor istorice” ale plenarei a XII-a din
februarie 1947 a CC al PC(b) al Moldovei, să convingă sătenii că „doar organele
de partid ale Moldovei poartă vina pentru neajunsurile şi proasta organizare a agriculturii”, deoarece acestea „nu au ţinut cont de faptul că 90% din pământul arabil al
Moldovei se află în mâinile ţăranilor individualişti, care în urma ocupaţiei românogermane şi a celor doi ani de secetă a fost coruptă”123.
În mai multe cazuri, activităţile politico-educative intense şi consecvente
aveau consecinţele preconizate de autorităţi, acestea consemnând anumite succese
în această direcţie, aşa precum faptul că studenţii „nu au săvârşit fapte imorale
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evidente şi nici nu au fost înregistrate expresii ale iresponsabilităţii sau inconştienţei politice”124. Aceste acţiuni, de asemenea, au redus nesemnificativ şi abandonul
academic şi i-au adus pe studenţi în sălile de curs. Dar pentru că nivelul şi suficienţa educaţiei politice şi ideologice nu putea fi măsurată cu exactitate, întotdeauna
existând tineri mai rebeli şi/sau mai critici în expresii sau chiar acţiuni, majoritatea funcţionarilor şcolilor superioare susţineau că activitatea de educaţie politică
a studenţilor nu este încă satisfăcătoare, dar sunt suficiente resurse, inclusiv mulţi
comunişti printre cadrele didactice, care „pot realiza un volum mult mai mare de
activităţi politico-educative”125.
Concluzii
Deşi studenţii instituţiilor de învăţământ superior restabilite/ create în grabă
după reanexarea Basarabiei în 1944, aveau o pondere deloc importantă în demografia RSS Moldoveneşti, alcătuind în perioada postbelică, puţin peste unu la sută din
populaţia urbei şi mai puţin de 0,2 la sută din totalul populaţiei RSS Moldoveneşti,
aceştia au beneficiat de o atenţie sporită din partea puterii sovietice în anii foametei.
Considerăm că preocuparea specială a autorităţilor sovietice faţă de studenţi
a fost determinată de mai mulţi factori. Deşi discutabil pentru primele contingente
de studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior moldoveneşti, activismul şi spiritul tradiţional rebel şi revoluţionar al studenţilor, dacă nu era manipulat, putea crea
pericole de dezordini citadine ce puteau periclita procesul de consolidare a regimului comunist. În această ordine de idei, contradicţiile dintre declaraţiile sovietice de
creare a unei şcoli superioare pentru „populaţia autohtonă – moldovenii” şi realitatea rusească a învăţământului superior din RSS Moldovenească cu expresii ale şovinismului velicorus, puteau fi o sursă de conflict şi opoziţie, precum şi un impediment în calea legitimării regimului comunist în RSS Moldovenească. Un alt factor
important care a definit politica statului sovietic faţă de studenţi în anii foametei era
rolul atribuit celor din urmă în „construcţia societăţii comuniste”. Statul sovietic a
identificat în categoria studenţilor resursa umană principală pentru crearea „omului
sovietic” şi în acest sens, a constrâns instituţiile de învăţământ să mărească continuu contingentele de studenţi. Regimul intenţiona să câştige prin politici concertate
simpatia şi loialitatea studenţilor pentru a le inocula, prin studiile superioare, idealurile comuniste şi a-i exploata ulterior în scopul construirii societăţii sovietice şi a
unei noi identităţi etnice diferită de cea românească în RSS Moldovenească. Astfel
că în anii foametei, regimul va avea grijă să-şi adapteze, în măsura posibilităţilor,
politica faţă de studenţi, în general, şi faţă de studenţii „autohtoni”, în special.
În baza informaţiilor din dosarele de arhivă şi a memoriilor foştilor studenţi
în anii foametei, constatăm că regimul sovietic a fost preocupat îndeaproape de
condiţiile materiale şi de trai ale studenţilor, reglementând alimentaţia lor în anii
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ANRM, F. 1961, inv. 1, d. 55, f. 58.
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foametei prin mai multe hotărâri. Autorităţile de stat şi de partid urmăreau să ţină
sub control procesul de organizare a cantinelor studenţeşti, de aprovizionare a acestora cu produse alimentare şi de asigurare a studenţilor cu produse prin materializarea cartelelor alimentare. Deşi de multe ori aceste hotărâri au rămas fără executare,
alteori ele au fost realizate parţial şi/sau eronat, iar factorul uman a contribuit şi
mai mult ca alimentaţia studenţilor să fie foarte săracă, fără mare varietate, lipsită
de calorii şi insuficientă, studenţilor din toate şcolile superioare moldoveneşti li se
asigura cel puţin o masă pe zi, 600 grame de pâine repartizată pe cartelele alimentare şi alte produse alimentare care erau realizate la preţuri comerciale în magazinele
instituţiilor. De asemenea, studenţii primeau o bursă lunară de 220 de ruble din care
îşi mai puteau procura alimente de la piaţa orăşenească. Chiar şi în cazul în care studenţii nu primeau ajutoare din partea familiilor lor, aceştia recunosc în memoriile
lor că au trecut mai uşor peste înfometarea din 1946-1947 decât locuitorii satelor.
Acest fapt este un argument în plus al caracterului organizat al înfometării populaţiei în anii 1946-1947 în calitate de sovietizare a RSS Moldoveneşti.
Subnutriţia şi mâncarea scumpă şi lipsită de gust din cantinele studenţeşti,
condiţiile de viaţă şi de trai uneori insuportabile din cămine, i-a determinat pe unii
studenţi să abandoneze studiile, iar pe alţii mai rezistenţi să absenteze, deşi frecvenţa la ore era obligatorie, şi să caute surse suplimentare de venituri sau de hrană. Unii
studenţi se angajau la diferite munci pentru care primeau cartele pentru pâine sau
bani, alţii vindeau la piaţă lucrurile personale, alţii căutau obiecte în casele distruse
de război sau le furau şi le schimbau pe alimente sau pe bani etc.
Fenomenul abandonului şi lipsei de la ore periclita misiunea învăţământului superior sovietic şi autorităţile de partid au dispus implicarea totală a studenţilor în activităţi de educaţie politico-ideologică. Toate autorităţile instituţionale,
organizaţiile de partid, comsomoliste şi cele sindicale, şefii de catedre şi fiecare
profesor în parte – toţi erau obligaţi să se angajeze plenar în educarea ideologică
şi politică a studenţilor întregul an şi în fiecare zi, inclusiv în timpul lor liber şi
în vacanţele de vară.
În aşa mod, tactica „pâinii şi circului” a fost exploatată de regimul comunist
din RSS Moldovenească în perioada foametei din 1946-1947, în primul rând, prin
asigurarea unui minim alimentar pe care nu-l aveau locuitorii satelor şi unele categorii de citadini. Iar comparaţia cu aceştia din urmă era în favoarea studenţilor şi îi
făcea să revină fără mari pretenţii în aula universitară, cel puţin pentru a-şi ridica
cartela alimentară. „Circul” era asigurat de multitudinea de activităţi politico-educative zilnice la care erau obligaţi să participe şi care, pe lângă faptul că le ocupa
tot timpul, le inocula ideea superiorităţii regimului comunist. Tactica respectivă a
dat rezultatele presupuse şi aşteptate: studenţii au revenit în sălile de curs, fără să
manifeste „iresponsabilitate sau inconştienţă politică”.
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Hotărârea nr. 1243
30 decembrie 1946 					

Anexă
or. Chişinău

Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a condiţiilor materiale
şi de trai ale studenţilor instituţiilor de învăţământ
superior din RSS Moldovenească

În scopul îmbunătăţirii condiţiilor materiale şi de trai ale studenţilor instituţiilor de învăţământ superior, Sovietul Miniştrilor al RSS Moldoveneşti DECIDE:
1. A obliga Ministerul Comerţului al RSS Moldoveneşti /tov. Achimova/
a. să organizeze câte două mese pe zi pentru studenţi în cantinele instituţiilor de învăţământ superior;
b. să asigure materializarea deplină a fondurilor destinate procurării produselor alimentare, alocate pentru aprovizionarea studenţilor cu cele mai
bune produse alimentare şi să nu admită substituirea produselor;
c. să aprovizioneze cantinele studenţeşti ale instituţiilor de învăţământ superior cu 220,2 tone de cartofi importaţi din RSS Ucraineană şi legume din
rezervele republicii în volum de 106 tone, conform anexei nr.1;
d. să organizeze în toate instituţiile de învăţământ superior vânzarea la preţuri comerciale a ceaiului, cafelei, gustărilor calde şi reci/a pateurilor cu
carne şi crupe şi a tartinelor/;
e. să asigure toate cantinele studenţeşti cu necesarul de veselă până la 15
ianuarie 1947;
f. să instituie şi să organizeze controlul zilnic asupra selectării produselor
alocate, calităţii hranei studenţilor, asortimentului de bucate pregătite şi
stării igienico-sanitară a cantinelor;
2. A obliga Ministerul Industriei Cărnii şi Laptelui al RSS Moldoveneşti /tov.
Sidorov/ să aloce lunar, din fonduri suplimentare celor prevăzute, Ministerului Comerţului al RSS Moldoveneşti, produse pentru cantinele studenţeşti:
10,0 tone de piftie şi 15 tone de oase.
3. A obliga Ministerul industriei alimentare al RSS Moldoveneşti /tov. Ţurcan/
şi Directorul Asociaţia de achiziţie şi comerţ a fructelor şi legumelor /tov.
Sviridenko/ să aloce până la 10 ianuarie 1947 Ministerului Comerţului al
RSS Moldoveneşti 4 tone de fructe uscate pentru cantinele instituţiilor de
învăţământ superior.
4. A obliga Ministerul Construcţiilor Civile /tov. Sauliskii/:
a. să încheie până la 1 aprilie 1947 construcţia celui de-al doilea bloc al
căminului Institutului de Medicină de pe strada Kiev, casa nr.137;
b. să încheie până la 1 iunie 1947 restabilirea clădirii Institutului Agricol de
pe strada Inzov, caza nr.1;
c. să termine lucrările de reparaţie şi restabilire a căminului Institutului de
Medicină de pe strada Puşkin, casa nr. 21.
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5. A obliga Direcţia cooperaţiei în industrie/tov. Melnic/ şi Consiliul cooperaţiei de consum a RSS Moldoveneşti /tov. Bannikov/ să organizeze până la 15
ianuarie 1947 ateliere de deservire socială /cizmării, ateliere de reparaţie a
hainelor şi frizerii/ pe lângă institutele pedagogic, agricol şi cele învăţătoreşti
din oraşele Tiraspol şi Bălţi, pe lângă Universitate şi Institutul de Medicină,
iar directorii instituţiilor de învăţământ superior menţionate să aloce spaţii
adecvate pentru crearea acestor ateliere.
6. A obliga Comitetul Executiv Judeţean Chişinău /tov. Kirilliuk/ să aloce până
la 1 februarie 1947 Universităţii şi Institutului de Medicină loturi de pământ
pentru organizarea gospodăriilor auxiliare.
7. A Obliga Gosplanul Consiliului de Miniştri /tov. Ceremsin/:
a. să îndeplinească până la 15 ianuarie 1947 Hotărârea Consiliului Miniştrilor al RSSM nr. 962 din 3 octombrie 1946 „Cu privire la ajutorarea
institutelor pedagogic şi învăţătoreşti”, inclusiv alocarea materialelor şi
utilajelor;
b. să aloce institutelor pedagogic şi învăţătoreşti în prima jumătate a anului
1947 materiale şi utilaje conform anexelor nr.2 şi 3.
8. A obliga directorii institutelor de învăţământ superior:
a. să repare cantinele, bucătăriile şi spaţiile auxiliare până la 15 ianuarie
1947 şi să asigure cantinele cu mijloace de transport pentru aprovizionarea cu produse alimentare;
b. să utilizeze în mod exclusiv toate produsele provenite din gospodăriile
auxiliare pentru alimentarea studenţilor;
c. să creeze condiţii normale de trai în cămine pentru studenţii angajaţi la
muncă, să asigure păstrarea curăţeniei şi să solicite tuturor studenţilor
respectarea regulilor de ordine internă.
Preşedintele Consiliului Miniştrilor
al RSS Moldoveneşti 				

G. Kvasov

Şeful adjunct al Direcţiei Organizare
a Consiliului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti

P. Lebedev
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Anexa 1
a Hotărârii Consiliului Miniştrilor RSSM
nr. 1243 din 30 decembrie 1946
Calculul
necesităţii de cartofi, legume şi fructe uscate pentru alimentaţia studenţilor
instituţiilor de învăţământ superior al RSS Moldoveneşti
pentru sezonul 1946-1947

Necesitatea
pentru o lună
în tone

Necesitatea
pentru 7 luni
în tone

Norma pentru
1 persoană pe
lună în kg.

Necesitatea
pentru o lună
în tone

Necesitatea
pentru 5 luni
în tone

Legume

Norma pentru
1 persoană pe
lună în kg.

Cartofi

1.

Institutul Agricol
din Chişinău

9

4,5

31,5

6

3,0

15,0

2.

Institutul Pedagogic
din Chişinău

,,

4,5

31,5

,,

3,0

15,0

3.

Universitatea de
Stat din Chişinău

,,

3,6

25,2

,,

2,4

12,0

4.

Conservatorul de
Stat

,,

1,6

10,2

,,

1,0

-

,,

6,6

46,2

,,

4,5

23,0

,,

20,8

144,6

,,

13,9

76,0

Institutul
6. Învăţătoresc
din Bălţi

,,

5,4

37,8

,,

3,6

18,0

Institutul
7. Învăţătoresc
din Tiraspol

,,

5,4

37,8

,,

3,6

18,0

31,6

220,2

21,1

112

Instituţia

Institutul de
5. Medicină
din Chişinău
TOTAL pentru or.
Chişinău

TOTAL
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Asociaţia pentru
achiziţia, prelucrarea şi
comercializarea fructelor şi
legumelor
Торгзаготплодотрест

Uniunea Cooperaţiei de
Consum din Moldova
Молдавпотребсоюз

Asociaţia de prelucrare a
legumelor şi fructelor
Промплодоовощтрест

Asociaţia producătorilor de
conserve
Консервтрест

Planul
de livrare a legumelor proaspete şi conservate către cantinele
instituţiilor de învăţământ superior din RSS Moldovenească
(în tone)

Total

Chişinău, Asociaţia
cantinelor

27

-

15

-

42

Secţia de aprovizionare
a lucrătorilor
2.
Institutului de
Medicină*

8

15

-

-

23

3.

Asociaţia de Comerţ
Bălţi

-

18

-

-

18

4.

Asociaţia de Comerţ
Tiraspol

-

-

-

18

18

5

-

-

-

5

40

33

15

18

106

Destinatarul

1.

5. Conservatorul de Stat
TOTAL

Sursa: ANRM, F. 2848, inv. 22, d. 33, ff. 198-201. Постановления Совета Министров
Молдавской ССР (декабрь 1946).
* Secţiile de aprovizionare a lucrătorilor (în limba rusă – Отдел рабочего снабжения
(ОРС)) erau organizaţii create în baza hotărârii Sovietului Comisarilor Poporului al URSS
din 6 iulie 1942 pentru organizarea aprovizionării muncitorilor şi funcţionarilor întreprinderilor şi instituţiilor în condiţiile lipsei unei reţele de comerţ dezvoltare în timpul războiu
lui. Au fost desfiinţate la 26 noiembrie 1948.
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Leonid BULMAGA*

CONSIDERAŢII PRIVIND PROCESUL DE
TRANSFERARE A GOSPODĂRIILOR INDIVIDUALE
ŢĂRĂNEŞTI ÎN RAIOANELE DIN DREAPTA NISTRULUI
PE PRINCIPIILE COLECTIVISMULUI (ANII 1946-1950)
Abstract
This study reflects the process of transformation of the agricultural production, on the
basis of collectivism, in the regions of the SSR of Moldova on the right side of the Dniester. Was brought forward the evidence of objective circumstances that led to this transformation. As well as its positive economic and social effect on the Moldovan village.
The study also covers the generally repressive policies of the Soviet State towards the
deprived peasants in Moldova. Including the acts of deportation and its consequences
on the future fate of the Soviet Power in the region.
Keywords: Soviet State, Party organizations, State organizations, individual peasant
households, collectivization, deprived peasants, deportations.

P

rintre fenomenele social-economice care au marcat cel mai profund destinul populaţiei interfluviului pruto-nistrean la mijlocul secolului al XX-lea,
se numără şi colectivizarea gospodăriilor individuale ţărăneşti. Fenomenul în cauză
nu numai a schimbat din temelie condiţiile de existenţă, modul de viaţă a milioane de
ţărani, ci a constituit o adevărată cotitură în evoluţia întregii societăţi moldoveneşti.
Iată de ce interesul istoricilor faţă de el a fost şi rămâne în continuare unul constant.
Despre colectivizare, după cum s-a menţionat în literatura de specialitate, s-a
scris mult şi în baza unui bogat material factologic1. Şi nu doar din motivul că la
această temă existau multe documente accesibile2, metodici de cerectare elaborate,
de regulă, în centrele ştiinţifice de atunci ale Uniunii Sovietice – Moscova, Leningrad
etc., ci şi din considerente mult mai practice. Subiectul respectiv se încadra foarte reuşit în contextul acelor fenomene social-economice, politice şi culturale, care creau o
imagine pozitivă procesului de edificare a socialismului în RSSM. Prea evidente erau
* Leonid Bulmaga – doctor în istorie, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: leonidbulmaga@mail.ru
Sîtnic M. C., Kolektivizaţia sel’skogo hoziaistva i formirovanie kolhoznogo krestianstva v
Moldavii, Chişinău, Ştiinţa, 1976, pp. 5-20.
2
Ţaranov V.  I., K razvitiiu sel’skogo hoziaistva Moldavii na rubeje 40-50 godov, în „Revista
de Istorie a Moldovei”, 1995, nr. 3-4, p. 76.
1
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amploarea şi consecinţele colectivizării în plan economic şi social pentru a fi trecute
cu vederea, a nu fi identificate şi demonstrate în toată plenitudinea lor.
Problema-cheie, cea mai controversată, susţinută cu îndârjire de unii istorici
şi atacată cu vehemenţă de alţii, ţine de necesitatea înfăptuirii colectivizării, de
oportunitatea ei politică, economică şi socială.
Referindu-se la acest aspect al colectivizării, istoricul Mihail Sâtnic menţiona
că, în plan general, necesitatea colectivizării gospodăriilor ţărăneşti individuale rezultă din însăşi logica construirii socialismului, care în procesul său de afirmare, impune
transformări radicale în toate domeniile vieţii sociale, inclusiv în cele din mediul
rural, – evident, cuprinzând în sfera sa de acţiune şi sfera producţiei agricole3.
Necesitatea colectivizării, transferării producţiei agricole pe principiile gospodăririi în comun se desprinde uşor din analiza situaţiei reale în care s-a pomenit
satul molodvenesc, locuitorii lui – ţaranii moldoveni în perioada imediată războiului mondial. Primul indice care scoate în evidenţă acest lucru este cel ce ţine de asigurarea gospodăriilor ţărăneşti individuale cu terenuri agricole (Vezi tabelul 1). Ce
scoate în evidenţă tabelul respectiv? Existenţa unui număr impunător de gospodării
ţărăneşti care aveau în posesie loturi de pămînt vădit insuficiente, pentru efectuarea
unor activităţi de producţie cât de cât eficiente.
Tabelul 1 4

Informaţia Ministerului agriculturii privind repartizarea gospodăriilor ţărăneşti
după mărimea loturilor de pământ avute în posesie până la şi după
Hotărârea Consiliului comisarilor Poporului şi a biroului CC al PC (b) din
Moldova din 8 ianuarie 1945 (la data de 25 iunie 1946)
Nr.

Pe grupuri în
dependenţă de
mărimea loturilor

Nr. gospo- Nr gospodădăriilor pînă riilor după
la hotărîre
hotărîre

1 Fără pămînt în %
17399/3,5%
716/0,14%
2 Pînă la 2 ha în %
117283/24,5% 87637/18,0%
3 De la 2 la 3 ha
95073/19,6% 105293/21,1%
4 De la 3 la 4 ha în %
81172/16,6% 95714/19,6%
5 De la 4 la 5 ha în %
71448/14,6% 85192/17,5%
6 De la 5 la 7 ha
55473/11,3% 64163/ 13,1%
7 De la 7 la 10 ha în %
34086/6,9%
38944/7,9%
8 De la 10 la 15 ha în % 10135/2,1%
7646/1,5%
9 De la 15 la 20 ha în % 2572/0,67%
2599/0,5%
10 De la 20 în sus
1303/ 0,23%
–
În total
486.137
487933

3
4

În posesia terenurilor agricole, ha,
pînă la 8 ianuarie
1945

În posesia
terenurilor
agricole, ha,
după

–
175748/9,1%
244339/12,7%
294779/15,3%
335993/17,4%
346636/18,9ha
303032/15,7%
138238/7,1%
49086/2,5%
37257/ 1.3
1.924.496

–
146060/ 6,9%
282363/13,6%
352677/16,9%
408743/19,5%
399452/19,0%
344445/16,4%
102006/4,8%
47825/2,3%
–
2.095.790

Sîtnic M. C., op. cit., p. 197.
Kolektivizaţia krestianskih hoziastv v pravoberejnîh raionah Moldavskoi SSR. Sbornik
dokumentov, Chişinău, Cartea Moldovenească, 1969, p. 111.
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Într-adevăr, ce activităţi de producţie puteau desfăşura gospodăriile ţărăneşti,
având în posesie doar 2 sau 3 hectare de teren agricol? În condiţiile concrete de
atunci, cu astfel de loturi de pământ, luând în calcul lipsa cvazitotală a uneltelor
de muncă, a animalelor de tracţiune, proprietarul gospodăriei ţărăneşti individuale
te-ai mira de-ar fi fost în stare să-şi întreţină existenţa, ba şi să asigure o oarece
producţie lărgită, să obţină careva surplusuri de produse pentru a-şi crea anumite
premise de ascendenţă în plan economic şi social pe viitor. Numărul acestor gospodării se ridica la circa 200 de mii. Practic, 4 gospodării din 10 dispuneau la acea
vreme de anume astfel de loturi de pămînt.
Însă cu ce era mai bună situaţia acelor ţărani care aveau în posesie 4 sau
chiar 5 hectare de teren agricol? Aproape cu nimic. Potenţialul lor de producţie,
la fel, nu depăşea nivelul unei simple gospodării naturale. Ponderea unor astfel
de gospodării era destul de mare. Numărul gospodăriilor ţărăneşti care aveau în
posesie de la 3 până la 5 hectare de teren agricol era de circa 181 mii, ceea ce
constituia în numărul total al gospodăriilor ţărăneşti individuale în raioanele din
dreapta Nistrului 37,1%. Împreună cu cele care aveau în posesie până la 2 şi de la
2 până la 3 hectare de teren agricol, ele constituiau peste 76% din numărul total
al gospodăriilor ţărăneşti individuale. Care ar fi fost soarta gospodăriilor respective pe viitor, luând în calcul faptul că republica nu dispunea de terenuri agricole
suplimentare, iar numărul gospodăriilor ţărăneşti se afla mereu în creştere? Procesele ar fi decurs ca şi în perioada interbelică, ar fi continuat polarizarea satului
moldovenesc după nivelul de bunăstare. La un pol s-ar fi ivit un număr restrâns
de ţărani înstăriţi, probabil chiar bogaţi, iar la celălalt, un număr din ce în ce mai
mare de ţărani săraci, care abia ar fi reuşit să-şi asigure existenţa. Deci, deja,
prin prisma acestui criteriu de asigurare a gospodăriilor ţărăneşti individuale cu
terenuri agricole, se vede clar că pentru depăşirea situaţiei, era nevoie de găsit
alte soluţii, o altă paradigmă de dezvoltare. Şi lucrul acesta devine şi mai evdient
atunci când analizăm starea gospodăriilor ţărăneşti individuale prin prisma asigurării lor cu unelte de muncă şi animale de tracţiune.
Conform datelor organelor de statistică din republică, în toamna anului 1948,
la o sută de gospodării individuale ţărăneşti reveneau 30 de pluguri, 23 de boroane,
20 de căruţe şi 0,6 semănători5. Dacă facem o comparaţie cu anul 1944, vedem că
situaţia la acest capitol nu s-a schimbat practic cu nimic. În anul 1944, conform
datelor statistice ale aceloraşi organe, la o sută de gospodării individuale ţărăneşti
reveneau 32 de pluguri6. E lesne de explicat lipsa oricărui progres în înzestrarea
tehnică a gospodăriilor ţărăneşti, ţinând cont de cataclismul prin care au trecut ele
în cei doi ani de secetă şi de foamete. Şi totuşi, trecuseră deja patru ani de la începutul vieţii paşnice pe acest teritoriu, să nu fi fost posibilă nici o schimbare, oricât
de mică, în această privinţă? După cum vedem, nu. Şi faptul acesta vorbeşte foarte
explicit despre potenţialul real de dezvoltare al acestor gospodării.
5
6

Ibidem, p. 241.
Ibidem.
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La fel de dramatică era situaţia şi în privinţa asigurării gospodăriilor individuale ţărăneşti cu animale de muncă. Pentru a exemplifica, putem analiza care era
situaţia la acest capitol în judeţul Bălţi.
Tabelul 2 7

Numărul gospodăriilor individuale ţărăneşti
din judeţul Bălţi care nu dispuneau de animale de tracţiune
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raionul
Bălţi
Bolotino
Brătuşeni
Briceni
Glodeni
Edineţ
Chişcăreni

În cifre absolute În %

7551
5611
7098
6144
6563
5976
6428

70,8
60,1
62,4
63,4
60,0
66,0
86,0

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Raionul
Corneşti
Lipcani
Rîşcani
Sculeni
Sîngerei
Ungheni
Făleşti

În cifre absolute În %

2197
7915
7148
2347
7196
3411
4165

87,0
63,0
58,0
41,0
61,0
58,0
56,0

În ansamblu, pe judeţ, numărul gospodăriilor individuale ţărăneşti care în primăvara anului 1945 nu dispuneau de nici un animal de tracţiune se ridica la circa 78 de
mii sau 50% din numărul lor total. Situaţia era diferită în diferite raioane. Erau raioane,
de exemplu, ca Corneşti, Chişcăreni, Bălţi, în care numărul celor care n-aveau animale
de muncă se ridica la 67-86 %. Erau şi raioane (Sculeni) în care acest indice constituia
doar 41 la sută. Însă, apreciată în ansamblu, pe judeţ situaţia la acest capitol era pur şi
simplu catastrofală. Posibilitatea de depăşire a ei cu forţele proprii, în cadrul aceluiaşi
sistem de gospodărire, mai ales într-un termen scurt de timp, era practic imposibilă.
Dar să analizăm situaţia într-un cadru mai larg. Să vedem cum se prezenta ea
şi în celelalte judeţe ale republicii.
Tabelul 3 8

Numărul de gospodării individuale ţărăneşti
care nu aveau în posesie animal de tracţiune (1 iulie 1946)
Denumirea judeţului

1. Soroca
2. Bălţi
3. Orhei
4. Chişinău
5. Bender
6. Cahul
În total

7
8

A.N.R.M., F. 3013, inv. 24, d. 53, f. 52.
A.N.R.M., F. 3013, inv. 5, d. 173, f. 148.
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Numărul gospodăriilor

În %

60733
77865
48461
57416
38171
18668
301294

69,1
63,9
74,1
64,0
65,3
46,6
65,0

Practic, 7 din 10 gospodării individuale ţărăneşti la acea vreme nu aveau în
posesie nici un animal de muncă. Deci, nu aveau cu ce prelucra pământul. Deosebit
de grea era situaţia la acest capitol în judeţele Orhei, Soroca, Bender, Chişinău.
Dacă ţinem cont de faptul că majoritatea acestor gospodării nu dispuneau nici de
tehnica agricolă cea mai elementară, putem lesne să ne imaginăm perspectivele lor
reale de dezvoltare pe viitor. Dacă e să admitem, ca o posibilă variantă îndreptăţită
de către autorii studiilor ce pun sub îndoială necesitatea înfăptuirii colectivizării,
înstrăinarea organelor de putere de problemele reale ale ţaranilor moldoveni, dacă
ele, aceste organe, s-ar fi limitat doar la colectarea impozitelor şi ar fi lăsat ca lucrurile în această ramură de-o importanţă strategică să evolueze de la sine, satul moldovenesc ar fi continuat să lâncezească în mizerie şi sărăcie ca şi în anii precedenţi,
în perioada interbelică.
Într-o atare circumstanţă perspectivele erau doar două, cel puţin, pentru marea majoritate a locuitorilor de la sate: ori existenţa la hotarul supravieţuirii fizice,
ori emigrarea în masă, părăsirea meleagului natal în căutarea unor condiţii de existenţă cât de cât suportabile, ca în anii 1930, când mii de ţărani moldoveni au părăsit
ţara în speranţa de a supravieţui.
Când vorbim despre necesitatea colectivizării şi analizăm, ipotetic, existenţa
alternativelor acestui proces, – bineînţeles, în condiţiile concrete din acea perioadă, –
foarte sugestivă se prezintă informaţia Ministerului agriculturii al RSS Moldoveneşti
privind modalităţile de gestionare în sectorul agricol individual. În materialul respectiv se recunoaşte deschis că situaţia concretă din acest sector economic – înzestrarea lui tehnică sub orice nivel, asigurarea absolut insuficientă cu animale de muncă,
procedeele agrotehnice de prelucrare a solului, de efectuare a altor lucrări agricole
curente etc., – ridică mari probleme în faţa organelor de stat în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor de plan la colectarea produselor agricole, asigurarea populaţiei cu
produse alimentare. Situaţia era de aşa natură, încât statul se vedea nevoit să intervină
în modul cel mai urgent, pentru a ameliora starea lucrurilor în această ramură şi a-i
asigura o eficienţă palpabilă, reieşind, bineînţeles, din posibilităţile lui economice
reale la acea vreme, în condiţiile grele de după război, de totală ruină şi devastare.
Statul acorda credite ţăranilor nevoiaşi pentru procurarea animalelor de muncă şi a tehnicii agricole, înfăptuia diferite măsuri organizatorice, menite să conducă
la folosirea cât mai raţională a resurselor de muncă existente. Pe parcursul anilor 1945-1948, pentru procurarea animalelor productive şi de muncă, construcţia
obiectelor de producţie etc., statul a acordat gospodăriilor individuale ţărăneşti credite în valoare de 24 milioane ruble9. Familiilor nevoiaşe, familiilor ostaşilor căzuţi
pe front, a invalizilor de război, statul le-a acordat ajutor în efectuarea lucrărilor
agricole prin intermediul SMT-urilor şi punctelor de închiriere a tehnicii etc.10.
Cu toate acestea, situaţia reală din sectorul agricol individual, practic, bătea
pasul pe loc. Productivitatea muncii, roada medie la hectar în marea majoritate a
9

A.N.R.M., F. 3013, inv. 5, d. 247, f. 36.
Ibidem.

10
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gospodăriilor individuale ţărăneşti rămânea sub nivelul celor înregistrate în gospodăriile colective. Chiar şi gospodăriile colective recent create, adică pe parcursul anilor
1946-1947, înregistrau indici de producţie evident peste nivelul gospodăriilor ţărăneşti individuale. De exemplu, deja în anul 1947, roada medie la hectar a culturilor
cerealiere în gospodăriile colective ale raionului Cahul depăşea cu 25,7% pe cea înregistrată în gospodăriile individuale ţărăneşti, în cele din raionul Congaz cu 43,4, Baimaclia – cu 47,8, Taraclia – cu 63,6 şi în cele din raionul Ceadîr-Lunga – cu 65,5%11.
În anul 1948, roada medie la hectar a cerealelor în colhozuri a fost de 1,52  ori mai mare decît în gospodăriile ţărăneşti individuale, în colhozurile fruntaşe
– de 2,5-3 ori12.
Pentru a scoate în evidenţă factorii care au stat cu adevărat la originea colectivizării, pe lângă analiza asigurării gospodăriilor individuale ţărăneşti cu pământ,
unelte de muncă şi vite de tracţiune, e necesar de urmărit cum au evoluat lucrurile în
această privinţă la început, în anii 1946-1947, când organele de partid şi cele gospodăreşti, în virtutea situaţiei extrem de dificile ce s-a creat în sectorul agrar, nu numai
că nu exercitau careva presiuni în vederea lansării acestui proces, ci nu ştiau cum
să iasă din încurcătură, pe de o parte, fiind siliţi să asigure realizarea planurilor de
predare a pâinii către stat, iar, pe de alta, cum să facă faţă foametei ce bântuia în ţară.
Primele colhozuri noi în raioanele din dreapta Nistrului au fost create în
toamna anului 1946. Latura caracteristică a acestor gospodării o constituia componenţa socială a celor „întovărăşiţi” – ţărani săraci, activişti, care erau din aceeaşi
categorie socială. Iniţiatorii creării colhozului în numele lui Stalin din satul Chirilovca, raionul Taraclia, au fost câteva gospodării ţărăneşti nevoiaşe, în frunte cu
Efim Cernogor, Maria Grecu, Vasile Filiboicenco, Constantin Gherleţchi şi Damian
Ivanenco13. Colhozul în numele lui Stalin din satul Tiraspol, raionul Ciadâr-Lunga
a fost creat la iniţiativa lui Pavel Armangi, proaspăt demobilizat din rândurile
Armatei Roşii, susţinut de alţi 58 ţărani nevoiaşi14.
În vara anului 1947, componenţa socială a colhozurilor noi create continua
să rămână aceeaşi, deşi, după unii parametri, gospodăriile individuale ţărăneşti ce
consimţeau să activeze în comun, puteau fi calificate ca fiind mijlocaşe. În plus, vorbind desre specificul procesului de colectivizare în această perioadă, în baza acelor
materiale informative pe care organizaţiile de partid raionale le puneau la dispoziţia
Comitetului Central al PC (b) din Moldova, putem constata o anumită înviorare a lui.
În nota informativă a comitetului raional de partid Vulcăneşti, din 20 iulie 1947, se
menţiona că din cele 15 soviete săteşti care existau în raion, în şase din ele au fost deja
create grupuri de iniţiativă pentru organizarea gospodăriilor colective15.
Sîtnic M. C., op. cit., p. 213.
Otciot ŢK KP (b) Moldavii II siezdu KP (b) Moldavii, Chişinău, 1949, p. 27; „Izvestia”,
1948, 22 avgusta, „Sovetscaia Moldavia”, 1948, 24 avgusta.
13
Kollektivizaţia krestianskih hoziaistv..., pp. 114-115.
14
Ibidem, pp. 133-134.
15
Ibidem, p. 154.
11
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De remarcat că, deşi, – după cum rezultă din respectiva notă, – iniţiativa de
a crea gospodării colective venea „de jos”, decizia în această privinţă, în ultimă instanţă, revenea organelor abilitate raionale. Comitetul raional de partid şi comitetul
raional executiv, se menţiona în această notă, intenţionează să creeze colhozuri în
următoarele sate. Şi mai departe erau indicate satele în care organele date aveau de
gând să înfiinţeze astfel de gospodării.16
E un fapt arhicunoscut că ideea colectivizării venea „de sus”, de la organele
de conducere ale statului. Ea constituia o componentă importantă a planului de
edificare a socialismului, de la bun început. Efectul ei, în fond, pozitiv pentru interesul general al noii societăţi, şi-a găsit confirmarea deja la începutul anilor ’30 ai
secolului trecut. La finele anilor ’40, în condiţiile RSSM, necesitatea ei nu era pusă
la îndoială, însă starea gospodăriilor ţărăneşti individuale, posibilităţile economice
şi financiare ale statului erau de aşa natură, încât realizarea acestei idei, traducerea
ei în practică nu putea fi înfăptuită din start, frontal, într-un cadru larg, atotcuprinzător. Pe lângă faptul că atât statul, cât şi gospodăriile ţărăneşti individuale duceau
lipsă de resursele materiale şi financiare cele mai necesare, existau probleme şi de
ordin pur subiectiv, generate de mentalitatea ţăranilor, de deprinderile lor seculare
de a gospodări în mod individual. De aceea, în pofida dificultăţilor cu care ei, ţăranii
moldoveni, în marea lor majoritate, se confruntau cu condiţiile lor mizerabile de
trai, la limita supravieţuirii fizice, primii paşi spre munca în colectiv îi întreprindeau, de regulă, ţăranii cei mai nevoiaşi, care, practic, nu aveau alte soluţii de a ieşi
din impasul în care s-au pomenit în acea vreme. Să luăm, de exemplu, satul Cişmichioi, raionul Vulcăneşti, în care se numărau peste o mie (1.006) de gospodării
individuale ţărăneşti. Către mijlocul anului 1947, au fost depuse doar 53 de cereri
de a intra în colhoz. În satul Musaid, acelaşi raion, din cele 640 de persoane apte de
muncă, cerere de a intra în colhoz au depus doar 31. În satul Manta, la 411 gospodării, către acel timp se numărau doar 29 de asemenea cereri17.
E greu de stabilit cu exactitate, care era totuşi cauza principală ce-i făcea pe
ţărani să intre în colhoz? Ţăranii din satul Cişmichioi, care au depus cerere de a
intra în colhoz, aveau în posesie 20 de capete de animale de tracţiune, 43 de pluguri, 20 de boroane, 26 de căruţe şi peste 400 ha (412) de teren arabil, adică peste
7 ha pe gospodărie. Cei care s-au reţinut către acel timp să depună astfel de cerere,
aveau la 953 de gospodării 166 capete de animale de muncă, 292 pluguri, 178 de
boroane şi la fel peste 7 ha de teren arabil pe gospodărie. Deci, la capitolul asigurare cu animale de tracţiune şi cu unelte de muncă, situaţia celor care s-au reţinut
la acea vreme de la intrarea în colhoz era mai precară decât la cei care au decis să
muncească în comun18.
La fel se prezintă situaţia şi în satul Musaid. Unui animal de tracţiune în
gospodăriile ţăranilor care la acel moment încă nu se hotărâseră să intre în colhoz,
Ibidem.
Ibidem.
18
Ibidem.
16
17
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îi revenea 40 ha de arătură. În gospodăriile ţăranilor ce depuseseră deja cerere de
asociere în colhoz – 24 ha. Primii aveau în medie un plug la 5 gospodării, cei din
urmă – un plug la patru gospodării19.
Cu toate acestea, analizând datele ce caracterizează potenţialul productiv al
gospodăriilor ţărăneşti care către mijlocul anului 1947 au hotărât să se asocieze în
gospodării agricole colective, se creează impresia, că factorul determinant în această privinţă ţinea de insuficienţa celor mai simple unelte de prelucrare a solului şi, în
mod deosebit, de lipsa animalelor de tracţiune.
În satul Tomai, raionul Ciadâr-Lunga, numărul gospodăriilor ţărăneşti care au
manifestat dorinţa de a organiza o gospodărie colectivă era de 680. Ele aveau în posesie 4.500 ha de teren arabil. Numărul celor apţi de muncă se ridica la 735 de persoane.
Gospodăriile respective dispuneau şi de un anumit număr de unelte agricole – 240
de pluguri, 220 boroane, 2 semănători, 150 de căruţe etc. Cât priveşte animalele de
muncă, ele aveau la dispoziţie doar 58 de cai şi 6 boi20. Puţin peste 30 perechi de
animale de tracţiune şi 4500 ha de teren arabil. Deci, la fiecare pereche de animale de
muncă revenea în medie cca 150 ha de teren arabil. E drept că gospodăriile respective
aveau în posesie şi circa 150 (144) de vaci care, în anumite condiţii, puteau fi folosite
la înfăptuirea unor lucrări agricole. Cu toate acestea, e de la sine înţeles că doar prin
eforturi comune, bine chibzuite, folosind raţional mijloacele tehnice şi, mai cu seamă,
forţa de tracţiune, gospodăriile respective puteau oricum să pună un început al depăşirii situaţiei critice în care ei s-au pomenit la acel mijloc de secol.
În satul Haidâra, acelaşi raion, dorinţa de a munci în colectiv au manifestat-o
cca 550 de gospodării ţărăneşti individuale. Ele aveau în posesie 2.500 ha de teren
arabil. Dispuneau de 700 persoane apte de muncă. Aveau în proprietate 732 pluguri,
84 boroane, 45 căruţe şi doar 42 cai şi 6 boi21.
În satul Beş-Ghioz, 400 de gospodării ţărăneşti cu 2.400 ha de pământ arabil,
180 de pluguri, 114 boroane, o sămănătoare şi 50 de căruţe, aveau la dispoziţie doar
29 cai şi 22 de boi22.
Nu este o întâmplare faptul că autorul respectivei note, secretarul comitetului de partid Ciadâr-Lunga, Potapov, cerea cu insistenţă urgentarea procesului de
înzestrare tehnică a SMT-urilor existente în raion, lărgirea serviciilor de creditare
a gospodăriilor agricole colective, în vedrea procurării animalelor de tracţiune23.
Lărgirea procesului de colectivizare era privită în raport direct cu lărgirea bazei
tehnico-materiale atât a întreprinderilor de stat, cum erau SMT-urile, cât şi a celor
agricole-individuale ţărăneşti sau colective. Cu toate acestea, la o apreciere în ansamblu a mişcării colhoznice către mijlocul verii anului 1947, constatăm că mişcarea respectivă abia se înfiripa, numărul gospodăriilor individuale ţărăneşti, cuprinse
Ibidem, p. 155.
Ibidem, p. 157.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
23
Ibidem, p. 158.
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de ea, era infinit de mic. În raionul Căuşeni, de exemplu, către mijlocul lunii august,
cereri de a intra în colhoz au depus doar 323 persoane. În ansamblu pe judeţul Soroca – doar 2.338 de persoane24.
În pofida condiţiilor grele în care s-au pomenit către acel timp, mai ales
la capitolul unelte de muncă, forţă de tracţiune, ţăranii moldoveni în marea lor
majoritate rămâneau încă indecişi, nu se grăbeau să înfiinţeze gospodării agricole
colective. Pe de altă parte, organele puterii nu dispuneau de resursele tehnice şi
financiare necesare pentru a amplifica acest proces. Astfel, pe parcursul a două
luni – iulie-august, – în republică, conform datelor Ministerului Agriculturii al
RSS Moldoveneşti, au fost organizate în total doar 87 de colhozuri, care cuprindeau ceva mai mult de 5 mii de gospodării ţărăneşti şi care aveau în posesie circa
31 mii ha de teren agricol.
Tabelul 4 25

Informaţia Ministerului Agriculturii a RSSM
privind colhozurile organizate în lunile iulie-august 1947
Denumirea
judeţului

1 Soroca
2 Bălţi
3 Orhei
4 Chişinău
5 Bender
6 Cahul
În total

Numărul
colhozurilor
oganizate

Numărul
gospodăriilor

Suprafaţa
terenului
agricol

Cai

Boi

14
26
9
1
16
21
87

1488
1622
605
61
179
1248
5208

7326
–
4526
205
1022
10944
30733

249
380
140
7
17
179
972

6
–
23
14
47
95

Analizând cifrele respective pe fundalul parametrilor reali ai sectorului agricol din republică, la acea vreme, putem constata cu uşurinţă că mişcarea colhoznică
abia-abia se înfiripa. În judeţul Chişinău, în general, a fost organizat doar un singur
colhoz, în care s-au înscris doar 61 de ţărani. Pe parcursul următoarelor patru luni,
– septembrie-decembrie 1947, – în raioanele din dreapta Nistrului au fost organizate deja 274 de gospodării agricole colective. În total pe republică, către 1 ianuarie
1948, funcţionau 361 colhozuri în care erau înscrise cca 47 de mii (46.958) de gospodării ţărăneşti, 10,3% din numărul lor total, şi care aveau la dispoziţie 312 mii ha
de pământ, inclusiv 246,6 mii ha de pământ arabil26.
Pe parcursul anului 1948, în raioanele din dreapta Nistrului au fost organizate 227 de colhozuri. Către 1 aprilie 1949, tot aici au fost organizate încă 337 gospoIbidem, pp. 166, 171.
Ibidem, p. 175.
26
Ibidem, pp. 192-193.
24
25
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dării agricole colective. Deci, pe parcursul unui an au fost înfiinţate 227 colhozuri,
iar pe parcursul doar a trei luni – ianuarie-martie – 337.27
Fenomenul respectiv se lămureşte prin faptul că, din toamna anului 1948, organele superioare de partid din republică încep să plaseze problema construcţiei colhoznice pe unul din primele locuri ale activităţii lor politice şi organizatorice cotidiene.
Am menţionat mai sus, că înfiinţarea gospodăriilor agricole colective în raioanele din dreapta Nistrului în perioada imediată războiului era în mare măsură rodul iniţiativei unor ţărani nevoiaşi, bineînţeles, sprijiniţi întru totul de către organele
de partid şi sovietele locale. Din toamna anului 1948, după cum ne-o demonstrează
analiza documentelor timpului, iniţiativa în această privinţă este în întregime preluată de către organele superioare de partid. Deja hotărârea biroului CC al PC (b) din
Moldova, din 28 septembrie 1948, dovedeşte lucrul acesta cu lux de amănunte. În
primul rând, hotărârea în cauză atrăgea atenţia tuturor organelor de partid, sovietice
şi gospodăreşti, asupra faptului că construcţia colhoznică în republică constituie
una din sarcinile lor cele mai importante28. În al doilea rând, ca o problemă-cheie
pentru moment o constituie consolidarea, sub toate aspectele, a realizărilor în acest
domeniu. Altfel spus, consolidarea gospodăriilor deja create din punct de vedere
organizatoric, asigurarea lor cu cadre calificate (specialişti), înlăturarea oricăror
neajunsuri cauzate de incompetenţă, lipsa de informaţie. Ajustarea tuturor actelor
necesare funcţionării unor astfel de gospodării, respectarea cu stricteţe a statutului
artelului agricol. Perfecţionarea formelor de organizare şi remunerare a muncii29.
Din spiritul şi litera acestei hotărâri se desprinde clar concluzia că, în mediul
organelor superioare de partid şi de stat, erau pe cale de apariţie anumite idei, predispoziţii menite să schimbe din rădăcini starea lucrurilor în domeniul construcţiei
colhoznice. Lucrul acesta se întrevede clar şi din acea apreciere, în totalitate negativă, a activităţii Ministerului agriculturii în acest domeniu şi din sublinierea faptului
că, odată cu amplificarea procesului de colectivizare, are loc „înteţirea luptei de
clasă la ţară”30.
Printre premisele cu un rol decisiv în pregătirea condiţiilor pentru colectivizarea în masă, conform opiniei autorilor lucrării colective „Stanovlenie i razvitie
kolhoznogo stroia v Moldavscoi SSR” (Chişinău, 1971), se numără şi măsurile
înfăptuite de către organele de partid şi de stat în scopul educaţiei politice a maselor
de ţărani truditori, cultivării în rândul lor a unor noi viziuni privind modul de soluţionare a problemelor de ordin economic şi social cu care ei se confruntă31.
Autorii respectivei monografii au perfectă dreptate atunci când afirmă că realitatea sarcinilor de transformare a relaţiilor de producţie agrare în baza principiilor
socialiste necesita mutaţii adecvate în mentalitatea celor implicaţi în acest proces.
Ibidem, pp. 333-334.
Ibidem, p. 247.
29
Ibidem, pp. 248-249.
30
Ibidem, pp. 247, 250.
31
Stanovlenie i razvitie kolhoznogo stroia v Moldavskoi SSR, Chişinău, 1971, p. 133.
27
28
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În  condiţiile restructurării din temelie a societăţii în baza principiilor socialiste, menţionează ei, chestiunea educaţiei politice a maselor, ridicarea conştiinţei lor la nivelul
perceperii sarcinilor primordiale de stat, conştientizării necesităţii înlocuirii vechilor
relaţii de producţie la sat cu cele noi, socialiste, obţine o importanţă hotărâtoare32.
Teoretic, conceptual, s-ar părea că lucrurile aşa şi ar fi trebuit să se desfăşoare. Campaniile de lămurire îi fac pe ţărani să prindă esenţa transformărilor iniţiate,
îi conving de necesitatea efectuării lor, de coincidenţa rezultatelor scontate cu interesul lor individual şi, mai departe, evenimentul se produce de la sine. Activistul
de partid vine cu ideea, ţăranul cu susţinerea, şi colectivizarea câştigă teren. În
realitate, însă, situaţia era de altă natură.
O parte din ţărani, – este adevărat că în număr mic, – într-adevăr s-au lăsat
convinşi de noile idei, le-au acceptat din start şi au convenit să-şi organizeze munca
pe principiile colectivismului. În cele mai dese cazuri, însă, acestea erau din pătura
celor mai nevoiaşi ţărani, care, practic, n-aveau nici unelte, nici animale de muncă,
dispuneau doar de nişte loturi mici de pământ şi, realmente nu aveau de ales. Cea
mai mare parte a ţăranilor, la fel, se afla într-o situaţie materială grea, au îmbrăţişat
ideea colectivizării cu multă precauţie, indecişi, presaţi de circumstanţele timpului.
Deosebit de „receptivi” noilor idei de organizare a vieţii sociale la sat, ţăranii moldoveni au devenit după deportarea unui număr mare de ţărani înstăriţi, aşa-numiţii
„chiaburi”, la începutul lunii iulie 1949.
Tabelul 5 33

Dinamica colectivizării în raioanele
din dreapta Nistrului în anii 1949-1950
Data

1 ianuarie 1949
1 iulie 1949
20 august 1949
1 septembrie 1949
1 octombrie 1949
1 ianuarie 1950
1 ianuarie 1951

Numărul
colhozurilor

Gospodării
cuprinse

%
colectivizării

588
965
1593
1715
1743
1747
1486

91.102
147.156
peste 302 mii
330.489
354.538
368.790
422.858

19,8
32,2
66,0
71,7
77,5
80,7
97,5

Dacă în prima jumătate a anului 1949 în raioanele din dreapta Nistrului au fost
create 377 de colhozuri, care au întrunit peste 56 mii de gospodării ţărăneşti, pe parcursul a doar trei săptămâni, – adică într-un interval de timp de 9 ori mai mic,  – au fost
create 628 gospodării agricole colective. Decizia de a munci în comun au adoptat-o
32
33

Ibidem.
V. Ţaranov, op. cit., p. 78.
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peste o sută cinzeci de mii de gospodării individuale ţărăneşti. Către 1 septembrie
1949, ponderea gospodăriilor ţărăneşti colectivizate constituia peste 70% din numărul lor total. Cu o lună jumătate înainte ea era de doar 32,9%. Odată urnită din loc,
colectivizarea în masă a luat amploare, şi către sfârşitul anului 1949 ea depăşea 80%
din numărul total al gospodăriilor ţărăneşti din ţinut. Peste un an, către 1 ianuarie
1951, numărul gospodăriilor ţărăneşti colectivizate se ridica la 97,5%.
Cât priveşte „situaţia internaţională”, oricât de încordată ar fi fost ea la acea
vreme, nu putea nicidecum servi drept argument pentru strămutarea în regiunile
îndepărtate ale Uniunii Sovietice a unor femei, copii şi bătrani pentru simplul motiv
că făceau parte din familiile unor ţărani înstăriţi, fie ei şi „chiaburi”, cum au fost
calificaţi în documentele de partid. Ce pericol real prezentau pentru Puterea Sovietică dacă, chiar să admitem că ar fi început un război între Occident şi Uniunea
Sovietică? Practic, nul. Singurul argument plauzibil care ar putea fi luat în calcul în
legătură cu acest eveniment, – adică ar putea fi acceptat ca suficient motiv pentru
deportarea acestei părţi sociale din hotarele republicii, – este cel ce ţine de împotrivirea unor reprezentanţi din rândurile ei transformărilor socialiste, iniţiate de către
noua putere în mediul rural. Însă şi acest argument pierde mult din credibilitate,
dacă ţinem cont de câteva circumstanţe ce caracterizau situaţia reală în satele Moldovei la timpul respectiv. Prima, şi cea mai importantă. În istoriografia sovietică,
ca ceva absolut incontestabil şi evident, lupta împotriva „chiaburimii” era privită
drept luptă de clasă. Însă această pătură socială nicidecum nu putea fi considerată
„clasă”, chiar şi conform criteriilor existente la acest capitol în cadrul marxismleninismului. La finele anului 1948, adică în ajunul desfăşurării colectivizării în
masă, această pătură constituia doar 1,6% din numărul total al ţărănimii din Moldova34. Şi nu doar numeric, ci şi economic, şi politic, şi ideologic, pătura respectivă
nu acumula nicidecum criteriile caracteristice unei clase.
Am menţionat aspectul respectiv, – deportarea aşa-numiţilor „chiaburi”, – pentru a demonstra că măsurile de genul dat, în fond, neînsemnate pe scara transformărilor de anvergură, înfăptuite în mediul de viaţă al satului moldovenesc în perioada
sovietică, şi nejustificate din punct de vedere economic şi social, umbreşte într-o
anumită măsură întreg cursul politic, în ansamblu incontestabil pozitiv, al statului
sovietic din această perioadă faţă de ţăranul moldovean. Însă nu se pune nicidecum la
îndoială importanţa istorică a colectivizării ca atare. După cum a demonstrat evoluţia
social-economică a satului moldovenesc pe parcursul anilor ’50-’80 ai secolului trecut, colectivizarea gospodăriilor individuale ţărăneşti s-a dovedit a fi o soluţie reuşită
a problemelor cu care se confrunta satul moldovenesc la finele anilor ’40.
34

Istoria RSSM, vol. II, p. 593.
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Summary
„In the Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR) the collectivization, industrialization and the cultural revolution was forced by soviet authorities. To accelerate the implementation of the soviet system, there was a mass deporting of people declared as „enemies
with class”. Through this mass deporting exercise, the soviet system solved many of their
problems like annihilation of smart people who could oppose to the soviet system, change
the ethnic structure of MSSR by bringing many native Russians into the country, inducing fear in the local society to obtain their unconditional obedience, etc. The deporting
process was applied to all cities and villages of MSSR. In the below article, the deporting
process was analysed based on archived sources and based on witnesses of several deported people from Ghidighici village (today it is a suburb of mun. Chisinau) who survived
and managed to come back. Accurate evidences of deporting system from MSSR would
revive once the archive of Ministry of External Affairs would be decentralized.”
Keywords: deportations, class enemies, seasonal worker, chiabur, political parties,
Gulag, oral history.

O

dată cu instaurarea regimului de tip sovietic în Republica Sovietică
Socialistă Moldovenească (RSSM) s-au produs schimbări radicale în
toate domeniile de activitate: politic (instaurarea republicii, lichidarea pluralismului politic şi pluripartidismului, centralizarea puterii în mâinile unui singur
partid politic, îndoctrinarea maselor), social (introducerea ateismului militant,
a sistemului nivelator de învăţământ), economic (lichidarea proprietăţii private,
organizarea unei economii centralizate, de comandă, colectivizarea şi industrializarea forţată), cultural (realizarea revoluţiei culturale, care trebuia să educe
un om cu o conştiinţă sovietică, îngrădirea drepturilor naţionale etc.). În anii
1940–1941 şi 1944–51 a început procesul de intimidare, întemniţare, deportare a
tuturor celor, ale căror vieţi s-au intersectat cumva cu guvernarea românească şi
nu coincideau cu modelul omului sovietic, un criteriu de bază – docil doctrinei şi
partidului comunist.
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În Basarabia şi Bucovina de Nord, colectivizarea, proces important al noului
regim, decurgea anevoios1. Mai mult, starea de spirit a unui număr impresionant de
basarabeni şi bucovineni era în dezacord cu modelul noului regim. Or, conducerea
de la Kremlin dorea realizarea dezideratului de sovietizare a republicii cât mai grabnic, demarând metode radicale. Una din soluţiile înaintate – înlăturarea elementelor
periculoase prin deportări masive de populaţie din Basarabia şi Bucovina de Nord,
metodă folosită pe larg în cadrul Uniunii, „eficienţa căreia este de necontestat”2.
Se ştie până în 1940, în URSS represaliile se desfăşurau activ. Victime ale Marii
Terori din anii 1937–1938, perioadă de vârf a represaliilor staliniste3, au devenit
şi mii de cetăţeni din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească
(RASSM). După 1940, în noile teritorii anexate teroarea a fost legalizată prin Hotărârea nr. 1201- 471 din 9 iulie 1940 „Cu privire la activitatea tribunalelor militare
pe teritoriul Basarabiei şi nordului Bucovinei”, semnat de preşedintele Consiliului
Comisarilor Poporului al URSS, Veaceslav Molotov.
Între 1940 şi 1951 au fost operate trei valuri de deportări ale cetăţenilor din
Basarabia şi Bucovina de Nord. Acţiuni de strămutare a populaţiei acestor teritorii
au avut loc şi între cele trei valuri. În primul val – iunie 1941 au fost deportate, în
regiunile de nord ale URSS (Tiumen, Irkutsk, Novosibirsk etc.) sau sud-estul Rusiei (Kazahstanul de Nord, Kazahstanul de Sud etc.) cca 3.470 de familii („elemente
antisovietice”) (22.648 de persoane). În 1941, persoana împuternicită cu deportările masive ale populaţiei din Moldova a fost georgianul S.A. Golidze, numit la
7  mai 1941 de biroul politic al CC al PC(b) al URSS. Deja peste o săptămână după
intrarea în funcţie, acesta îl informa pe Stalin că securitatea din Basarabia este în
pericol, iar unica soluţie pentru menţinerea ordinii publice poate fi obţinută prin
deportări masive de populaţie4. La 21 mai 1941, conducătorii direcţiilor NKVD din
Siberia şi Kazahstan au primit telegrame secrete pentru primirea deportaţilor.
Al doilea val, cel mai masiv, s-a desfăşurat în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949,
finalizată la 7 iulie ora 20.00, în conformitate cu Hotărârea secretă nr. 509 din 28
iunie 1949 a Consiliului de Miniştri al RSSM „Cu privire la deportarea din RSSM a
familiilor de chiaburi, a foştilor moşieri şi a marilor comercianţi”. La 30 iunie 1949,
Consiliul de Miniştri al RSSM a adoptat Hotărârea „Cu privire la confiscarea şi realizarea averii deportaţilor”, potrivit căreia bunurile confiscate vor fi utilizate pentru
acoperirea datoriilor la impozite faţă de stat. Operaţia era codificată cu titlul „Iug”
Şişcanu E. Deportările masive şi colectivizarea forţată în RSSM. În: Calvary – Deportati
ons and Destinies. Internaţional Simposium ’s proceedings. Transilvania: University Press
of Braşov, 2010, p.122
2
Calvary – Deportations and Destinies. Internaţional Simposium ’s proceedings. Transil
vania: University Press of Braşov, 2010, p. 97.
3
Taubman W. Hruscevv. Moskva: Molodaia gvardia, 2008, стр. 84, 114, 118, 130.
4
Olaru-Cemârtan V. Deportarea masivă de populaţie din Basarabia, 12-13 iunie 1941. În:
Calvary – Deportations and Destinies. Internaţional Simposium’s proceedings. Transilvania: University Press of Braşov, 2010, p. 97.
1
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(Sud). Problemele legate de arestări şi deportări trebuiau să fie realizate de Ministerul Securităţii de Stat al RSSM, condus de Iosif Mordoveţ5. După o săptămână de
la începutul operaţiei de deportare, se făceau totalizările, prezentându-se raportul
final al Ministerului Securităţii de Stat al RSSM cu privire la rezultatele operaţiei de
deportare. Potrivit raportului au fost deportate 11.293 de familii (35.050 persoane),
dintre care bărbaţi – 9.745, femei – 13.924, copii – 11.3816. Valul III – 1951, ca
urmare a desfăşurării operaţiei „Sever” (Nord), au fost silite să plece pe alte meleaguri 723 de familii (cca 2.600 persoane)7. Cercetătorii sunt de părerea că datele
oficiale privind numărul celor supuşi represiunilor sunt convenţionale, estimările
ridicându-se la câteva sute de mii. Date veridice privind represaliile vor apărarea
doar odată cu desecretizarea arhivei Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
Membrii organelor coercitive locale şi republicane înjghebau în secret lista
proscrişilor, iar la alcătuirea ei şi-au dat concursul şi unii localnici, care, de regulă,
erau elemente declasate ale societăţii sau oportunişti care urmăreau beneficii personale. Pentru regimul sovietic delaţiunea (denunţul) persoanelor incomode devenea
o normă, instigând la ura între conaţionali, iar dezbinarea a demarat procesul de
slăbire a comunităţii etnice româneşti. Pentru condamnarea persoanei se luau în
considerare câteva criterii: starea materială, instruirea şi activitatea, apartenenţa politică, starea de spirit, colaborarea sub orice formă cu administraţia românească. În
liste nimereau bătrâni, femei, copii minori şi chiar persoane bănuite, care „posibil
puteau deveni periculoşi noului regim”.
În anul 1949, procesul deportării s-a extins şi asupra mai multor familii din
satul Ghidighici, astăzi o suburbie a municipiului Chişinău: Costin Dumitru8, Costin Nicolae Ion9, Graur Timofei Constantin, Ionaşcu Gheorghe Ion, Dumbravă Cristofor Vasile10, Postolache Andrei, Postolache Sergiu, Dănilă Nicolae Vasile11 ş.a.
Unii membri ai familiilor nominalizate au ocupat funcţii administrative în s. Ghidighici sau au făcut parte din partide politice – Partidul Naţional Liberal, Partidul
Şişcanu I. Desţărănirea bolşevică în Basarabia. Chişinău: Adrian, 1994, p. 90.
Pasat V. Trudnîe straniţî istorii Moldovî 1940–1950. Moskva: Tera, 1994, str. 485-486.
7
Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist. Chişinău: Ştiinţa, 1999,
vol. I, p. 70-71; Olaru-Cemârtan V. Deportările din Basarabia 1940–1941, 1944–1956.
Chişinău: Pontos, 2013.
8
Costin Dumitru – deportat în 1944. În perioada interbelică a fost perceptor fiscal în s. Ghidighici.
9
Costin Nicolae Ion (n. Ghidighici), membru al Partidului Liberal, fost primar în satul de
baştină, tată a trei copii. A fost deportat în primul val de represalii 1941. În: AMAI al RM,
Fond 19, inv. 1, d. 14722, f. 46. Apud Olaru-Cemîrtan V. Deportarea masivă de populaţie
din Basarabia, 12-13 iunie 1941. În: Calvary – Deportations and Destinies. Internaţional
Simposium ’s proceedings. Transilvania: University Press of Braşov, 2010, p. 102.
10
În 1938 în s. Ghidighici a fost constituit căminul cultural „Regele Carol II-lea” în frunte
cu conducătorul Petre Stratan – învăţător. Dumbravă Hristofor făcea parte din Sfatul Căminului Cultural. În: ANR, FCR – Cămine, d. 2240, f. 8.
11
ANRM, F. 2445, d. 1, inv. 30, f. 4; AMAI a RM, F. 976, d. 976 ( Dănilă N.), f. 5, 28, 76.
5
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Naţional Ţărănist, Partidul Naţional Creştin etc.12, alţii erau din neamuri înstărite,
catalogaţi drept „familii de chiaburi” şi învinuiţi de folosirea muncii năimite13, alţii
fiind profund evlavioşi respectau mai mult valorile creştine decât pe cele marxistleniniste. Împotriva celor ce trebuiau supuşi ostracizării se utiliza deseori o schemă,
care consta în dezbinarea familiei, fiind exilat mai întâi capul familiei în Gulaguri,
finalul căruia era de regulă tragic, iar ulterior – soţiile şi copiii. Surghiuniţii erau
repartizaţi la munci grele, fiind remuneraţi cu salarii derizorii.
Problema deportării va fi analizată prin prisma mărturiilor orale14 expuse de
Maria Bulgaru (născută Costin, fiica lui Dumitru Costin), Tudor Dănilă şi a documentelor de arhivă. Familia Costin a fost supusă represiunilor din mai multe considerente, unul din ele – legăturile de rudenie cu Ion Costin15 şi Nicolae Costin, precum şi activitatea desfăşurată de Dumitru Costin în perioada interbelică. Prin urmare,
regimul muncitorilor şi ţăranilor a avut grijă să supună persecuţiilor pe toţi cei care
au avut legături cu foştii deputaţi ai Sfatului Ţării şi au ocupat anumite funcţii în
perioada interbelică. Familia lui Dumitru Costin era băştinaşă din satul Ghidighici
(în perioada interbelică se afla în jud. Lăpuşna) şi era constituită din părinţii Dumitru Costin (n.  1901) şi Hristina (n. 1901) şi trei fiice Maria (01.12.1926), Liubovi
(1928) şi Alexandra (1936). Era o familie de ţărani înstăriţi, care îşi asigurau existenţa
materială din muncă: culitivarea pământului, creşterea animalelor domestice etc. Proprietatea gospodăriei includea o casă cu grădină de cca 0,80 ha, animale domestice,
ANRM, F. 680, inv. 1, d. 4275, f. 18-19.
În 1935, familia Dănilă avea doi copii biologici (Anton şi Zinovia) şi au mai înfiat un
copil orfan, de nouă ani – Vintilă Mitrofan Constantin (n. 1926). În 1944, Mitrofan a fost
mobilizat pe front în armata sovietică. În momentul mobilizării şi perfectării actelor şi
eliberării livretului militar, s-a numit – Dănilă Mitrofan Nicolaevici. În 09.08.1949, Mitrofan află despre deportarea părinţilor adoptivi şi scrie o petiţie către organele oficiale, în
care indică că familia Dănilă a fost deportată şi deposedată de avere neîntemeiat. În petiţie
el susţine că familia lui este mijlocaş şi că după război proprietatea lor a fost redusă la 5.5
ha de pământ arabil. În calitate de militar al Armatei Sovietice şi decorat cu medalii în
timpul războiului, cere anularea pedepsei părinţilor adoptivi. Împuternicitul în activitate
operativă Derkaci, apoi Kriucikov a solicitat sovietului sătesc precizări, care au eliberat
un certificat din 26.08.1949 în care se stipulează că Mitrofan nu este fiul biologic al lui
Dănilă Nicolae, dar a fost crescut în familia lui Dănilă. Semnatarul certificatului – preşedintele sovietului sătesc – Anton Gonţa. Cererea lui Mitrofan a fost respinsă. În: AMAI a
RM, dosar nr. 976 (Дело о выселении), f. 18, 21, 22.
14
Acumularea informaţiei din perspectiva istoriei orale este una din metodele istorice de
cercetare la care recurg tot mai des tinerii istorici din Republica Moldova. Arhivarea
istoriei orale este imperioasă, deoarece contribuie la reconstruirea adevărului istoric, descoperirea noilor aspecte relevante pentru trecut. În: Prisac L. Deportările din RSSM – în
tre istorie şi memorie individuală. Calvary – Deportations and Destinies. Internaţional
Simposium ’s proceedings. Transilvania: University Press of Braşov, 2010, p. 109.
15
Costin Ion (1887, Ghidighici, jud. Chişinău –1940, Bucureşti) – om politic, avocat, depu
tat în Sfatul Ţării, votant al Unirii din 1918, primar de Chişinău (1933–1937). În: Prezenţe
basarabene în spiritualitatea românească. Dicţionar. Chişinău: Civitas, 2007, p. 94.
12
13
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pământ extravilan (cca 15 desetine16 de pământ) şi vie în spaţiul extravilan. În anii
1930–1940, Dumitru Costin a executat funcţia de perceptor de impozite fiscale, iar
Hristina era casnică. Fetele au făcut câţiva ani de şcoală românească. Maria Bulgaru
(Costin) a reuşit să înveţe trei ani în şcoala românească şi un an în cea sovietică. La
venirea regimului sovietic, Dumitru Costin a fost acuzat de trădare de patrie (art. 54
al Codului Penal) şi condamnat, în 1944, la 15 ani de muncă silnică într-un Gulag din
Norilsk17. El nu a mai apucat să-şi vadă rudele, din cauza condiţiilor grele de detenţie,
decedând în anul 1953, reabilitat abia în anul 1989. Ceilalţi membri ai familiei au fost
supuşi represiunilor în cadrul celui de-al doilea val de deportări, care a demarat în
1949. Dialogând cu Maria Costin (Bulgaru), înţelegem că nici în prezent protagonista
articolului nu a conştientizat cauza exactă a deportării familiei sale.
Pedepsele şi intimidările la care erau supuşi membrii familiilor de gospodari
din anii ’40 i-au făcut şi pe membrii familiei Costin să depună cerere de intrare în
colhoz. Răspunsul la solicitarea respectivă însă nu a mai venit. Mariei Costin i se
răspundea ambiguu, că cererea este în proces de examinare, iar în final – că a fost
pierdută. La data de 06.07.1949, ora 01.00, fără judecată, au intrat în casa Hartinei
Costin câţiva militari înarmaţi şi doi martori din sat: Pavel Graur şi Simion Luca. În
urma pronunţării acuzaţiei de adeziune la românism, trădare de patrie şi apartenenţa la chiaburi, li s-au oferit câteva minute pentru a se pregăti de plecare pentru un
timp nedeterminat. Mama Mariei – Hristina, a reuşit să ia din merinde doar o bucată
de pâine, şi câteva ruble. Potrivit mărturiilor, în acea noapte au mai fost ridicate şi
alte familii: familia lui Costin Nicolae, a lui Graur Gheorghe (5 persoane)18, a lui
Graur Timofei (4 persoane)19, a lui Dumbravă Cristofor20, a lui Ionaşcu Gheorghe
Ion21, a lui Postolache Andrei (4 persoane)22, a lui Postolache Sergiu23. Familiile ridicate au fost duse la gară, staţia Ghidighici, unde timp de trei zile au fost încărcate
mai multe vagoane, sub supravegherea strictă a militarilor înarmaţi. În tren, familiile din Ghidighici s-au întâlnit cu persoane din diferite categorii sociale: medici,
profesori, preoţi ş.a.
Desetină – unitate de măsură agrară rusească, folosită în trecut în Basarabia, egală cu 1,09 ha.
Costin Dumitru – reabilitat în 1990. În: Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalita
rismului comunist. Chişinău: Ştiinţa, 1999, vol. I, p. 70.
18
Familia lui Graur Gh. deportaţi în 1949 în regiunea Tiumen ca familie a unui „colaboraţionist”. Eliberaţi în 1955.
19
Familia lui Graur T. – deportaţi în 1949 în regiunea Tiumen, fiind acuzaţi de apartenenţă
la  chiaburime.
20
Dumbrava Cristofor – condamnat în 1949 la 10 ani de muncă silnică pentru „sustragerea
de la plata impozitelor” (art. 58).
21
Ionaşcu Gheorghe, arestat în 11.07.1945 de organul securităţii RSSM. Dosarul transmis tribunalului militar. Deportat din motive politice, declarat chiabur şi învinuit de ură
faţă de regimul sovietic, colaboraţionism cu guvernarea românească. În: ANRM, Fond –
R-3401 (Ionaşcu Gheorghe), inv. 1, d. 1029.
22
Deportat în 1949 în reg. Tiumen, sub acuzaţia de „colaboraţionist”.
23
Ridicaţi în 1949. Familia respectivă aveau un fiu de doar de 6 luni.
16

17
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Trenul preconizat pentru transportarea vitelor, fără ferestre şi cu aşternut din
paie, a ajuns la locul destinaţiei după două săptămâni. Periodic, trenul se oprea la staţii pentru a fi completat cu alţi „duşmani ai poporului”. În aceste două săptămâni raţia
alimentară zilnică a familiei Costin a constituit un litru de ciorbă şi puţină apă. Staţia
terminus a fost regiunea Tiumen, raionul Novaia Sibiri, satul Paselka. La coborâre din
tren, oamenii au fost aliniaţi milităreşte, li s-a făcut apelul şi li s-au eliberat certificate
privind identitatea. La începutul detenţiei, asemenea apeluri se făceau zilnic, ulterior
mai rar (2-3 ori săptămânal). Familiile au fost domiciliate în aşa-numitele „barăci” –
construcţii improvizate din lemn, cu un etaj. Baraca unde a fost cazată familia Costin
includea 36 de familii: „Noi am primit o cameră mică, la mijlocul camerei se afla
«burjuica», un cuptoraş din fier care servea pentru încălzire şi pregătirea mâncării.
Chiar a doua zi după sosire, deportaţii au fost repartizaţi la munci  – tăiatul copacilor,
aranjarea şi încărcarea lor în tren. Protagonistele comunicării au fost repartizate la încărcatul copacilor în vagoane, o muncă grea, nici pe departe pe măsura unei femei. La
acel moment, Maria avea 23 de ani, Liuba – 21, Alexandra – 13, care, fiind minoră şi
suferind de o boală cardiacă, nu lucra. Temperaturile din regiunea Tiumen erau joase,
iar oamenii erau mobilizaţi la muncă pe temperaturi de până la - 40°C. În Tiumen eroii
povestirii noastre s-au întâlnit cu oameni din diferite republici ale URSS  – Kazahstan,
Letonia, Ucraina, din diferite categorii sociale, mulţi din ei cu studii superioare. Fiecare naţionalitate avea sectorul său de lucru. Deşi condiţiile de lucru erau grele,
remunerarea lunară a Mariei constituia cca 6–15 ruble. Pentru comparaţie – 1  căldare
de cartofi costa 3 ruble, dar mai trebuiau procurate haine, încălţăminte etc. Abia după
câţiva ani de muncă silnică salariul a fost majorat nesemnificativ.
O trăsătură deosebită a procesului de deportare – era privarea omului de a se
afla în acelaşi loc mai mult timp. În cei şapte ani familiei Costin i-a fost schimbat
locul dislocării în mai multe sectoare ale regiunii Tiumen, printre care sectorul
Belaia Recika, localit. Nijni Ukrop (raionul Iurghinsk), Iurga Lesnaia etc. În ultima
localitate au avut parte de condiţii ceva mai bune, fiind cazaţi într-o casă cu patru
odăi, unde au locuit patru familii. Astfel condiţiile de trai erau foarte complicate,
lipsa medicamentelor şi a lucrurilor de prima necesitate determinau o mortalitate
înaltă. Oamenii decedaţi erau consideraţi drept cheltuieli de producţie. Dar şi în
aceste condiţii vitrege, oamenii se străduiau să-şi păstreze demnitatea, munceau
cu dăruire, astfel că mulţi basarabeni s-au învrednicit de insigne şi medalii pentru
muncă. În zilele de duminică îşi diversificau viaţa, organizând dansuri, acompaniate de armonică. După patru ani de exil, familia Costin a reuşit să-şi cumpere o vacă
şi câteva găini, pe care le luau cu ei atunci când erau strămutaţi.
Moartea lui Iosif Stalin, „tătuca popoarelor”, la 5 martie 1953, a determinat o
revizuire a regimului. Noua putere sovietică, reprezentată de Malenkov, Hruşciov,
Kaganovici a început să pună în discuţie personalitatea lui Stalin, rolul acestuia în
istoria URSS, rostul deportărilor. În 1956, la congresul XX al PCUS, prin renumitul
„Raport secret”, prezentat de Nikita Hruşciov, a fost condamnat cultul personalităţii lui Stalin. Evenimentul a influenţat şi primele eliberări din Gulaguri. Este de
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menţionat că iniţial beneficiau de eliberări oamenii acuzaţi pentru încălcări mici, iar
mai târziu şi unii deţinuţi politici. Tot din 1953, deportaţilor au început să le acorde
concedii. Şi în acest caz, trebuie de menţionat că în concediu mergeau puţini, deoarece drumul spre casă era foarte lung şi costisitor. Drumul tur-retur în RSSM dura
cca o lună, ceea ce era mai mult decât zilele destinate concediului. În anul 1955,
Liuba Costin (sora Mariei), fiind ajutată de celelalte surori, totuşi a plecat în concediu. În drum spre casă, auzind de eliberarea treptată a deportaţilor, a hotărât să nu
se mai întoarcă în Tiumen. Ajungând în satul natal a găsit casa ocupată de găzdaşi,
aşa-numiţii „specialişti” angajaţi în satul Ghidighici, iar o bună parte din pământul
din preajma casei parcelat şi cedat altor familii.
Cu începerea anului 1956, Maria Costin şi ceilalţi membri ai familiei au început să bată tot mai multe drumuri spre autorităţile locale şi centrale pentru a obţine
eliberarea. După mai multe solicitări, familia Costin a obţinut eliberarea, fiindu-le repartizate şi buletinele de identitate. În drum spre casă, din cauza istovirii, malnutriţiei,
dar şi a sănătăţii şubrede Alexandra, fiica cea mai mică a Hartinei Costin, a fost paralizată, devenind invalidă pe viaţă. Ajunsă în localitatea natală, Maria Costin a trebuit
din nou să preia toate grijile familiei în mâinile sale: să găsească loc de trai, serviciu.
În satul Ghidighici, autorităţile nu i-au permis familiei Costin să se strămute în casa
părintească. Este de menţionat că deşi deportaţii au obţinut dreptul de a se întoarce
în patrie, aceasta nu implica restituirea bunurilor confiscate. Un timp protagoniştii
comunicării s-au adăpostit în casa bunicilor. Unicul serviciu la care a fost acceptată
Maria a fost cariera de piatră „Pruncul”, unde de zori până noaptea încărca piatra
în maşini, sau scotea piatră din carieră. La 31 de ani (1957), Maria şi-a întemeiat o
familie, căsătorindu-se cu Simion Bulgaru. După căsătorie, Maria a insistat să i se
ofere teren pentru construcţia casei pe pământul părinţilor săi. După mai multe ezitări,
autorităţile locale le-au acordat 25 de ari de pământ. Deoarece casa se construia foarte
greu din cauza lipsurilor, din iniţiativa Mariei, familia Bulgaru, încălcând interdicţia,
au trecut cu traiul în casa părintească. În acele timpuri, administraţia Ghidighiciului
se afla în localitatea Cojuşna şi satul era inspectat mai rar. În cadrul unei verificări, a
fost constatată „încălcarea” – „a intrat în casa proprie” şi, la sfârşitul toamnei anului
1958, familia Bulgaru a fost alungată din casa părintească, iar casa „culacilor” demolată. Cu mari eforturi, în 1959 familia Bulgaru a finalizat construcţia casei proprii
în care s-au strămutat şi în care s-au născut cinci copii. În 1960, Maria Costin a fost
acceptată în colhoz la munci agricole, unde a activat până la desfiinţarea lui din anii
1990. Conform mărturiilor Mariei, şi în 2015 îi sunt vii amintirile şi în prezent mai
tresare de frica unor bătăi imaginare în uşă.
O altă familie traumatizată de regimul sovietic a fost cea a lui Dănilă Nicolae
Vasile (n. 1905, s. Ghidighici), care a fost stigmatizat „culac”24 şi învinuit de folosirea
muncii năimite. Conform dosarului personal al lui Nicolae Dănilă, familia era constituită din: capul familiei – Dănilă Nicolae Vasile, soţia Dănilă Anastasia Ion (Ţîganu,
24

A fost inclus în lista familiilor de chiaburi la 25 mai 1949.
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n. 1906), feciorul Dănilă Anton (1930), fiicele Dănilă Ana (1935), Dănilă Zinovia
(1938). În anii ’30, familia Dănilă l-a înfiat pe Vintilă Mitrofan, rămas orfan de părinţi25. Motive pentru deportarea acestei familii erau mai multe: familie înstărită, stare
de spirit periculoasă regimului, serviciul militar în armata română26, folosirea muncii
năimite a lui Mitrofan. Conform procesului-verbal privind inventarierea averii, fami
lia Dănilă dispunea de: pământ arabil – 10 ha, vie – 1,8 ha, livadă 0,3 ha, doi boi, două
vaci şi ogradă cu acareturi. În perioada examinării dosarului averea constituia deja:
9 ha pământ, vie 1,5 ha, livadă 0,2 ha, casa şi grădina ce constituia 50 ari, un cal, o
vacă, 5 oi, un car, un plug, 22 coase. În baza hotărârii Consiliului Raional Chişinău
al Deputaţilor Poporului, la 06.07.1949 familia Dănilă a fost inclusă în rândurile condamnaţilor. În noaptea de 06.07.1949, acasă se aflau soţia şi copiii: Ana Dănilă, Anton
Dănilă27, Zinovia Dănilă. Ei au fost deportaţi în regiunea Tiumen, unde au locuit în
mai multe sectoare: Belaia Recika, baracul nr. 8; ulterior Zavodoukovsk, Pocitovaia,
Lesnaia Iurga, raionul Nijni Unkrop; Boroşki, raionul Iurcinsk. Nicolae Dănilă şi fiica
Ana nu se aflau acasă în momentul ridicării rudelor sale. Rămas fără apropiaţi şi crezând în adevăr, Dănilă Nicolai a început să scrie cereri de revizuire a cazului privind
familia sa. Au fost scrise petiţii către preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al
URSS Nicolai Mihailovici Şvernik (petiţie din 23.11.1952)28. În acest context, Dănilă Nicolae a adunat 12 mărturii de la consăteni în favoarea sa (Graur Vasile Fiodor,
Costin Grigore, Costin Ivan Vasile, Modârcă Alexei, Ionaşcu Vasile Gheorghe, Anton
Vasile Gheorghevici, Jereghe Gheorghe Vasile, Corcinschi S. C., Popa Afanasi, Brânză Ilie Manoilovici, Bucşanu Mihail Gheorghe). În urma scrisorii, lucrătorii operativi
au investigat cazul şi au interogat martorii semnatari. Fiind supuşi presiunilor, Graur
Vasile Emanuilovici, Graur Mihail Gheorghevici au renunţat la afirmaţiile anterioare. În acest context este interesant cazul lui Bucşan Mihail Gheorghievici, care fiind
interogat, a confirmat că Mitrofan, deşi nu este fiul biologic a lui Nicolae, a fost
educat, crescut şi respectat ca un fiu natural. În privinţa termenului de „culac” nu-l
înţelege şi nu era la curent că familia Dănilă era una dintre ei. La 7 aprilie 1953, şeful secţiunii speciale nr. 1 a MAI Criminalistică Departamentul Chişinău a RSSM,
maiorul Securităţii de stat Fedorenko, a refuzat cazul în favoarea familiei Dănilă „din
cauza motivelor neîntemeiate” şi a emis decizia de a-l exila şi pe Dănilă Neculai
în Tiumen29. Cu toate acestea, deja din Tiumen Dănilă N. a scris numeroase petiţii
adresate autorităţilor locale şi celor unionale, una dintre ele pe numele preşedintelui Sovietului Suprem, Klement Efremovici Voroşilov (1 mai 1953), altele adresate
Documentele privind înfierea au fost nostrificate la un notar în or. Chişinău. În: AMAI a
RM, Fond 976, Dosar cu privire la exilare, nr. 976 (Dănilă Nicolae Vasile), f. 3.
26
În perioada 1927–1928/30 Nicolae Dănilă a făcut serviciul militar în armata română,
regimentul feroviar nr. 2, puşcaş.
27
AMAI a RM, Fond 976, Dosar personal nr. 784 ( Danila Anton Nicolae).
28
A se vedea Anexe.
29
La 13 ianuarie 1954 Dănilă Nicolae era deja deportat în Tiumen.
25
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Consiliului de Miniştri a RSSM, MAI, dar toate răspunsurile erau negative. În scrisorile din 11 iunie 1954 şi 28 iunie 1954 adresate preşedintelui Consiliului de Miniştri al RSSM solicita eliberarea şi dreptul de a locui în casa lui Dănilă Mitrofan,
fiu adoptiv, care este de acord să îi găzduiască. În altă petiţie Dănilă N. spune că
fratele său Dănilă Fiodor Vasile a luptat în Armata Sovietică şi a participat la luptele
de la Berlin, în urma cărora a fost contuzionat. Fratele soţiei sale, Ţîganu Stepan, a
căzut pe front în cel de-al Doilea Război Mondial, iar soţia sa a murit, lăsând orfani
trei copii de 8 ani, 7 ani şi 4 ani. A solicitat eliberarea pentru a avea grijă şi a locui
în casa orfanilor30. O altă petiţie repetată, din 11.06.1954, a fost scrisă tot pe numele
preşedintelui Prezidiului Sovietului suprem al URSS Klement Efremovici Voroşilov privind eliberarea. Toate cererile au fost respinse. În 22 iulie 1954, fiul Mitrofan
Dănilă, participant la cel de-al Doilea Război Mondial, decorat cu medalii: „Pentru
ocuparea Berlinului”, „30 ani ai Armatei Roşii”, „Pentru eliberarea Varşoviei” a
scris trei scrisori adresate: preşedintelui Sovietului Suprem K. Voroşilov, procurorului General al URSS Rudenko şi Ministerului de Interne al URSS. În scrisori,
Mitrofan Dănilă solicita permisiunea ca familia Dănilă să fie repatriată la baştină la
întreţinerea sa. O altă cerere, din 27 februarie 1955, a fost scrisă de Nicolae Dănilă
către preşedintele Consiliului de Miniştri al RSSM, în care aduce argumente că
familia Dănilă este deportată pe nedrept.
După aceste numeroase petiţii a urmat un şir de examinări de către autorităţile MAI, au fost supuşi audierii persoanele locale: Dănilă Mitrofan, Scorici Vera
Dumitru, Crăciun Elisaveta Nicolae, Gonţa Anton, care au confirmat învinuirile
de chiaburism. În caracteristica eliberată de sovietul sătesc din Cojuşna, r-nul Chişinău, lui Dănilă Nicolae din 04.04.1955 este stipulat că familia lui a fost inclusă
în lista familiilor de chiaburi în 25 mai 1949 în baza hotărârii executivului raional
Străşeni. Motivul includerii acestei familii la chiaburi este folosirea muncii năimite (o persoană Mitrofan era folosită permanent, iar alte cinci persoane, în timpul
muncilor sezoniere). O altă cauză – relaţiile strânse cu guvernarea românească şi
Partidul Ţărănesc, al cărui membru era31.
În primăvara anului 1955, Dănilă Nicolae iarăşi scrie numeroase cereri
privind eliberarea: către MAI, procuratura republicană. Din nou au fost adunate
46 semnături în favoarea familiei Dănilă, printre care figurau: Popa, Bulat  A. I.,
Tofan N., Cracea I., Tâganu I., Graur S., Ionaşcu N., Ionaşcu I., Ghelbet P.,
Mura  P., Jereghi S., Costin I., Graur V., Corcinschi S., Begleţ D., Secher S.,
Bostan G., Marcu R., Dumbravă I., Rusu I., Guzun I. ş.a. La 17 noiembrie 1955,
împuternicitul pentru activitate operativă al MAI al RSSM, departamentul special,
căpitanul Pcelnikov concluzionează că învinuirile şi pedeapsa aplicată familiei
Dănilă sunt corecte.
AMAI a RM, Fond 976, Dosar cu privire la exilare, nr. 976 (Dănilă Nicolae Vasile), f. 5,
28, f. 76.
31
Ibidem, f. 119.
30
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În urma dispoziţiei Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, familia lui
Dănilă N. a fost eliberată din localitatea specială abia la 19 mai 1958, cu interdicţia
de a reveni în patrie. Dănilă Nicolae iarăşi începe a scrie diferite petiţii, printre care
şi colonelului M. Romanov din MAI, să i se permită întoarcerea în localitatea de
baştină. La 13 octombrie 1959, Consiliul de Miniştri al URSS a examinat cererea de
a permite familiei Dănilă să se întoarcă în satul natal32. După eliberarea paşapoar
telor această familie a revenit în satul natal. Dar aici s-au iscat alte probleme, nu li
se accepta cererea de intrare în colhoz, fiind nevoiţi să lucreze la cariera de piatră.
Abia în martie 1989, familia Dănilă a fost reabilitată cu formularea „familia Dănilă
nu se referă la categoria de culaci şi a fost deportată neîntemeiat”, semnată de pre
şedintele comisiei speciale a MAI al RSSM Gheorghe Jucov.
Alte două cazuri se referă la persoane condamnate din motive politice. Gheorghe Ivan Ionaşcu – arestat la 11.07.1945. Conform dosarului personal, Ionaşcu a
fost calificat chiabur care „manifestă o atitudine duşmănoasă faţă de puterea sovie
tică”33. În 1940, poseda 17 ha pământ, 3 ha vii. Odată cu instaurarea sistemului sovietic în 1940 a fost deschiaburit, iar pământul împărţit ţăranilor. În 1941, guvernul
român îi retrocedează averea confiscată de sovietici, ca mai apoi, în 1944, să fie
învinuit de colaborare cu administraţia română şi deportat.
Nicolae Ion Costin, membru al Partidului Liberal, primar în sat, tată a trei copii.
A fost deportat în 1941, în primul val de represalii, acuzat de apartenenţă la chiaburi
şi folosirea muncii năimite. Învinuirile au fost confirmate de consătenii E.  Cebotari şi
I.  Cebotari. Cazul a fost cercetat de împuternicitul superior al departamentului operativ al Direcţiei Judeţene Chişinău a MSS, sergentul de securitate Gusov şi aprobat
de către şeful departamentului operativ al Direcţiei Judeţene Chişinău a MSS Ghidighici, sergentul de securitate Bogomolov. Nicolae Costin a fost exilat în Sverdlovsk,
iar soţia sa Ana şi cei trei copii în Kazahstan. După câţiva ani, Ana Costin a primit
înştiinţarea despre decesul lui Nicolae Costin. În anii 1950, Ana a fost pensionată ca
invalid, iar unul din feciorii ei, Vasile, a făcut cursuri de tractorist, a lucrat în colhoz,
iar pentru succese în muncă a fost decorat cu medalie (1954)34.
La 10 aprilie 1989, Consiliul de Miniştri al RSSM a anulat decizia din 28  iunie 1949 „Cu privire la expulzarea din RSSM a familiilor chiaburilor, foştilor
moşieri şi marilor comercianţi”. La 24 mai 1989, Consiliul de Miniştri al RSSM
a adoptat Hotărârea „Cu privire la ordinea întoarcerii proprietăţii şi remunerării
cetăţenilor deportaţi neîntemeiat în 1949”. Iar la 8 decembrie 1992, Parlamentul
a adoptat legea „despre reabilitarea jertfelor represiunilor politice, înfăptuite de
către regimul totalitar-comunist în perioada 7 noiembrie 1917–23 iunie 1990”.
Ibidem, f. 148.
ANRM, Fond R-3401, inv. 1, d. 1029, f. 52.
34
Dosarul cu privire la deportarea familiei lui Costin Ana Alexandru. AMAI al RM, Fond 19,
inv. 1, d. 14722, f. 46. Apud Olaru-Cemârtan V. Deportarea masivă de populaţie din Basa
rabia, 12-13 iunie 1941. În: Calvary – Deportations and Destinies. Internaţional Simpo
sium ’s proceedings. Transilvania: University Press of Braşov, 2010, p. 102.
32
33
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În prezent problema deportărilor se află în vizorul cercetătorilor, opiniei publice.
Pentru a comemora victimele deportărilor staliniste în sediul Filarmonicii din Chişinău la 5.07.2015 a fost desfăşurat un miting „Pe urmele deportaţilor”35.
În concluzie, construirea regimului sovietic în RSSM a avut loc pe cale
forţată. Lichidarea „duşmanului de clasă” se efectua şi prin metoda deportărilor,
care au decurs în câteva mari etape: 1941, 1949, 1951 şi subetape. Conform istoricilor, din RSSM au fost exilaţi cca 20% din populaţie. Procesul deportărilor
s-a extins şi asupra satului Ghidighici, iar drept motive au fost invocate: colaborarea cu guvernarea românească, participarea în activitatea partidelor politice din
perioada interbelică, starea economică favorabilă, starea de spirit negativă faţă de
regimul sovietic, folosirea muncii năimite etc. Autorităţile sovietice recurgeau la
şubrezirea familiilor prin dezbinarea membrilor lor, pedepsirea „elementului de
clasă” prin supunerea la munci grele în condiţii neomeneşti. Totuşi, cetăţenii exilaţi şi-au păstrat demnitatea de om, iar întorcându-se la baştină şi-au reluat viaţa
de la început. În prezent, puţini din ei au mai rămas în viaţă, dar ei păstrează vii
amintirile trăite în timpul regimului totalitar şi militează pentru valorile democratice. Deşi victimele deportărilor au fost reabilitate, accesul în arhivele MAI
este limitat, iar date veridice privind problema deportărilor vor apărea odată cu
desecretizarea lor.
LISTA MARTORILOR
Bulgaru (Costin) Maria (n. 01.12.1926), deportată în 1949,
Dănilă Victor Anton (n. 1965), feciorul lui Dănilă Nicolae, a cărui familie a fost
deportată în 1949.
ABREVIERI
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
AMAI – Arhiva Ministerului Afacerilor Interne
RASSM – Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească
RSSM – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
CC al PC(b) al URSS – Comitetul Central al Partidului Comunist (bolşevic) al URSS
NKVD – Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne
MGB (МГБ) Ministerul Securităţii de Stat
ANRM – Arhiva Naţională a Republicii Moldova
PCUS – Partidul Comunist al Uniunii Sovietice
35

  http://jurnal.md/ro/social/2015/7/5/pe-urmele-deportatilor-la-filarmonica-nationala-afost- proiectat-documentarul-expeditiile-memoriei/
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ANEXE

Iosif Mordoveţ (1899, Nedai, raionul Krivoi Rog, Ucraina –
februarie, 1976, Chişinău) – general-maior de securitate
din RSSM, ministru al afacerilor interne în guvernul RSSM
(1953–1954). Conducător al KGB din RSS Moldovenească
(1944–1955). În calitate de ministru al Securităţii al RSSM
a coordonat activitatea represivă din RSS Moldovenească,
ocupându-se de deportările românilor basarabeni
din iulie 1949.

Şvernik Nikolai (1888, Sankt Petersburg –1970, Moscova) –
om de stat sovietic. Preşedintele prezidiului Sovietului Suprem
al URSS (1946–1953), membru al Biroului Politic al CC al PCUS
(1952–1953 şi 1957–1966).

Klement Voroşilov (1881, Verhneie, Imperiul Rus
(astăzi Ucraina) –1969, Moscova) – comandant militar
şi politician sovietic. Membru al CC al PCUS (1921–1961),
participant al epurărilor staliniste. Mareşal al URSS (1935).
Membru, ulterior preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem
al URSS (1953–1960).
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Fotografii din Siberia

Maria Costin, sora şi prietenele.
Pe scaune – Maria Costin, Alexandra Crăciun
(fiica lui Gh. Graur). În picioare – Liuba Graur,
Liuba Costin. Familiile Crăciun şi Graur
deportate în 1949

Maria Costin (n. 01.12.1926)

Maria Costin, Alexandra Graur (fiica lui Gheorghe Graur),
distinsă cu insignă pentru merite în muncă
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Nicolae Dănilă – tata,
Anton Dănilă – fecior

Petiţie adresată preşedintelui Sovietului Suprem al URSS Klement Voroşilov

Certificat de căsătorie al lui Anton Dănilă şi
Bostan Vera, căsătoriţi la Tiumen în 1953
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POLITICA CULTURAL-PROPAGANDISTICĂ
DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN ANII 1960-1980
Abstract
The study examines the cultural-propagandistic policy in Moldavian SSR in the 1960s
to 1980s, in the context of a large campaign of denationalization and Russification,
promoted by the communist regime due to tense relations with Romania, when the promotion of Moldavian national identity became the fundamental element of the cultural
policy. It is ascertained, that in the context of the Soviet-Romanian disputes on historiographical issues, the official anti-Romanian policy was strengthened by the instigation
to the fake „Moldavianism”, insistently cultivated in this period, based on the concept
of „the two languages and two peoples”. The impact of this policy became apparent
only in the conditions of independence of the Republic of Moldova.
Keywords: cultural policy, propaganda, Russification, denationalization, „Moldavianism”.

D

upă reanexarea Basarabiei de către URSS în anul 1944 prin intermediul
unei politici cultural-propagandistice promovate de regimul sovietic,
s-a implantat mai multor generaţii ,,valori” străine intereselor naţionale.
Perioada celor peste patru decenii de dominaţie sovietică trebuia să lase
urme adânci asupra psihicului colectiv şi conştiinţei românilor basarabeni. După
reanexarea din 1944, regimul stalinist, pe lângă metodele de distrugere fizică a
populaţiei băştinaşe, a fabricat cu referinţă la ţinutul dintre Nistru şi Prut o seamă
de mituri istorice, încercând să contrabalanseze lipsa acută de legitimitate pe care o
resimţeau noile autorităţi în urma instalării la putere după reanexarea Basarabiei şi
simularea unor alegeri democratice.
Miturile ideologice create de noul regim au avut drept obiectiv major să justifice dominaţia ţaristă şi apoi cea sovietică asupra teritoriului dintre Prut şi Nistru.
Apărută în contextul creării şi existenţei RASS Moldoveneşti (1924-1940), exportată şi extinsă ulterior în RSSM, ,,teoria moldovenismului primitiv” inventa existenţa unei ,,limbi şi naţiuni moldoveneşti” distincte de cea română. Ea justifica şi
politica expansionistă a Imperiului rus şi a celui sovietic de agresiune şi acaparare
a spaţiului dintre Nistru şi Prut.
* Valentin Burlacu – doctor în istorie, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: burlacu.valentin59@yahoo.com
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Conceptul ,,moldovenismului”, ridicat de puterea comunistă la rang de concept etnic şi acţiune politică, a devenit un instrument eficient de modelare şi manipulare a populaţiei subjugate. S-a urmărit astfel edificarea unui surogat de naţiune
moldovenească, prin care această ramură a marelui ansamblu românesc să fie retezată de trunchiul căruia îi aparţinea1.
Timp de aproape două decenii (1964-1980), campaniile propagandistice şi
ideologice antiromâneşti, iniţiate de CC al PCUS, au fost dirijate în RSSM de CC
al PCM în frunte cu primul secretar, Ivan Ivanovici Bodiul. Rolul lui, ca personaj
emblematic al regimului totalitar comunist, în procesul de distrugere a culturii naţionale din RSS Moldovenească, este unul nefast. El a dirijat prin toate mijloacele o
politică de deznaţionalizare şi rusificare metodică a populaţiei româneşti autohtone
şi a minorităţilor naţionale. Anume el a contribuit substanţial la desfăşurarea acţiunilor de eliminare a limbii române din administraţie, economie şi învăţământ, la
înscenarea unor procese judiciare şi la reprimarea cu agresivitate a tuturor manifestărilor conştiinţei naţionale din partea celora ce se opuneau politicii oficiale.
Astfel, începând cu anul 1965, discursurile pe chestiunile ideologice şi politico-educative ale primului secretar de partid conţin de fiecare dată în mod obligatoriu şi o sinteză a istoriei ţinutului şi republicii din cele mai vechi timpuri până în
prezent2. Această ,,scurtă istorie a Moldovei” cu caracter de compendiu se axează,
în mod special, pe următoarele coordonate predilecte: prietenia multiseculară, lupta comună împotriva duşmanilor externi şi interni, premisele şi actul progresist al
,,alipirii” Basarabiei la Rusia, consecinţele lui pozitive, influenţa binefăcătoare a
culturii ruse înaintate, încadrarea în mişcarea revoluţionară panrusă pentru scuturarea jugului social şi naţional, biruinţa Puterii Sovietice, cotropirea mişelească a
Basarabiei de către Romănia burghezo-moşierească şi instaurarea unui regim de
ocupaţie, lupta neîncetată a poporului moldovenesc pentru reunirea cu Patria-mamă-Uniunea Sovietică, soluţionarea echitabilă a problemei basarabene şi reunirea
poporului moldovenesc într-un stat sovietic socialist, ajutorul dezinteresat acordat
de poporul rus în ,,toate epocile istorice” poporului moldovenesc, înflorirea economiei şi culturii RSSM în anii construcţiei socialismului, viitorul luminos.
În plan politico-educativ, aceste conţinuturi trebuiau să contribuie la popularizarea unor mituri despre trecutul poporului moldovenesc pentru a argumenta
originile realizărilor republicii în dezvoltarea economiei şi culturii.
Spre deosebire, însă, de autorităţile ţariste, care nu ezitau să-şi declare deschis intenţiile de rusificare a populaţiei băştinaşe dintre Nistru şi Prut, regimul comunist de la Kremlin, în politica de asimilare a românilor basarabeni, a recurs la
1

2

Vezi: Apostol Stan, Procesul de rusificare a Basarabiei. În: ,,Destin Românesc”, 2001,
nr. 3, p. 150.
Valentin Burlacu, Impactul relaţiilor sovieto-române asupra politicii culturale din RSS
Moldovenească. În Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 ani de la anexarea
Basarabiei de către Imperiul Rus, coord., prefaţă: Sergiu Musteaţă, Chişinău, Editura
Pontos, 2012, p. 298-301.
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mijloace şi metode mult mai complexe şi mai perfide. În cazul comunităţii din
Moldova Sovietică procesul rusificării, contrar dreptului formal proclamat al oricărei etnii la folosirea limbii şi culturii proprii, a fost mascat printr-o politică de
pervertire etnoculturală.
Intensificarea activităţii politico-ideologice este susţinută intens prin abordarea istoriografică dintr-o nouă perspectivă a ,,problemei basarabene” şi propaganda
istorică, pentru că istoria şi eroii săi, selectaţi pe principii de clasă sau utilitate, sunt
puşi ca niciodată în slujirea intereselor oficiale.
În rezoluţia Prezidiului CC al PCM din 13 decembrie 1965 ,,Cu privire
la pregătirea măsurilor în vederea intensificării educaţiei internaţionaliste a oamenilor muncii din republică”, adoptată în contextul discuţiilor incendiare de
la ultimul congres al scriitorilor din RSSM (octombrie 1965), se preconiza o
,,îmbunătăţire radicală” a lucrului politic în rândul intelectualilor şi studenţilor,
predării ştiinţelor sociale în ciclul preuniversitar şi universitar, predării ,,istoriei
Moldovei” în şcolile de cultură generală şi universităţi, a studierii şi propagării
,,trecutului istoric al poporului moldovenesc, a mişcării revoluţionare în ţinutul
nostru” şi a succeselor obţinute în perioada socialismului, mai ales a ,,relaţiilor
istorice ale poporului moldovenesc cu popoarele rus şi ucrainean, a alipirii, în
trecut, a Basarabiei la Rusia”.
Toate aceste prevederi ale hotărârii au fost determinate de influenţa exercitată de România, prin intermediul presei, literaturii, radioului şi televiziunii, asupra
RSSM şi urmăreau, direct sau indirect, contracararea acestei influente”3, precum şi
de faptul că ,,mulţi oameni ai muncii din RSS Moldovenească nu cunosc trecutul
istoric al republicii şi în mijlocul unei anumite părţi a populaţiei persistă informaţii
greşite despre trecutul Basarabiei”4.
Anume în acest context, este adoptată decizia Prezidiului Comitetului Central al PCM din 1 februarie 1966 ,,Despre măsurile CC al PC al Moldovei cu privire
la propaganda şi sărbătorirea datelor şi evenimentelor marcante din istoria poporului moldovenesc”, în care se constata că ,,în republică sunt subapreciate importante
evenimente şi fapte istorice din viaţa poporului moldovenesc, capabile să educe
oamenii muncii în spiritul prieteniei popoarelor din URSS, al patriotismului sovietic şi al internaţionalismului proletar”, considerându-se că o asemenea atitudine:
,,constituie o lacună gravă în crearea unei autentice istoriografii a poporului moldovenesc, a culturii lui, a gândirii sociale şi politice”5.
În scopul de a redresa situaţia sunt aprobate ,,Măsurile” privind propagarea
şi sărbătorirea datelor şi evenimentelor marcante din istoria poporului moldove3

4

5

Elena Negru, Congresul III al Uniunii Scriitorilor din RSSM şi campania autorităţilor
împotriva intelectualilor (II). În: ,,Destin Românesc”, 2011, nr. 3 (73), p. 48.
Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit” al României şi supărarea Moscovei.
Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice antiromâneşti din RSSM (19651989), Studiu şi documente, vol. 1 (1965-1975), Chişinău, CEP USM, 2013, Doc. 5, p. 74.
Ibidem, Doc. 12, p. 113-114.
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nesc. În ele se dădea o apreciere ,,partinică” a evenimentelor ce urmau a fi omagiate
şi se stabileau termenii de transpunere în viaţă pentru anii 1966-1967. Evident, pe
prim plan erau plasate aniversările ordinare ale celor două ,,eliberări”, din 1812 şi
1940. Astfel, ,,ţinând cont de faptul că evenimentele din iunie 1940-eliberarea oamenilor muncii din Basarabia de sub ocupaţia boierilor români şi reunirea poporului moldovenesc cu statul unitar sovietic-au jucat un rol decisiv în istoria Moldovei,
a marca anual pe larg ziua de 28 iunie în întreaga republică drept o mare sărbătoare
naţională a poporului”.
De asemenea, ,,în legătură cu faptul că alipirea Basarabiei la Rusia în anul
1812 a pus capăt asupririi turceşti de trei secole, a jucat un rol progresist în dezvoltarea economiei şi culturii Basarabiei şi are o mare importanţă pentru consolidarea
prieteniei poporului moldovenesc cu marele popor rus şi cu alte popoare ale ţării
noastre, a marca pe larg în anul 1967, ca o mare sărbătoare a întregului popor, împlinirea a 155 de ani de la alipirea Basarabiei la Rusia”6.
După trasarea sarcinilor, sunt selectate cadrele, determinate conţinuturile şi
formele acestei activităţi: ,,Pentru organizarea contrapropagandei trebuie atraşi oamenii de ştiinţă şi cultură cei mai calificaţi, precum şi lucrători de conducere ai organizaţiilor de partid, sovietice şi economice. În paginile gazetelor şi revistelor, în
emisiunile de radio şi televiziune, în cărţi, broşuri şi alte publicaţii trebuie să-şi găsească o adâncă reflectare problemele adevăratei istorii a poporului moldovenesc,
a eroicei lui lupte duse pentru libertatea socială şi naţională, a sfintei prietenii cu
poporul rus, cu poporul ucrainean şi cu celelalte popoare sovietice, a adevăratelor
sale năzuinţe şi aspiraţii”7.
Toate aceste rezultate trebuiau să-şi găsească materializare în activitatea politico-propagandistică de educare a maselor populare. În acest context, se cerea să
se intensifice activitatea privind formarea la ele a unei viziuni marxist-leniniste, a
convingerii comuniste, a atitudinii de clasă faţă de fenomenele obşteşti.
În succesiunea aşa-ziselor ,,documente de partid” şi ,,indicaţii” cu impact
în sfera politico-propagandistică, întocmite de cele mai înalte foruri ale partidului,
se înscrie şi Hotărârea Biroului CC al PCM din 22 august 1967 despre aprobarea
măsurilor ,,privind intensificarea propagandei şi studierii pe viitor a problemelor
istoriei Moldovei, naţiunii moldoveneşti şi organizării de stat, relaţiilor seculare de
prietenie ale poporului moldovenesc cu poporul rus şi cu alte popoare ale URSS,
internaţionalismului proletar şi patriotismului sovietic”. La rândul lor, comitetele
orăşeneşti şi raionale de partid au fost obligate să elaboreze măsuri privind ,,intensificarea propagandei în rândurile oamenilor muncii a trecutului istoric şi a prezentului poporului moldovenesc”8.
În special, măsurile prevedeau trimiterea în raioanele şi oraşele din republică
a unor grupe de propagandişti, crearea în cadrul Societăţii republicane ,,Ştiinţa” şi
6
7
8

Ibidem, Doc. 13, p. 115-116.
,,Moldova Socialistă”, 16 februarie 1967. ,,Cultura”, 18 februarie 1967.
Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit”, op. cit., Doc. 36, p. 174.
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ale organizaţiilor locale secţii de propagandă a istoriei poporului moldovenesc, publicarea materialelor în domeniul istoriei Moldovei, dezvoltării naţiunii şi organizării de stat moldoveneşti, organizarea festivalurilor cu participarea colectivelor de
creaţie, oamenilor de cultură şi artă din alte republici, a conferinţelor şi sesiunilor
ştiinţifice, emisiunilor radiofonice şi televizate speciale, a expoziţiilor mobile de
fotografii, care să reflecte succesele poporului moldovenesc în dezvoltarea economiei şi culturii în anii puterii sovietice etc.9.
Informaţiile adresate de I. Bodiul organelor superioare de partid şi sovietice
de la Moscova despre problemele privind situaţia muncii ideologice din republică
în contextul înteţirii aşa-zisei propagande burgheze cu referire la ,,poporul moldovenesc” nu au rămas fără răspuns. Dată fiind gravitatea momentului, în scopul
ameliorării ,,educaţiei comuniste a oamenilor muncii din Moldova în spiritul patriotismului sovietic şi internaţionalismului proletar şi intensificării luptei împotriva influenţei dăunătoare a ideologiei reacţionare din străinătate”, CC al PCUS a
adoptat la 6 mai 1968 hotărârea ,,Cu privire la măsurile de ajutorare a RSS Moldoveneşti în ameliorarea muncii ideologice”. Hotărârea respectivă prevedea mai
multe măsuri în acest sens şi avea o tentă, evident, antiromânească. Astfel, organele
centrale de presă (ziare, reviste), agenţiile de informare au fost obligate ,,să amelioreze propaganda realizărilor Moldovei în familia frăţească a popoarelor sovietice,
prosperării naţiunii moldoveneşti, tradiţiilor revoluţionare ale Partidului Comunist
al Moldovei, a rolului său în construcţia comunistă”10.
În consecinţă, pentru executarea acestei decizii, CC al PCM lansează o amplă campanie de contrapropagandă pentru sporirea semnificativă a nivelului muncii
ideologice în republică. Concomitent, se întreprind şi măsuri pentru a reduce la
minimum pătrunderea pe linie oficială a literaturii străine în republică, avându-se
în vedere, în primul rând, literatura din România11.
Alarma dată de CC al PCM, în documentele expediate periodic CC al PCUS
privind ,,pericolul românesc”, a avut efectul scontat. La 6 mai 1968, Biroul CC al
PCUS a adoptat, la insistenţa lui I. Bodiul, hotărârea ,,Cu privire la măsurile de
ajutor al RSS Moldoveneşti în ameliorarea muncii ideologice”, dublată la 9 iunie
1968 şi de decizia ,,strict secretă” a Biroului CC al PCM ,,Despre măsurile privind
îndeplinirea hotărârii CC al PCUS ,,Cu privire la măsurile de ajutor al RSS Moldoveneşti în ameliorarea muncii ideologice”12.
În scopul îndeplinirii hotărârii CC al PCUS, Biroul CC al PCM a obligat
organele de partid, sovietice, sindicale şi comsomoliste ,,să sporească semnificativ
nivelul muncii ideologice în republică”, ,,să folosească pe larg formele de activitate
organizatorică, politică şi cultural-educativă în scopul cultivării tuturor muncitoIbidem, p. 175-180.
Ibidem, Doc. 48, p. 261-262.
11
Ibidem, p. 264-265.
12
Gheorghe Negru, Campania împotriva României şi a naţionalismului românesc din RSSM
în anii ’60-80 sec. XX. În: ,,Destin Românesc”, 2010, nr. 1, p. 142.
9

10
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rilor, ţăranilor, intelectualilor şi tinerilor în spiritul unei principialităţi mai mari,
devotamentului faţă de comunism; formării unei concepţii de clasă, înţelegerii profunde din perspectivă marxist-leninistă a esenţei evenimentelor ce se produc în
lume”, ,,să propună măsuri concrete cu privire la intensificarea muncii ideologice
în republică, luptei împotriva manifestărilor ideologiei ostile, cu privire la educaţia
oamenilor muncii în spiritul patriotismului sovietic, internaţionalismului proletar şi
prieteniei dintre popoare, activizarea muncii savanţilor în cercetarea de pe poziţii
marxiste a problemelor ce vizează aspecte privitor la istorie şi limbă”, ,,o vastă
propagandă a celor mai actuale probleme ce vizează istoria, etnografia, limba şi
cultura poporului moldovenesc”. De asemenea, se prevedea o nouă reglementare a
schimbului de publicaţii cu România, în sensul reducerii acestora13.
De asemenea, CC al PCUS, la 5 noiembrie 1970, adoptă o nouă hotărâre ,,Cu
privire la măsurile de ameliorare a muncii ideologice în rândul populaţiei din RSS
Moldovenească şi a regiunii Cernăuţi a RSSU”, examinată în şedinţa Biroului CC
al PCM la 15 noiembrie 1970. În hotărârea adoptată ,,Despre măsurile de intensificare continuă a muncii ideologice în rândul populaţiei RSSM” se recunoştea că
,,din cauza lipsurilor în organizarea educaţiei populaţiei în spiritul patriotismului
sovietic şi prieteniei dintre popoarele URSS, precum şi sub influenţa propagandei
burgheze, în republică au loc unele manifestări şi se constată dispoziţii naţionaliste,
prooccidentale, sioniste, antisovietice etc.”.
Pornind de la situaţia creata, organele de partid, sindicale, comsomoliste, ale
învăţământului şi culturii, radioului, televiziunii, presei, ştiinţei au fost obligate ,,să
amelioreze în mod radical munca ideologică în rândurile populaţiei republicii, să
intensifice în mod hotărât educaţia oamenilor muncii, în primul rând, a tineretului
şi intelectualităţii, în spiritul internaţionalismului proletar, al prieteniei dintre popoarele URSS, patriotismului sovietic, înaltei vigilenţe politice”, pe de altă parte,
sa contracareze, să pună ,,capăt pătrunderii ideologiei ostile burgheze în anturajul
oamenilor sovietici”14.
În cadrul şedinţei Biroului CC al PCM din 12 ianuarie 1976 a fost examinată şi aprobată drept directivă Hotărârea CC al PCUS din 15 octombrie 1975 ,,Cu
privire la măsurile suplimentare în domeniul muncii ideologice în legătură cu intensificarea propagandei naţionaliste române care lezează interesele URSS”. În decizia adoptată, frontului istoric din republică îi revenea sarcina ,,să elaboreze şi să
publice un şir de monografii, culegeri de articole şi documente privind chestiunile
legate de istoria Moldovei şi a României, de relaţiile ruso-române, sovieto-române
şi moldo-române”15.
De asemenea a fost schiţată tematica orientativă a intervenţiilor în presă, la
radio şi televiziunea republicii, orientate spre neutralizarea propagandei naţiona
liste care lezează interesele URSS.
Elena Negru, Gheorghe, ,,Cursul deosebit”, op. cit., p. 264-265.
Ibidem, Doc. 100, p. 420.
15
AOSPM, F. 51, inv. 39, d. 16, f. 2.
13
14
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Astfel, ca urmare a reapariţiei pe agenda relaţiilor bilaterale a ,,problemei
basarabene” se intensifică activitatea politico-ideologică în RSS Moldovenească.
Ea este susţinută intens prin abordarea istoriografică dintr-o perspectivă nouă a
procesului de rescriere şi falsificare a întregii istoriii a ,,poporului moldovenesc”.
Propaganda istorică este pusă ca niciodată în slujirea intereselor oficiale de combatere a românismului şi de educare a populaţiei republicii în spiritul patriotismului
sovietic şi internaţionalismului proletar, a prieteniei popoarelor URSS.
Un element esenţial în activitatea ideologico-propagandistică a PCM, cu
precădere în domeniul cultural, îl constituie promovarea moldovenismului, în contrast cu ideile românismului. Dacă ştiinţele istorice încep o veritabilă campanie de
exaltare a „slavismului”, „luptei comune împotriva exploatatorilor”, „rolului eliberator”, punerea în practică a unui ,,moldovenism ” istoric cu caracter aniversar de
genul 1812, 1918, 1924, 1940, 1944 şi personalităţile respective, în politica „culturală” propriu-zisă, are loc o reorientare bruscă spre exacerbarea „prieteniei popoarelor URSS”, a „succeselor grandioase” înregistrate de „poporul moldovenesc” în
anii puterii sovietice, limitarea legăturilor de orice gen cu România.
În contrast cu România, unde noua configuraţie a relaţiilor bilaterale sovieto-române îşi face loc, din ce în ce mai mult, în realizările istoriografice în direcţia reconsiderării istoriei Basarabiei şi a românilor din această provincie istorică
în momentele ei de răscruce cum ar fi 1812, 1918, 1940 şi apariţia unor modificări substanţiale ale formulărilor folosite pentru a descrie aceleaşi evenimente
istorice, în URSS, pentru a consolida poziţia RSSM, politica de ordin cultural s-a
concentrat în jurul ideii că existau „două popoare romanice” separate, moldovenii
şi verii lor, românii.
Această idee se regăseşte şi în mitul sovietic al „prieteniei moldo-ruse”
şi în cel al „recunoştinţei seculare” a moldovenilor pentru ajutorul dezinteresat
acordat de „fratele mai mare” în situaţii dificile, inclusiv „eliberarea” de sub suzeranitatea turcească, în 1812, sau de sub „ocupaţia fasciştilor germano-români”
în 1940 şi în 1944.
De asemenea, politica, mai veche, de izolare etnoculturală a românilor basarabeni de românii din Regat, este animată şi serveşte drept bază pentru un alt mit: cel al
formării „naţiunii burgheze”, apoi „socialiste” moldoveneşti, independentă de cea română16. Alfabetul chirilic este menţinut în scrierea „limbii moldoveneşti”, iar manualele de istorie subliniau existenţa independentă a „poporului moldovenesc” şi legăturile lui istorice multiseculare cu alte popoare ale Uniunii Sovietice. În acest context,
spre deosebire de alte republici, unde „naţionaliştii burghezi” locali erau priviţi ca o
ameninţare la adresa unităţii statului sovietic, în Moldova, politica culturală sovietică
s-a concentrat asupra cultivării unui naţionalism moldovenesc subtil, de sorginte locală, şi a unei identităţi moldoveneşti distincte ca o garanţie a stabilităţii graniţei de
16

Gheorghe Negru, Moldovenismul şi Românismul basarabean. În: ,,Destin Românesc”,
2007, nr. 1-2, p. 13.
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vest a Uniunii Sovietice17, dar a evitat indigenizarea radicală şi schimbările frecvente
care caracterizaseră RASS Moldovenească în 1924-194018.
Astfel, oricât ar fi de paradoxal, în condiţiile politicii de deznaţionalizare şi
rusificare promovată de regimul comunist, din cauza unor relaţii speciale cu România, promovarea identităţii naţionale moldoveneşti devine elementul fundamental
al politicii culturale în Moldova Sovietică după 1965. Mai mult, observând că spiritele populaţiei băştinaşe se revigorează, începând cu a doua jumătate a anilor ’60,
autorităţile de la Chişinău atenţionează cu diferite ocazii Moscova că „chestiunile
politicii naţionale în Moldova au devenit mult mai sensibile şi de aceasta trebuie
să se ţină cont ”. Aceasta a fost una din cauzele care a determinat Kremlinul în
următoarele două decenii (1965-1985) să permită RSSM ca majoritatea funcţiilor
secundare în aparatul de partid, sovietic şi economico-administrativ să fie ocupate
treptat de români”19, evident în spiritul politicii a ,,biciului şi zăhărelului”.
,,Identitatea naţională moldovenească” devine elementul dominant al politicii culturale. Promovarea unei atare politici în RSS Moldovenească era înlesnită
de o serie de factori, şi, în primul rând, de ordin demografic. Astfel, după 1812
ca urmare a politicii de colonizare a ţinutului cu elemente alogene, promovată la
început de regimul ţarist şi reluată ulterior de cel comunist, precum şi a genocidului sub diverse forme faţă de populaţia băştinaşă (refugieri forţate peste Prut,
mai multe valuri de deportări şi neodeportări, folosirea în calitate de carne de tun,
foamete organizată etc.), care a condus la diminuarea drastică a acesteia, au creat
un teren favorabil pentru implantarea în conştiinţa noii comunităţi a unei conştiinţe
specifice. Această schimbare a structurii demografice şi sociale, ,,adăugate la şi aşa
existenta de peste două sute de ani multietnicitate a Basarabiei, aceste forţe etnice
şi sociale noi, educate în spiritul intoleranţei ideologic-imperiale şi naţional – ,,coloniale” au contribuit la deteriorarea echilibrului moral-naţional din Basarabia şi la
deteriorarea relaţiilor interetnice. Acest fenomen a contribuit la deteriorarea memoriei colective istorice asupra acestui spaţiu şi la acreditarea ideii că aici ar fi vorba
de un spaţiu al nimănui sau al fostului imperiu rus la care sovietele aveau drept de
moştenire, oricum nu un spaţiu al majorităţii româneşti căci memoria românească a
acestui spaţiu fusese interzisă şi distrusă”20.
Şi în perioada care a urmat celei de-a doua anexări a Basarabiei, conform aprecierilor istoricului Gh. E Cojocaru: ,,Preocuparea pentru combaterea ,,pericolului
naţionalismului românesc” şi remodelarea identitară a românilor din RSSM, prin sovietizare, rusificare şi deznaţionalizare, după tiparele generale ale genezei arhetipului
de homo sovieticus, dar şi după tehnologiile adaptate condiţiilor locale, au fost până
în ultimele clipe ale URSS o prioritate absolută pe agenda instituţiilor ideologice şi a
Charles King . Moldova post-sovietică, Iaşi, The Center for Romanian Studies, 1997, p. 29.
Idem, Moldovenii. România, Rusia şi politica culturală. Chişinău, Editura Arc, p. 109.
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organelor de coerciţie ale regimului totalitar comunist. Dacă într-o fază iniţială (19401953) mutaţiile socio-economice de tip socialist se realizau prin aplicarea terorii în
masă (asasinate, deportări, foamete organizată etc.), pentru a îngenunchea societatea
şi a o preface într-o masă amorfă şi docilă, uşor de manipulat, ulterior, într-o fază de
,,umanizare” a regimului, prioritate vor avea metodele mai rafinate de ,,prelucrare
ideologică” şi cele educaţionale, scopul rămânând acelaşi”21.
În condiţiile, în care regimul comunist a urmărit în RSS Moldovenească edificarea unei ,,naţiuni” distincte, care anterior nu s-a autoidentificat ca atare, ,,ingredientele politicii de construcţie a naţiunilor cum ar fi delimitarea teritoriilor, indigenizarea
lingvistică, forjarea elitelor naţionale sau politicile culturale au fost promovate în
RSSM pentru a accentua ,,primordialismul” moldovenesc şi diferenţierea acestuia
faţă de cel românesc. Mai mult decât atât, nicăieri în Uniunea Sovietică, procesul de
deznaţionalizare nu a avut un caracter atât de suprapus ca în RSSM: pe de o parte,
cultivarea unui ,,moldovenism” distinct de românism şi, pe de altă parte, deznaţionalizarea şi rusificarea chiar şi a acestui ,,moldovenism” de-a lungul întregii perioade
sovietice. Acest proces a fost unul atât ,,constructiv”, în termeni ,,pozitivi” şi ,,acţiunii
afirmative”, cât şi distructiv, în sensul liniei ,,dure” a politicilor naţionale sovietice,
asociate cu teroarea şi represiunile ca instrumente de deznaţionalizare, antiromânismul, colectivizarea şi industrializarea, rusificarea şi sovietizarea”22.
Astfel, politica sovietică a naţionalităţilor în sfera ,,culturii naţionale” ,,a promovat sistemic şi sistematic identităţile naţionale nu numai prin oferirea teritoriilor
naţionale, în frunte cu elitele naţionale, dar şi printr-o promovare într-o manieră
agresivă a simbolurilor identităţii naţionale: folclorul şi portul naţional, bucătăria
naţională, muzeele, teatrul şi opera naţională, cinematograful, poeţii, evenimentele
istorice şi literatura”23.
În acest context, ,,politica culturală” în RSS Moldovenească a avut un caracter
specific, diferit de alte republici neruse de la periferiile Imperiului sovietic şi s-a datorat faptului că românii basarabeni s-au dovedit a fi rupţi de restul naţiunii române.
Din aceste considerente şi din necesitatea de a se demonstra ,,originalitatea
naţiunii moldoveneşti”, în RSS Moldovenească politica culturală a urmărit crearea
unei identităţi naţionale ,,moldoveneşti”, deosebite de cea românească. Drept urmare, este puţin surprinzător că ,,manifestarea conştiinţei etnice a fost tolerată de
regimul sovietic în maniera în care nu periclita integritatea teritorială a statului, în
cazul Basarabiei-numai în forma ,,moldovenismului”24.
Gheorghe E. Cojocaru, Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Mol
dovenească (1968-1979). Studii şi documente, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, p. 14.
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Astfel, odată cu promovarea antiromânismului şi a românofobiei se înaintează
o nouă sarcină pe frontul cultural. Instituţiile cultural-propagandistice trebuiau să reflecte, pe de o parte, ,,izvoarele” şi ,,premisele” istorice ale prieteniei popoarelor din
URSS, şi, în special, a ,,poporului moldovenesc” cu ,,marele popor rus”, pe de altă
parte, ele erau puse în situaţia să ilustreze ,,unitatea lor de nezdruncinat” în construcţia socialismului şi comunismului. Conţinutul acestei activităţi denotă esenţa oficială, dogmatică a istoriei Moldovei. În conformitate cu politica autorităţilor sovietice,
Rusia a jucat din cele mai vechi timpuri rolul decisiv şi progresist în istoria Ţărilor
Româneşti, în special a Moldovei. Potrivit propagandei oficiale, nici un eveniment
din istoria ei nu s-a produs fără ajutorul şi influenţa binefăcătoare din aprtea ,,marelui
popor rus”. Printr-o prezentare unilaterală, denaturată a istoriei se justifica, mai întâi,
anexarea rusească a Basarabiei, iar mai apoi, şi reanexarea sovietică.
Noua atitudine politică îşi face loc, din ce în ce mai mult, în realizările culturale, în direcţia reconsiderării istoriei Basarabiei şi a românilor din această provincie istorică în momentele ei de răscruce, cum ar fi 1812-1918-1940.
Imediat, pe urmele documentelor de partid, ale indicaţiilor primului secretar, întreaga activitate ideologică şi politico-culturală a făcut din istorie principalul
element al propagandei sale. Istoria invadează presa, programele tele-radio, sălile
de teatru, studiourile de film, librăriile, galeriile de artă, se editează articole şi monografii, ce abordează o tematică specială, dictată de obiectivele impuse de deciziile adoptate. Mai mult, istoria devine unul din avanposturile combaterii ideologiei
burgheze, în general, şi a istoriografiei naţionale din România, în special.
Pentru realizarea scopurilor au fost puse în acţiune imensul aparat ideologico-propagandistic şi toate sursele informaţionale existente: articole de ziare şi
reviste, transmisiuni radio si televiziune, publicaţii ,,ştiinţifice” ale istoricilor, literatura, arta, instituţiile culturale şi de învăţământ. Prin intermediul acestui amplu
imperiu mediatic şi instructiv-educativ se asigura popularizarea largă şi insistentă
a unor teme specifice din istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru. Toate acestea trebuiau să contribuie la manipularea percepţiilor populaţiei prin desiminarea unor mari
cantităţi de informaţii false, care au generat confuzie şi au distorsionat interpretarea
de către aceasta a realităţii. O atare politică în domeniul respectiv era promovată
la nivel republican şi unional prin adoptarea unor decizii speciale ale organelor de
partid şi sovietice.
Astfel, un prim impact al situaţiei create va deveni intensificarea muncii
ideologice, pornind de la dezideratele programatice ale partidului. În documentele menţionate se insistă, în repetate rânduri, asupra necesităţii ca „educaţia internaţionalistă” să fie „ridicată la o nouă treaptă şi pusă la baza muncii ideologice.
Educarea patriotismului sovietic, a prieteniei popoarelor URSS trebuie să se afle
permanent în centrul atenţiei organizaţiilor de partid”25. Ca argument, se invocă
faptul că acestei prietenii „norodul moldovenesc le datorează eliberarea sa de sub
25
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dominaţia moşierilor şi capitaliştilor, alungarea ocupanţilor de pe pământul său,
înflorirea economiei şi culturii republicii” 26.
Făcând bilanţul primelor eforturi depuse în acest sens, I. Bodiul informa Congresul XII al PCM (februarie-martie 1966): „C.C al P.C.M. a întreprins o serie de măsuri pentru intensificarea educaţiei comuniste a maselor, pentru ascuţirea vigilenţei lor
şi a conştiinţei lor de clasă. Problemele educaţiei marxist-leniniste au fost discutate la
plenare, adunări ale activului de partid, în organizaţiile primare de partid. Au început
să fie folosite mai pe larg forme variate de muncă ideologică: universităţi populare,
lectoratele populare, vinerile leniniste, serile de întrebări şi răspunsuri etc.”27.
În acest context, nu este întâmplător faptul că în acele zile, ad-hoc, la 28 iunie
1966 în RSS Moldovenească a fost consemnată ,,ca o mare sărbătoare a poporului
moldovenesc” ,,aniversarea a 26-a a restabilirii Puterii Sovietice în Basarabia şi reunirea acesteia cu Patria Sovietică”. În ampla activitate de agitaţie politică şi luminare
culturală, desfăşurată ,,în perioada pregătirilor pentru sărbătoare […] a fost oglindită
sub toate aspectele, lupta oamenilor muncii din Basarabia pentru reunirea cu Patria
Sovietică: rolul PCUS şi al Guvernului sovietic în eliberarea Basarabiei şi crearea
statalităţii sovietice moldoveneşti, ajutorul imens al popoarelor-surori ale ţării noastre
în lupta pentru dezvoltarea economiei şi înflorirea culturii socialiste”28.
Într-o astfel de agendă, se înscrie organizarea la Moscova a „zilelor culturii şi
artei Moldovei”, inaugurate la 5 septembrie 1967. Scopul propagandistic al acestui
eveniment este cât se poate de evident. În articolul lui I. Bodiul „Sărbătoarea frăţiei
de nezdruncinat ”, publicat cu această ocazie, se evidenţiază amploarea şi scopul
desfăşurării: „Pentru a participa la această demonstraţie strălucită a realizărilor în
domeniul culturii republicii, în capitala Patriei noastre au plecat sute dintre cei mai
buni oameni de creaţie. Ei vor demonstra valorile spirituale ale norodului moldovenesc create în anii Puterii Sovietice, vor povesti despre contemporanul nostru,
despre omul nou, ce posedă un orizont larg, profunde cunoştinţe ştiinţifice, înzestrat
cu o bunătate şi dragoste de muncă, cu înalte gusturi estetice”.
Chintesenţa acestuia rămâne, totuşi, „prietenia multiseculară şi dezinteresată”. Astfel, „norodul moldovenesc” care „aşteaptă eliberarea de la Răsărit”, „n-a
greşit în alegerea prietenului său”. Şi „Marea Rusie i-a venit în ajutor, eliberându-l
din robia străină”, drept rezultat, „astăzi, ca şi în trecut, norodul recunoscător cântă
în cântece, proslăveşte în legende şi cântece cu sfinţenie amintirea minunaţilor viteji ruşi”. Drept rezultat mult aşteptata eliberare a venit la 28 iunie 1940. Această
zi a pus începutul unei noi epoci în soarta norodului moldovenesc”29. Din acel moment, cu regularitate, şi într-un mod fastuos, vor fi omagiate aniversările ordinare
ale raptului Basarabiei de către sovietici, deghizate sub lozinca „eliberării poporului moldovenesc”.
,,Moldova Socialistă”, 19 decembrie 1965.
,,Moldova Socialistă”, 2 martie 1966.
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Astfel, la sfârşitul anului 1967 – începutul anului 1968, în RSSM, pentru prima dată a fost omagiat pe larg , în mod oficial, un eveniment inventat, de sorginte
sovietică şi anume: aşa-zisa instaurare a puterii sovietice în Moldova, atribuindu-i
evenimentului respectiv o conotaţie specială. Proiectul comunist de ,,sărbătorire” a
biruinţei puterii sovietice în ţinut şi campania propagandistică de care este însoţit
se înscriu în strategia de deznaţionalizare a românilor de la est de Prut. Mesajul
antiromânesc este evident. Manifestările organizate de autorităţile comuniste de la
Chişinău cu prilejul aşa-numitei aniversări a 50-a de la biruinţa revoluţiei socialiste
în ţinut poartă un caracter propagandistic, fiind o campanie ordinară de îndoctrinare
politică a populaţiei. Prilejul este folosit la maximum de autorităţi pentru propagarea ,,moldovenismului” şi exacerbarea antiromânismului.
Această dată a fost oficializată definitiv la 14 ianuarie 1968, când la Chişinău
a avut loc o adunare solemnă a reprezentanţilor organizaţiilor de partid, sovietice şi
obşteşti din republică, închinată celei de-a 50-a aniversări a stabilirii puterii sovietice în Moldova. Evenimentul se încadrează în şirul măsurilor consacrate aniversării
a 50-a a biruinţei revoluţiei bolşevice şi ,,marşului triumfal al Puterii Sovietice”,
precum şi contracarării acţiunilor desfăşurate de conducerea de la Bucureşti.
Pe măsură ce confruntările sovieto-române iau amploare. Astfel, la 15 octombrie 1975, CC al PCUS a adoptat o nouă Hotărâre secretă ,,Cu privire la măsurile
suplimentare în domeniul muncii ideologice în legătură cu intensificarea propagandei
naţionaliste române care lezează interesele URSS”. Vârful de lance în lupta pentru
contracararea propagandei naţionaliste române devine CC al PCM şi primul secretar
al lui-I. Bodiul. La 12 ianuarie 1976, examinând şi luând la înarmare drept directivă
hotărârea vizată, Biroul CC al PCM a trasat o serie de sarcini instituţiilor ideologico-propagandistice, ştiinţifice, informaţionale, culturale şi de învăţământ menite să
combată şi să neutralizeze propaganda naţionalistă română şi occidentală.
Astfel, în cadrul acestei imense campanii publice, organele abilitate trebuiau
,,să transmită sistematic la radio şi televiziune, precum şi să publice în presă articole şi materiale care să demaşte tentativele organelor de informaţie occidentale şi
române de a denatura trecutul şi prezentul poporului moldovenesc, esenţa relaţiilor
ruso-române şi sovieto-române, a celor mai importante evenimente ale vieţii internaţionale contemporane, chestiunile politicii interne şi externe ale PCUS”. Ministerul Învăţământului Public din republică avea drept sarcină revizuirea conţinutul
programelor şi reeditarea manualelor de istorie şi geografie a Moldovei, de literatură ,,moldovenească”, în care urma ,,să fie tratate în mod pregnant şi convingător
chestiunile legate de formarea şi dezvoltarea naţiunii moldoveneşti, de statalitate,
rolul popoarelor rus şi ucrainean în destinele poporului moldovenesc, să critice
concepţiile burghezo-naţionaliste în aceste chestiuni”.
De asemenea, urma să se supună unei critici argumentate ştiinţific ,,denaturările, falsificarea şi revizia, admise de oamenii politici şi de istoricii din RSR, a
problemelor legate de relaţiile ruso-române, de mişcarea comunistă în Balcani, de
hotărârile Kominternului”. Concomitent, Ministerul Culturii, uniunile de creaţie,
Sistemul Cinematografiei de stat trebuiau să întreprindă măsuri ,,pentru ameliorarea
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orientării tematice a operelor de literatură şi artă”, în filmele artistice şi documentare
„care reflectă de pe poziţiile marxist-leniniste evenimentele istorico-revoluţionare din
Moldova, prietenia dintre poporul moldovenesc şi popoarele rus, ucrainean şi celelalte popoare ale URSS, lupta poporului moldovenesc pentru eliberarea de sub jugul
ocupaţiei române”, ,,ilegalitatea comsomolistă”, viaţa şi activitatea personalităţilor
eminente”, precum M. V. Frunze, P. D. Tkacenko, I. E. Iakir. I. F. Fediko”. Erau trasate
şi alte sarcini menite să ,,neutralizeze propaganda naţionalistă românească”30.
În acest context, se intensifică procesul de folosire a istoriei în scopuri ideologico-propagandistice. Pe paginile ziarelor şi revistelor se publică tot mai multe articole ale savanţilor care au drept scop promovarea şi cultivarea în rândurile
maselor a unei versiuni oficiale a istoriei poporului moldovenesc, sunt combătute
şi criticate teoriile ,,falsificatorilor” burghezi ai istoriei poporului moldovenesc31.
Astfel, cu ocazia aniversărilor ordinare ale zilelor de 28 iunie şi 2 august
(calificate drept zile ale ,,eliberării Basarabiei şi reunirii ei la Uniunea Sovietică”,
precum şi ,,a reunirii poporului moldovenesc într-un stat sovietic socialist şi a creării RSSM”), în cadrul manifestaţiilor cu caracter festiv, care erau organizate cu
regularitate în toate localităţile republicii, era elucidată prin diverse forme artistico-literare ,,istoria grea a poporului moldovenesc sub jugul ocupanţilor” şi ,,zorii
libertăţii”, ,,traiul fericit şi îmbelşugat, realizările republicii în anii socialismului”,
fără a se rata din nou şansa de a ,,demonstra inconsistenţa” scornirilor falsificatorilor burghezi la adresa istoriei poporului moldovenesc32.
În sistemul de propagandă perioada de întregire a neamului capătă dimensiuni apocaliptice. Aşadar, situaţia creată în ţinut, e o consecinţă a cotropirii, a instaurării unui regim ,,colonial sângeros”. Se exalta ideea de românizare forţată nu
numai a moldovenilor, dar şi altor etnii conlocuitoare, de promovare a unei politici
social-economice care a condus la degradarea ţinutului şi la înrăutăţirea drastică a
condiţiilor de trai ale populaţiei; iar la lichidarea tuturor drepturilor politice ,,poporul moldovenesc” a răspuns chiar din start cu o luptă crâncenă împotriva ocupanţilor, a regimului instaurat de ei. Pretinsele lupte împotriva ,,ocupanţilor” sunt
invocate în permanenţă, contrar adevărului istoric. Dealtfel, majoritatea evenimentelor de acest gen au fost provocate din exterior, de agenţi kominternişti sau bande
bolşevice infiltrate în Basarabia din stânga Nistrului, în scopul de a destabiliza situaţia din ţinut. Astfel, perioada, ,,ocupaţiei” Basarabiei (1918-1940), denunţarea
regimului instaurat în ţinut, lupta neîncetată a oamenilor muncii împotriva administraţiei româneşti au format un constant şi privilegiat obiect. Se recurge, de fapt,
la arsenalul kominternist. Acesta este nu doar preluat, ci şi, bineînţeles, dezvoltat.
O terminologie, specifică stilului bolşevic, este folosită în cazul denunţării
şi blamării regimului ,,burghezo-moşieresc” din anii 1918-1940. Anume acestei
perioade, din considerente politico-ideologice, îi este rezervată un spaţiu exclusiv.
Vezi: AOSPM, F. 51, inv. 39, d. 16, f. 1-6.
Ibidem, inv. 45, d. 117, f. 74.
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Un rol central în edificarea unei imagologii mitologice a evenimentelor din
perioada anilor1917-1918, 1918-1920 şi 1918-1940 îl reprezintă cultul eroului legendar sau al unei pleiade de luptători pentru fericirea ,,poporului moldovenesc”
O formă încercată şi efectivă de educare a maselor în spiritul patriotismului sovietic şi a internaţionalismului proletar, a prieteniei popoarelor Uniunii Sovietice devine
activitatea artistică de amatori. Astfel, în perioada pregătirii pentru jubileul formării
URSS, un loc aparte s-a acordat desfăşurării zilelor republicilor unionale în RSS Moldovenească. Această activitate a fost însoţită de concerte, organizate în localităţile Moldovei de colectivele de artişti amatori din republicile respective. De asemenea, au fost
organizate şi alte acţiuni de masă cu participarea colectivelor de artişti amatori din republică. În scopuri ideologice, pentru a propaga realizările culturii artistice din republică
dincolo de hotarele Uniunii Sovietice, o serie de colective populare au fost antrenate în
turneele desfăşurate în Italia, Bulgaria, Cehoslovacia, Franţa, Polonia etc.33
În contextul disputelor sovieto-române care aveau ca motiv şi chestiunea
basarabeană, anume RSS Moldovenească devine o arenă pentru organizarea festivalurilor, concursurilor, trecerilor în revistă ale colectivelor de artişti amatori nu
numai de rang republican, ci şi panunional. Astfel, în RSSM s-au desfăşurat ediţiile
din 1968, 1970, 1974 şi 1977 ale Festivalului unional al colectivelor amatorilor de
dans popular ,,Prietenia popoarelor”, cu participarea colectivelor coregrafice din
republicile URSS şi din ţările lagărului socialist.
Pornind de la rolul imens al acestui gen de activitate în îndoctrinarea politică
a populaţiei, realizarea obiectivelor programatice ale partidului, în a doua jumătate a anilor ’70, s-a revenit la practica festivalurilor unionale similare celor din
1966-1967, consacrate celor mai importante evenimente politice din istoria statului
sovietic. Prima ediţie a Festivalului unional al creaţiei artistice de amatori a fost
planificată pentru anii 1975-1977 şi a fost consacrat aniversării de 30 de ani de la
,,biruinţa armatei sovietice asupra Germaniei fasciste” şi ,,aniversării a 60 de ani de
la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie”. A doua ediţie s-a desfăşurat în perioada 1980-1982 şi a fost dedicată consemnării a 60 de ani de la formarea URSS.
Repertoriul pentru cercurile de artişti amatori era impus de Ministerul Culturi prin
intermediul unor culegeri tematice speciale. O analiză a conţinutului acestor culegeri denotă faptul că cea mai mare parte din ele aveau o tematică politico-patriotică
consacrată revoluţiei bolşevice, partidului comunist şi personalităţii lui Lenin, patriei sovietice, ele ,,proslăveau prietenia dintre popoare şi puneau accent pe locul
,,destoinic” oferit moldovenilor în ,,constelaţia popoarelor înfrăţite”, ,,elogiau realizările măreţe ale RSSM în anii puterii sovietice”, ,,viaţa îmbelşugată a oamenilor
muncii din Moldova sovietică”34, care, în esenţă, aveau o tentă antiromânească.
Un rol aparte în educarea prieteniei popoarelor, patriotismului sovietic şi
internaţionalismului proletar este rezervat muzeelor. În informaţia cu privire la ac33
34

ANRM, F. 2937, d. 462, f. 66-68.
Gheorghe Nicolaev, Antrenarea instituţiilor de cultură şi educative din RSSM în modelarea
,,omului sovietic” în anii ’60-70 ai sec. XX. În: ,,Destin Românesc”, 2011, nr. 4, p. 53-54.
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tivitatea acestor instituţii pentru anul 1970, se menţiona: ,,În muzeele republicii s-a
desfăşurat o activitate considerabilă pentru schimbarea expoziţiilor istoriei perioadei sovietice. Au fost achiziţionate noi materiale, care demonstrează cum cu eforturile eroice ale partidului şi poporului se realizează planul leninist de construire a
socialismului, cum s-au realizat transformări profunde în reorganizarea socialistă a
gospodăriei săteşti, cum s-a consolidat alianţa dintre clasa muncitoare şi ţărănime,
s-a călit alianţa de nezdruncinat a popoarelor ţării noastre”35.
Astfel, colaboratorii muzeului de studiere a ţinutului natal din raionul Cahul
au adunat şi au descris ştiinţific materialele dedicate tematicii aniversării a 200
de ani de la bătălia de lângă Cahul şi rolul ei în eliberarea popoarelor peninsulei
Balcanice de sub jugul Imperiului otoman36. Muzeul de studiere a ţinutului natal
din raionul Orhei avea ca temă predilectă ,,Mişcarea muncitorească din oraş în perioada ocupaţiei româneşti”, cel din raionul Comrat, despre activitatea organizaţiei
ilegaliste din localitate în anii 1918-1922 şi mişcarea ţărănească din Basarabia în
perioada ocupaţiei româneşti, muzeul din Soroca a organizat în oraş şi satele raionului o expoziţie ambulantă cu genericul ,,30 de ani de la eliberarea Basarabiei şi
reunirea ei cu Uniunea Sovietică’’37.
Rolul de frunte în această activitate îi revenea Muzeului de Stat de istorie
şi studiere a ţinutului natal, care, după reorganizarea expoziţiei secţiei de istorie
a perioadei sovietice, reflecta următoarele teme: ,,Moldova în perioada pregătirii
şi desfăşurării Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie”, ,,Moldova în anii intervenţiei militare şi a războiului civil”, ,,Republica Autonomă Sovietică Socialistă
Moldovenească”, ,,Basarabia în anii ocupaţiei de către România regală”, expoziţiile mai cuprindeau materiale dedicate formării RSS Moldoveneşti, Marelui Război
pentru apărarea Patriei, restabilirea şi dezvoltarea economiei naţionale a republicii,
RSSM în anii construcţiei socialiste şi comuniste38.
Pentru educarea populaţiei în spiritul tradiţiilor revoluţionare, în contextul
remarcării a 150 de ani de la declanşarea răscoalei decembriştilor, Muzeul istoric de
stat de studiere a ţinutului natal al RSSM a organizat o expoziţie tematică ,,Vestitorii libertăţii”, dedicată acestui eveniment. După inaugurarea acesteia, la 16 decembrie 1977, ea a avut câteva mii de vizitatori. Colaboratorii muzeului au desfăşurat
70 de conferinţe şi prelegeri despre răscoala decembriştilor, la care au asistat peste
2100 de oameni. Materialele expoziţiei au fost prezentate în emisiuni radio şi de
televiziune. De asemenea, a fost acordat ajutor metodic altor muzee pentru organizarea unor expoziţii similare. Aniversarea a fost însoţită de dezvelirea la Chişinău
a monumentului decembristului M. V. Orlov, iar la Tiraspol, a monumentului altui
decembrist, V. F. Raevski39.
ANRM, F. 3011, inv. 10, d.395, f. 6.
Ibidem, f. 4.
37
Ibidem, f. 5, 6, 9.
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Ibidem, f. 7-8.
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AOSPM, F. 51, inv. 45, d. 69, f. 16-17.
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În anul 1970, Ministerul culturii şi Uniunea Scriitorilor din RSS Moldovenească au anunţat un concurs de piese într-un act, consacrate problemelor actuale
ale contemporaneităţii. Scopul urmărit de concurs era ,,de a contribui la crearea
unor originale opere dramatice într-un act, care, reflectând triumful învăţăturii leniniste, rolul conducător al PCUS în opera de construire a societăţii comuniste,
întărirea unităţii dintre clasa muncitoare şi ţărănimea colhoznică, dezvăluind chipul
moral al omului sovietic, prietenia dintre popoare, lupta împotriva ideologiei burgheze şi a politicii imperialismului, ar îmbogăţi repertoriul teatrelor populare şi al
colectivelor dramatice de amatori”40.
În cuvântarea lui I. Bodiul, rostită în cadrul lucrărilor Congresului al V-lea
al scriitorilor din RSS Moldovenească, la 15 aprilie 1976, se caracterizau operele
literare consacrate tematicii ,,eroismului revoluţionar al poporului moldovenesc”,
care, în aprecierea lui, reprezintă ,,o contribuţie indispensabilă în dezvoltarea socială şi culturală a republicii, o moştenire de nepreţuit pentru generaţiile viitoare”.
Din aceste opere, continuă oratorul, ,,se vede clar, că poporul nostru s-a ataşat de
timpuriu în mişcarea proletară” şi că în ele este ,,veridic reflectat visul dintotdeauna
al poporului moldovenesc de a trăi şi făuri într-o frăţie cu marele popor rus, poporul
ucrainean şi alte popoare ale Patriei noastre, a fi în componenţa puternicului stat
cum este URSS”. În opinia lui, ,,tema revoluţionară, legată de ilegalitatea comunistă, războiul civil şi răscoala poporului în timpul ocupaţiei române nu este epuizată”.
El cere continuarea studierii ,,istoriei contemporane, creată de popor într-o luptă de
clasă înverşunată”41.
În realizarea obiectivelor de contrapropagandă şi perfecţionare a muncii ideologice sunt antrenate toate mijloacele de influenţă asupra maselor. Evident, un rol
deosebit este rezervat artei cinematografice, căreia îi este impusă o anumită tematică
,,actuală” şi orientare politică bine definite. Astfel, în planul tematic al studioului de
cinema ,,Moldova-film” de producere a filmelor artistice pentru ,,cincinalul” 19711975 au fost proiectate următoarele pelicule: 1),,Viforul roşu” (Autorul scenariului
Gh. Malarciuc, regizor V. Pascaru, redactor V. Andon) – despre lupta cu jertfire de
sine a locuitorilor unui sat basarabean pentru cuceririle revoluţionare ale Puterii Sovietice în decembrie 1917, despre bolşevicul Cozma Calmaţui, despre rolul trădător
al ,,Sfatului Ţării”; 2) ,,Răbojul” (,,Zarubki na pamiati”) (A. s. V. Hudeakov, reg.
Ia.  Burghiu, red. Z. Cirkov), despre trezirea conştiinţei de clasă, despre lupta poporului moldovenesc împotriva ocupanţilor boierilor români în anii înainte de restabili
rea Puterii sovietice în raioanele din dreapta Nistrului; 3) ,,Cristina” (A. s. S. Popov,
red. Z.  Cirkov), o baladă eroică despre lupta comuniştilor şi comsomoliştilor în
anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei împotriva ocupanţilor germano-români;
4)  ,,Dimitrie Cantemir” (A. s. Vl. Ioviţă, red. V. Ciburciu), despre domnitorul moldovean, în timpul domniei căruia au fost puse bazele prieteniei dintre poporul
moldovenesc şi cel rus; 5) ,,Pavel Tkacenko” (A. s. A. Strugaţki, red. V. Ciburciu),
40
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,,Cultura”, 14 noiembrie 1970, nr. 46.
AOSPM, F. 51, inv. 42, d. 153, f. 63-64.
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despre lupta lui împotriva ocupanţilor boierilor români pentru eliberarea Basarabiei;
6) ,,Campania în Balcani” (A. s. Gh. Malarciuc, red. V. Andon), despre misiunea eliberatoare a armatei ruseşti, eliberarea Balcanilor de sub jugul turcesc, despre prietenia dintre popoarele moldovenesc, rus şi bulgar. Precum şi alte filme documentare
despre ,,realizările” poporului moldovenesc în anii Puterii Sovietice42.
La 23 iunie 1975 a fost adoptată hotărârea CC al PCM şi CM al RSSM ,,Despre măsurile cu privire la ocrotirea, reconstrucţia şi construirea monumentelor de
istorie, cultură şi artă monumentală”, în care a fost apreciată activitatea desfăşurată
în acest domeniu, realizările şi neajunsurile. Astfel, un neajuns important era considerat faptul că: ,,insuficient se desfăşoară propagarea monumentelor de istorie şi
cultură ale poporului moldovenesc, care mărturisesc despre legăturile seculare cu
poporul rus, ucrainean şi alte popoare ale Patriei noastre, lupta lor comună împotriva duşmanilor străini şi jugul social’’43.
În conformitate cu această hotărâre comitetele raionale şi orăşeneşti de partid, redacţiile ziarelor şi revistelor, Ministerul culturii al RSSM, Comitetul de Stat
pentru tele şi radiodifuziune din cadrul CM al RSSM, Societatea moldovenească
pentru ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură au fost obligate: ,,să intensifice
activitatea pentru propagarea monumentelor, folosirea mai amplă a monumentelor
de istorie şi cultură în educarea comunistă a oamenilor muncii”44.
Într-o notă informativă din 26 mai 1976, adresată CC al PCUS, I. Bodiul
remarca activitatea ideologico-propagandistică imensă desfăşurată de CC al PCM
pentru realizarea hotărârilor organelor ierarhic superioare, ,,Cu privire la măsurile
de intensificare în continuare a muncii ideologice în rândul populaţiei RSS Moldoveneşti şi a regiunii Cernăuţi din RSS Ucraineană” şi ,,Cu privire la măsurile
suplimentare în domeniul muncii ideologice în legătură cu propaganda română naţionalistă care afectează interesele URSS”.
Astfel, conform relatărilor primului secretar, CC al PCM ,,reacţionează în mod
operativ la toate, până şi la cele mai mici manifestări de naţionalism, de atitudini
locale şi de orientare prooccidentală, le dă o apreciere principială şi ia măsuri hotărâte pentru înlăturarea lor”, ,,iar problemele legate de educaţia patriotică a oamenilor
muncii” sunt examinate la toate forurile de partid şi ,,sunt traduse în viaţă de toţi
comuniştii republicii”. Sunt trecute în revistă toate acţiunile de acest gen, precum ar
fi pregătirea continuă a cadrelor de propagandişti, antrenarea oamenilor de creaţie în
procesul de ,,făurire” a operelor artistice conform tematicii respective, elaborarea şi
realizarea măsurilor pentru sporirea numărului publicaţiilor, emisiunilor radiofonice
şi televizate, în care sunt reflectate ,,de pe poziţii ştiinţifice evenimentele din trecutul
şi prezentul poporului moldovenesc, aspiraţiile lui de veacuri, care s-au încununat cu
alipirea Basarabiei la Rusia prin voinţa maselor largi ale poporului, sunt demascate
Ibidem, inv. 32, d. 116. f. 20.
ANRM, F. 3011, inv. 10, d. 1115, f. 1-2.
44
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în mod hotărât încercările organelor de informaţie româneşti şi occidentale de a denatura esenţa adevărată a relaţiilor ruso-române şi sovieto-române”, reeditarea manualelor pentru şcoala medie în care ,, sunt reflectate în mod pregnant şi convingător
problemele referitoare la formarea şi dezvoltarea naţiunii moldoveneşti, formarea statalităţii acesteia, pe baza unui amplu material faptic este demonstrat rolul progresist al
Rusiei la eliberarea popoarelor din bazinul Dunărean”.
Instituţiile culturale, în mod special muzeele, au fost antrenate pentru a demonstra ,,mai pe larg activitatea ilegaliştilor comunişti, a organizaţiilor bolşevice
din ţinutul nostru, participarea poporului moldovenesc la mişcarea revoluţionară
proletară, victoria revoluţiei din Octombrie, crearea Sovietelor şi proclamarea de
către acestea a Republicii Sovietice Basarabene, formarea RSS Moldoveneşti în
componenţa Uniunii Sovietice”45.
Astfel, oricât de paradoxal ar fi, în condiţiile unei politici de deznaţionalizare
şi rusificare acerbă, promovată de regimul comunist, din cauza unor relaţii tensionate cu România, promovarea identităţii naţionale moldoveneşti devine elementul
fundamental al politicii culturale în Moldova sovietică după 1965.46.
În încheiere ţiunem să concluzionăm că, în contextul disputelor sovieto-române pe probleme de ordin istoriografic, se va consolida politica oficială antiromânească, prin suscitarea ,,moldovenismului” fals, cultivat cu insistenţă în perioada dată,
care avea la bază conceptul ,,celor două limbi şi două popoare”. Impactul acestei
politici a devenit evident abia în condiţiile independenţei Republicii Moldova.
45
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ISTORIA RELAŢIILOR DINTRE STATUL SOVIETIC ŞI
CULTELE RELIGIOASE PE PERIOADE
Abstract
In this article is examined the issue of history’s periodization of relations between the
Soviet state and religious Denominations. 11 rounds have been identified: 1. 1917-1918  –
transitional phase, leaving the old relations between the State and Religion; 2. 19181929  – stage of development of new legislation on religious denominations; 3. 19291934 – the stage on finish of drafting the legislation of cults; 4. 1934-1938 – the Step
of persecutions, the „great terror”; 5. 1938-1943 – step of weakening of the pressures
and uncertainty; 6. 1943-1948 – flowering stage of relations between state and religion;
7.  1948-1954 – cooling stage of relations between State and Religion; 8. 1954-1958 – step
of worsening the relations between state and religions; 9. 1958-1965 – new stage of persecutions; 10.1966-1987 – the stage of cohabitation or stagnation; 11. 1988-1991  – stage
of normalization of relations between the state and religions. At the basis of periodization
were put two principles: first – power institution empowered to achieve relations between
the State and Religion in practice; second – legislative acts adopted in the epoch, which
allows tracking logic of events chain in terms of the evolution of relations of the Soviet
state and the religious cults, avoiding examination of the confessional aspect.
Keywords: Soviet state, relations, periodization, religious Denominations, persecuti
ons, normalization, power institution.

P

e parcursul istoriei statului sovietic, cursul politic faţă de religie a suferit schimbări de mai multe ori, în funcţie de politica internă a statului.
Schimbarea acestui curs ţinea direct de modul de înţelegerea de către liderii partidului şi statului, a teoriei marxist-leniniste despre stat.
După destrămarea URSS, au apărut o serie de lucrări consacrate elucidării
problemei ce ţine de relaţiile dintre statul sovietic şi cultele religioase. S-a încercat şi o periodizare a istoriei acestor relaţii, dar, de fapt, până în prezent problema
încă nu a fost rezolvată nici în istoriografia naţională, nici în cea internaţională. În
istoriografia naţională o încercare de periodizare a relaţiilor dintre statul sovietic
(RSSM) şi Biserica Ortodoxă a fost realizată de cercetătorul V. Pasat, care a editat
4 volume cu documente ce ţin de relaţia dintre statul sovietic şi Biserica Ortodoxă.
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Fiecare volum ar însemna o etapă din istoria relaţiilor statului şi Biserică Ortodoxă.
Dacă luăm hotarele cronologice indicate la fiecare volum se pare că autorul identifică 4 perioade: 1940-19531; 1953-19602; 1961-1975 (în perioada a 3-a autorul
identifică două etape 1961-1966 (Мамаевы набеги на церковь...)3 şi 1967-1975
(И возвращается ветер на круги своя: брежневская «оттепель» в церковных
делах)4 şi 1976-19915.
În istoriografia străină, în primul rând în cea rusă, primele încercări de periodizare a istoriei relaţiilor dintre stat şi culte au apărut abia la începutul secolului
XXI, dar şi acelea sunt dedicate periodizării doar istoriei relaţiilor dintre statul sovietic şi Biserica Ortodoxă Rusă6.
În perioada sovietică, era un lucru obişnuit „ajustarea” istoriei la cerinţele ideologiei oficiale. Se pare că aşa se prezintă şi periodizarea propusă de către P. C.  Lobazov în 1977. Autorul identifică trei perioade în relaţiile stat-culte, în
deplin acord cu periodizarea ideologiei oficiale a dezvoltării societăţii sovietice.
Prima etapă – de edificare a societăţii socialiste (1917-1936); a doua – edificarea
socialismului dezvoltat (1936-1977), şi a treia etapă, care în viziunea lui P. C. Lobazov reiese din sarcina edificării societăţii comuniste7 (adică după 1977 – N. F.).
În 1989, în URSS apare o monografia colectivă fundamentală sub redacţia
lui A. I. Klibanov, în care este cercetată o serie largă de probleme, legate de istoria
Bisericii Ortodoxe. Perioadei sovietice i-a fost dedicat ultimul capitol. În epilogul
lucrării autorii au identificat cinci perioade din istoria relaţiilor dintre stat şi Biserică în URSS.8
Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1991. Собрание документов в 4 т. Том. 1-й. 1940-1953 / Отв. Ред., сост. и авт. предисл. В. Пассат. Москва,
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). Москва, 2009.
2
Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1991. Собрание документов в 4 т. Том. 2- й. 1953-1960 / Отв. Ред., сост. и авт. предисл. В. Пассат. Москва,
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). Москва, 2010.
3
Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1991. Собрание документов в 4 т. Том. 3-й. 1961-1975 / Отв. Ред., сост. и авт. предисл. В. Пассат. Москва,
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Москва, 2011, c. 23.
4
Ibidem, c. 31.
5
Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. 1940-1991. Собрание документов в 4 т. Том. 4-й. 1976-1991 / Отв. Ред., сост. и авт. предисл. В. Пассат. Москва,
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Москва, 2012.
6
Ю. В. Гераськин, А. Ю. Михайловский. Проблема периодизации истории отноше
ний советского государства и Русской Православной Церкви, // Вестник Томского
государственного Университета, История, № 3 (11), 2010, c. 110-122.
7
П.К. Лобазов. Великая Октябрьская социалистическая революция и духовное осво
бождения масс // Методология исследований по проблемам истории и культуры
народов Дальнего Востока, Владивосток, 1978, c. 51.
8
Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. Политиздат, Москва,
1989, c. 696-701.
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În prezent, cercetătorii istoriei relaţiilor dintre stat şi culte se limitează la
analiza câtorva perioade separate politic, evidenţiind de la două la zece perioade9.
Atât în istoriografia rusă cât şi cea de peste hotarele Rusiei se observă în general determinarea unor perioade nejustificat de întinse în timp. Astfel, cercetătorii
apuseni J. Meyendorff 10 şi W. Masar 11 evidenţiază anii 1917-1943, considerând
că acest interval de timp formează epoca persecutării credincioşilor. Cercetătorul
german G. Stricker în monografia sa evidenţiază trei perioade: 1917-1941, 19411953, 1953-198812.
În istoriografia postsovietică sunt mai multe interpretări referitoare la periodizarea relaţiilor dintre stat şi culte în URSS. Cercetătorul rus R. A. Nabiev identifică trei etape în politica confesională a statului sovietic: 1917-1940, 1941 – septembrie 1950; a doua jumătatea a 1950 – sfârşitul anilor 198013. Tot despre trei
etape vorbeşte şi cercetătorul Iunusov A. B.: 1917-1943; 1943-1948; 1948-198014.
Cercetătorii Iu. V. Gheraskin şi Mihailovski susţin şi ei concepţia despre trei etape
în istoria relaţiilor dintre stat şi culte: sfârşitul anilor 1930 – sfârşitul anilor 1950;
sfârşitul anilor 1950- sfârşitul anilor 1970; sfârşitul anilor 1970 – 199115. În concepţia autorilor perioada a doua în general poate fi considerată mai mult sau mai
puţin stabilă în relaţiile dintre stat şi Biserică16. Nu este clar de ce autorii au omis
perioada din 1917 – sfârşitul anilor 1930.
Alţi cercetători evidenţiază mai multe etape în istoria relaţiilor dintre stat
şi culte. Cercetătorul M. V. Shkarovsky propune o periodizare mai amănunţită, în
zece perioade: 1917-1920; 1921-1928, 1929-1938, 1939-1943, 1943-1948, 19481953, 1953-1958, 1958-1964, 1965-1988, 1988-1991. Perioadele propuse de M.V.
Shkarovsky coincid, de regulă, cu punctele de cotitură din istoria statului sovietic
şi a societăţii. El consideră că „o astfel de coincidenţă nu este întâmplătoare, pentru
О. Губкин. Русская православная церковь под игом богоборческой власти в пери
од с 1917 по 1941 годы, СПб, 2006; А.Н. Кашеваров. Государство и церковь. Из
истории взаимоотношений Советской власти и Русской православной церкви.
1917−1945  гг., СПб, 1995; М. Ю. Крапивин. Противостояние большевиков и Церк
ви. 1917−1941  гг., Волгоград, 1993; М.И. Одинцов. Путь длиною в семь десятиле
тий: от конфронтации к сотрудничеству (Государственно-церковные отношения
в истории советского общества) // На пути к свободе совести. Прогресс, Москва,
1989; Михаил Шкаровский. Сталинская религиозная политика и Русская Право
славная Церковь в 1943-1953 годах // „Acta Slavica Iaponica”, Tomus 27, 2009.
10
J. Meyendorff. Living Tradition. Grestwood, New York: SCS Press, New York, 1978.
11
W. Masar. Genossen beten nicht. Kirchenkampf des Kommunismus, Köln, 1963.
12
G. Stricker. Religion in Russland. Darstellung und Daten zu Geschitche und Gegenwart.
Gütersloh; Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 1993.
13
Р.А. Набиев. Ислам и государство, Казань 2002, c. 72.
14
А.Б. Юнусова. Ислам в Башкортостане, Уфа, 1999.
15
Ю. В. Гераськин, А. Ю. Михайловский. Проблема периодизации истории отноше
ний советского государства и Русской Православной Церкви, c. 112-113.
16
Ibidem, c. 115.
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că politica religioasă a statului reflectă politica internă a structurilor puterii de stat
în general, iar Biserica nu era străină faţă de interesele societăţii”17.
Cu anumite convenţionalităţi putem accepta ca puncte de cotitură în istoria URSS perioadele 1917-1920, ca anii războiului civil, 1921-1928 – anii
NEP-ului. Însă rămâne de neînţeles ce cotituri au avut loc în celelalte perioade
propuse de autor. Pe lângă aceasta, uneori apar discrepanţe în variantele periodizării propuse în introducere: 1917-1920 şi 1917-1921 în textul monografiei18
sau 1921-1928 în introducere şi 1922-1928 în text19. Controversată este şi caracterizarea perioadelor. Spre exemplu, autorul consideră că acţiunile autorităţilor
sovietice pentru subminarea economică a Bisericii caracterizează relaţiile statculte doar în prima etapă20. Deşi, atât în plan legislativ, cât şi practic proprietăţile bisericeşti erau confiscate activ atât în perioada interbelică, cât şi în cea
postbelică. Descriind prima etapă, autorul repetă evaluarea perioadei sovietice
ca „timpul furtunii şi violenţei” (бури и натиска), de persecutare crudă, dar
nesistematică a Bisericii21. În acelaşi timp, rămâne neclar termenul „nesistematic”. Cercetătorii sovietici, deseori inventau istoria ţării, clasificând-o „în lumina
hotărârilor partidului şi statului”. Dar astăzi nimeni nu mai interzice să avem o
atitudine critică faţă de trecut. Cum poate fi numită altfel decât „sistematică”
nimicirea fizică, începând cu 1917, a zecilor şi sutelor de mii de oameni, clerici
şi credincioşi, distrugerea lăcaşurilor de cult? Chiar autorul recunoaşte că de la
venirea la putere a bolşevicilor în 1917, din 78000 de lăcaşuri de cult ortodoxe
şi 120000 de clerici la începutul războiului în URSS mai activau puţin peste 100
de biserici, şi între 5 şi 6 mii de clerici22. Rămâne absolut neclară caracterizarea
etapei a doua 1921-1928 ca „etapă de incertitudine” şi „etapă a relaţiilor relativ
liniştite”23. Nedumerire cu privire la situaţia „liniştită” în relaţiile stat-culte este
exprimată şi în lucrarea cercetătorului I. A. Kurlyandsky, care consideră eronată
aprecierea lui M. V. Shkarovsky24.
O altă periodizare propune istoriografia ortodoxă din perioada postsovietică.
Astfel, Mitropolitul Ioan în monografia sa drept criteriu propune pentru periodizarea etapelor dezvoltării relaţiilor dintre stat şi culte criteriul „persecuţiilor împotriva Bisericii” şi identifică următoarele perioade:
Михаил Шкаровский. Сталинская религиозная политика и Русская Православная
Церковь в 1943-1953 годах // „Acta Slavica Iaponica”, Tomus 27, 2009, с. 8.
18
М. В. Шкаровский. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государ
ственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах), Москва, 2000, 8, 94.
19
Ibidem, c. 9, 94.
20
Ibidem, c. 79.
21
Ibidem, c. 94.
22
Ibidem, c. 319, 323.
23
Ibidem, c. 87.
24
И.А. Курляндский. О мнимом повороте Сталина к православной церкви // „Вопросы
истории”, 2008, nr. 9, c. 7.
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1. 1917-1942 – perioada pustiirii; timpul luptei intense a poporului rus pentru păstrarea altarelor ortodoxiei, când teroarei, calomniilor şi violenţei Biserica s-a
opus doar prin credinţă, răbdare şi martiriu25.
2. 1943-1954 – perioada revizuirii politicii statului în domeniul religiei în
direcţia „înmuierii”.
3. 1954 – până la dispariţia URSS – o nouă etapă de persecuţii antibisericeşti26.
O etapizare a perioadei interbelice este propusă în colecţia de documente referitoare la istoria Bisericii Ortodoxe Ruse în anii 1917-1943. Drept criteriu pentru
periodizare în cazul dat este luată succesiunea canonică a puterii supreme în Biserică:
1. 1917-1925 – perioada patriarhului Tihon;
2. 1925-1943 – perioada locotenenţei27.
Tot în două perioade pentru anii 1917-1941 împarte istoria relaţiilor dintre
stat şi culte cercetătorul Iu. N. Bakaev. Drept fundament pentru periodizare, cercetătorul pune „principiile marxiste”:
1. Primul deceniu post-revoluţie – „tendinţa de strictă respectare a acestora”,
„de prevedere” şi „preîntâmpinare a posibilelor abateri de la ele”.
2. Al doilea deceniu post-octombrie – „abaterea de la aceste principii” şi, ca
efect al deformării relaţiilor dintre stat şi culte, „încălcarea drepturilor credincioşilor, slăbirea educaţiei ateiste”28.
Alţi cercetători preferă să lege etapele de dezvoltare a relaţiilor dintre stat
şi Biserică de activitatea patriarhilor, sau de data desfăşurării lucrărilor Sinoadelor
locale sau ale celor arhiereşti29.
Unii cercetători consideră neîntemeiată împărţirea istoriei relaţiilor dintre stat şi culte în multe perioade legate de istoria politică a ţării30. Cercetătoarea
T. G.  Leontieva, în recenzia la lucrarea lui M. V. Shkarovsky, consideră că o astfel
de periodizare nu este legată de schimbările radicale ale politicii religioase a statului sovietic, ci de cadrul cronologic al aflării la guvernare a unor conducători ai
partidului şi statului care dau tonul în relaţiile dintre elitele statului şi cultelor31.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Самодержавие. Очерки
русского самосознания, СПб, 1995, c. 273-274.
26
Ibidem, c. 319, 323.
27
Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, позднейшие до
кументы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 19171943 гг. Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского института,
Москва, 1994, c. 18.
28
Ю.Н. Бакаев. Власть и религия: история отношений (1917-1941). Изд-во Хабаровского Государственного Технического Университета, Хабаровск, 2002, c. 38.
29
В. Цыпин, протоиерей. История Русской Церкви. 1917−1997, Москва, 1997.
30
Ю.В. Гераськин, А.Ю. Михайловский. Проблема периодизации истории отноше
ний советского государства и Русской Православной Церкви, c. 110.
31
Отечественная история. 2002. №10, c. 162-165.
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Împotriva periodizării detaliate a istoriei relaţiilor dintre stat şi culte este şi
cercetătoarea I. I. Maslova 32.
După cum vedem, propunerile periodizării istoriei relaţiilor dintre stat şi culte deseori se referă doar la relaţia dintre stat şi Biserica Ortodoxă.
Printre cercetătorii care încearcă o periodizare mai universală, neconfesională ar trebui menţionat M. I. Odintsov, care, spre deosebire de alţi cercetători, oferă
un mod diferit de periodizare a relaţiilor dintre stat şi cultele religioase în URSS.
Astfel, în monografia „Statul şi Biserica (istoria relaţiilor între 1917-1938)33, autorul analizează evoluţia relaţiilor dintre stat şi Biserică în contextul evoluţiei şi
activităţilor instituţiilor de stat responsabile de acest domeniu:
1. 1917-1924 – organizarea şi activitatea departamentului VIII al Comisariatului Justiţiei.
2. 1924-1929 – Prezidiul şi Secretariatul Comitetului Executiv Central, Consiliul Comisarilor Poporului în persoana OGPU şi NKVD;
3. 1929-1934 – Comisia Permanentă pentru problemele cultelor de pe lângă
Prezidiul VŢIK al RSFSR;
4. 1934-1938 – Comisia Permanentă pentru culte de pe lângă Comitetul Executiv Central (CEC) al URSS34.
Această metodă de periodizare pare preferabilă faţă de cele arătate mai sus,
pe motivul că permite urmărirea lanţului logic al evenimentelor în ceea ce ţine
de evoluţia instituţiilor statului implicate în acest domeniu de activitate. Autorul
scoate în relief unităţile de măsură semnificative luând drept criteriu de periodizare
– instituţia puterii, în acest fel, dându-ne de înţeles că pot fi o mulţime de variante,
în funcţie de criteriul pus la baza periodizării.
Chiar dacă o serie de cercetători sunt împotriva fărâmiţării în perioade mici
a istoriei relaţiilor dintre stat şi culte, considerăm că varianta propusă de Odintsov este mai obiectivă. Din aceste considerente în periodizarea istoriei relaţiilor
dintre statul sovietic şi cultele religioase propuse de noi, pornim de la principiul
folosit de Odintsov: instituţia puterii abilitată cu realizarea în practică a relaţiilor
statului şi cultelor, la care mai adăugăm şi actele legislative adoptate în cadrul
perioadelor respective.
Din aceste considerente, chiar dacă întreaga istorie sovietică este legată de
lupta cu religia, deci ar constitui o singură etapă, totuşi, pornind de la principiile
arătate mai sus, istoria relaţiilor dintre stat şi culte ar putea fi împărţită în 11 etape,
şi anume: 1917-1918; 1918-1929; 1929-1934; 1934-1938; 1938-1942; 1943-1948;
1948-1953; 1954-1957; 1958-1965; 1966-1987; 1988-1991.
И.И. Маслова. Эволюция вероисповедной политики советского государства и дея
тельности Русской православной церкви (1953–1991): Дис. … д-ра ист. наук., Москва, 2005, c. 465.
33
Михаил Иванович Одинцов. Государство и церковь (История взаимоотношений
1917-1938), Знание, Москва, 1991, c. 64.
34
Ibidem, c, 6, 54.
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În continuare ne vom opri asupra caracterizării fiecărei dintre aceste etape.
Prima etapă: 1917-1918 care ar putea fi numită etapa de tranziţie, de
părăsire a vechilor relaţii dintre stat şi culte.
În prima etapă nu existau instituţii speciale de stat, abilitate cu puterea de a
reglementa relaţiile dintre culte şi statul sovietic.
Cronologic, ea acoperă perioada de la revoluţia din octombrie până la adoptarea Decretului „Cu privire la separarea Bisericii de stat şi a şcolii de Biserică”. Perioada aceasta are durată diferită pentru diferite republici sovietice. Dacă în RSFSR
se termină la 23 ianuarie 1918, când s-a adoptat decretul despre separarea Bisericii
de stat şi a şcolii de Biserică, apoi în Ucraina abia peste un an, la 19 ianuarie 191935,
iar în Bielorusia şi mai târziu, la 11 ianuarie 192236, când au fost adoptate decrete
similare celui din Rusia.
Câteva decrete ale Comitetului Executiv Central din toată Rusia (CEC) 1917
şi „Cu privire la căsătoria civilă, copii şi registrele de înregistrarea a stării civile”
din 18 (31) decembrie 191737.
Prin actele legislative enumerate mai sus au s-a pus capăt tradiţiei vechi de
participare a Bisericii Ortodoxe Ruse, dar şi celorlalte culte religioase, în viaţa
socială38. La aceste decrete şi hotărâri se mai adaugă cele emise de unele Comisariate aparte, cum ar fi: Hotărârea Comisariatului Educaţiei Publice din 11 decembrie 1917 – „Cu privire la transferul învăţământului şi educaţiei din competenţa
Departamentului duhovnicesc la Comisariatul pentru educaţie publică”39; Ordonanţa Comisariatului Poporului pentru Afacerile Militare din 16 ianuarie 1918
„Cu privire la desfiinţarea tuturor cârmuirilor Departamentului duhovnicesc”40;
Ordinul Comisariatului Poporului pentru asistenţa socială din 20 ianuarie 1918,
„Cu privire la încetarea acordării fondurilor pentru întreţinerea bisericilor, capelelor, clericilor şi profesorilor de religie, precum şi pentru săvârşirea ritualurilor
religioase”41.
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства,
№ 9, 1917, с. 37.
36
Н. В. Довгяло. Законодателные основы политики БССР в области религии в 19241939 годах // „Вестник Полоцкого Госудрственного Университета”. Сериа А. Гуманитарные науки. Исторические науки, № 1, 2012, c. 77.
37
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства,
№  11, 1917, с. 161-163.
38
Светлана Геннадиевна Зубанова. Характер государственно-церковных отношений
в исторической ретроспективе и правовая основа социальной практики РПЦ,
Общество: философия, история, культура, № 2, 2016, c. 51.
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Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства,
№ 9, 1917, с. 129.
40
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства»,
№ 16, 1918, с. 260.
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Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства,
№ 17, 1918, с. 273.
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Toate aceste acte au pregătit apariţia decretului care pune capăt vechilor relaţii
dintre stat şi culte „Cu privire la separarea Bisericii de stat şi a şcolii de Biserică” din 23
ianuarie 191842, care însumează toate prevederile actelor legislative amintite mai sus.
Adoptarea acestui act juridic ne conduce spre a doua etapă a istoriei relaţiilor
dintre stat şi culte.
Etapa a II: 1918-1929 – etapa elaborării noii legislaţii a cultelor, care
cronologic începe cu adoptarea decretului despre separarea Bisericii de stat şi a
şcolii de Biserică din ianuarie 1918 şi se sfârşeşte cu adoptarea Hotărârii CEC şi a
Consiliului Comisarilor Poporului (CCP) din 8 aprilie 1929 „Cu privire la asociaţiile religioase”.
Se consideră că cadrul legislativ pentru reglementarea politicilor publice ale
statului faţă de culte a fost elaborat în primii 6 ani ai guvernării sovietice43.
Chiar dacă în denumirea decretului din 23 ianuarie 1918 se stipulează doar
Biserica, aceasta nu înseamnă că celelalte culte au rămas neatinse, aşa cum au şi
crezut unii la început. Pentru a înlătura orice dubii că anume aşa este, la 24 august
1918 este adoptată hotărârea Comisariatului Justiţiei care stipulează că sub incidenţa decretului respectiv cad toate confesiunile religioase44.
În anii războiului civil era răspândită ideea despre iminenta apropiere a revoluţiei mondiale, care într-o clipă va desfiinţa clasele exploatatoare şi va elibera mintea oamenilor de prejudecăţile religioase, de aceea în programul PSDMR, adoptat
la cel de-al VIII-lea Congres din 1919 a fost pusă sarcina „ofensivei totale asupra
religiei, şi moartea prejudecăţilor religioase”45.
În perioada noii politici economice, în scopul asigurării stabilităţii politice şi
economice în ţară, pentru întărirea legăturilor dintre sat şi oraş, promovarea legăturilor politicilor externe, poziţia conducătorilor sovietici faţă de religie se schimbă şi
începe aşa-numitul „noul NEP religios”46. În rezoluţia celui de-al XIII-lea congres
al PC(b) din 1919 se stipulează inoportună, pentru moment, folosirea măsurilor
administrative împotriva religiei, deoarece victoria împotriva prejudecăţilor religioase era considerată o cerinţă pe un termen îndepărtat47.
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства»,
№ 18, 1918, с. 286-287.
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Н. В. Довгяло. Законодателные основы политики БССР в области религии в 19241939 годах, c. 77.
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Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства,
№  62, 1918,с. 849-858.
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Восьмой съезд РКП (б) 18-23 марта 1919 г. В сб. Коммунистическая партия
Советского Союза. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях
и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898-1988): в 15-ти т. Т. 2,:
Политиздат, Москва, 1983, c. 114.
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О. Н. Петюкова. Правовые формы отношений Советского государства и Русской
православной церкви в 1917-1945 гг.: ЮНИТИ-ДАНА, Москва, 2012, c. 110.
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Тринадцатый съезд ВКП (б) 23-31 мая 1924 г. // Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898-1988): в 15-ти т., Т. 3, Москва, 1984, c. 261.
42

483

În noile condiţii, convingându-se de zădărnicia încercării de a scăpa de influenţa religiei prin metode de forţă, autorităţile sovietice au trecut la metode mai
sofisticate. Din 1921, statul se angajează în destabilizarea Bisericii Ortodoxe Rusie
din interior. Cercetătorii A. B. Zubov, M. M. Shakhnovich ş.a. sunt de părere că
crearea curentului înnoitorilor în cadrul Bisericii Ortodoxe a fost inspirat de GPU
sub controlul lui E. A. Tukikov48. În 1928 apare altă grupare – „Adevărata Biserică
Ortodoxă” (истинно-православная церковь), în anii 30 – „creştinii cu adevărat
ortodocşi” (истинно православное христианство) ş.a.
În 1928, se înăspreşte atitudinea autorităţilor sovietice faţă de religie, trăsăturile tipice ale politicii confesionale a statului din această etapă devin metodele
administrative, răfuielile judiciare şi extrajudiciare.
La 24 ianuarie 1929, este adoptată o circulară secretă „Cu privire la măsurile
pentru consolidarea muncii antireligioase”, semnată de L. Kaganovici. Circulara
cere adoptarea unor măsuri drastice împotriva structurilor religioase, caracterizate
drept „organizaţii contrarevoluţionare” care contribuiau la mobilizarea elementelor
inconştiente în lupta împotriva puterii sovietice49.
În cele din urmă, toate decretele, hotărârile şi ordonanţele care reglementau
activitatea comunităţilor religioase au fost sintetizate şi la 8 aprilie 1929 CEC şi
CCP adoptă hotărârea „Cu privire la asociaţiile religioase”50, care a funcţionat până
la adoptarea în 1990, a legii unionale „Cu privire la libertatea conştiinţei şi organizaţiilor religioase”.
În perioada a doua existau câteva organe speciale abilitate cu reglementarea
relaţiilor dintre statul sovietic şi culte, două funcţionau pe lângă Comisariatul Justiţiei, este vorba de Comisiа interdepartamentală (Межведомственную комиссию
при Наркомюсте)51, creată pentru realizarea în viaţă a decretului „Cu privire la
separarea Bisericii de stat”, care a funcţionat doar două luni (aprilie – mai 1918) şi
Departamentul VIII, care în 1922 este redenumit Departamentul V (până în 1924),
după care vine Secretariatul pentru problemele cultelor pe lângă Prezidiul CEC
(până în 1928). Tot în această etapă partidul avea o structură specială – Comisia antireligioasă (Антирелигиозная комиссия), fondată pe data de 13 octombrie
1922 prin Hotărârea Biroului Organizatoric al CC al PC (b)R şi aprobată de către
Biroul politic la 19 octombrie al aceluiaşi an52.
История России. XX век: 1894 – 1939 гг. / Под ред. А.Б. Зубова. М.: Астрель: АСТ,
Москва, 2009, c. 230.
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A doua etapă a istoriei relaţiilor dintre stat şi culte se caracterizează prin elaborarea statutului juridic al cultelor religioase – lipsirea lor de securitate juridică, separarea
vieţii bisericeşti de viaţa publică a ţării, proclamarea libertăţii conştiinţei şi egalităţii
religiilor. Pe parcursul acestor ani lupta împotriva religiei se desfăşura prin influenţa
ideologică (cu puterile ateiştilor şi ale celor fără de Dumnezeu) şi prin metode represive.
Etapa a III-a: 1929-1934 – etapa finisării elaborării legislaţiei cultelor.
De la Hotărârea „Cu privire la asociaţiile religioase” până în 1934. Cuprinde perioada funcţionării Comisei Permanente pentru problemele cultelor de pe lângă Prezidiul CEC al RSFSR.
În această etapă Hotărârea din 1929 a fost completată cu Instrucţiunea
NKVD nr. 238 din 1 octombrie 1929 „Cu privire la drepturile şi îndatoririle asociaţiilor religioase”, şi instrucţiunea CEC din 20 iulie 1930 „Instrucţiune la Hotărârea
din 8 aprilie 1929 „Cu privire la asociaţiile religioase”53, şi cea din 16 ianuarie 1931
„Cu privire la ordinea punerii în viaţa a legislaţiei cultelor”54. Astfel de acte au fost
adoptate şi în RSS Ucraineană. Codul Administrativ al Ucrainei includea compartimentul – X „Prevederi pentru culte”55, care a fost concretizat prin instrucţiunea
Secretariatului Prezidiului CEC „Cu privire la procedura de organizare, activitate
şi lichidarea organizaţiilor religioase şi sistemului de evidenţă a organelor administrative ale asociaţiilor religioase şi slujitorilor cultelor” din 28 iunie 193256. În alte
republici astfel de acte juridice generalizatoare nu au mai fost adoptate, astfel că se
foloseau de Hotărârea CEC şi CCP al RSFSR din 192957.
Pe parcursul anilor 20-30 ai sec. XX, au fost adoptate o serie de rezoluţii ale
CEC, care facilitau lichidarea lăcaşurilor de cult. Pe 24 ianuarie 1929 Biroul Politic
al CC al PC (b) din URSS adoptă rezoluţia „Cu privire la măsurile de consolidare
a muncii antireligioase”, răspândită ulterior în forma unei circulare printre organizaţiile locale de partid58.
Cel de-al XVI-lea congres al PC(b) URSS (iulie-iunie 1930) a proclamat începutul erei ofensivei socialismului pe toate fronturile şi chema să se „consolideze
şi să dezvolte semnificativ realizările obţinute în munca de eliberare a maselor de
sub influenţa reacţionară a religiei”59.
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Autorităţile sovietice vedeau în religie un duşman înverşunat. Astfel, la Congresul al II-lea al „Uniunii militanţilor celor fără de Dumnezeu”, desfăşurat în iunie
1929, N. I. Buharin declara: „Lupta cu religia se află pe agenda zilei, ea este actuală… Frontul antireligios este văzut ca un front al luptei de clasă”60. De aceea autorităţile locale se adresau la centru cu propunerea de anulare a hotărârii din 1929,
cerând simplificarea ordinii lichidării comunităţilor religioase.
Comisia pentru problemele cultelor nu putea ignora cerinţele autorităţilor
locale. De aceea, la 6 februarie 1930 decide: „Recunoaştem faptul că, în legătură
cu desfăşurarea unei campanii pentru închiderea caselor de rugăciune, legea despre
separarea Bisericii de stat din 8 aprilie 1929 să fie revizuită în direcţia simplificării
procesului de închidere şi mărire a razei comunităţilor religioase”61.
Ca un „răsunet la cerinţele situaţiei” poate fi considerată adoptarea hotărârii
CEC şi CCP al URSS „Cu privire la lupta cu elementele contrarevoluţionare din
rândul organelor de conducere ale asociaţiilor religioase”, din 11 februarie 1930,
adoptată, după cum afirmă documentul, în scopul „luptei cu încercările elementelor duşmănoase să folosească asociaţiile religioase pentru promovarea activităţilor
contrarevoluţionare”62.
În toamna anului 1930, situaţia în „problema religioasă” devine critică. Asupra clerului şi a credincioşilor mai activi s-a năpustit răfuiala judiciară şi extrajudiciară, ceea ce a adus un val de nemulţumiri şi indignare atât din partea credincioşilor cât şi a necredincioşilor. De aceea la 14 martie 1930 CC al PC(b) adoptă hotărârea „Cu privire la combaterea denaturărilor liniei partidului în problema mişcării
de colectivizare”, care cere „hotărât să se oprească practica închiderii bisericilor
prin proceduri administrative”. Şi Comisia pentru problemele cultelor şi-a adus
contribuţia la înfrânarea poftelor de a lichida cu orice preţ comunităţile religioase. Comisia deseori anula deciziile organelor locale de închidere a bisericilor. De
exemplu, doar în regiunea Moscova în iunie 1930 au fost întoarse credincioşilor
545 de lăcaşuri de cult63. În 1932 au fost întoarse credincioşilor din regiunea Gorki
119 de lăcaşuri de cult din cele 305 închise în perioada 1931-193264. Însă efortul
pozitiv al Comisiei în direcţia respectării legislaţiei cultelor se diminuează sub presiunea autorităţilor locale care doreau să rezolve problema religioasă odată pentru
totdeauna. În februarie 1933, sub presiunea GPU, Comisia se vede nevoită să
adopte hotărârea „Cu privire la starea organizaţiilor religioase”. După adoptarea
acestei hotărâri, Comisiile locale practic se ocupau doar cu „tirajarea” hotărârilor
autorităţilor sovietice locale cu privire la lichidarea lăcaşurilor de cult.
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Pentru depăşirea acestei situaţii P. G. Smidovici în ianuarie 1934 se adresează către Prezidiul CEC al URSS cu propunerea de a organiza o Comisie pentru
problemele cultelor pe lângă Prezidiul CEC al URSS, ca instituţie unională, care ar
reglementa problemelor ce ţin de legislaţia cultelor pe întreg teritoriul ţării.
Etapa a IV-a: 1934-1938 – etapa persecuţiilor, a „marii terori”. Cronologic coincide cu activitatea Comisiei pentru problemele cultelor pe lângă Prezidiul
CEC al URSS (1934-1938), formată în aprilie 193465.
Comisia a pregătit un regulament pentru procedura de examinare a materialelor cu privire la închiderea lăcaşurilor de cult, şi examinarea plângerilor din
partea credincioşilor. Dreptul deciziei finale despre închiderea lăcaşurilor de cult îi
revenea Prezidiului CEC al URSS, la propunerea Comisiei cultelor. Ultima deseori
întorcea autorităţilor locale dosarele, atrăgând atenţia supra ilegalităţii acţiunilor
acestora. O Comisie a fost expediată pe adresa CEC din Ucraina, un memoriu în
care se stipula următoarele: „În or. Râbniţa din RASSM este închisă ultima sinagogă… în or. Tiraspol sunt închise toate cele patru biserici şi ultima, a şaptea
sinagogă… Lasă impresia că lucrătorii locali sunt pasionaţi de acest lucru şi nu iau
în considerare răul pe care îl provoacă orice exces. Aceştia preferă în loc de munca
în masă de lămurire, metodele de constrângere administrativă asupra comunităţilor
religioase şi slujitorilor cultelor încercând astfel să „sfârşească cu religia”66.
În Constituţia URSS, adoptată în 1936, în privinţa organizaţiilor religioase
şi a credincioşilor se proclama doar dreptul la administrare a ritualurilor religioase,
dar nu şi propaganda religioasă. „Comanda socială” a părţii credincioase a societăţii se realiza practic în condiţii de ilegalitate: se administrau botezuri, cununii,
înmormântări, sfinţiri, Tedeumuri pentru sănătate ş.a.
Ţinând seama de gradul de intensitate a acţiunilor administrative şi represiunile în masă ale statului sovietic faţă de religie, putem identifica câteva repere ale
acestei perioade: colectivizarea generală şi deschiaburirea populaţiei, sub semnul
căreia s-a realizat închiderea în masă a lăcaşurilor de cult şi reprimarea clerului şi
credincioşilor de rând.
În această etapă, lupta împotriva religiei a luat diferite forme, de la relativ
„moi” – de exemplu, circulara Comisiei pentru culte de pe lângă Prezidiul CEC
„Cu privire la interzicerea totală a bătăilor de clopote şi eliminarea pe scară largă a
clopotelor” (1933)67, până la represiuni. Pe 2 iulie 1937 şi 3 ianuarie 1938, Biroul
Politic al PCUS (b) a adoptat o hotărâre despre luarea la evidenţă, arestul, împuşcarea şi deţinerea în lagărele de concentrare pentru o perioadă de 8-10 ani a „celor
mai duşmănoase elemente antisovietice, inclusiv a foştilor clerici”.
În prima jumătate a anului 1937, în rândurile funcţionarilor de partid şi de
stat circula ideea despre necesitatea de a „lichida” legislaţia cu privire la cultele
religioase. Cu astfel de propunere se adresează lui I. V. Stalin G. V. Malenkov.
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În argumentarea propunerii sale, acesta, referindu-se la Hotărârea din 1929 (Cu
privire la asociaţiile religioase), spune că aceasta este de fapt „fundamentul organizării celei mai duşmănoase părţi a clericalilor şi sectanţilor într-o organizaţie
legală duşmănoasă puterii sovietice cu peste 600 mii de oameni în toată URSS”.
De aceea, ca o sarcină principală, Malenkov consideră că este necesar să se „termine cu această situaţie, în forma cum s-a constituit ea cu organele conducerii
clericilor, cu ierarhia bisericească”68.
Spre toamna anului 1938, politica antireligioasă a statului sovietic atinge
apogeul. La 7 octombrie, Prezidiul Sovietului Suprem al RSFSR desfiinţează
Comisia centrală şi pe cele locale pentru problemele cultelor. Ceea ce însemna
lichidarea a însăşi posibilităţii contactelor între stat şi culte69.
Etapa a V-a: 1938-1943 – etapa slăbirii presiunilor şi incertitudinii. Cronologic coincide cu desfiinţarea Comisiei pentru problemele cultelor până la întâlnirea lui I. V. Stalin cu liderii religioşi, şi crearea organelor speciale de stat pentru
lucrul cu organizaţiile religioase.
La această etapă unica structură organizaţională care realiza politica religioasă a statului era Departamentul bisericesc special pe lângă Comisariatul Afacerilor
Interne70.
La determinarea direcţiei strategice în relaţiile dintre stat şi culte se iau în
considerare nu doar factorii externi, dar şi starea de spirit a provinciei ortodoxe,
descoperită în cursul adoptării Constituţiei staliniste şi campaniei electorale pentru
Sovietul Suprem al URSS. De aceea, putem afirma că odată cu începutul celui de-al
Doilea Război Mondial, după zece ani de atacuri fără de compromis asupra religiei,
se conturează ameliorarea politicii religioase a statului sovietic. Ofensiva deschisă
asupra cultelor religioase a fost stopată. Al treilea cincinal „fără de Dumnezeu” nu
a mai fost proclamat. La începutul războiului, „Uniunea militanţilor celor fără de
Dumnezeu” a fost dizolvată, iar revista „Безбожник” a fost lichidată, propaganda
antireligioasă a fost stopată.
Primele semne de normalizare a relaţiilor dintre stat şi culte apar în 1942. În
primăvara anului 1942, pentru prima oară autorităţile sovietice au contribuit la organizarea sărbătoririi Paştilor de către credincioşi. În scopul accelerării procesului
de formare a coaliţiei antihitleriste, în fosta tipografie a „Uniunii militanţilor celor
fără de Dumnezeu” este tipărită cartea „Правда о религии в России”. În noiembrie
1942, unul dintre cei trei ierarhi superiori ai Bisericii Ortodoxe Ruse, mitropolitul
Nicolae (Yarushevich), a fost inclus în Comisia extraordinară de stat de investigare
a crimelor ocupanţilor germano-fascişti. În scopul de a stabili anumite relaţii directe dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi organizaţiile religioase apusene, în septembrie
1942 a fost organizat în or. Kuibyshev o întâlnire dintre mitropolitul Nicolae şi
consilierul Ambasadei Marii Britanii. La începutul lunii februarie 1943, Stalin îşi
Об антирелигиозной пропаганде, c. 24-25, 37, 51-53, 60.
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dă acordul pentru deschiderea unui cont bancar al Patriarhiei, unde erau vărsate donaţii în Fondul apărării. Astfel Patriarhia obţine statut de persoană juridică limitată.
Etapa a VI-a: 1943-1948: – etapa de înflorire a relaţiilor dintre stat şi culte. Cuprinde cronologic perioada de la întâlnirea lui Stalin cu liderii religioşi, care are
loc la 4 septembrie 194371, până în 1948 – Conferinţa panortodoxă de la Moscova.
În opinia cercetătorului V. V. Alekseev, necesitatea îmbunătăţirii relaţiilor
dintre stat şi culte era dictată de viitoarea întâlnire a liderilor coaliţiei antihitleriste
la Teheran, cu care Stalin îşi lega speranţa deschiderii celui de „al doilea front”.
În ajunul conferinţei în URSS a sosit o delegaţie a Bisericii Anglicane, care urma
să aibă o întâlnire cu conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse în frunte cu Patriarhul.
„Aceasta ar fi combătut multe din acuzaţiile aduse URSS pentru relaţiile compli
cate cu Biserica”, spune V. A. Alekseev 72.
La rândul său Furman D. E. explică schimbarea politicii statului faţă de religie prin ruptura dintre aşteptările populaţiei legate de socialism şi realitatea lui.
Însă Stalin găseşte noi obiective ideologice în naţionalismul rus şi cultul statalităţii:
„În noua situaţie ideologică Biserica devine un simbol al continuităţii regimului
stalinist şi Rusiei ţariste… şi o sursă suplimentară pentru legitimarea lui Stalin”73.
La baza calculului lui Stalin, se aflau factori de natură internă (renaşterea
religioasă în teritoriile sovietice ocupate temporar) şi externă (relaţiile cu aliaţii occidentali – Statele Unite ale Americii şi Regatul Unit), şi nicidecum dorinţa sinceră
de a restabili Biserica în drepturile ei. Oricum, aceasta a determinat schimbarea
din 1943. „Pentru Stalin era important să creeze aparenţa normalităţii în problema
religioasă…”, consideră cercetătorul M. V. Shkarovsky74. Acelaşi lucru îl susţine
şi O. Iu. Vasilieva: „…renaşterea bisericească iniţiată de către Stalin era un calcul
politic clar, vizionar pe deplin justificat”75.
În istoriografia contemporană rusă sunt şi alte opinii, în special unii consideră
că motivul schimbării politicii religioase a fost chiar religiozitatea lui Stalin. Arhiepiscopul de Taşkent şi Asia Mijlocie Vladimir scrie despre existenţa mai multor legende
„despre semnele de sus, care l-au determinat pe Stalin să se împace cu Biserica”76.
Indiferent de motivul evenimentului din 4 septembrie 1943, întâlnirea dintre
conducerea supremă a statului şi ierarhii superiori ai Biserici Ortodoxe deschide o
nouă etapă în istoria relaţiilor dintre stat şi culte. Unii cercetători numesc emoţional
această etapă: „deceniu de aur”77, „armistiţiu temporar”78, „timpul renaşterii religioase a Rusiei”79.
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În această etapă au fost create două instituţii de stat care urmau să traducă în
viaţă politica religioasă a statului: Consiliul pentru problemele Bisericii Ortodoxe
Ruse (1943) şi Consiliul pentru problemele cultelor religioase (1944), ambele pe
lângă Consiliul Comisarilor Poporului din URSS. Încă la 4 septembrie 1943, în discuţia cu ierarhii Bisericii Ortodoxe, I. V. Stalin a menţionat că crearea Consiliului
nu ar trebui să fie o renaştere a instituţiei oberprocurorului. În opinia cercetătoarei
Chumachenko, în sarcinile Consiliului intra anume „construirea relaţiilor dintre
stat şi culte, nu distrugerea lor”80.
În 1944, este adoptată o serie de hotărâri ale Consiliului Comisarilor Poporului printre care şi cea cu Nr. 1603 din 19 noiembrie 1944 „Cu privire la deschiderea
caselor de rugăciune şi a edificiilor cultelor religioase”, prin care organizaţiilor religioase li se permitea, cu acordul organelor de stat competente, construirea, luarea
în arendă, procurarea clădirilor, procurarea mijloacelor de transport, deschidere a
şcolilor teologice pentru pregătirea cadrelor, atelierelor pentru confecţionare obiectelor de cult, editarea literaturii religioase: Biblia, Koranul, cărţi de rugăciune, reviste, calendare bisericeşti ş.a.81.
Cu timpul sunt adoptate mai multe hotărâri care prevedeau impozitarea organizaţiilor religioase. Printre acestea vom aminti în primul rând hotărârea guvernului
URSS „Despre impozitarea veniturilor mănăstirilor şi a întreprinderilor de pe lângă
conducerile eparhiale” din 29 august 1945; „Cu privire la impozitarea slujitorilor
cultelor religioase” din 3 decembrie 1946. După care apare instrucţiunea Ministerului Finanţelor al URSS din 13 decembrie 1946 „Cu privire la impozitarea slujitorilor cultelor religioase”.
Ameliorarea relaţiilor dintre stat şi culte nu înseamnă armonia absolută în
relaţiile dintre statul totalitar şi culte. Potrivit cercetătorului A. N.Yakovlev, chiar
în 1943 au fost arestaţi 1000 de clerici, dintre care 500 au fost împuşcaţi, iar în anii
1944-46 numărul condamnărilor la moarte nu era mai mic de 100 pe an82. Erau supuşi represiunilor membrii clerului rămas în teritoriul provizoriu ocupat de nemţi,
în special au fost arestaţi şi condamnaţi zeci de clerici ai Misiunii Ortodoxe din
Pskov şi ai Misiunii Ortodoxe Române”83. Sub ameninţare au rămas reprezentanţii
cultelor clandestine şi ai „ortodoxiei populare”.
Chiar dacă în istoriografia sovietică ultimii ani de război şi primii ani postbelici sunt caracterizaţi ca timpul „normalizării” definitive a relaţiilor dintre statul
sovietic şi cultele religioase84, aceasta durează doar cinci ani, până în 1948. După
acest an statul „pierde interesul” pentru Biserică Ortodoxă, dar în aceeaşi măsură
şi pentru celelalte culte. Nu-şi mai dă acordul nici măcar pentru deschiderea noilor
lăcaşuri de cult sau a caselor de rugăciune. Despre anul 1948, ca an de cotitură în
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politica religioasă a statului vorbeşte şi faptul că deşi prin ordonanţă guvernului,
sub iscălitura lui Voroşilov, urmau să fie deschise 28 de lăcaşuri de cult, la 28 octombrie, ordonanţa a fost anulată sub pretextul că nu a fost iscălită de către I. V.
Stalin85. De la această dată nu au mai fost luate decizii pozitive pentru înregistrarea
noilor comunităţi religioase.
Etapa a VII-a: 1948-1953. Această etapă poate fi numită convenţional ca
etapa răcirii relaţiilor dintre stat şi culte. Cronologic, începe după Conferinţa
panortodoxă de la Moscova şi se termină cu moartea lui Stalin.
Majoritatea cercetătorilor contemporani evidenţiază anul 1948 ca un moment
de cotitură în relaţiile dintre stat şi culte din perioada ultimilor ani ai perioadei staliniste. În concepţia istoricului O. Vasilyeva, conţinutul principal al acestei perioade
consta în încercarea de a transfera la Moscova, Centrul Internaţional al Ortodoxiei,
crearea unui „Vatican ortodox”, care ar putea deveni un „sprijin spiritual şi moral în
politica externă a Kremlinului”86. Eşecul acestei încercări este legat de planul convocării unui Sinod panortodox la Moscova. Evenimentul nu s-a soldat cu împlinirea
speranţelor lui Stalin. După cum susţine Vasilieva, „nici unul dintre cei prezenţi la
Consfătuire nu a vorbit despre vreun viitor Consiliu pan-ortodox la Moscova”.
Chiar dacă nu s-au realizat în totalitate planurile lui Stalin, după cum menţionează altă cercetătoare T. Volokitina, în plan politic Consfătuirea de la Moscova
„a realizat sarcina-minimum: crearea unui bloc est-european al Bisericilor ortodoxe
sub conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse”87. În acest bloc au intrat Bisericile Ortodoxe din ţările care au luat calea edificării unei societăţi după modelul sovietic.
Pe lângă factorii internaţionali, cercetătorul M.V. Shkarovsky consideră că răcirea relaţiilor dintre stat şi culte este legată de noua rundă a luptei interne, concesiile
în favoarea aparatului de partid, care nu aproba pe termen lung schimbarea atitudinii
faţă de religie, şi lipsa succeselor în încercarea de a transforma Biserica într-un element al sistemului totalitar88. Autorităţile locale nu înţelegeau necesitatea schimbării
atitudinii faţă de Biserică. Despre răcirea relaţiilor dintre stat şi culte, în primul rând
cu Biserica Ortodoxă, ne vorbeşte faptul că în 1948 s-a înjumătăţit, comparativ cu
anul precedent, numărul bisericilor deschise oficial89. S-a intensificat atenţia autorităţilor faţă de componenţa clerului şi membrii Consiliilor Parohiale şi ai Comisiilor
de revizie. Astfel, în scrisoarea instructivă către împuterniciţii Consiliului pentru proА.Б. Елисеев. Историография взаимоотношений Русской православной церкви и
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blemele Bisericii Ortodoxe Ruse nr. 32 din 23 septembrie 1484 G. G. Karpov dădea
următoarele instrucţiuni cu privire la înregistrarea clerului şi persoanelor legate de
activităţile financiare şi economice ale comunităţilor religioase: „Cu privire la persoanele noi venite (…), numite de Episcop la parohii, Împuterniciţii Consiliului sunt
datori să solicite în primul rând opinia organelor Ministerului Securităţii şi a celui de
la Afacerile Interne, în caz că vor fi obiecţii, să fie refuzată înregistrarea”90.
Din punct de vedere practic schimbările faţă de religie se evidenţiază prin
crearea în 1947 a Societăţii unionale pentru răspândirea cunoştinţelor politice şi ştiinţifice, care urma să desfăşoare propaganda ateistă. A sporit numărul publicaţiilor
antireligioase ale acestei Societăţi: în 1948 au fost tipărite 26,7 milioane exemplare
de literatură ateistă. Articole antireligioase ale membrilor Societăţii au fost publicate în presa unională: ziarele „Комсомольская правда”, „Учительская газета”,
revistele „Большевик” и „Молодой большевик”91.
În septembrie 1948, sub conducerea lui Mihail Suslov, a fost elaborat un
proiect de hotărârea a CC al PC(b) al URSS „Cu privire la măsurile de consolidare
a propagandei antireligioase”. Din 1949 au fost adoptate noi măsuri restrictive cu
privire la activităţile credincioşilor şi clericilor: au fost anulate slujbele religioase
în afara bisericilor; sfinţirea cozonacilor şi apei în stradă, procesiunile religioase,
cu excepţia celor pascale, limitarea deplasării clericilor prin localităţi, săvârşirea
ritualurilor religioase pe la casele oamenilor92. În septembrie 1950, G. G. Karpov
raporta lui Stalin cu privire la acţiunile întreprinse „pentru restricţionarea activităţii
bisericii şi clerului”93. O atitudine şi mai negativă, decât faţă de cultele înregistrate, statul sovietic o avea faţă de cele considerate „ilegale” (cele care refuzau să se
înregistreze la autorităţile sovietice – N.F.). În acest context este semnificativ cazul
organizaţiei „Martorii lui Iehova”, membrii căreia, la 1 aprilie 1951, au fost deportaţi în Siberia în cadrul unei operaţii speciale „Sever”94.
În ultimii ani de guvernare a lui I. V. Stalin, s-a redus semnificativ numărul
bisericilor deschise oficial şi a clericilor înregistraţi. Astfel, dacă în 1949 în ţară
funcţionau 14447 de lăcaşuri de cult şi 13483 de slujitori a cultelor95, apoi către
1  ianuarie 1952 aceşti indicatori s-au schimbat 13786 de lăcaşuri de cult şi, respectiv, 12254 de slujitori96. Printre casele de rugăciune erau multe care ocupau sediile
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organizaţiilor obşteşti, ceea ce a servit ca motiv pentru luarea lor de la comunităţile
religioase. Pe 24 noiembrie 1949, în referatul lui G. G. Karpov adresat lui I. V. Stalin, se stipula că, pe parcursul a patru ani, au fost retrocedate organelor sovietice
1150 din 1701, sau 67,6%97 de astfel de lăcaşe de cult.
Cu toate acestea, după remarca cercetătorului D. V. Pospelovsky, până la
sfârşitul vieţii lui I. V. Stalin „nimeni nu îndrăznea să schimbe status-quo, stabilit
între stat şi Biserică”98.
Ca răspuns la criticile externe ale politicii confesionale a statului sovietic,
care a transformat Biserica Ortodoxă Rusă într-o „slugă credincioasă”, P. K. Kurochkin afirma, nu fără de patos, că statul socialist nu are nevoie de o „biserică
sovietică” proprie99. Succesele în lupta cu religia erau considerate condiţii necesare
pentru înaintarea victorioasă pe calea construirii comunismului.
Etapa a VIII-a: 1954-1957 – etapa înrăutăţirii relaţiilor dintre stat şi
culte. Etapa începe cu Hotărârea CC al PCUS din 7 iulie 1954 „Cu privire la neajunsurile în propaganda ştiinţifico-ateistă şi măsurilor pentru îmbunătăţirea ei”,
care condamnă politica împăciuitoare faţă de religie.
A fost o etapă controversată. Pe de o parte, se făceau încercări de a promova
o politică confesională mai dură, iar pe de altă parte, procesul liberalizării a implicat şi clerul, faţă de care au încetat represiunile. Situaţia dublă era determinată
de existenţa în PCUS a două grupări, care aveau puncte de vedere opuse faţă de
politica confesională.
În această etapă se introduc modificări în procedura deschiderii lăcaşurilor
de cult, în conformitate cu hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS Nr. 259 din
17 februarie 1955 „Despre modificarea regulilor deschiderii caselor de rugăciune”.
Perioada „dezgheţului hruşciovist” este considerată, pe bună dreptate, ca
timpul în care statul sovietic face ultima încercare ca în scurt timp să elimine pentru
totdeauna religia ca fenomen social.
Iniţial, moartea lui I. V. Stalin a trezit speranţă în rândurile credincioşilor că
se va ameliora politica religioasă a statului sovietic. Cu toate acestea, de la mijlocul
anului 1954, a devenit clar că schimbarea conducerii partidului va avea un impact
negativ asupra politicii religioase. Pe data de 7 iulie 1954, CC al PCUS adoptă
hotărârea „Cu privire la neajunsurile în propaganda ştiinţifico-ateistă şi măsurilor
pentru îmbunătăţirea ei”, care avea un caracter agresiv şi cerea demascarea esenţei
reacţionare a religiei şi prejudiciul pe care aceasta îl aduce”100. Acest document
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obliga Ministerele educaţiei din republicile unionale şi Ministerul Învăţământului
superior din URSS să organizeze în şcoli, în şcolile medii de specialitate şi în Instituţiile de învăţământ superior discuţii sistematice şi lecţii de popularizare a ştiinţelor naturii şi celor pe teme ateiste, demonstrarea filmelor tematice.
Unii membri ai Prezidiului CC al PCUS care participaseră la politica stalinistă de integrare a Bisericii în sistemul de stat (V. M. Molotov, G. M. Malenkov,
K. E.  Voroşilov ş.a.) şi-au expus îngrijorarea faţă de ofensiva agresivă întreprinsă
asupra religiei. G. G, Karpov, preşedintele Consiliului pentru problemele Bisericii
Ortodoxe Ruse încerca să menţină cursul perioadei anterioare. În anii 1953-1954,
acesta a intervenit de două ori pe lângă CC al PCUS propunând unele modificări
care ar fi relaxat într-o măsură oarecare politica religioasă a autorităţilor sovietice.
G. G.  Karpov critica aspru acţiunile administrative ale autorităţilor locale. Aproape
toate propunerile lui Karpov au fost respinse, însă critica acţiunilor autorităţilor sovietice din presa străină, nemulţumirea episcopatului, şirul de plângeri ale credincioşilor l-au făcut pe N. S.  Hruşciov să stopeze ofensiva, astfel că pe 10 noiembrie
1954 este emisă hotărârea CC al PCUS „Cu privire la greşelile comise în promovarea propagandei ştiinţifico-ateistă în rândurile populaţiei”101. Acest document a abrogat în multe puncte hotărârea din iulie. În februarie 1955, Consiliul de Miniştri al
URSS adoptă hotărârea „Cu privire la modificarea rânduielii deschiderii caselor de
rugăciune”, prin care se permitea înregistrarea comunităţilor religioase, care înainte
funcţionau fără oficializarea documentelor necesare102. Drept rezultat se observă o
creştere a comunităţilor religioase înregistrate în toată ţara, de la 13376 în 1955 la
13430 în 1957103.
Cu toate acestea, prosperitatea relativă a Bisericii nu a fost de lungă durată.
Deja în 1958, în cele din urmă în rândurile PCUS câştigă adepţii lui N. S. Hruşciov
cu politica lui de eradicare completă a religiei din conştiinţa cetăţenilor sovietici.
Astfel, în 1957, apare regulamentul „Cu privire la pensiile şi ajutorul de o sigură
dată acordat clericilor Bisericii Ortodoxe Ruse”, care înăspreşte controlul financiar
din partea statului a veniturilor clerului104.
Etapa a IX-a: 1958-1965 – etapa noilor persecuţii. La această etapă, numită „ofensiva antireligioasă, sau ultima ofensivă antireligioasă”, fac referinţă mai
mulţi cercetători printre care şi M. V. Ioshkin105.
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Anul 1958 este caracterizat drept anul începutului unei noi ofensive asupra
religiei pe toate fronturile, de la cel ideologic la cel economic106. O nouă etapă în
relaţiile stat-religie începe odată cu Hotărârea CC al PCUS din 4 octombrie 1958
„Despre nota Departamentului de Propagandă al PSUS pentru republicile unionale
„Cu privire la neajunsurile propagandei ştiinţifico-ateiste”. În scurt timp, a fost
aplicată lovitură, simţită din plin, asupra bazei economice a Bisericii: la 16 octombrie 1958 apare hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS „Cu privire la mănăstirile din URSS” şi „Cu privire la impozitarea veniturilor întreprinderilor administraţiilor eparhiale, precum şi a veniturilor mănăstirilor”, iar la 18 februarie 1959 apare
Hotărârea Nr. 69 a Consiliului de Miniştri al RSSM „Despre mănăstirile din RSS
Moldovenească”107 şi cea din 7 martie 1959 „Cu privire la reevaluarea clădirilor
mănăstireşti, bisericilor şi caselor de rugăciune”108. Este interesant că cheltuielile
pentru reevaluare erau puse pe seama mănăstirilor şi comunităţilor religioase109.
A  început preluarea pământului de la mănăstiri, au fost mărite impozitele pentru
imobile şi terenurile mănăstireşti. Parohiilor li s-a interzis comercializarea lumânărilor la preţuri mai mari decât preţul de achiziţie de la atelierele de lumânări.
Această a fost o lovitură serioasă asupra veniturilor parohiilor, pentru că de acum
procurarea lumânărilor de la atelierele de lumânări era neprofitabilă, şi a condus
la scăderea achiziţiilor de la ateliere, ceea ce a dus în final la lichidarea lor. Sunt
adoptate o serie de hotărâri care permiteau distrugerea unor clădiri bisericeşti, monumente de arhitectură. Printre primele hotărâri de acest fel se numără şi hotărârea
Consiliului de Miniştri al RSSM Nr. 78 din 4 martie 1959 „Despre scoaterea din
lista monumentelor de arhitectură din RSSM a bisericii Sf. Ilie din Chişinău”110.
Pe 28 noiembrie 1958, CC al PCUS adoptă hotărârea „Cu privire la măsurile
pentru stoparea pelerinajelor la aşa-zisele „locuri sfinte”111. La 23 aprilie acest document a fost completat cu scrisoarea secretă nr. 203, a lui G. G. Karpov, adresată
împuterniciţilor Consiliului pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse, în care se
stipula că în unele locuri lupta împotriva pelerinajelor are deficienţe semnificative.
Împuterniciţii erau chemaţi „să participe activ la elaborarea unor astfel de măsuri,
care ar oferi o reală încetare a pelerinajelor şi lichidarea aşa-numitelor „locuri şi
izvoare sfinte”112.
Etapa înăspririi relaţiilor dintre stat şi culte la sfârşitul anilor ’50 ai secolului
trecut coincide cu o nouă etapă a revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Politica antireligioasă
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a statului din acele timpuri era una din manifestările procesului de modernizare în
societatea sovietică, în momentul înăspririi contradicţiilor dintre ştiinţa ideologizată
şi religie. Ideologii partidului, care au lansat lozinca dezvoltării avansate a URSS pe
calea edificării societăţii comuniste, nu erau mulţumiţi de transformările lente ale
conştiinţei poporului. Potrivit acestora, religia împiedica progresul ştiinţific şi social,
distrăgea atenţia oamenilor de la procesul de muncă. Pe lângă acestea, conducerea
hruşciovistă miza pe scăderea religiozităţii populaţiei, neobişnuit de mare în primii
ani postbelici, crezând că funcţia consolării oamenilor care şi-au pierdut rudele şi
apropiaţii în timpul războiului a fost deja împlinită de Biserică. Au fost înlocuiţi preşedinţii celor două Consilii (pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse şi cel pentru
problemele cultelor religioase), G. G. Karpov este înlocuit cu V. Kuroedov, iar
V.  Poleanski cu V. Puzin. Ambii conducători erau învinuiţi că au contribuit la renaşterea şi activitatea organizaţiilor religioase, au fost prea loiali şi fără de pretenţii faţă
de  culte ceea ce a dus la creşterea „poftei” conducătorilor religioşi113.
Hotărârea secretă a CC al PCUS „Despre nota departamentului de propagandă şi agitaţie al CC al PCUS pentru republicile unionale „Cu privire la neajunsurile
propagandei ştiinţifico-ateiste” din 4 octombrie 1958 obliga organizaţiile de partid,
comsomoliste şi obşteşti să desfăşoare ofensiva împotriva „superstiţiilor religioase”. Instituţiilor de stat li se cerea desfăşurarea unor măsuri de natură administrativă, în direcţia înăspririi condiţiilor de existenţă şi funcţionare a comunităţilor
religioase114. Pе data de 16 octombrie 1958, prin Hotărârile Consiliului de Miniştri
al URSS nr. 1159 „Despre mănăstirile din URSS” şi nr. 1160 „Cu privire la impozitarea veniturilor întreprinderilor eparhiale” s-a dat startul ofensivei asupra stării
economice a Bisericii: au crescut impozitele la producţia atelierelor de lumânări,
pământului aflat în folosinţa mănăstirilor.
Între timp, a fost publicată Hotărârea CC al PCUS „Cu privire la sarcinile
propagandei de partid în condiţiile contemporane” şi „Cu privire la măsurile de
eliminare a încălcărilor legislaţiei cultelor”. Instrucţia pregătită în primăvara anului
1961 de către Consiliul pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse „Cu privire la
folosirea legislaţiei cultelor” interzicea organizarea adunărilor pentru copii şi femei în parohii, a cercurilor religioase, crearea bibliotecilor pe lângă administraţiile
eparhiale. La 16 ianuarie 1961 Consiliul de Miniştri al URSS adoptă hotărârea
„Cu  privire la întărirea controlului asupra activităţii Bisericii”. Concesiile făcute
în actele legislative adoptate în anii războiului şi în cei postbelici au fost anulate.
Ulterior, în 1970, adjunctul preşedintelui Consiliului pentru problemele religiilor
de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS V. Fursov caracteriza aceşti paşi ca
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„restructurare radicală a administraţiei bisericii”115. N. Fursov considera o direcţie
aparte a „restructurării religioase” îngrădirea copiilor de la influenţa religiei, în
urma căreia a fost oprită complet atragerea adolescenţilor la participarea în corurile
bisericeşti şi asistenţa clericilor116.
Programul partidului adoptat în octombrie 1961 la cel de al XXII-lea congres al PCUS reaminteşte despre necesitatea luptei fără compromisuri cu religia.
În raportul său la acest congres N. S. Hruşciov spunea: „educaţia comunistă implică eliberarea conştiinţei de prejudecăţile religioase, care încă mai împiedică unele
persoane să-şi dezvolte din plin puterile creatoare. Se cere un sistem de educaţie
ştiinţifico-ateistă, care ar cuprinde toate grupurile de populaţie, şi ar preîntâmpina
răspândirea credinţelor religioase”117.
Statul sovietic a obţinut modificarea „Statutului cu privirea la conducerea
Bisericii Ortodoxe” la Sinodul arhieresc din 18 iulie 1961118. Scoaterea de la înregistrare, suspendarea din funcţie a slujitorilor cultelor permiteau crearea condiţiilor pentru închiderea caselor de rugăciune şi lichidarea asociaţiilor religioase. În
scopul simplificării acestei proceduri Prezidiul Sovietului Suprem al URSS adoptă
ucazul din 19 decembrie 1962 „Cu privire la modificarea hotărârii CEC şi CCP ale
RSFSR din 8 aprilie 1929 „Cu privire la asociaţiile religioase”. Din acel moment,
responsabilitatea pentru închiderea lăcaşurilor de cult este pusă pe seama reprezentanţilor autorităţilor locale. Consiliului pentru problemele Bisericii Ortodoxe îi
rămânea doar să confirme deciziile autorităţilor locale119.
Şi la această etapă religia rămâne pentru autorităţile sovietice un fenomen
social negativ, de aceea secretarul CC al PCUS M. A. Suslov declara că coexistenţa
ideologiei socialiste şi a concepţiilor religioase „este imposibilă fără trădarea intereselor comunismului”120. În hotărârea plenarei CC al PCUS (1963) se propunea
„să se menţină ofensiva împotriva rămăşiţilor religioase, să extindă mai larg munca
ştiinţifico-ateistă”121.
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În 1963, Comisia ideologică a CC al PCUS sub conducerea lui I. F. Ilicev
a elaborat un program amplu de educaţie ateistă a cetăţenilor. În hotărârea CC al
PCUS „Cu privire la măsurile de consolidare a educaţiei ateistă a populaţiei”, din
2 ianuarie 1964, planul ateizării în masă a populaţiei a fost consolidat: începând cu
anul universitar 1964-1965 se introduce predarea „Bazelor ateismului ştiinţific” în
instituţiile de învăţământ superior, a sporit conţinutul ateu al programelor şcolare,
repertoriile teatrelor şi filarmonicilor.
Pe fondul desfăşurării noii ofensive asupra religiei, ideologii sovietici elaborau noi metode pentru îndepărtarea cetăţenilor sovietici de la religie. Astfel, prin
şantaj, bani şi ameninţări, la sfârşitul anilor 1950 – începutul anilor 1960, au fost
„convinşi” 200 de clerici să se lepede de preoţie122. Printre aceştia au fost şi clerici
din RSSM. Pentru găsirea persoanelor gata să se lepede de preoţie A. Oleinic, împuternicitul Consiliului pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse pentru RSSM,
propune în 1961 ca să fie identificaţi preoţii loiali, care sunt gata să se lepede de
preoţie anunţând despre aceasta în mijloacele de informare în masă123. Drept rezultat al muncii „de identificare” au apărut şi efectele scontate, în 1961, au renunţat de
preoţie cinci clerici: preotul de la biserica din or. Comrat, Grişcenco, fiind ulterior
angajat în calitate de adjunct al directorului spitalului raional pentru gospodărie;
preotul de la biserica din Dubăsari, Jabanovschi, angajat în calitate de fotograf;
preotul de la biserica din Cărpineni – Varzari, angajat în calitate de lector-ateist la
Societatea Republicană Pentru Răspândirea Cunoştinţelor Politice şi Ştiinţifice din
Moldova; preotul de la biserica din Chirileni, Făleşti, angajat la depoul căii ferate
din Ungheni; preotul din orăşelul Grigoriopol, raionul Dubăsari, fiind bătrân se află
în îngrijirea fiicei sale la Tiraspol124.
Mulţi dintre aceştia au fost folosiţi în campanii propagandistice, însă această
acţiune nu a adus rezultate semnificative. Apostaţii trezeau dispreţul credincioşilor.
Noua etapă se caracterizează prin folosirea măsurilor administrative bazate
pe deciziile partidului care vizau reducerea numărului comunităţilor religioase, suprimarea religiozităţii oamenilor. Considerăm că această etapă se sfârşeşte în 1965,
când sunt desfiinţate cele două Consilii (pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse
şi cel pentru problemele cultelor religioase) şi formarea unui singur Consiliu pentru
problemele religiilor.
Etapa a X-a: 1966-1988 – etapa convieţuirii sau a stagnării. Această etapă
cuprinde timpul instituirii în URSS a sistemului de organe de stat, activitatea cărora
era îndreptată special spre controlul activităţii asociaţiilor religioase (1966) – până
la sărbătorirea mileniului de la creştinarea ruşilor (1988). În această etapă instituţia
sovietică abilitată cu rezolvarea problemelor cultelor este Consiliul pentru problemele
religiilor de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS, înfiinţat la sfârşitul anului 1965.
М.В. Шкаровский. Русская Православная Церковь и Советское государство, c. 77.
Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova (în continuare AOSPRM).
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124
AOSPRM, F. 51, r. 22, d. 93, f. 186.
122

123

498

Despre „răcirea” relaţiilor dintre sat şi culte vorbeşte adoptarea hotărârii
Consiliului de Miniştri al RSSM din 30 iulie 1969 „Cu privire la amplificarea controlului asupra respectării legislaţiei cultelor religioase”. În conformitate cu această
hotărâre erau reorganizate comisiile speciale pe lângă consiliile executive raionale
care monitorizau respectarea legislaţiei cultelor de către clerici şi mireni.
Din a doua jumătate a anilor 60, situaţia cultelor s-a stabilizat, s-a formulat
statutul juridic al cultelor, care devine mult mai rău decât la sfârşitul perioadei
staliniste. Lupta cu instituţiile religioase s-a mutat din sfera politică în cea ideologică.
Accentul nu se mai pune asupra scoaterii religiei din viaţa publică a statu
lui, ci pe stoparea răspândirii învăţăturii religioase şi influenţei cultelor, limitarea
reproducerii conştiinţei religioase în generaţiile următoare.
În 1977, este adoptată o nouă Constituţie a URSS, în care libertatea conştiinţei a căpătat o dezvoltarea în continuare în ceea ce ţine de susinerea şi promovarea
sentimentelor antireligioase în societate.
Menţinând o anumită stabilitate în relaţiile dintre stat şi culte, structura organizaţională a comunităţilor religioase a suferit schimbări în special din cauza
pierderii parohiilor rurale.
Conducerea politică din epoca lui L. Brejnev a luat cursul spre legalizarea
în continuare a cultelor religioase cu scopul de a le îngloba în maşinăria partid-stat
şi în conceptul de „socialism dezvoltat”. Astfel, încă în 1975, prin ucazul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS au fost introduse modificări în hotărârea CEC
şi CCP din 1929 „Cu privire la asociaţiile religioase”. Prin acest document cultele
religioase obţineau unele elemente de persoană juridică, cu drepturi limitate, li se
permitea procurarea obiectelor de cult, mijloacelor de transport, arenda, construcţia
şi procurarea imobilelor125.
Pe lângă continuitatea concepţiilor autorităţilor sovietice faţă de religie,
ca un rudiment arhaic în societate, conducerea brejnevistă mai adaugă câteva noi
abordări.
Acţiunile antireligioase nu mai sunt realizate la scară largă şi nici nu mai au
amploarea de altădată. S-a acceptat retragerea de la orientarea cantitativă a propagandei ateiste. În locul violenţei politice vine politica de reglementare strictă a
activităţii cultelor religioase şi controlul juridic şi administrativ cu scopul identificării şi lichidării încălcărilor. Propaganda ateismului militant este schimbată cu cea
ştiinţifico-ateistă.
De la mijlocul anilor ’70 ai secolului trecut, începe afluxul neofiţilor în Biserică, inclusiv a celor veniţi din familii ateiste. Se schimbă şi modul de reproducere
a conştiinţei religioase. Schimbări radicale au loc şi în rândul slujitorilor cultelor.
Spre sfârşitul anilor ’70, de trei ori s-a mărit numărul hirotoniilor în comparaţie cu
începutul deceniului126.
125
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499

Fenomenul „renaşterii religioase” din a doua jumătate a anilor ’70 în mare
parte se află în strânsă legătură cu criza conştiinţei oamenilor sovietici, care nu mai
ajunseră să vadă făgăduitul „paradis comunist” pe pământ.
Criza aşteptărilor urma să înlăture concepţia „socialismului dezvoltat” propusă în Constituţia din 1977. Dar tot ea a dus la apariţia tendinţei de perfecţionare a
practicii juridico-normative de reglementare a relaţiilor dintre stat şi culte.
În acelaşi an, în RSSM a fost aprobat „Regulamentul cu privire la asociaţiile
religioase din RSS Moldovenească”127. Regulamentul era format din 52 de puncte
şi reglementa regimul juridic al cultelor religioase, activitatea acestora, precum şi
situaţia juridică a bunurilor bisericeşti.
Spre finele acestei perioade, în aprilie 1985, are loc schimbarea conducerii
Consiliului pentru problemele religiilor. După 20 de ani de activitate Kuroyedov
este schimbat cu C. M. Harcev
Cu toate acestea, şi în perioada a X-a, cultele erau împinse doar spre o singură nişă – cea de „luptă” pentru pace. Cultele religioase încă nu au devenit subiecte
depline ale relaţiilor dintre stat şi culte. Statul sovietic, continua, prin toate mijloacele, stoparea răspândirii concepţiilor religioase şi influenţa religiei în societate.
Etapa a XI-a: 1988-1991 – etapa normalizării relaţiilor dintre stat şi culte.
În istoriografia contemporană această etapă este menţionată în lucrarea cercetătorului A. V. Eremin 128. În opinia cercetătorului menţionat anterior, perioada respectivă ar fi prima dintre cele trei identificate de acesta în istoria dezvoltării relaţiilor
dintre stat şi culte în Rusia, de la sfârşitul URSS până la începutul secolului XXI129.
Data oficială a începutului „restructurării” relaţiilor dintre statul sovietic şi
Biserică poate fi considerată 29 aprilie 1988, când a avut loc întâlnirea oficială între
secretarul general al CC al PCUS M. S. Gorbaciov şi Patriarhul Moscovei Pimen
(Izvekov). În cadrul întâlnirii M. S. Gorbaciov a promis încetarea discriminării organizaţiilor religioase şi liberalizarea legislaţiei cultelor. Toate acestea au avut loc
în anul consacrat împlinirii a 1000 de ani de la creştinarea Rusiei130.
K. M. Harcev, care pe atunci era preşedinte al Consiliului pentru problemele
religiilor, s-a exprimat în felul următor referindu-se la eveniment: „pentru prima
oară în istoria statului sovietic jubileul este prăznuit ca sărbătoare a întregii Rusii,
nu doar ca o sărbătoare a Bisericii, ci şi ca una a culturii naţionale, care ar ajuta consolidarea credincioşilor şi necredincioşilor la depăşirea înstrăinării reciproce”131.
Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1977, nr. 6, p. 500-509.
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Astfel vine timpul reorientărilor în sfera religioasă, perioada democratizării, perioada acordării cultelor de drepturi necesare pentru activitatea socială. În
ţară încă mai exista un organ de stat pentru problemele religiilor (Consiliul pentru
problemele religiilor pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS), dar odată cu destrămarea URSS competenţele acestuia se reduceau din an în an. În ţară se realizează
edificarea bazei necesare pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor dintre stat şi
culte. Dispare ateismul pronunţat militant. Apare o nouă religiozitate caracteristică
pentru noua stare a societăţii sovietice, în care predominantă este populaţia urbană.
În mediul intelectual orăşenesc apar disidenţii religioşi, care preiau ştafeta petiţionară (legată de cererile pentru deschiderea bisericilor) pregătind terenul pentru
politica de „restructurare” (перестройка) şi revizuirea abordărilor relaţiilor stat –
Biserică în a doua jumătate a anilor ’80.
La cea de a XIX Conferinţă unională a partidului, în raportul său, M. S. Gorbaciov s-a oprit şi asupra problemei libertăţii conştiinţei132.
În anii ’90 ai secolului trecut începe recuperarea dinamică a structurii asociaţiilor religioase.
Spre sfârşitul existenţei URSS, au fost adoptate o serie de legi care urmau
să normalizeze relaţiile dintre stat şi culte. Are loc realizarea treptată a principiului
libertăţii conştiinţei, care şi-a găsit expresia în Legea „Cu privire la libertatea de
conştiinţă şi organizaţiile religioase” din 1 octombrie 1990.
Acest act normativ, pentru prima oară în istoria statului sovietic, recunoaşte
dreptul de persoană juridică pentru organizaţiile religioase.
Însă acest act legislativ, în cursa declarării suveranităţii republicilor unionale, aşa şi nu a mai devenit unul funcţional. Încă în 1990, la 22 iunie Sovietul
Suprem al RSSM dispune formare a Ministerului Culturii şi Cultelor, în funcţiile
căruia intra controlul asupra respectării legislaţiei cultelor. Aparatul Împuternicitului Consiliului pentru probleme religiilor pentru RSSM a fost desfiinţat133.
Astfel, ultima etapă a istoriei relaţiilor dintre statul sovietic şi culte, începe
cu celebrarea mileniului de la creştinarea ruşilor şi finalizează cu lichidarea Consiliului pentru problemele religiilor şi împuterniciţilor acestuia în regiuni, teritorii,
republicile autonome şi cele unionale în 1991, odată cu destrămarea URSS.
După cum vedem, istoria relaţiilor dintre statul sovietic şi cultele religioase nu
arată a linie dreaptă. Este un proces îndelungat şi neunivoc, alcătuit din 11 perioade.
Материалы ХIX Всесоюзной партийной конференции КПСС. Политиздат, Москва,
1988, c. 41-42.
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Partea V

REPUBLICA MOLDOVA
ÎN CONTEXTUL
EVOLUŢIILOR
POST-RĂZBOI RECE

Sergiu CORNEA*

CONTINUITATE ŞI DISCONTINUITATE
ÎN REFORMAREA ORGANIZĂRII TERITORIALE
A PUTERII LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Summary
During the three decades of independence, in the Republic of Moldova has been undertaken several actions regarding the territorial reorganization of the local power and administrative mechanisms at subnational level. But these were insufficient, and in some
cases badly achieved, being ostentatiously rejected by the political actors and officials
from the state and local public authorities. In general, the reforms and restructuring of
the public administration at the local level and, implicitly, of the territorial organization
of the local public power, have been achieved according to the political tactics and
changes, but not on the basis of coherent strategies and with clearly defined goals.
Chronologically, the process of reforming the territorial organization of the local power
has covered three distinct stages:
First stage: perpetuation of the soviet-type centralized territorial administrative delimitation, which covers the period from the declaration of Independence till the end of
the 1998.
Second stage: trying to build the territorial system of exercising the local public power
in the spirit of the decentralization and local autonomy principles, which lasted from
the end of the 1998 till 2003.
Third stage: returning to the centralized territorial organization of the local public
power, which started in 2003 and lasts until now. There was a return at the soviet
system of local public power organization; the number of local collectivities of the first
level was increased by 30% compared to the previous period.
In this article has been analyzed these three distinct stages of the reforming process of
the local power territorial organization in the Republic of Moldova.
Keywords: reform, local power, territorial organization, decentralization.
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n literatura de specialitate este atestat un relativ consens privind periodizarea procesului de constituire şi evoluţie a sistemului de administraţie
publică locală din Republica Moldova. Astfel, majoritatea cercetătorilor care s-au
ocupat de problema respectivă, în linii generale, au optat pentru următoarea deli* Sergiu Cornea – doctor în politologie, confereniar universitar, prorector, Universitatea
de  Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul. E-mail: prorectorusc@gmail.com
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mitare pe perioade a procesului de reformare a sistemului de exercitare a puterii
locale: a) prima etapă: iunie 1990 – august 1994; b) a doua etapă: august 1994 –
noiembrie 1998; c) a treia etapă: noiembrie 1998 – mai 2003; d) a patra etapă: mai
2003 – finele anului 2009; e) a cincea etapă: finele anului 2009 – până în prezent.1
Prin urmare, pe parcursul celor trei decenii de independenţă s-au întreprins
mai multe acţiuni cu privire la reorganizarea teritorială a puterii locale şi a mecanismelor administrative la nivel subnaţional, dar acestea s-au dovedit a fi insuficiente,
iar în unele cazuri defectuos realizate, fiind respinse ostentativ de actorii politici
şi de funcţionarii din autorităţile publice statale şi locale. În general, reformele şi
restructurările administraţiei publice la nivel local şi, implicit, ale organizării teritoriale a puterii publice locale, au fost realizate în funcţie de tacticile şi de schimbările
de ordin politic, dar nu în baza unor strategii coerente şi cu finalităţi clar stabilite.
Procesul de reformare a organizării teritoriale a puterii locale, sub aspect
cronologic, a parcurs trei etape distincte:
Prima etapă: perpetuarea delimitării teritorial-administrative centralizate de
tip sovietic, care cuprinde perioada de la declararea Independenţei până la data
intrării în vigoare a Legii nr. 191-XIV din 12.11.1998.2
A doua etapă: încercarea de a edifica sistemul teritorial de exercitare a puterii
publice locale în spiritul principiilor descentralizării şi autonomiei locale, care a durat
de la data intrării în vigoare a Legii nr. 191-XIV din 12.11.1998 până în anul 2003,
când a fost pusă în aplicare Legea nr. 764-XV din 27.12.2001.3 În 1999, Republica
Moldova, urmând tendinţa generală din statele membre ale Uniunii Europene, a procedat la reducerea numărului de colectivităţi teritoriale intermediare, înlocuind cele
32 de raioane cu 10 judeţe. De asemenea, a fost redus numărul de colectivităţi locale
prin comasarea satelor de dimensiuni mici în comune. Unul dintre scopurile acestei
reforme a fost consolidarea sistemului economic regional şi local, care asigura autonomia financiară prin lărgirea bazei impozabile a colectivităţilor locale de ambele
niveluri şi prin obţinerea veniturilor adecvate acoperirii necesităţilor locale.4
Cea de-a treia etapă: revenirea la organizarea teritorială centralizată a puterii
publice locale, care începe în anul 2003 şi durează până în prezent. S-a revenit la
sistemul raional de organizare a puterii publice locale, numărul colectivităţilor locale de nivelul întâi fiind majorat cu 30 % faţă de perioada precedentă.
1

2

3
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Cf. Aurel Sîmboteanu, Administraia publică locală. În: Republica Moldova pe calea modernizării: Studiu enciclopedic, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, Chişinău,
2015, p. 175-187; Sergiu Palihovici, Reforma administraţiei publice locale în Republica
Moldova: unitatea şi lupta contrarilor. În: Moldoscopie, nr. 4, 2005, p. 24; Natalia Saitarlî,
Reforma administrativ-teritorială şi impactul acesteia asupra corpului de funcţionari din
administraţia publică locală. În: Administrarea publică, nr. 4, 2012, p. 113-115.
Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 191 din
12.11.1998. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 116-118/705 din 30.12.1998.
Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV
din  27.12.2001. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 16/53 din 29.01.2002.
Strategia Europeana a Republicii Moldova. Chişinău, 2005, p. 59.
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În continuare vom analiza aceste trei etape distincte ale procesului de reformare a organizării teritoriale a puterii locale din Republica Moldova.
În a doua jumătate a anilor ’80 şi începutul anilor ’90 ai sec. XX, în URSS a
început procesul de „democratizare” a societăţii, fiind întreprinse primele încercări
de „descentralizare” a sistemului administrativ statal, de a stabili un anumit grad
de „autonomie” în acţiunile autorităţilor locale. Fundamentul normativ al acestor
schimbări l-a constituit Legea Cu privire la principiile generale ale autoadminis
trării locale şi ale economiei locale în URSS nr. 1417-I din 9 aprilie 1990,5 care a
reflectat noile abordări în materie de organizare teritorială a puterii locale. Această
lege a stabilit principiile directoare ale formării şi activităţii organelor autoadministrării locale, care, spre deosebire de teoria şi practica afirmată în Uniunea Sovietică
privind organizarea puterii şi a administraţiei de stat, nu a atribuit responsabilităţile privind soluţionarea problemelor cu caracter local structurilor administrative
statale, ci instituţiilor puterii locale, precum şi a preconizat lărgirea competenţei
sovietelor de nivel inferior, consolidarea bazei lor economice. Însă tentativele de a
restructura regimul au eşuat, provocând, în context, falimentul sistemului cu partid
unic, ancorat pe o ideologie-ghid, cu statut de autoritate unică. În pofida rezistenţei
depuse, acest sistem a fost demontat într-o perioadă relativ scurtă după iniţierea
tentativelor de a-l reforma, chiar dacă partidul unic a fost destul de numeros: Partidul Comunist al Uniunii Sovietice întrunea la începutul anului 1990 aproape 19
milioane de membri.6 În aceste condiţii, Legea nr. 1417-I din 9 aprilie 1990 nu şi-a
produs efectele, mai ales că în 1990 s-a declanşat „parada suveranităţilor”, care s-a
soldat cu dezintegrarea Uniunii Sovietice.
Fostele republici sovietice au abordat în mod diferit problema reformelor
privind organizarea teritorială a puterii publice şi, evident, au parcurs căi diferite în
realizarea lor. Odată cu renunţarea la sistemul politic şi administrativ sovietic urma,
logic, să se producă şi renunţarea la organizarea teritorială a puterii publice locale
care corespundea acelui sistem. După unele calcule, în perioada sovietică au avut
loc 14 reforme administrative, în cursul cărora au fost create de la 18 până la 63 de
raioane, situaţie care a traumatizat irecuperabil sistemul autoadministrării locale
din RSSM.7 (Anexa 1) De fapt, această tendinţă de mutilare a hotarelor administrative constituite în timp a fost caracteristică şi pentru administraţia ţaristă din
Basarabia (1812-1917).8 Astfel, la momentul declarării independenţei, Republica
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990,
№  16, ст. 267.
6
Victor Juc. Demontarea şi sfârşitul regimului partidului unic. În: Revista de Filozofie,
Sociologie i tiine Politice, nr. 3 (157), 2011, p. 69-70.
7
А.А. Гудым. Последнее выступление. În: Moldova urbană. Nr. 4-5, 2006, p. 3-4.
8
Sergiu Cornea. Organizarea administrativă a Basarabiei (1812 – 1917). Cahul: USC, 2003.
143 p.; Idem. Delimitarea teritorial – administrativă a Basarabiei în anii 1812-1917. În:
Administrarea Publică: teorii, practici, perspective. Materiale ale conferinţei ştiinţificopractice din 21 mai 2002. Chişinău, 2002, p. 45-52.
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Moldova a întrunit o structură teritorial-administrativă fragmentată: 40 de raioane,
unui raion revenindu-i în medie 800 km2 şi aproximativ 76.000 de locuitori.9
Clasa politică a conştientizat faptul că organizarea teritorială a puterii publice de tip sovietic ar putea fi o frână în dezvoltarea economică şi socială a Republicii
Moldova Guvernul M. Druc a pus problema „consolidării structurii administrativteritoriale a ţării”. În faza iniţială, pe prim-plan a fost plasată politica de demontare
a structurilor nomenclaturiste de tip sovietic, care în orice raion sau oraş întrunea
300 – 500 de persoane, fiind propuse, în ordinea de idei reliefată, trei opţiuni: 9, 12
şi 24 judeţe. Ideea de bază a proiectului a constat în a ţine cont de factorii istorici,
demografici, specializarea naturală, economică, forţele de munca, dar nu şi de cel
naţional. Însă acest proiect a rămas nerealizat.10
Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti, după ce a aprobat în 1990 Hotărârea
Cu privire la perfecţionarea organizării administrativ-teritoriale a Republicii So
vietice Socialiste Moldoveneşti a obligat Comisia parlamentară pentru problemele
autoadministrării locale „de a înainta propuneri” privind necesitatea unor unităţi
teritoriale, judeţele tradiţionale, cu potenţial demografic de mare capacitate şi cu
bază economico-financiară viabilă. Institutul de Planificare a prezentat Guvernului
argumente pentru patru variante (18, 12, 9 sau 7 judeţe), folosind pentru aceasta un
sistem din 24 de indicatori sociali, financiari.11 Însă Parlamentul nu se grăbea să
intervină şi, în condiţiile tergiversării de elaborare a unui cadru normativ adecvat
noilor realităţi sociale, unele soviete îşi creau propriul „cadru legislativ”: cele din
Tiraspol şi din raionul Slobozia au înregistrat regulamentele unificate ale colectivelor de muncă; sovietul raional Cimişlia a adoptat regulamentul provizoriu cu privire
la alegerea preşedintelui sovietului sătesc de către toţi locuitorii satului.12
La nivel central, la 23 mai 1991, RSS Moldovenească a fost redenumită în
Republica Moldova (în formă prescurtată Moldova).13 Odată cu declararea independenţei, Republica Moldova a intrat în procesul de democratizare a tuturor sferelor vieţii sociale, inclusiv a autoadministrării la nivel local. Faza iniţială a reformei
organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova a fost determinată de
restabilirea numelor istorice naţionale ale colectivităţilor locale.14 Astfel, încă în
Impedimentele reformei teritorial-administrative. http://www.cisr-md.org/pdf/privec4-4.
pdf (accesat la 26.12.2017).
10
A. A. Гудым. Хроника правительств. http://www.cisr-md.org/pdf/govchroniclerus.html
(accesat la 26.12.2017).
11
Anatol Gudâm. Raioanele şi economia. În: Săptămâna, 20.06.2003, p. 7.
12
Mircea Snegur. Labirintul destinului: memorii. Vol. II, Editura F. Draghiştea, Chişinău,
2008, p. 124.
13
Legea cu privire la schimbarea denumirii statului RSS Moldova în Republica Moldova
nr.  589-XII din 23.05.91. Publicată în: Monitor nr. 7-8-9-10/64, 1991.
14
Sergiu Cornea. The reinstatement of historical names of localities – the initial stage of
reforming territorial – administrative delimitation of Republic of Moldova. In: Internatio
nal conference „Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”. Galai,
20th –21th of April, 2012. Vol. II, No.4. – Galaţi: University Press, 2012, p. 31-32.
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1988 s-a revenit la denumirea istorică a oraşului Şoldăneşti, redenumit în 1985 în
Cernenco. La 24 mai 1990 denumirea „localităţii de tip orăşenesc” Suvorov din raionul Suvorov a fost schimbată în Ştefan Vodă, iar denumirea raionului Suvorov în
Ştefan Vodă.15 La 15 iunie 1990, Sovietul Suprem al RSSM a schimbat denumirea
oraşului Cotovschi în oraşul Hânceşti şi a raionului Cotovschi în raionul Hânceşti,16
iar la 20 iunie 1990 a fost restabilită vechea denumire a „localităţii de tip orăşenesc” Lazo şi a raionului Lazo – Sângerei.17
Revenirea la grafia latină, adoptarea normelor ortografice unice româneşti
şi reglementarea ortografierii în româneşte a numelor proprii geografice au impulsionat procesul de restabilire a denumirilor istorice ale localităţilor din Republica
Moldova. Procesul de revenire la denumirile tradiţionale ale localităţilor şi-a găsit
continuare după adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 306-XIII din 07.12.94.18
Vom preciza lapidar că, deşi multe localităţi şi-au restabilit denumirile lor istorice,
procesul nu a luat sfârşit şi astăzi se mai întâlnesc în peisajul toponimic al Republica Moldova denumiri de localităţi improprii spiritului naţional şi al tradiţiilor
istorice. Ne referim aici la unele localităţi care au denumiri de origine sovietică şi
la cele cu terminaţiile în -ca şi -evca.
În context menţionăm faptul că în Republica Moldova nu numai că s-au menţinut denumiri bizare, necaracteristice toponimiei naţionale, dar şi în prezent legiuitorul
moldav produce monştri toponimici. La 05 aprilie 2007, mai mult din considerente
de ordin politic, Parlamentul a înfiinţat localitatea Fabrica de Zahăr,19 incluzând-o în
componenţa oraşului Făleşti.20 În afară de faptul că localităţii date i s-a fost atribuit un
nume straniu, Legea nr. 90 din 05.04.2007 nu a ţinut cont de realităţile existente şi a
inclus nejustificat localitatea nou-creată în componenţa oraşului Făleşti, deposedând,
astfel, satul Sărata Veche de terenurile care îi aparţineau de drept: fabrica de zahăr a
fost construită pe 145 hectare de teren care aparţineau satului.21
Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti cu privire la unele modificări în diviziunea teritorial-administrativă a RSS Moldoveneşti nr. 27-XII din 24.05.90.
16
Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM cu privire la schimbarea denumirilor oraşului Cotovschi şi raionului Cotovschi din RSS Moldova nr. 101-XII din 15.06.90.
17
Hotărârea Sovietul Suprem al RSSM cu privire la restabilirea denumirii vechi a localităţii
de tip orăşenesc Lazo şi a raionului Lazo nr. 120-XII din 20.06.90.
18
Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 306-XIII
din 07.12.94. Publicată în Monitorul Oficial, nr. 3-4/40 din 14.01.1995 (Abrogată la
30.12.1998 de Legea nr. 191-XIV din 12.11.1998).
19
La 01 ianuarie 2012 populaţia localităţii Fabrica de Zahăr era de 1000 locuitori. http://www.
statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3719&parent=0 (accesat la 18.06.2012).
20
Legea pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 90-XVI
din 05.04.2007. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 60-63/281 din 04.05.2007.
21
Nelly Gâştemulte N. Născut în ... Saharnîi Zavod. http://www.timpul.md/articol/nascutin-%E2%80%A6-saharnii-zavod-29364.html (accesat la 23.05.2018).
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Constatăm că o parte din cetăţenii Republica Moldova nu pot renunţa la
toponimia mutilată a localităţilor, fiind o expresie a terorii totalitare şi deformării conştiinţei umane. În scopul soluţionării acestei situaţii, considerăm oportună
analiza atentă a evoluţiei numelor colectivităţilor locale şi promovarea adevărului
istoric cu scopul repunerii în valoare a numelor originare.
Prin adoptarea Legii cu privire la bazele autoadministrării locale nr. 635-XII
din 10.07.1991,22 Parlamentul a finalizat dezbaterile asupra proiectului respectiv începute în anul 1990 şi care au durat, cu unele întreruperi, mai bine de opt luni.23 În
Hotărârea Parlamentului pentru aplicarea respectivei legi se stipula că „la prima etapă, care durează până la adoptarea Legii cu privire la organizarea administrativ-teri
torială a Republicii Moldova, se decentralizează puterea de stat a actualelor raioane
şi se extind competenţele unităţilor administrativ-teritoriale de bază – comună (sat) şi
oraş. La această etapă se consolidează puterea executivă pe verticală, creându-se un
mecanism intermediar de funcţionalitate a noilor organe de autoadministrare: până la
formarea judeţelor, raioanele se păstrează în actualele lor hotare”.24 Edificarea noului
sistem administrativ a fost preconizat pentru cea de-a doua etapă, iar pentru a nu
periclita procesul de administrare a afacerilor curente, Guvernul, prin Hotărârea sa
nr. 357 din 22 iulie 1991, a adoptat Regulamentul provizoriu privind funcţionarea
organelor autoadministrării locale în Republica Moldova în perioada de tranziţie
(până la definitivarea noii împărţiri teritorial-administrative). Regulamentul nu a
operat schimbări esenţiale în organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice locale,
rezumându-se doar la unele terminologice. Cu toate că era unul provizoriu, respectivul regulament a fost aplicat până la finele anului 1994.
Comisia permanentă a Parlamentului pentru autoadministrarea locală şi economia locală, în scopul realizării prevederilor Legii nr. 635-XII din 10.07.1991 şi
a lansării unui nou sistem de administraţie publică locală, a organizat grupuri de
lucru care au elaborat şi prezentat trei proiecte de legi: Cu privire la organizarea
administrativă a teritoriului (care prevedea lichidarea celor 40 de raioane şi o nouă
delimitare a teritoriului în 7 sau 9 judeţe), Cu privire la administrarea publică lo
cală (conceput în spiritul tradiţiilor europene, fundamentat pe practicile legislative
ale unor state cu îndelungată experienţă în acest domeniu şi respectând principiile
Cartei europene a autonomiei locale), Cu privire la alegerile locale (concepută în
baza unor tradiţii democratice în organizarea sufragiilor electorale ale ţărilor cu un
înalt grad de dezvoltare a democraţiei reprezentative). Însă proiectele respective nu
au fost incluse în ordinea de zi a Parlamentului, deoarece activitatea a fost blocată,
inclusiv din cauza că grupul parlamentar „Viaţa satului” se opunea vehement reformării organizării teritoriale a puterii publice de sorginte sovietică şi a tergiversat
Publicată în: Monitor, nr. 6.1 din 1991 (Abrogată la 07.12.1994).
Mircea Snegur, Op. cit., p. 120-123.
24
Hotărârea Parlamentului pentru aplicarea Legii Republicii Moldova „Cu privire la bazele
autoadministrării locale” nr. 636 din 10.07.1991. Publicată în: Veştile, nr. 11-12/111, 1991.
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reforma administrativă până la alegerile parlamentare din 1998. În plus, Parlamentul se autodizolvă în februarie 1994.25
Această perioadă, care a durat de la desprinderea Republicii Moldova de la
URSS şi până la adoptarea noii Constituţii, a fost marcată substanţial de influenţa
anumitor tendinţe contradictorii:
a) democratizarea sistemului politic a creat condiţii favorabile pentru iniţierea unei reforme,
b) pe de o parte, opinia publică conştientizase necesitatea de reformare a administraţiei publice locale, inclusiv a organizării teritoriale a puterii publice, pe de
altă parte, exista o rezistenţă dură din partea oponenţilor reformei,
c) păstrarea raporturilor tradiţionale, moştenite din trecut, între autorităţile
administraţiei publice centrale şi administraţiei publice locale.26
Prin art. 109, Constituţia a stabilit principiile pe care se întemeiază administraţia publică în „unităţile administrativ-teritoriale”, iar în art. 110 a stipulat că, sub aspect administrativ, teritoriul Republicii Moldova este organizat în sate, oraşe, raioane
şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Localităţilor din stânga Nistrului, potrivit
textului constituţional, le pot fi atribuite forme şi condiţii speciale de autonomie în
conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică. Realitatea a demonstrat că
de la stabilirea în textul constituţional a unor valori şi până la realizarea lor practică
este o cale foarte lungă şi dificil de parcurs. Experienţa Republicii Moldova a demonstrat că aceste principii au avut mai mult un caracter decorativ pentru administraţia
publică locală, iar autorităţile publice locale niciodată nu au beneficiat de independenţă în administrarea domeniului local şi nici de autonomie financiară, de dreptul
de a stabili de sine stătător statele de personal necesare pentru realizarea intereselor
colectivităţilor locale.27
La 07 decembrie 1994 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 306-XIII
din 07.12.1994,28 care prevede că teritoriul Republica Moldova este organizat în
„unităţi administrativ-teritoriale” de tipul următor: raioane, municipii, oraşe, sate şi
unităţi teritoriale autonome cu statut special.29
Victor Popa. Cadrul legal al administraiei publice locale în Republica Moldova. În: Cartea
Albă. Situaia autonomiei locale în Republica Moldova, Editura Cartier, Chiinău, 2000,
p.  5-6; Ion Creangă Administraţia publică locală în contextul actualelor prevederi constituţionale şi perspectiva unor noi reglementări constituţionale. În: Reintegrarea Moldovei.
Soluţii şi modele, Editura TISH, Chiinău, 2005, p. 202.
26
Aurel Sâmboteanu. Reforma administraiei publice în Republica Moldova, Editura Museum,
Chiinău, 2001, p. 68.
27
Daniel-Dumitru Bratu, Dănu Neacu. Aspecte juridico-administrative ale autonomiei locale
în Europa, Editura Universitară, Bucureti, 2013, p. 13.
28
Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 306-XIII din
07.12.1994. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 3-4/40 din 14.01.1995 (abrogată la 30.12.1998).
29
„Unitatea teritorială autonomă cu statut special” ca entitate teritorial-administrativă a fost
introdusă ulterior, prin modificarea art. 3 de către Legea nr. 563-XIII din 22.07.1995, (în
vigoare de la 31.08.1995).
25
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Satul era definit drept „unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin teritoriu, relaţii economice, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri”. Elementul de noutate al legii era că două sau mai multe sate se puteau uni şi
forma o singură unitate teritorial-administrativă – comuna. Numărul minim necesar
pentru crearea unei colectivităţi locale a fost stabilit de 1000 de locuitori.
Oraşul era „o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decât satul din
punct de vedere economic şi social-cultural, având dotări edilitar-gospodăreşti, cu
funcţie administrativă, culturală, industrială, comercială, politică, a cărei populaţie,
în mare parte, este încadrată în industrie, în sfera deservirii publice şi în diferite
domenii de activitate intelectuală”. Oraşelor cu rol deosebit în viaţa economică,
social-culturală, ştiinţifică şi administrativă a Republicii Moldova le-a fost atribuit
statutul de municipiu. Municipiile, potrivit legii, puteau avea în componenţa lor şi
unităţi teritorial-administrative autonome, statutul de municipiu a fost atribuit oraşelor Chişinău, Bălţi, Bender şi Tiraspol.
Legea a menţinut raionul ca entitate teritorială intermediară, definindu-l
drept „o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, unite
prin teritoriu, relaţii economice şi social-culturale”.
Legea respectivă, cu unele excepţii neesenţiale, nu a operat schimbări în sistemul organizării teritoriale a puterii publice din Republica Moldova, legiferând, de
fapt, vechea structură cu 40 de raioane moştenite din perioada sovietică. Elementele de noutate introduse de Legea nr. 306-XIII din 07.12.1994, au vizat următoarele:
a) a fost introdusă noţiunea de municipiu, care o substituia pe cea de „oraş de subordonare republicană”, b) prin art. 4, alin. 2 a fost legiferată noţiunea de comună,
care este proprie Republicii Moldova, dar care nu era în concordanţă cu art. 110
din Constituţie, c) s-a renunţat la noţiunea „aşezare de tip orăşenesc” pentru fostele
centre raionale şi unele localităţi rurale dezvoltate din punctul de vedere al industriei prelucrătoare (Ghindeşti, Bucovăţ, Biruinţa, Costeşti), schimbându-le statutul
în oraşe,30 d) art. 12, alin. 2 stabileşte condiţiile minime necesare pentru formarea
unei „unităţi administrativ-teritoriale de sine stătătoare”: o populaţie nu mai mică
de o mie de locuitori şi dispune de mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea
aparatului primăriei şi instituţiilor din sfera socială, e) este stabilită ortografierea
corectă în limba română a numelor colectivităţilor locale.
De facto, prin legislaţia adoptată la finele anului 1994 a fost consfinţită, legal,
perpetuarea sistemul sovietic de organizare teritorială a puterii publice, fără schimbări esenţiale la nivel local, excepţie fiind doar crearea unităţii teritoriale autonome
(Găgăuzia) în baza criteriilor etnice, care a inclus trei raioane (dolay). Pe durata
aflării în vigoare Legea nr. 306-XIII din 7.12.1994 a suportat nouă modificări, care,
în linii mari, pot să fie încadrate în următoarea arie tematică: a) schimbarea statutului colectivităţilor locale, b) modificarea componenţei colectivităţilor locale,
30

Sergiu Palihovici. Reforma administraţiei publice locale în Republica Moldova: unitatea
şi lupta contrarilor. În: Moldoscopie, nr. 4 (XXXI), 2005, p. 29.
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c)  modificarea condiţiilor necesare pentru crearea colectivităţilor locale, d)  schimbarea denumirii colectivităţilor locale, e) amendarea legii datorită creării unităţii
teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia. (Anexa 2).
Ultima amendare a legii a fost operată datorită necesităţii de a adapta situaţia
la noile realităţi apărute după adoptarea, în decembrie 1994, a Legii privind statutul
juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) nr. 344-XII din 23.12.1994, prin care
Găgăuziei i-a fost atribuit un statut special în baza criteriul etnic, fiind introdusă noţiunea „unitate teritorială autonomă cu statut special”, care a fost definită în modul
următor: „unitatea teritorială autonomă cu statut special reprezintă o unitate administrativ-teritorială, alcătuită din localităţi unite prin relaţii economice şi social-culturale, creată în scopul menţinerii identităţii naţionale, prosperării limbii şi culturii
naţionale”. În acest context menţionăm că varianta iniţială a Legii nr. 306-XIII din
07.12.1994 prevedea delimitarea Republicii Moldova în 40 de raioane (Anexa 3).
Ulterior, după crearea Găgăuziei, Legea nr. 306-XIII din 07.12.1994 a fost modificată de Legea nr. 563-XIII din 22.07.95, fiind adaptată realităţilor noi: raioanele
Comrat şi Ceadâr-Lunga, în mare parte, din raionul Vulcăneşti, reşedinţa raionului,
Cişmichioi şi Etulia, au fost încorporate în Găgăuzia, iar Legea a fost completată
cu o nouă anexă „Unitatea teritorială autonomă cu statut special Găgăuzia (Gagauz
Yeri)”, în care au fost introduse localităţile care făceau parte din noua entitate: trei
oraşe, 23 comune şi 27 localităţi din componenţa lor.31
Municipiului Chişinău, potrivit prevederilor Legii nr. 431-XIII din
19.04.1995,32 i-a fost atribuit un statut special. Pe lângă teritoriul urban propriu-zis
al municipiului, în componenţa celor cinci sectoare au fost incluse „unităţi administrativ-teritoriale”- sate (comune) şi oraşe din suburbii. Fiecare sector este administrat de un pretor numit de consiliul municipal şi o pretură cu statut de persoană
juridică. Astfel, a fost legiferat sistemul de administraţie municipală al capitalei,
instituit anterior prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la func
ţionarea Primăriei oraşului Chişinău în perioada de tranziţie la noua divizare teri
torial-administrativă nr. 535 din 25.09.91.33
La 2 mai 1996 Republica Moldova a semnat Carta Europeană a Autonomiei
Locale, care a intrat în vigoare la 1 februarie 1998. PDAM, aflat la guvernare, a
promovat un standard dublu în ceea ce priveşte adaptarea instituţiilor puterii publice autohtone la rigorile şi normele europene de exercitare a puterii la nivel local.
Declarativ, se afişa disponibilitatea guvernării de a implementa autonomia locală,
în realitate – se opta pentru menţinerea verticalităţii puterii de sorginte sovietică.
Această abordare se afla în contradicţie cu prevederile art. 109 din Constituţie şi cu
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi privind unele măsuri legate de formarea Găgăuziei nr. 563XIII din 22.07.95. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 48-49/564 din 31.08.1995.
32
Lege privind statutul municipiului Chişinău nr. 431-XIII din 19.04.1995. Publicată în:
Monitorul Oficial, nr. 31-32/340 din 09.06.1995.
33
Publicată la 30.12.1991.
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cele din Cartă, mai ales criteriile de organizare teritorială a puterii publice, regimul
de funcţionare şi eligibilitate a autorităţilor publice locale. Principiile stipulate în
Cartă, după cum sublinia V. Popa, „au servit mulţi ani la rând ca simplu paravan
pentru a pretinde că Republica Moldova acceptă şi realizează valorile democraţiilor
europene”.34 De exemplu, Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărârea sa din
13 mai 1994, a introdus modificări în punctul 2, subpunctul a), alineatul al nouălea
al Hotărârii nr. 636-XII din 10.07.1991,35 prin care se stipula că „până la efectuarea
alegerilor locale, preşedinţii comitetelor executive raionale, primarii oraşelor de
subordonare republicană şi pretorii sectoarelor oraşului Chişinău sunt confirmaţi,
numiţi, permutaţi, eliberaţi şi destituiţi de Preşedintele Republicii Moldova la propunerea Guvernului”.36 Reglementarea neconstituţională în cauză a fost incorporată
ulterior şi în Legea privind alegerile locale nr. 308-XIII din 07.12.1994 37 (anulată
de Curtea Constituţională).38 În urma acestor acţiuni iresponsabile, până la alegerile
locale din 23 mai 1999, 92 de colectivităţi locale, care reprezentau 10% din numărul lor total, au fost lipsite de orice susţinere democratică, aleasă atât la nivelul
consiliului local, cât şi la nivelul primarului, autorităţile reprezentative fiind numite
prin Decretul Preşedintelui Republica Moldova [43, p. 7].39
Controversele organizării administrativ-teritoriale din 1994 s-au manifestat,
potrivit opiniei lui A. Sâmboteanu, în existenţa unor contradicţii vădite între prevederile celor două legi: Legii nr. 310 din 07.12.1994, care promova concepţia autonomiei locale, şi prevederile Legii nr. 306-XIII din 07.12.1994, adoptată în aceeaşi
zi, aceasta, de fapt, a preluat sistemul organizării teritoriale a puterii publice locale,
caracteristic pentru sistemul administrativ de comandă.40
Caracteristic pentru această perioadă a fost fenomenul dedublării raioanelor. Consecinţă a conflictului armat din anul 1992, raioanele Camenca, Dubăsari
şi Slobozia au fost divizate în două părţi, cu subordonare diferită, iar după crearea
Găgăuziei, de facto, existau două raioane Vulcăneşti.
Victor Popa. Cadrul legal al administraţiei publice locale în Republica Moldova. În: Cartea
Albă. Situaţia autonomiei locale în Republica Moldova. Chişinău, Ed.: Cartier, 2000, p. 6-7.
35
Hotărârea Parlamentului pentru aplicarea Legii Republicii Moldova „Cu privire la bazele
autoadministrării locale” nr. 636 din 10.07.1991. Publicată în: Veştile, nr. 11-12/111, 1991.
36
Hotărâre despre modificarea Hotărârii Parlamentului nr.636-XII din 10 iulie 1991 pentru
aplicarea Legii cu privire la bazele autoadministrării locale nr. 102-XIII din 13.05.94.
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 5/150 din 30.05.1994.
37
Legea cu privire la alegerile locale nr. 308-XIII din 07.12.1994. Publicată în: Monitorul
Oficial, nr. 3-4/46 din 14.01.1995 (abrogată la 08.12.1997).
38
Hotărârea Curţii Constituţionale cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi
ale Legii cu privire la alegerile locale şi Legii privind administraţia publică locală nr. 750
din 06.11.1995. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 65-66/750 din 24.11.1995.
39
Victor Popa, Op. cit., p. 7.
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Simboteanu-Aurel-1_0.pdf (accesat la 17.11.2016).
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Generalizând cele afirmate supra, menţionăm că în primii ani de la declararea independenţei, cu toate că au avut loc schimbări în sistemul administrativ local,
însăşi structura organizării teritoriale a puterii publice a rămas neschimbată. Este
incontestabil că elita politică considera problema optimizării organizării teritoriale
a puterii publice drept una secundară în raport cu schimbările din sfera politică şi
sau cea economică. Elitele locale, de asemenea, puţin erau interesate de redimensionarea organizării teritoriale a puterii locale, manifestând interes mai mult pentru
consolidarea poziţiilor lor în teritoriile administrate. A apărut, astfel, o contradicţie
între schimbările din sfera politică şi sfera economică, pe de o parte, iar pe de altă
parte, rigiditatea organizării teritoriale a puterii publice la ambele niveluri, deşi,
în mod cert, era logic ca afirmarea economiei de piaţă, a parlamentarismului şi
separaţiei puterilor în stat să fi fost însoţite de schimbarea modalităţii de distribuire
teritorială a puterii publice.
Raioanele, fiind prea mici, cu un potenţial economic slab, nu se puteau autoadministra, fiind dependente total de bugetul de stat. În condiţiile restrângerii
cu 2/3 a PIB şi a deprecierii monedei naţionale, statul nu mai putea finanţa infrastructurile raionale care nu aveau capacitatea pentru a supravieţui în condiţiile de
piaţă. Lipsa de politici adecvate pentru reorganizarea patrimoniului public, absenţa
unor proiecte de privatizare în condiţiile în care autorităţile publice locale ar fi fost
beneficiarii procesului de transmitere a proprietăţi ori de schimbare a titularilor, au
condus direct la falimentare în masă a unor importante servicii publice de interes
local/raional 41 sau la scăderea calităţii lor. Insuccesele în implementarea unui sistem optim de organizare teritorială a puterii publice, conform cu rigorile societăţii
democratice, se datorează şi faptului că guvernanţii, urmărind interese individuale
şi de grup, au depus eforturi consistente pentru a conserva situaţia existentă care îi
avantaja, garantându-le funcţiile deţinute şi situaţia socială în care se aflau.
Următoarea etapă a procesului de reformă locală a fost determinată de eforturile edificării sistemului de organizare teritorială a puterii locale în spiritul principiilor autonomiei locale (1999-2003). După alegerile parlamentare din 1998 şi
după constituirea unei majorităţi formate din trei partide de orientare democratică
s-au creat condiţii favorabile pentru reformarea democratică a organizării teritoriale a puterii locale. În noiembrie 1998, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 191
din 12.11.1998,42 care a declanşat reforma organizării teritoriale a puterii locale în
baza principiilor europene în materie de delimitare teritorială a puterii publice şi
a autoadministrării locale. Legea a făcut parte dintr-un nou pachet legislativ prin
care se urmărea scopul implementării autonomiei locale şi care includea următoaVictor Popa. Regândirea procesului de reformă al administraţiei publice locale în Moldova prin politici publice şi acţiuni participative, Editura TISH, Chişinău, 2003, p. 17.
42
Legea a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 116-118/705 din 30.12.1998. A fost promulgată la 25.12.1998 prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 8483-II din
25.12.1998.
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rele legi: Legea privind administraţia publică locală nr. 186-XIV din 06.11.1998,43
Legea privind finanţele publice locale nr. 491-XIV din 09.07.1999,44 Legea cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV
din 16.07.1999.45 În acest sens este esenţial de remarcat faptul includerii secţiunii
speciale dedicate delimitării competenţei autorităţilor publice locale în Legea nr.
186-XIV din 06.11.1998. Articolul 13 din respectiva secţiune a stabilit competenţa
satului (comunei) şi oraşului (municipiului), fiind definite atribuţiile fiecărei autorităţi publice locale. În materie de delimitare a atribuţiilor consiliilor locale legiuitorul a aplicat teoria „autolimitării statului” (sau teoria „drepturilor reflexe”): sfera
atribuţiilor consiliilor locale se lărgeşte pe măsură ce statul înţelege să nu reţină
anumite servicii publice în sarcina organelor administraţiei statale, transferându-le
autorităţilor publice locale.46 Un pas important în ceea ce priveşte desconcentrarea
serviciilor publice a fost restabilirea în sistemul administrativ autohton a instituţiei
reprezentantul Guvernului în teritoriu – prefectul, căruia i-au fost atribuite responsabilităţi privind administrarea serviciilor publice desconcentrate la nivel judeţean
şi privind controlul legalităţii activităţii autorităţilor publice judeţene şi locale.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 191-XIV din 12.11.1998, în Republica Moldova au fost constituite unsprezece colectivităţi locale de nivelul al doilea
(Bălţi, Cahul, Chişinău, Edineţ, Lăpuşna, Orhei, Soroca, Tighina, Ungheni, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia şi municipiul Chişinău), iar statutul de municipiu, conform art. 8 din Lege, a fost acordat oraşelor Bălţi, Bender, Cahul, Căuşeni,
Chişinău, Comrat, Dubăsari, Edineţ, Hânceşti, Orhei, Râbniţa, Soroca, Tiraspol şi
Ungheni. Cele unsprezece colectivităţi locale de nivelul al doilea, organizate în
urma reformei din 1998, pornind de la premisa că aveau o structură administrativă
şi autorităţi distincte, pot fi divizate în patru categorii: 1) judeţele; 2) municipiul
Chişinău; 3) UTA Găgăuzia; 4) localităţile din stânga Nistrului.47 Suprafaţa medie
a unui judeţ a fost de 3,1- 4 mii km2 (ceea ce constituia 9% din teritoriu), numărul
locuitorilor varia între 240 şi 400 mii (excepţie fiind judeţul Taraclia).48 Judeţele au
fost organizate în jurul unor axe regionale industriale importante (reşedinţele judeţene) cu infrastructură mai dezvoltată (căi ferate, drumuri, telecomunicaţii, prestări
servicii către populaţie), care puteau servi drept bază în dezvoltarea ulterioară.49
Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 14-15/60 din 12.02.1999 (Republicată în: Monitorul
Oficial nr. 33-35 din 07.03.2002).
44
Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 101-102/498 din 16.09.1999.
45
Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 124-125/611 din 11.11.1999.
46
Victor Popa. Cadrul legal al administraţiei publice locale în Republica Moldova. În: Cartea
Albă. Situaţia autonomiei locale în Republica Moldova, Editura Cartier, Chişinău, 2000,
p.  10-11.
47
Sergiu Palihovici, Op. cit., p. 33.
48
Reforma administraţiei publice: controversele problemelor care bat la uşă. În: Administrarea publică, nr. 3, 1998, p. 17.
49
Impedimentele reformei teritorial-administrative. http://www.cisr-md.org/pdf/privec4-4.
pdf (accesat la 12.110.2016).
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Numărul colectivităţilor locale de nivelul întâi (cu excepţia celor din stânga
Nistrului) s-a micşorat până la 644, dintre care 12 municipii, 43 oraşe şi 589 sate
(comune) care înglobau 1.533 de localităţi. Aceasta s-a produs pe calea comasării
localităţilor cu o populaţie mai mică de 2.500 de locuitori, număr minim de populaţie necesar pentru formarea unei colectivităţi locale de primul nivel, spre deosebire
de 1.000 de locuitori, cât prevedea legislaţia anterioară (Anexa 4).
În procesul elaborării proiectului reformei date s-a ţinut cont de potenţialul
economic şi de producţie, de disponibilitatea şi gradul de dezvoltare a infrastructurii sociale pentru a crea condiţii egale de dezvoltare fiecărui judeţ nou format.
Comasarea raioanelor a fost preconizată în aşa mod ca entităţile nou-create să fie
compacte, în scopul administrării lor mai eficiente. S-a ţinut cont şi de relaţiile istorice, problemele etnice, culturale etc. Principalele raţionamente care au stat la baza
noii structuri administrativ-teritoriale se refereau la domeniul economico-financiar,
fiind orientate spre asigurarea condiţiilor pentru entităţile nou create de a se autofinanţa.50 Notăm că la momentul realizării reformei din 1998 între raioane existau
multiple discrepanţe: raionul Hânceşti era de 2,6 ori mai mare ca raionul Ialoveni,
iar raionul Orhei, după numărul locuitorilor (136.000) era mai mare de 4,3 ori decât
Basarabeasca (32.000). Mai menţionăm că majoritatea raioanelor de până în 1999
nu-şi acopereau cheltuielile din veniturile proprii nici în proporţie de 30%.
Reforma a fost precedată de o amplă analiză a situaţiei economice, sociale,
demografice şi de altă natură a colectivităţilor teritoriale planificate, efectuată cu
sprijinul instituţiilor europene 51 şi a avut drept obiectiv regionalizarea teritoriului,
crearea unor judeţe cu o bază economică şi fiscală stabilă, menită să asigure edificarea condiţiilor decente pentru funcţionalitatea lor. Reforma urmărea şi obiectivul reducerii cu 25-30% a personalului din organele administrative, efectul anual
preconizat fiind de 12 milioane lei.52 În urma implementării reformei s-au creat
premisele şi au fost realizaţi paşi concreţi cu privire la cooperare transfrontalieră cu
colectivităţile teritoriale subnaţionale din România şi Ucraina.
Considerăm că organizarea teritorială a puterii locale instituită în urma reformei a creat premisele edificării unui nou sistem de funcţionare a puterii publice în
baza principiilor autonomiei locale şi statului democratic de drept, această asumpţie
practic fiind acceptată majoritar în mediul universitar-academic din Republica Moldova. Potrivit opiniei lui V. Popa, Legea, în linii generale, conţinea toate elementele
necesare pentru implementarea autonomiei locale, efectuându-se stricta delimitare
de competenţe între diferite niveluri de autorităţi publice,53 iar A. Sâmboteanu a
subliniat că în urma reformei teritorial-administrative din 1998-1999, sistemul administrativ moldovenesc practic „a fost racordat structural şi funcţional mai aproaReforma administraţiei publice: controversele problemelor care bat la uşă. În: Administrarea publică, nr. 3, 1998, p. 17.
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pe de rigorile europene, dar şi de sistemul tradiţional autohton”.54 În cadrul noilor
dimensiuni teritoriale ale puterii locale, comensurabile cu cele europene, menţiona
autorul citat supra, „au început să se implementeze şi noi mecanisme de administrare, folosindu-se pârghiile desconcentrării administrative prin instituţia Prefectului
şi a serviciilor desconcentrate în teritoriu ale autorităţilor administraţiei publice
centrale de specialitate şi priorităţile descentralizării şi autonomiei locale”.55
Cu toate că organizarea teritorială a puterii publice sub forma instituită în
1999 a funcţionat un termen scurt, fiind complicat de a veni cu evaluări obiective
în scopul relevării particularităţilor distincte, s-ar putea, totuşi, scoate în evidenţă
anumite carenţe funcţionale ale respectivului sistem. „Peregrinările redimensionării administrativ-teritoriale, constata A. Pascaru, au adus în prim-plan nu numai
insuficienta experienţă a organelor abilitate de a fi pe potriva cerinţelor, ci şi prevalarea intereselor de partid în raport cu interesul naţional. S-a constatat că Preşedintele şi parlamentarii, reprezentanţi ai partidelor aleşi în urma scrutinului electoral
(din 1998 – n. n.), în loc să vegheze la implementarea legii adoptate şi aprobate,
de facto au fost cei care au politizat-o”.56 Deja în octombrie 1999, sub presiunea
minorităţilor bulgare din fostul raion Taraclia, Parlamentul a creat un nou judeţ cu
acelaşi nume şi cu o populaţie de 44 mii de locuitori. În acest context, din start în
structura teritorială nouă a fost prezent factorul de instabilitate care punea în dificultate planificarea şi implementarea unor acţiuni pe termen lung atât pentru autorităţile publice locale şi regionale, cât şi pentru cele centrale.57 Ţinem să menţionăm,
în aceeaşi ordine de supoziţii, că Legea nr. 191-XIV din 12.11.1998, de-a lungul
perioadei aflării în vigoare a suferit nouă modificări. (Anexa 5)
Noua delimitare teritorială a puterii publice locale a diminuat multe discrepanţe, dar nu le-a înlăturat. Spre exemplu, judeţul Orhei, după suprafaţă, era cu mult mai
mare decât judeţele Cahul, Tighina, Taraclia; existau disproporţii şi după numărul
populaţiei: judeţele Bălţi şi Orhei aveau o populaţie de peste 400.000 locuitori, iar
populaţia judeţului Taraclia era mai mică de 50.000; erau repartizate disproporţional şi unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I din cadrul judeţelor: de la 251 în
judeţul Bălţi la 81 în judeţul Tighina şi chiar 26 în Taraclia.58 Problemele majore cu
care s-a confruntat reforma, în opinia noastră, sunt următoarele: a) descentralizarea
Aurel Sâmboteanu, Op. cit.
Ibidem. Probleme ale organizării teritoriului în procesul de instituţionalizare şi evoluţie
statală a Moldovei. În: Moldoscopie, nr.4 (XLIII), 2008, p. 18-19.
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Republicii Moldova. În: Teoria şi practica administrării publice. Materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice cu participare internaţională (20 mai 2016), Editura AAP, Chişinău,
2016, p. 26.
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11.11.2016).
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funcţiilor n-a fost urmată de finanţarea lor adecvată; b) în locul descentralizării reale
a funcţiilor, realizate prin transmiterea administraţiilor locale, multe servicii publice
au fost concentrate în „capitalele” noi ale judeţelor sau chiar păstrate în oraşele care
în trecut au fost centre raionale; c) discrepanţa între sistemul de aşezări, creat în perioada sovietică în baza modelului raioanelor, şi logica noului model al judeţelor.59
Deficienţele reformei pot fi divizate în două categorii: 1) incipiente, care includ
pe cele care au fost admise la faza de adoptare a Legii nr.191-XIV din 12.11.1998 şi 2)
ulterioare, generate prin amendările legislaţiei. În prima categorie evidenţiem următoarele carenţe: a) corelarea deficitară a serviciilor publice descentralizate cu capacităţile autorităţilor publice de a oferi serviciile respective, b) infrastructura şi serviciile
publice nu au fost adaptate la noile realităţi teritorial-administrative, c) delimitarea
neclară a domeniilor de activitate pentru autorităţile publice locale şi judeţene, fapt
care a provocat interpretări incorecte şi conflicte, d) descurajarea cooperării dintre
colectivităţile locale, e) dimensionarea fragmentată a teritoriilor UTA Găgăuzia şi a
judeţelor Cahul şi Taraclia, f) nu a fost stopată practica, potrivit căreia orice autoritate
publică cu atribuţii de revizie şi control poate să verifice legalitatea şi oportunitatea
acţiunilor, inacţiunilor sau deciziilor administrative a autorităţilor locale şi intermediare. În cea de-a doua categorie includem următoarele: a) fluctuaţiile cadrului legal,
b) limitarea autonomiei financiare a autorităţilor locale, c) conflictele patrimoniale
dintre autorităţile publice statale şi cele subnaţionale, d) accentuarea disproporţiilor
urban-rural şi, în special, a decalajul dintre capitală şi provincie, e) instruirea insuficientă a funcţionarilor publici în domeniul politicilor regionale şi locale.60
I. Creangă consideră că la adoptarea Legii nr. 191-XIV din 12 noiembrie
1998 practic nu s-a ţinut cont de tradiţiile istorice ale localităţilor, de legăturile de
rudenie şi obiceiurile populaţiei, nu s-a consultat opinia populaţiei, efectuându-se
o asociere forţată. Situaţia respectivă denotă că, de fapt, autorităţile au efectuat o
analiza incompletă a legăturilor şi tradiţiilor fiecărei comunităţi şi nu au depus suficient efort pentru a elucida importanţa socială, politică şi economică a reformei.61
În acord cu opiniile lui I. Creangă, insistăm asupra necesităţii şi importanţei implicării populaţiei la toate etapele de realizare a reformei, remarcând în context, că
fără a convinge publicul despre importanţa schimbărilor preconizate şi fără a avea
sprijinul larg al populaţiei, reforma este sortită eşecului.
În concluzie notăm că lipsa de comunicare dintre decidenţii politici şi populaţie, informarea insuficientă referitor la obiectivele, finalităţile şi etapele de reValeriu Prohniţchi. Reorganizarea administrativ-teritorială: o componentă esenţială a unei
descentralizări de succes în Republica Moldova. În: Guvernare şi democraţie, nr. 1 (7),
2011, p. 43.
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alizare a reformei, conjugate cu lipsa experienţei profesionale a funcţionarilor
publici de toate nivelurile au influenţat substanţial asupra eficienţei acţiunilor
întreprinse. Nu în ultimul rând trebuie menţionat faptul că judeţele au început
să funcţioneze în condiţiile declanşării crizei economice externe, care a limitat
resursele financiare şi posibilităţile de a activa la parametri optimi. Nu trebuie de
neglijat faptul că în faza iniţială de funcţionare a noului sistem, judeţele au activat
în baza prevederilor bugetare care fuseseră elaborate din perspectiva existenţei
celor 40 de raioane.
Deoarece „organizarea administrativ-teritorială” bazată pe judeţe a funcţionat,
efectiv, doar trei ani, este foarte dificil de desfăşurat o analiză amplă a efectelor implementării acestei reforme. În general, este acceptată ideea că judeţele, având o capacitate
administrativă mai mare, dispun de mai multe posibilităţi în comparaţie cu raioanele,
care, fiind mai mici ca dimensiuni, au posibilităţi limitate de a soluţiona eficient problemele vitale ale populaţiei. Judeţele au fost mai bine dotate din punct de vedere economic şi social, având o infrastructură mai puternică şi chiar o identitate în devenire.
Următoarea etapă, a treia, întruneşte drept punct de plecare implementarea
prevederilor Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Mol
dova nr. 764-XV din 27.12.2001,62 care a fost adoptată în ritmuri alerte, fără a se
consulta la faza de proiect populaţia, autorităţile publice locale şi organismele internaţionale la care Republica Moldova este parte, nu s-a ţinut cont nici de experienţa
altor state în materie de reformare a sistemului de organizare a puterii locale.63 Realizând contrareforma, PCRM a evitat discuţiile publice asupra subiectului, practic
au ignorat recomandările specialiştilor în domeniu şi ale instituţiilor europene. În
schimb, controlând radioul şi televiziunea naţionale, singurele mijloace de informare în masă cu acoperire naţională, a reuşit să inducă în rândul populaţiei falsa
idee privind necesitatea revenirii la verticala puterii. 64
Prin această lege a fost stabilit numărul colectivităţilor teritoriale locale de
ambele niveluri, modalităţile de formare şi de desfiinţare a lor, modalitatea de stabilire şi modificare a hotarelor lor. Însă esenţa Legii nr. 764-XV din 27.12.2001 constă
în reînfiinţarea raioanelor, care au substituit judeţele, şi a redus numărul de locuitori
necesar pentru formarea „unităţii administrativ-teritoriale” de sine stătătoare de la
2.500 la 1.500, atrăgând în asemenea manieră mărirea numărului „unităţilor administrativ-teritoriale”.65 Legea a menţinut statutul special al Găgăuziei, atribuit de
Legea nr. 344-XII din 23.12.1994.
Legea nr. 764-XV din 27.12.2001a fost promulgată la 25.01.2002 prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 464-III din 25.01.2002 şi a intrat în vigoare la 29.01.2002.
Pânâ la data de 08.11.2016 a suferit 12 modificări.
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Valeriu Prohnițchi. „Pragmatismul” contra-reformei administrative. http://www.iatp.md/
descentralizare/ra313.asp (accesat la 01.10.2011).
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Ion Creangă, Op. cit., p. 203-204.
62

519

Legea nr. 764-XV din 27.12.2001 a fost pusă în aplicare 66 după alegerile
locale din lunile mai-iunie 2003.67 Cu toate că instituirea oficială a noii configuraţii
a puterii publice locale a demarat imediat după alegerile locale generale din maiiunie 2003, pregătirea terenului şi încercări de forţare a lucrurilor au avut loc mai
înainte. Odată cu publicarea Legii nr. 764-XV din 27.12.2001, la 29 ianuarie 2002,
s-a încercat întreruperea mandatelor aleşilor locali, care fuseseră aleşi în mai 1999,
şi declanşarea alegerilor locale anticipate. Astfel, prin Hotărârea nr. 807-XV din
05.02.2002 Parlamentul stabilise data alegerilor anticipate la 7 aprilie 2002,68 tentativa ilegală fiind stopată prin Decizia Curţii Constituţionale nr.10 din 19.02.2002.69
Această intenţie a guvernanţilor a indus în mediul funcţionarilor din autorităţile publice judeţene şi locale o stare de incertitudine şi nesiguranţă în menţinerea locului
de muncă, paralizând astfel activitatea autorităţilor respective.
Drept urmare a implementării contrareformei, a crescut considerabil numărul colectivităţilor locale de nivelul I – de la 647 la 901 şi de nivelul II – de la
12 la 32 raioane, Republica Moldova revenind la modelul sovietic de organizare
teritorială a puterii locale (Anexa 6). Asemănarea dintre sistemul sovietic şi cel de
după contrareformă poate fi ilustrată prin următoarele cifre: în anul 1988 în RSSM
existau 827 de soviete locale, iar după contrareformă – 903 de colectivităţi locale
(fără a lua în calcul cele din raioanele de est); în anul 1988 existau 40 de raioane şi în prezent există 40 de raioane (dacă se iau în calcul trei raioane interne
ale Găgăuziei şi cinci raioane din est).70 Concomitent cu majorarea numărului de
„unităţi administrativ-teritoriale” de nivelurile unu şi doi s-au întreprins tentative
şi acţiuni practice controversate de restabilire a verticalei puterii. În urma contrareformei nu au fost create servicii noi şi nu a fost îmbunătăţită calitatea serviciilor
Legea cu privire la modul de aplicare a Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi a Legii nr.781-XV din 28
decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie
1998 privind administraţia publică locală nr. 1078-XV din 24.05.2002. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 71-73/585 din 06.06.2002.
67
În mai-iunie 2003 s-au desfăşurat alegeri generale locale, în urma cărora au fost aleşi 898
primari, 1.126 consilieri raionali şi 10.841 consilieri săteşti/comunali/orăşeneşti. Primul
tur de scrutin din 25 mai a fost validat, în toate cele 35 de circumscripţii electorale fiind
depăşit baremul de validare a alegerilor de 1/3. Deoarece la 25 mai, în 395 localităţi niciunul dintre candidaţii la funcţia de primar nu a acumulat 50% din voturile alegătorilor
necesare pentru victoria în alegeri, la 8 iunie a fost organizat turul doi de scrutin. http://
www.e-democracy.md/elections/local/2003/ (accesat la 22.11.2016).
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Hotărârea Parlamentului cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale nr. 807XV din 05.02.2002. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 21-22/99 din 05.02.2002.
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rale” nr. 10 din 19.02.2002. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 33-35/3 din 07.03.2002.
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publice furnizate; de fapt, a avut loc o apropiere a aparatului birocratic obedient
partidului de guvernământ de colectivităţile locale, reducându-l la o simplă reţea de
transmisie a deciziilor luate la nivel central.71 Aceasta s-a întâmplat, potrivit opiniei
lui A.  Sâmboteanu, din cauza promovării de către forţele politice aflate atunci la
guvernare, a unei politici părtinitoare, ignorând principiul continuităţii şi consecutivităţii proceselor iniţiate anterior, acţiuni care au adus prejudicii serioase procesului
de reformare a administraţiei publice.72
Elaborarea şi implementarea contrareformei la nici trei ani de la reforma din
1999 ar fi trebuit să fie fundamentată pe motive foarte serioase şi argumentate indubitabile. Pentru a înţelege logica „reformatorilor” este util de a studia raţionamentele invocate Promotorii contrareformei au operat cu un spectru de considerente care
pot fi rezumate la următoarele:
a) promisiunile electorale fixate în programul electoral al PCRM,
b) „solicitările cetăţenilor”, care la momentul adoptării Legii nr. 764-XV din
27.12.2001 ar fi atins fabuloasa cifră de 650.000,
c) „organizarea administrativ-teritorială” contravine Constituţiei, care prevede delimitarea Republica Moldova în „raioane, oraşe şi sate”,
d) judeţele, ca structuri teritorial-administrative, nu şi-au justificat existenţa
şi revenirea la raioane ar facilita accesul cetăţenilor la autorităţile publice raionale
prin reducerea distanţei între localităţi şi centrele raionale,
e) necesitatea consolidării verticalei puterii,
f) stoparea degradării fostelor centre raionale,
g) reducerea numărului de funcţionari în administraţia publică locală.
Analiza considerentelor invocate de iniţiatorii contrareformei denotă inconsistenţa acestora. Spre exemplu, în timpul campaniei electorale pentru alegerile
parlamentare PCRM a exploatat la maximum necunoaşterea de către populaţie a
obiectivelor şi a sensului reformei din 1999, precum şi a erorilor admise de realizatorii reformei, incluzând în platforma electorală revenirea la sistemul sovietic de
organizare teritorială a puterii locale. Argumentele guvernanţilor, precum că realizarea contrareformei a ţinut de onorarea promisiunilor electorale nu justifică plenar
realizarea acesteia, deşi a fost declanşată campania de colectare a semnăturilor cetăţenilor în susţinerea iniţiativei. Un sondaj realizat în noiembrie 2001 de Institutul
de Politici Publice atestă că în setul de probleme pe care cetăţenii şi-ar fi dorit să le
vadă soluţionate în mod prioritar, problema reformării „organizării administrativteritoriale” nu figura.73
Referitor la afirmaţia autorilor contrareformei că „organizarea administrativ-teritorială” în judeţe şi comune ar contraveni Constituţiei, precizăm că, Curtea
Igor Munteanu. Analiza funcţională a puterilor locale: metodă şi concept. Chiinău: TISH,
2004, p. 54.
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Constituţională s-a pronunţat la capitolul respectiv în octombrie 1999: fiind sesizată de un grup de deputaţi din fracţiunea PCRM, iar ca urmare Curtea Constituţională a constatat că Parlamentul, adoptând Legea nr. 191-XIV din 12.11.1998,
a folosit în paralel, pentru identificarea noţiunilor de sat, oraş, raion noţiunile de
comună, municipiu, judeţ. Folosirea noţiunilor de comună, municipiu, judeţ, nu a
adus atingere principiilor autonomiei locale, descentralizării, statuate expres în art.
109 al Constituţiei şi principiilor constituţionale de organizare a teritoriului. Din
aceste considerente, Înalta Curte a recunoscut ca fiind constituţionale noţiunile de
comună, municipiu, judeţ, conţinute în textul Legii nr. 191-XIV din 12.11.1998.74
Prin amplasarea autorităţilor publice de nivelul II şi a serviciilor desconcentrate ale statului practic s-a urmărit şi „reanimarea” fostelor centre raionale: multe centre
raionale au fost create din raţiuni ideologice şi conform unei logici a hipercentralismului sovietic, fiind lipsite de fundamente sau raţiuni de ordin economic. Irosirea banului public pentru reanimarea unor structuri anacronice este lipsită de logică, oraşele
mici pot fi reanimate doar prin mecanisme şi programe cu caracter economic şi social,
nu prin pulverizarea resurselor şi mijloacelor financiare publice.
Legea nr. 764-XV din 27.12.2001 în art. 2 stipulează în mod expres că „divizarea teritoriului ţării în unităţi administrativ-teritoriale este chemată să asigure realizarea principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii
autorităţilor administraţiei publice locale, asigurării accesului cetăţenilor la organele
puterii şi consultării lor în problemele locale de interes deosebit”. Este lesne de observat că în afară de principiile de bază ale administraţiei publice locale enumerate
în articolul 109 al Constituţiei, legiuitorul a introdus unul nou: cel al asigurării accesului cetăţenilor la autorităţile puterii. Principiul respectiv este doar nominalizat
în textul legii, nefiind explicat. Studiind conţinutul legii, se poate deduce că s-a avut
în vedere nu atât facilitarea accesului propriu-zis al cetăţenilor la organele puterii
(presupunem că este vorba de organele puterii locale), cât micşorarea dimensiunilor
teritoriale ale „unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi” în vederea micşorării
distanţei între reşedinţele de raioane şi „unităţile administrativ-teritoriale de nivelul
I”. Considerăm că astfel s-a comis în mod intenţionat o eroare de interpretare a principiului subsidiarităţii. Mult mai adecvat, din punctul de vedere al ştiinţei administraţiei
contemporane, ar fi trebuit stipulat principiul accesului populaţiei la servicii publice
de calitate, ceea ce ar însemna nu scurtarea distanţei în kilometri până la serviciile
publice, ci acordarea lor nemijlocit la locul de trai. Autonomia locală presupune nu
atât accesul cetăţenilor la organele puterii publice, cât accesul la servicii publice de
calitate, logica fiind următoarea: autorităţile puterii publice locale ar trebui să-şi diversifice metodele şi formele de interacţiune cu populaţia, să se apropie foarte mult
populaţie prin satisfacerea cât mai deplină a necesităţilor colectivităţii.
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Referitor la afirmaţiile cu privire la reducerea numărului de funcţionari publici, este uşor de sesizat faptul că triplarea numărului de entităţi intermediare nu
are cum să contribuie la reducerea numărului angajaţilor din cadrul administraţiei
publice locale. Aparatul Consiliului judeţean, în conformitate cu Hotărârea Guver
nului Republicii Moldova nr. 680 din 22.07.99, constituia 34 de unităţi (cota maximă), exceptând judeţul Taraclia, care a inclus 14,5 unităţi.75 După adoptarea Legii
nr. 764-XV din 27.12.2001,76 Guvernul Tarlev a micşorat statele de personal pentru
etapa de tranziţie la raioane, numărul total fiind de 289 unităţi. Potrivit prevederilor
Anexei 2 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 893 din 09.07.2002, pentru aparatele consiliilor judeţene s-au stabilit următoarele state de personal: Bălţi –
44, Cahul – 23, Chişinău – 45, Edineţ – 33, Lăpuşna – 29, Orhei – 28, Soroca – 28,
Taraclia – 11, Tighina – 20, Ungheni – 28.77
Prin Hotărârârea Guvernului Republicii Moldova nr. 689 din 10.06.2003
statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului au fost stabilite la limita
de 21 de unităţi,78 însă raioane fiind, subliniem noi, nu 10, ci 32. Numărul colectivităţilor locale de nivelul I a atins cifra de 901, cu 254 mai multe decât până la alegerile locale din 2003. După implementarea contrareformei numărul consilierilor
raionali a crescut de la 344 la 1.284; numărul angajaţilor în aparatele preşedinţilor
de raioane a sporit până la 4.640 faţă de 2.060 în aparatele consiliilor judeţene;
numărul angajaţilor din primăriile rurale a crescut de la 6.534 până la 9.306, iar al
celor din primăriile orăşeneşti a sporit de la 989 la 1.173.79 Este lesne de observat,
că numărul funcţionarilor a crescut considerabil, iar declaraţiile referitor la reducerea numărului de funcţionari la nivel local au fost un simplu truc propagandistic.
În condiţiile în care numărul colectivităţilor locale se majora cu o treime, iar cel al
colectivităţilor intermediare (raioane) se tripla, promotorii contrareformei estimau
reducerea personalului angajat în autorităţile publice locale publice locale.80
După cum rezultă din considerentele prezentate, contrareforma din anul
2003 reprezintă un exemplu elocvent că, în foarte multe cazuri, opţiunea pentru un
model de organizare teritorială a puterii publice nu este oferită neapărat de factorii
care ţin de ştiinţă, ci de tradiţii şi mentalităţi, de interesele de grup şi cele de natură
Hotărârea Guvernului cu privire la organigrama şi statele – tip ale aparatului, direcţiilor şi
secţiilor Consiliului judeţean nr. 680 din 22.07.99. Publicată în: Monitorul Oficial, nr.  8082/714 din 29.07.99.
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politică. Organizarea teritorială a puterii locale a fost realizată în conformitate cu
structurile teritoriale ale partidului de guvernământ, formate în baza principiului
organizării administrative a teritoriului de până la reforma din 1999, fiind un mijloc
de a-i recompensa pe cei care au lucrat în campania electorală, dar au rămas, din
diferite cauze, fără funcţii. S-a dorit, de asemenea, plasarea reprezentanţilor PCRM
în structurile administraţiei publice locale cu scopul de a-şi consolida poziţiile în
teritoriu. Cu alte cuvinte, a avut loc reactivarea ideii şi a practicilor sovietice de
instalare a secretarilor locali de partid în fruntea structurilor administrative locale.
Nu în ultimul rând, s-a urmărit scopul propagandistic de discreditare a tot ce s-a
realizat până la venirea PCRM la putere.
Situaţia creată după realizarea contrareformei din 2003 a confirmat intenţiile
guvernanţilor de a „consolida verticalitatea puterii”, adică a suprima autonomia
locală, şi a subordona autorităţile locale autorităţilor centrale. Intenţia de reintroducere a sistemului de raioane a fost condiţionată şi de obiectivul PCRM de a submina
baza financiară a regionalismului şi a autonomiei locale, de a facilita în acest fel
instaurarea controlului politic total asupra ţării „prin aservirea financiară a localităţilor şi regiunilor bugetului de stat”.81 Potrivit experţilor IDIS „Viitorul”, sistemul
finanţelor publice locale avea următoarele particularităţi: a) nu încuraja iniţiativa
locală, ci obedienţa, b) structura şi mărimea bugetelor locale nu erau determinate
de necesităţile locale şi nici corelate cu potenţialul economic al localităţilor, c) investiţiile capitale erau alocate discreţionar şi reprezentau, de regulă, transferuri cu
destinaţie electorală, aprobate la cel mai înalt nivel, fără supraveghere obiectivă şi
democratică), d) existenţa paralelă a cadrului normativ şi a realităţilor pe teren.82
Partidul de guvernământ, prin accentuarea dependenţei financiare a colectivităţilor
locale, şi-a asigurat şi dependenţa lor politică faţă de centru, unicul criteriu de finanţare a colectivităţilor locale fiind cel politic. Menţionăm că politica de „consolidare a verticalei puterii” s-a declanşat cu mult înaintea contrareformei din 2003.
Astfel, Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 298-XV
din 22.06.01 83 a transferat direcţiile financiare judeţene din subordinea consiliilor
judeţene în subordinea prefecţilor, anulând astfel autonomia financiară a colectivităţilor teritoriale locale, fără de care este lipsită de sens autonomia locală în sensul
stabilit de art. 109 din Constituţie. Putem afirma cu certitudine că, contrareforma a
fost orientată din start către distrugerea autonomiei financiare locale şi a întregului
sistem al finanţelor publice, discrepanţele existente la nivel local, după revenirea la
raioane, s-au accentuat şi mai mult.
O consecinţă regretabilă a contrareformei rezidă în fragmentarea teritorială a
colectivităţilor teritoriale intermediare. UTA Găgăuzia, împreună cu raioanele Cahul şi Taraclia sunt fracţionate în câteva arealuri teritoriale. De exemplu, localitatea
Ibidem.
Factorul politic al finanţării infrastructurii la nivel local. Policy Brief, nr. 3, 2008, Editura
IDIS „Viitorul”, Chiinău, 2008, p. 1-2.
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Alexandru Ioan Cuza este totalmente izolată de restul localităţilor raionului Cahul,
complicând viaţa cetăţenilor şi făcând imposibilă includerea localităţii în proiectele
de dezvoltare a infrastructurii raionale. Fracţionarea teritoriului în raioane mici, cu
o distribuţie geografică, la rândul ei, fărâmiţată, reduce din calitatea planificării,
mai ales a implementării planurilor elaborate.84
În urma realizării contrareformei a fost redus numărul municipiilor. Potrivit
prevederilor art. 8 al Legii nr. 764-XV din 27.12.2001 numărul municipiilor s-a micşorat de trei ori (de la 15 la 5). Oraşele Cahul, Căuşeni, Dubăsari, Edineţ, Hânceşti,
Orhei, Râbniţa, Soroca, Taraclia şi Ungheni şi-au pierdut statutul de municipii.
Ulterior, din decembrie 2006, cadrul normativ al funcţionării puterii locale a
fost completat cu patru acte normative,85 care prevedeau distribuirea mai judicioasă
a responsabilităţilor între nivelurile puterii publice, crearea oportunităţilor pentru
funcţionarea puterii locale în condiţiile descentralizării şi dezvoltării regionale,
modernizarea politicilor de personal în autorităţile publice locale. Însă prevederile
legale urmau a fi implementate în condiţiile organizări teritoriale a puterii publice
de sorginte sovietică. Descentralizarea în condiţiile existenţei a unor colectivităţi
teritoriale locale mici ca dimensiuni şi sărace din punct de vedere patrimonial şi
financiar nu se dovedeşte a fi altceva decât o formă subtilă de a menţine sistemul
centralizat de exercitare a puterii publice în Republica Moldova.
Este important de menţionat faptul că pe durata aflării în vigoare, Legea
nr.764-XV din 27.12.2001 a suportat 13 modificări, care se încadrează în următoarea arie tematică: a) modificarea conţinutului unor articole şi anexe, b) modificarea componenţei colectivităţilor locale, c) constituirea de noi colectivităţi locale,
d)  schimbarea statutului colectivităţilor locale. (Anexa 7)
Acţiunile întreprinse de partidul de guvernământ în cadrul contrareformei
din 2003 nu sunt altceva decât tentative de a reabilita vechiul sistem administrativ
de comandă, prin implementarea unor metode şi practici perimate, caracteristice
unui regim nedemocratic. Revenirea la organizarea teritorială a puterii locale de
sorginte sovietică în condiţiile în care statele europene optează pentru consolidarea
colectivităţilor locale şi aprofundarea proceselor de descentralizare şi regionalizare
este o dovadă clară a lipsei de viziune strategică şi de promovare a intereselor de
grup din partea PCRM în detrimentul interesului naţional.
Ion Osoianu. Federalizare sau regionalizare? Experienţa europeană, perspectivele
Republicii Moldova. http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc=162&year=2003 (accesat la
11.11.2016).
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În 2009, guvernarea comunistă este înlocuită de guvernările „proeuropene”,
la 8 august 2009, patru din cele cinci partide care au trecut pragul electoral în urma
alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, PLDM, PL, PDM şi AMN
(53 de mandate), au constituit coaliţia de guvernare „Alianţa pentru Integrarea
Europeană”,86 aceasta se angaja să realizeze următoarele obiective majore privind
descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale: a) demontarea „verticalei
puterii”, eliminarea discriminării pe criterii politice în procesul bugetar şi de alocare a investiţiilor către autorităţile publice locale; b) asigurarea autonomiei autorităţilor locale în conformitate cu standardele europene.87 La 25 septembrie 2009
coaliţia de guvernare a votat executivul condus de către V. Filat, Programul de activitate intitulat „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” a inclus şi
obiective privind descentralizarea şi autonomia locală, după cum urmează:
a) dezvoltarea cadrului legal, normativ şi instituţional corespunzător principiilor descentralizării şi autonomiei locale,
b) asigurarea transferului de competenţă către autorităţile publice locale şi
întărirea capacităţii lor administrative şi
c) fortificarea autonomiei financiare şi patrimoniale a autorităţilor publice
locale.88
În realitate, cu toate că descentralizarea şi consolidarea puterii locale au constituit priorităţile principale ale Guvernul Filat 1, în materie de organizare teritorială eficientă a puterii locale au fost înregistrate mai multe deficienţe, printre care
menţionăm următoarele:
a) problemele descentralizării şi ale consolidării puterii locale, cu unele excepţii, au lipsit o perioadă lungă de timp din sfera atenţiei factorilor decizionali;
b) întârzierea cu opt luni a oricăror acţiuni concrete în direcţia descentralizării (septembrie 2009 – aprilie 2010);
c) lipsa unei instituţii cu suficientă autoritate şi competenţă la nivel de Guvern, care să fie responsabilă de realizarea acţiunilor privind descentralizarea şi
consolidarea autonomiei locale;
d) lipsa consultărilor sistematice şi a unui dialog permanent, instituţionalizat
şi eficient între autorităţile centrale şi autorităţile publice locale;
Alegeri parlamentare, 29 iulie 2009. http://cec.md/index.php?pag=cat&id=1154&l=ro.
(accesat la 16.08.2017); Alegerile parlamentare anticipate în Moldova din 29 iulie 2009.
http://www.e-democracy.md/ elections/parliamentary/20092/ (accesat la 16.08.2017).
87
Declaraţie privind constituirea Coaliţiei de guvernare „Alianţa pentru Integrarea Europeană”. http://www.pl.md/libview.php?l=ro&idc=78&id=1210&t=/Presa/tiri/DECLARATIEprivind-constituirea-Coalitiei-de-guvernare-Alianta-pentru-Integrarea-Europeana (accesat la 16.08.2017).
88
Programul de guvernare a guvernului Filat. http://www.interlic.md/2009-09-25/programulde-guvernare-a-guvernului-filat-integral-aici-12062.html (accesat la 26.09.2009).
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e) lipsa unor acţiuni concrete care ar fi îmbunătăţit situaţia colectivităţilor
locale în domeniul finanţelor locale, patrimoniului local, distribuirii competenţelor;
f) lipsa corelării reformei administraţiei centrale cu cea locală.89
La 27 decembrie 2010, Guvernul V. Filat a demisionat, iar la 14 ianuarie
2011 „noul guvern”, V. Filat II primeşte votul de încredere în Parlament şi aprobarea noului Program de guvernare. Se declara că descentralizarea puterii şi abilitarea
autorităţilor publice locale cu puteri reale trebuie să aibă o contribuţie majoră la
dezvoltarea veritabilă a regiunilor. Pentru realizarea acestor obiective, erau preconizate mai multe acţiuni prioritare. Referitor la organizarea teritorială a puterii
publice locale erau planificate următoarele:
a) reexaminarea competenţelor atribuite autorităţilor publice locale de nivelul întâi şi nivelul al doilea în conformitate cu principiile descentralizării;
b) crearea unor mecanisme reale pentru stimularea cooperării intercomunale
şi consolidării teritoriale;
c) elaborarea unor criterii obiective (mărimea teritoriului administrat, numărul populaţiei, resursele financiare locale, veniturile medii pe cap de locuitor), care
ar stabili numărul populaţiei cuprins într-o unitate administrativ-teritorială;
d) elaborarea unui mecanism eficient de transfer al competenţelor autorităţilor publice locale în baza capacităţii administrative a comunităţilor;
e) definitivarea procesului de separare reală a funcţiilor administraţiei centrale de funcţiile administraţiilor raionale, prin mecanismele descentralizării şi desconcentrării serviciilor publice.
În data de 05 aprilie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia naţională de descentralizare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei
naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015.90 Opoziţia parlamentară a criticat
dur SND – la conferinţa de presă din 27 aprilie 2011, preşedintele PCRM V. Voronin
afirma: „în spatele procesului de „descentralizare” este urmărită, de fapt, ideea unei reforme administrativ-teritoriale generale”, calificată de el drept „genocid administrativ”.
Modelul sovietic de delimitare teritorial-administrativă, reinstaurat prin antireforma din
2003, în viziunea Preşedintelui PCRM, era ceva sacru, „ce nu se poate de jertfit niciodată, că sunt lucruri pe care nu se poate de economisit, care nu sunt de vânzare”.91
Propunerile Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în legătură cu
elaborarea programului guvernului pentru anii 2011-2014. http://www.calm.md/doc.
php?l=ro&idc= 7&id=516&t=/Documente/Propunerile-CALM/Propunerile-Congresului
Autoritatilor-Locale-din-Moldova-CALM-in-legatura-cu-elaborarea-programului-guvernului-pentru-anii-2011-2014 (accesat la 12.09.2013).
90
Legea pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015 nr.  68
din 05.04.2012. Publicate în: Monitorul Oficial, nr. 143-148/465 din 13.07.2012.
91
Alocuţiunea, Preşedintelui PCRM, dl V. Voronin, în cadrul conferinţei de presă 27 aprilie 2011. http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=news&id=6208 (accesat la
17.08.2017).
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La 8 martie 2013, prim-ministrul V. Filat a prezentat demisia Guvernului,92
următorul executiv, condus de Iu. Leancă, a guvernat plenipotenţiar în perioada
31  mai 2013 – 10 decembrie 2014, rămânând în exerciţiu până la 18 februarie 2015.
Semnarea Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană la
27  iunie 2014 a presupus iniţierea unui amplu proces de reformă şi modernizare a tuturor sferelor, urmărind drept finalitate ralierea la standardele europene. Una din problemele primordiale care trebuie soluţionată în mod prioritar ţine de administrarea eficientă a afacerilor publice, parcursul european practic este irealizabil fără eficientizarea şi
modernizarea administraţiei publice, care, prin rolul îndeplinit şi mijloacele de acţiune
disponibile, poate impune societăţii direcţiile, etapele, ritmurile, priorităţile şi standardele de dezvoltare. Instrumentul de implementare a Acordului de Asociere îl constituie
Agenda de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aprobată la cea
de-a XVI-ea Reuniune a Consiliului de Cooperare UE – Republica Moldova din 26 iunie 2014. Agenda de Asociere, pornind de la structura Acordului de Asociere, include o
listă de priorităţi care urmau să fie realizate în perioada 2014-2016. La compartimentul
vizând Reforma administraţiei publice şi managementul finanţelor publice au fost stabilite următoarele priorităţi: a) sporirea capacităţilor instituţionale şi a resurselor umane
ale administraţiei publice centrale şi locale pentru elaborarea şi implementarea politicii
şi asigurarea prestării eficiente a serviciilor publice de calitate înaltă; b) sporirea transparenţei, supravegherii şi răspunderii politicii şi managementului finanţelor publice;
c) îmbunătăţirea managementului finanţelor publice (MFP), implementarea Strategiei
MFP a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020.93
Conform prevederilor din art. 2 al Legii pentru ratificarea Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, responsabil pentru realizarea
Acordului a fost desemnat Guvernul,94 care la 7 octombrie 2014 aprobă Planul
naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova  – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016.95 La capitolul Reforma administraţiei publice (Titlul IV, cap. 1) au fost preconizate realizarea acţiunilor privind
aprofundarea proceselor de descentralizare, ajustarea cadrului naţional la normele
europene în materie de descentralizare a serviciilor publice şi autonomie locală,
Vlad Filat i-a prezentat lui Nicolae Timofti cererea de demisie a Guvernului. http://www.
publika.md/vlad-filat-i-a-prezentat-lui-nicolae-timofti-cererea-de-demisie-a-guvernu
lui_1293641.html (accesat la 22.09.2017).
93
Agenda de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. http://www. mfa.
gov.md/img/docs/Agenda-de-Asociere-RM-UE-26_06.doc (accesat la 28.10.2016).
94
Lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale
acestora, pe de altă parte nr.112 din 02.07.2014. Publicată în Monitorul Oficial, nr. 185199 din 18.07.2014, art. nr. 442.
95
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Planului naţional de
acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE în perioada 2014-2016
nr.  808 din 07.10.2014. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 297-309 din 10.10.2014.
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redistribuire a competenţelor, asigurarea transparenţei procesului decizional, dezvoltarea capacităţilor instituţionale de atragere a resurselor financiare (pct. 23).
Implementarea deplină şi eficientă a prevederilor Acordului de Asociere
Republica Moldova – Uniunea Europeană necesită, în mod obiectiv, reformarea
organizării teritoriale a puterii publice locale, descentralizarea puterii publice şi
susţinerea dezvoltării locale.
Vom sublinia că pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 platformele electorale ale concurenţilor care au depăşit pragul electoral de 6% conţineau
preocupări legate mai mult de vectorul de dezvoltare geostrategică a ţării.96 Ţinem
să notăm punctual că la 18 februarie 2015 a fost învestit Guvernul Ch. Gaburici, fiind succedat, la 30 iulie 2015, de Guvernul condus de către V. Streleţ şi, în fine, din
20 ianuarie 2016, îşi desfăşoară activitatea executivul P. Filip. În timpul Guvernului
V. Streleţ a fost creat Consiliul naţional pentru reforma administraţiei publice, a
cărui misiune consta în „asigurarea unui proces integrat de planificare strategică, de
implementare şi monitorizare a politicilor Guvernului în domeniul reformei admi
nistraţiei publice atât la nivel central, cât şi la nivel local, corelând într-o manieră
eficientă priorităţile naţionale cu politicile sectoriale, angajamentele internaţionale
asumate şi cadrul de resurse interne şi externe”.97
Notăm că Programul de activitate al Guvernului P. Filip întruneşte două
obiective importante privind reformarea organizării teritoriale a puterii publice locale: a) realizarea unui studiu-analiză comprehensiv şi multidimensional de reorganizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova (cap. VII, pct. 4) şi b)  elaborarea şi promovarea concepţiei de reformă teritorial-administrativă în spiritul
delegării competenţelor şi facilitării accesului cetăţenilor la serviciile publice (cap.
VII, pct. 12).98 La 6 iulie 2016, Guvernul a aprobat Strategia privind reforma admi
nistraţiei publice pentru anii 2016-2020.99 Strategia vizează cinci dimensiuni ale
administraţiei publice, cum ar fi: creşterea responsabilităţii administrative; eficientizarea procesului de elaborare şi coordonare a politicilor publice; îmbunătăţirea
serviciilor publice; modernizarea managementului finanţelor publice, a serviciului
public şi a resurselor umane. Documentul aprobat se diferenţiază de politicile precedente de reformare a administraţiei publice prin faptul că nu se limitează doar la
Sergiu Cornea. Alegerile parlamentare din 2014: organizarea teritorială a puterii publice
în platformele electorale ale concurenţilor electorali. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat ,,B.P. Hasdeu” din Cahul, Vol. X, Cahul, 2014, p. 190-194.
97
Hotărârea Guvernului cu privire la Consiliul naional pentru reforma administraiei publice
nr. 716 din 12.10.2015. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 291-295 din 23.10.2015.
98
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018. http://www.gov.md/
sites/default/files/document/attachments/guvernul_republicii_moldova_-_programul_de_
activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf (accesat la 12.11.2016).
99
Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 911 din 25.07.2016). Publicată în: Monitorul Oficial nr. 256264 din 12.08.2016.
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autorităţile publice centrale, dar vizează şi pe cele locale. Strategia urmează să fie
implementată în două etape: 2016-2018, perioadă în care se va pune accentul pe
reformarea autorităţilor administraţiei publice centrale, şi 2019-2020, care vizează
reformarea autorităţilor locale.100 Se cere de precizat că reforma va fi realizată cu
asistenţă financiară şi tehnică în valoare de 15 milioane de euro sub formă de grant
din partea Uniunii Europene.101
În vederea valorificării obiectivului specific „Consolidarea capacităţilor administrative prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale şi/sau
dezvoltarea formelor teritoriale de alternativă de prestare a serviciilor publice”, la
prima etapă, care a inclus perioada 2016-2018, s-a preconizat realizarea următoarelor acţiuni:
1) consultarea principalilor actori referitor la opţiunile de consolidare administrativă propuse pentru executare la următoarele alegeri locale prin organizarea
atelierelor de instruire/consultare în scopul identificării modelului optim de organizare administrativ-teritorială.
2) Elaborarea conceptului şi a foii de parcurs cu privire la reforma administrativ-teritorială în Republica Moldova (inclusiv eliminarea structurilor raionale),
prin luarea deciziilor informate (în baza studiilor de optimizare şi analiză la nivelul
întregii ţări) de creare a unităţilor administrativ-teritoriale, ale căror autorităţi să
fie capabile să presteze servicii de calitate înaltă locuitorilor lor, asigurând, totodată, democraţia locală, bazată pe interesele şi preferinţele părţilor care manifestă
interes, pe valori universale, cum ar fi drepturile omului, egalitatea genurilor şi
incluziunea socială.
3) Elaborarea şi promovarea pachetului de acte normative pentru trecerea
la noul sistem administrativ în Republica Moldova, care să asigure condiţii necesare pentru consolidarea voluntară, cooperarea intercomunală, delegarea anumitor
competenţe/funcţii de unele autorităţi publice locale către altele; instrumente de
stimulare financiară a comunităţilor locale care decid să se unească.102
Pentru implementarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016 – 2020, Guvernul a aprobat Planul de acţiuni pentru anii 2016-2018.103
Cabinetul de miniştri a aprobat Strategia de reformare a administraţiei publice. http://www.
gov.md/ro/content/cabinetul-de-ministri-aprobat-strategia-de-reformare-administratieipublice (accesat la 26.09.2016).
101
UE finanţează cu 15 milioane de euro reforma administraţiei publice propusă de Guvernul Filip. http://www.gov.md/ro/content/ue-finanteaza-cu-15-milioane-de-euro-reformaadministratiei-publice-propusa-de-guvernul (accesat la 26.09.2016).
102
Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 911 din 25.07.2016). Publicată în: Monitorul Oficial nr. 256264 din 12.08.2016.
103
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de aciuni pe anii 2016-2018 pentru
implementarea Strategiei privind reforma administraiei publice pentru anii 2016-2020
nr. 1351 din 15.12.2016. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 459-471 din 23.12.2016.
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În formularea şi stabilirea acţiunilor s-a ţinut cont de Programul de activitate al Guvernului pe anii 2016-2020, constatările şi recomandările partenerilor de dezvoltare
ai Republicii Moldova, inclusiv de rezultatele Studiului „Principiile administraţiei
publice”, realizat de Programul SIGMA al OECD în perioada octombrie 2015 –
martie 2016, notele informative din partea partenerilor de dezvoltare ai Republicii
Moldova lansate în ianuarie 2015, dar şi de bunele practici şi standardele stabilite la
nivelul ţărilor Uniunii Europene. În Plan au fost incluse numai acţiunile prioritare,
care sunt considerate a fi declanşatoare ale reformei, fiind corelate şi sincronizate
între ele şi menite să pună bazele schimbărilor anticipate în conformitate cu Strategia de reformă a administraţiei publice. La finele perioadei de implementare a
Planului de acţiuni, după anul 2018, s-a preconizat evaluarea, aplicând indicatorii
de monitorizare şi ţintele intermediare incluse în Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020.104
Prin Legea nr. 24 din 04.03.2016 toate consiliile locale/raionale din Republica Moldova au obţinut dreptul de a se adresa Curţii Constituţionale şi schimba
destinaţia terenurilor agricole, în limitele legii.105 Considerăm că aceste prevederi
legale pot să contribuie la sporirea gradului de autonomie a colectivităţilor locale, iar autorităţile publice locale vor beneficia de pârghii reale în ceea ce priveşte
dezvoltarea social-economică şi apărarea mai eficientă a drepturilor şi intereselor
colectivităţilor locale.
Ţinem să menţionăm că deoarece activităţile realizate în perioada 2012-2015
în domeniul descentralizării şi consolidării autonomiei locale au constituit mai puţin de 50% din toate acţiunile aprobate în Planul de acţiuni pentru implementarea
Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015,106 la 15 iulie 2016
termenul de realizare a Planului a fost extins până în anul 2018.107 De fapt, autorităţile sunt angajate continuu în recuperarea timpului pierdut, invocând diferite
circumstanţe, politice sau de altă natură, obiective sau subiective.
La 13 octombrie 2016, Parlamentul a adoptat Strategia Naţională de Dez
voltare Regională pentru anii 2016-2020, document elaborat în conformitate cu
Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de aciuni
pentru anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administraiei publice
pentru anii 2016-2020”. http://cancelaria.gov.md/ro/content/nota-informativa-la-proiectulplanului-de-actiuni-pentru-anii-2016-2018-pentru-implementarea (accesat la 15.08.2017).
105
Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 24 din 04.03.2016.
Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 100-105 din 15.04.2016.
106
Strategia prvind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 911 din 25.07.2016). Publicată în: Monitorul Oficial nr. 256264 din 12.08.2016.
107
Legea cu privire la modificarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei
naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei
naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015 nr. 168 din 15.07.2016. Publicată în:
Monitorul Oficial, nr. 293-305 din 09.09.2016.
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obligaţiunile asumate prin Acordul de Asociere RM-UE şi obiectivele trasate în
Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”.108 Strategia descrie şi analizează situaţia existentă, identifică viziunea şi obiectivele strategice de dezvoltare
regională în perspectiva anului 2020, sunt definite instrumentele şi mecanismele
de realizare a obiectivelor, identificate eventualele riscuri şi prognozate rezultatele
aşteptate în urma implementării. Guvernul a aprobat, la 29 iunie 2017, Planul de
acţiuni privind implementarea „Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru
anii 2016-2020”.109 Planul urmăreşte realizarea a trei obiective specifice. Obiectivul
specific „asigurarea accesului la servicii şi utilităţi publice calitative” include priorităţile: dezvoltarea infrastructurii de importanţă regională şi locală şi dezvoltarea
principiilor de regionalizare a serviciilor publice în domeniile gestionării deşeurilor
solide şi alimentării cu apă şi canalizare. Obiectivul specific „asigurarea creşterii
economice sustenabile în regiuni” prevede realizarea următoarelor acţiuni: conceptualizarea reţelei de centre urbane, consolidarea şi dezvoltarea economiei regionale, consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii turistice în regiunile de dezvoltare.
În cadrul obiectivului specific „îmbunătăţirea guvernanţei în domeniul dezvoltării
regionale” se preconizează acţiuni vizând: perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul dezvoltării regionale şi celui aferent, consolidarea cadrului instituţional şi a potenţialului administrativ, eficientizarea sistemului de monitorizare
şi evaluare a implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii
2016-2020. În vederea realizării Planului au fost preconizate peste 7 miliarde de lei,
cea mai mare parte din această sumă fiind direcţionată pentru dezvoltarea infrastructurii de drumuri regionale şi locale – 1,945 miliarde de lei, iar pentru sporirea
eficienţei energetice a clădirilor publice – 469,1 milioane de lei.110
Un act normativ important în domeniu este Nomenclatorul unităţilor teri
toriale de statistică al Republicii Moldova,111 aprobat de Guvern la 19 iulie 2017.
Proiectul a fost elaborat de Biroul Naţional de Statistică în vederea implementării
Acordului de Asociere cu UE, la elaborarea proiectului s-a ţinut cont de experienţa
Lituaniei, Estoniei, României, a altor ţări, conţinutul proiectului nomenclatorului
NUTS fiind consultat cu EUROSTAT.
Regiunile statistice au fost formate ţinându-se cont de criteriile geografice,
socio-economice, istorice, culturale şi de alte factori. Prin urmare, la baza elaboLegea pentru aprobarea Strategiei naionale de dezvoltare regională pentru anii 20162020. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 30-39 din 03.02.2017.
109
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020. Publicată în: Monitorul
Oficial, nr. 229-243/580 din 07.07.2017.
110
Guvernul a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea „Strategiei naţionale de dez
voltare regională pentru anii 2016-2020”. http://www.moldpres.md/news/2017/06/08/
17004366 (accesat la 29.08.2017).
111
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităţilor teritoriale de
statistică al Republicii Moldova nr. 570 din 19.07.2017. Publicată în: Monitorul Oficial,
nr. 253-264/663 din 21.07.2017.
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rării NUTS au stat delimitarea geografică a ţării, conform regiunilor de dezvoltare
existente şi imperativul privind asigurarea unor dimensiuni comparabile din punct
de vedere al numărului populaţiei. Totodată, pornind de la faptul că regiunea din
partea stângă a Nistrului are un statut teritorial special, acestei regiuni i s-a atribuit
nivelul NUTS 2, în condiţiile în care nu se încadrează în limitele pragului demografic pentru acest nivel.112 NUTS al Republicii Moldova reprezintă un nomenclator
ierarhic format din următoarele niveluri: a) nivelul 1 – o singură regiune statistică,
care cuprinde întreg teritoriul statului; b) nivel 2 – două regiuni statistice: partea de
Vest (partea dreaptă a Nistrului) şi partea de Est (partea stângă a Nistrului); c) nivel
3 – şase regiuni statistice: Nord, Centru, Sud, municipiul Chişinău, UTA Găgăuzia
şi „unităţile administrativ-teritoriale” din stânga Nistrului (Anexa 8). Considerăm
că implementarea NUTS în statistica oficială a Republicii Moldova va asigura formarea premiselor pentru producerea de indicatori statistici în profil regional, comparabili cu ţările membre ale Uniunii Europene.
Experienţa acumulată în materie de reformare a organizării teritoriale a puterii locale denotă că forţele politice care au iniţiat reforme au avut o abordare
mai mult normativistă a procesului şi rezultatelor preconizate, fiind elaborate multe
acte normative, asupra cărora s-a intervenit periodic cu modificări şi completări.
Însă adoptarea sau amendarea unor acte normative nu este suficientă ca schimbarea
scontată să aibă loc, cadrul legislativ eficient este un element esenţial în realizarea
reformelor, dar trebuie racordat şi armonizat cu celelalte elemente ale procesului de
reformă. Cert este că reglementările adoptate au reliefat lipsa unei viziuni coerente
a legiuitorului asupra materiei legiferate. Problematica „organizării administrativteritoriale”, după cum menţionează I. Creangă, nu a avut la bază un concept bine
definit, nu a făcut obiectul consensului între formaţiunile politice. Prin urmare, majorităţile parlamentare la fiecare patru ani au intervenit şi au modificat legislaţia la
acest capitol.113 Soluţiile oferite de clasa politică la provocările legate de distribuirea teritorială a puterii publice locale nu au fost elaborate în baza unor abordări strategice de durată, ci au fost dictate, în mare parte, de factori subiectivi, cu predilecţie
de interesele de grup şi politice ale majorităţilor guvernante, care nu neapărat au
coincis cu interesele strategice de dezvoltare a Republica Moldova. „Reorganizările” şi „restructurările” au fost folosite pentru concedierea funcţionarilor neloiali
sau care aveau altă „culoare politică” şi plasarea în locurile eliberate a propriilor
adepţi, în baza concursului simulat şi fără teste de integritate sau de profesionalism.
Vom preciza că din anul 2009 se revine la ideea organizării teritoriale a puterii locale în mai multe documente guvernamentale: Programele de activitate ale
Guvernului, Strategia Naţională de Descentralizare, Strategia privind reforma ad
ministraţiei publice pentru anii 2016-2020. Esenţa acestei reveniri se exprimă în reGuvernul a aprobat Nomenclatorul NUTS. http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro
&idc=30&id=5695&parent=0 (accesat la 11.08.2017).
113
Ion Creangă, Op. cit., p. 202.
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cunoaşterea fragmentării excesive a teritoriului, fapt care creează dificultăţi pentru
funcţionarea adecvată a autorităţilor locale.114 Însă guvernările „proeuropene” nu
au realizat reforma organizării teritoriale a puterii publice, beneficiind, de facto, de
avantajele oferite de sistemul centralizat de distribuire teritorială a puterii publice
pe care-l blamau fiind în opoziţie. Printre cauzele insuccesului procesului reformator din Republica Moldova se numără şi faptul că o anumită parte din birocraţie se
teme, din diferite motive, de ideea de reformare a sistemului puterii publice locale.
Nici elita politică din Republica Moldova nu a conştientizat pe deplin care ar
trebui să fie structura teritorială şi mecanismul de realizare a puterii publice locale
în noile condiţii sociale, dar este necesar de avut în vedere faptul că anume această
elită trebuie să adopte deciziile politice cu privire la realizarea reformei organizării
teritoriale a puterii locale în Republica Moldova.
În concluzie, menţionăm următoarele:
1. Realizarea obiectivelor dezvoltării economice şi democratice a Republicii
Moldova este imposibilă fără edificarea unui sistem judicios şi eficient de organizare teritorială a puterii locale.
2. Sistemul fragmentat al organizării teritoriale a puterii locale din Republica
Moldova s-a constituit în perioada sovietică şi corespunde sistemului centralizat de
realizare a puterii publice.
3. Încercările de reformare a organizării teritoriale a puterii publice în Republica
Moldova pe parcursul celor trei decenii de independenţă au fost influenţate de următorii
factori perturbatori: a) disensiunile din cadrul elitei politice cu privire la opţiunile politice şi geopolitice, b) aprecierile foarte contradictorii ale experienţei istorice în materie de
delimitare teritorială a puterii publice, c) probleme legate de rolul şi poziţia minorităţile
naţionale în noile realităţi, d) tendinţele separatiste din sudul şi estul republicii, e) reflexele centralizatoare ale clasei politice moştenite de la vechiul sistem.
4. În procesul de reformare a sistemului puterii publice au fost extinse responsabilităţile autorităţilor publice locale, dar organizarea teritorială a puterii publice locale a rămas aceeaşi. Din acest considerent, autorităţile locale nu sunt în
măsură să realizeze funcţiile descentralizate în mod eficient şi să furnizeze populaţiei servicii de calitate.
5. Menţinerea actualului sistem de organizare teritorială a puterii publice locale se dovedeşte a fi falimentară pentru dezvoltarea democratică şi social-economică a
Republicii Moldova. Este contraproductiv de a menţine colectivităţile teritoriale locale
actuale de ambele niveluri, deoarece prin veniturile de care dispun şi capacitatea administrativă redusă nu au capacitatea de a satisface interesul general al populaţiei locale.
6. Afirmarea şi consolidarea democraţiei locale în Republica Moldova prevede participarea activă a populaţiei în procesul decizional local şi în rezolvarea
problemelor în colectivităţile locale. O distribuire teritorială a puterii publice corespunzătoare rigorilor democratice ar asigura condiţiile necesare pentru accesul
114

Aurel Sâmboteanu, Op. cit.
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şi participarea populaţiei la activitatea autorităţilor publice, participarea publică
fiind un instrument foarte important în activităţile de dezvoltare locală, imprimând
calitate procesului decizional, întărind autoritatea deciziilor prin suportul oferit de
public în implementarea acestora.
7. Din anul 1991, când au fost făcute primele eforturi de instituire a autoadministrării locale şi până în prezent nu a fost identificată o soluţie fezabilă privind
organizarea teritorială eficientă a puterii publice locale.
8. Implementarea prevederilor Acordului de Asociere dintre Republica Mol
dova şi Uniunea Europeană necesită, obiectiv, reformarea organizării teritoriale a
puterii locale, descentralizarea şi susţinerea dezvoltării regionale şi locale.
Anexa 1

Repere ale evoluţiei organizării administrativ-teritoriale ale RSS Moldoveneşti în componenţa URSS:
– După ocuparea Basarabiei la 28 iunie 1940, autorităţile sovietice au întreprins măsuri energice privind instaurarea noului regim. În luna noiembrie 1940,
Prezidiul Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti a stabilit noua delimitare teritorial-administrativă: 6 judeţe, 58 raioane, 14 oraşe, inclusiv 4 de subordonare
republicană, 11 orăşele şi peste 1100 sate.
– La data de 1 ianuarie 1941 erau 6 judeţe (Bălţi, Bender, Cahul, Chişinău,
Orhei, Soroca), 58 de raioane, 1.132 soviete săteşti, 4 oraşe de subordonarea republicană, 10 oraşe de subordonarea raională şi 8 „aşezări de tip orăşenesc”.
– La începutul anului 1947, erau aceleaşi 6 judeţe, dar deja 54 de raioane, 1143
soviete săteşti, 3 oraşe de subordine republicană, 8 „aşezări de tip orăşenesc”.
– În ianuarie 1952, raioanele existente au fost grupate în patru districte (Bălţi, Chişinău, Tiraspol şi Cahul), care au existat o perioadă foarte scurtă – până la
15  iunie 1953.
– La 1 ianuarie 1955, erau 60 de raioane, 700 soviete săteşti, 7 oraşe de subordonare republicană, 8 oraşe de subordine raională.
– La începutul anului 1956, în RSSM erau 60 de raioane şi 700 soviete săteşti,
15 oraşe, dintre care 4 de importanţă republicană şi 18 aşezări de tip orăşenesc.
– Trei ani mai târziu, la începutul anului 1959 erau 40 de raioane şi 678 soviete săteşti, 17 oraşe, dintre care 4 de importanţă republicană şi 21 aşezări de tip
orăşenesc.
– La începutul anului 1960, erau 35 de raioane şi 678 soviete săteşti, 17 oraşe,
dintre care 4 de importanţă republicană şi 21 aşezări de tip orăşenesc.
– La data de 1 martie 1961, erau 35 de raioane, 607 soviete săteşti, 13 oraşe de
subordonare raională şi 16 „aşezări de tip orăşenesc”, iar la începutul anului 1962 erau
deja 17 oraşe, dintre care 4 de importanţă republicană şi 21 aşezări de tip orăşenesc.
– Numărul raioanelor la 01 aprilie 1964 se micşorase până la 18, care aveau
în componenţa lor 608 soviete săteşti, 18 oraşe, dintre care 8 de importanţă republicană şi 22 aşezări de tip orăşenesc.
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– La data de 01 octombrie 1974, erau 33 de raioane, 706 soviete săteşti, 12
oraşe de subordonare raională şi 33 de „aşezări de tip orăşenesc”.
– În anul 1981 erau 39 de raioane, 771 soviete săteşti, 9 oraşe de subordonare
republicană, 21 oraşe de subordonare raională şi 45 de „aşezări de tip orăşenesc”.
– În anul 1986 erau 40 de raioane şi 817 soviete săteşti. Ulterior, numărul
raioanelor rămâne constant – 40, în schimb numărul sovietelor săteşti a fost în permanentă creştere: 1987 – 827, 1988 – 831, 1989 – 829, 1990 – 854, 1991 – 881.
Sursa: Cornea S. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: concept,
mecanisme, soluţii. Bucureşti: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a
Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017, p. 335-336.
Anexa 2

Modificările operate Legii nr. 306-XIII din 7.12.1994
(în ordine cronologică)
Nr.

Conţinutul modificării

Legea care a modificat

1

Localităţii Drojdieni din raionul
Nisporeni i-a fost retras statutul de
colectivitate locală, fiind transferată
în componenţa comunei Şişcani, acelaşi raion.

Legea pentru modificarea anexei nr.3
a Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 519-XIII din 07.07.95. Publicată în: Monitorul Oficial, nr.43/486
din 03.08.1995.

2

A fost operată datorită necesităţii
de a adapta situaţia la noile realităţi
apărute în rezultatul creării unităţii
teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia. Legea a fost completată cu anexa nr.4 Unitatea teritorială
autonomă cu statut special Găgăuzia
(Gagauz Yeri), în care au fost introduse localităţile care făceau parte din
noua entitate: trei oraşe, 23 comune şi
27 localităţi din componenţa lor.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi privind unele măsuri
legate de formarea Găgăuziei nr.
563-XIII din 22.07.95. Publicată în:
Monitorul Oficial, nr.48-49/564 din
31.08.1995.

3

Localitatea Sturzeşti din raionul Glodeni a fost redenumită în Sturzovca.
Iar localitatea Cobâlnea din raionul
Şoldăneşti a fost redenumită Cobâlea.

Legea pentru modificarea Anexei
nr.3 la legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova nr. 676-XIII din 08.12.95.
Publicată în: Monitorul Oficial,
nr.4/40 din 18.01.1996.
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Nr.

Conţinutul modificării

Legea care a modificat

4

În raionul Râşcani, prin separarea
de la oraşul Râşcani a unei părţi de
teritoriu, care a fiinţat ca localitate
de sine stătătoare a fost formată ca
unitate administrativ-teritorială satul
Nihoreni, restabilindu-se denumirea
istorică. Unor localităţi-staţii de cale
ferată le-a fost atribuit statutul de sat:
a) Catranâc, care a fost inclus în componenţa comunei Egorovca, raionul
Făleşti şi b) Cobâlea, care a fost inclus în componenţa comunei Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti.

Legea pentru formarea unor unităţi
administrativ-teritoriale şi pentru
modificarea şi completarea Legii
privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova nr.
706-XIII din 26.12.95. Publicată
în: Monitorul Oficial, nr.8-9/88 din
08.02.1996 .

5

Denumirea comunei Şipoteni din ra- Legea pentru modificarea anexei nr.
ionul Călăraşi a fost schimbată în Si- 3 la Legea privind organizarea adpoteni.
ministrativ-teritorială a Republicii
Moldova nr. 812-XIII din 24.04.96.
Publicată în: Monitorul Oficial, nr.
29-30/306 din 16.05.1996 (abrogată
la 30.12.1998).

6

În componenţa oraşului Rezina a fost Legea pentru modificarea şi compleintrodusă o nouă localitate – Stohnaia. tarea anexei nr. 3 la Legea privind
organizarea administrativ-teritorială
a Republicii Moldova nr. 839-XIII
din 23.05.96. Publicată în: Monitorul
Oficial, nr. 40-41/371 din 20.06.1996
(abrogată la 30.12.1998).

7

Localitatea Costeşti din raionul Râş- Legea pentru modificarea şi comcani a fost transformată în oraş.
pletarea anexei nr.3 la Legea privind
organizarea administrativ-teritorială
a Republicii Moldova nr. 1050-XIII
din 18.12.96. Publicată în: Monitorul
Oficial, nr.6/60 din 23.01.1997.

8

Denumirea satului Talmaz, raionul Legea pentru modificarea anexei
Ştefan Vodă, a fost schimbată în Tal- nr.3 la Legea privind organizarea
maza.
administrativ-teritorială a Republicii
Moldova nr. 1096-XIII din 04.02.97.
Publicată în: Monitorul Oficial, nr.
15/158 din 06.03.1997.
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Nr.

Conţinutul modificării

Legea care a modificat

9

La 17 decembrie 1997 Parlamentul
Republicii Moldova a operat o ultimă modificare a legii nr. 306-XIII din
7.12.1994. Articolul 12 a fost completat cu alin. 3, care prevedea că şi localităţile cu o populaţie de la cinci sute
până la o mie de locuitori pot căpăta
statut de „unitate administrativ-teritorială” de sine stătătoare (cu formarea
primăriei) la cererea majorităţii locuitorilor cu drept de vot, cu condiţia că
dispun de mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea aparatului primăriei şi instituţiilor sferei sociale.

Legea pentru completarea articolului 12 din Legea privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii
Moldova nr. 1413-XIII din 17.12.97.
Publicată în: Monitorul Oficial,
nr.  5/10 din 22.01.1998.

Numărul de colectivităţi locale pe raioane conform
Legii nr. 306-XIIIdin 07.12.94 (abrogată)
Nr.

Raioane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Anenii Noi
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Camenca
Cantemir
Căinari
Călăraşi
Căuşeni
Cimişlia
Criuleni
Donduşeni
Drochia
Dubăsari
Edineţ
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Grigoriopol
Hânceşti

Anexa 3

Colectivităţi
locale

Nr.

Raioane

Colectivităţi
locale

28
8
28
25
27
30
18
28
18
23
27
29
24
21
29
30
29
19
16
37

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37
38.
39.

Ialoveni
Leova
Nisporeni
Ocniţa
Orhei
Rezina
Rîbniţa
Rîşcani
Sîngerei
Slobozia
Soroca
Străşeni
Şoldăneşti
Ştefan Vodă
Taraclia
Teleneşti
Ungheni
Vulcăneşti
UTA Găgăuzia *
Total

22
24
28
22
35
27
23
29
25
16
30
25
23
24
16
32
33
12
26
966

* Anexa nr. 4 a Legii „Unitatea teritorială autonomă cu statut special Găgăuzia (Gagauz
Yeri)” a fost introdusă prin Legea nr. 563 din 22.07.95.
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Nr.

1.
2.
3.
4.

Municipii

Chişinău
Bălţi
Bender
Tiraspol

Colectivităţi
locale

14
2
3
4

Sursa: Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 306XIII din 07.12.94. Publicată în: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.3-4/40 din
14.01.1995.
Anexa 4

Numărul de colectivităţi locale pe judeţe
conform Legii nr. 191-XIV din 12.11.98 (abrogată)
Judeţe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bălţi
Cahul
Chişinău
Edineţ
Lăpuşna
Orhei
Soroca
Taraclia
Tighina
Ungheni
Mun. Chişinău
UTA Găgăuzia

Colectivităţi
locale

82
44
91
76
63
73
62
10
48
56
18
26

Sursa: Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 191XIV din 12.11.98. Publicată în Monitorul Oficial nr.116-118/705 din 30.12.1998.
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Anexa 5
Modificările operate Legii nr. 191-XIV din 12.11.98
(în ordine cronologică)
Nr.

Conţinutul modificării

Legea care a modificat

1 La nici două luni de la publicarea în
Monitorul Oficial în anexele Legii au
fost operate modificări şi au fost republicate.
2 La 04 martie 1999 localitatea Ghilavăţ din judeţul Edineţ redevine Beleavinţi.

3 La 22 octombrie 1999, din motive
politice, în baza fostului raion Taraclia a fost creat, prin desprinderea de
la judeţul Cahul, un nou judeţ în care
au fost incluse un municipiu şi 9 comune care aveau în componenţa lor
26 de localităţi.
4 La 02 februarie 2000 au fost operate
modificări în componenţa judeţului
Edineţ prin crearea a trei comune noi:
Burlăneşti, Sauca şi Stolniceni; localităţii Grigorievca din judeţul Tighina
şi Năpădeni din judeţul Ungheni le-a
fost atribuit statutul de comună.
5 La 03 februarie 2000 localitatea Duduleşti a fost transferată în componenţa comunei Congazcicul de Sus
din Găgăuzia.

Legea pentru modificarea Legii privind
organizarea administrativ-teritorială a
Republicii Moldova nr. 292-XIV din
19.02.99. Publicată în: Monitorul Oficial, nr.30/141 din 27.03.1999.
Legea pentru modificarea anexei nr. 2
la Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
nr. 309-IV din 04.03.99. Publicată în:
Monitorul Oficial, nr. 31-32/144 din
01.04.1999.
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
nr. 650-XIV din 22.10.99. Publicată
în: Monitorul Oficial, nr.120-122/581
din 04.11.1999.
Legea cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Legea privind
organizarea administrativ-teritorială a
Republicii Moldova nr. 776-XIV din
02.02.2000. Publicată în: Monitorul
Oficial, nr.39-41/282 din 13.04.2000.

Legea cu privire la modificarea anexei nr. 4 din Legea privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii
Moldova nr. 780-XIV din 03.02.2000.
Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 1920/104 din 24.02.2000.
6 La 24 martie 2000 localităţii Câşla Legea cu privire la modificarea şi comdin judeţul Bălţi i-a fost atribuit sta- pletarea anexei nr.2 la Legea privind
tutul de comună.
organizarea administrativ-teritorială a
Republicii Moldova nr. 905-XIV din
24.03.2000. Publicată în: Monitorul
Oficial, nr.39-41/292 din 13.04.2000
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Nr.

Conţinutul modificării

Legea care a modificat

7 Comuna Şişcani din judeţul Lăpuşna
este transferată în judeţul Ungheni,
având în componenţa sa localităţile
Drojdieni şi Odaia.
8 Localitatea Chiurt este exclusă din
componenţa comunei Stolniceni şi
inclusă în componenţa comunei Cupcini, judeţul Edineţ. Localităţii Hirişeni, judeţul Orhei, i-a fost atribuit
statutul de comună.
9 Au fost excluse din textul legii: a)
sintagma „în baza propunerilor Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale” din alineatul (1)
al art.18, b) sintagma „la propunerea
Guvernului” din alineatul (3) al aceluiaşi articol, c) sintagma „în baza
propunerilor Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale” din
conţinutul art. 19.
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Legea pentru modificarea anexei nr. 2
la Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
nr. 1140-XIV din 14.07.2000. Publicată în: Monitorul Oficial, nr.94-97/686
din 03.08.2000
Legea pentru modificarea anexei nr. 2
la Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
nr. 1356-XIV din 03.11.2000. Publicată în: Monitorul Oficial, nr.147148/1094 din 23.11.2000
Legea pentru modificarea Legii
nr.  191-XIV din 12 noiembrie 1998
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.  736XV din 13.12.2001. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 158-160/1270 din
27.12.2001

Anexa 6

Numărul de colectivităţi locale pe raioane
conform Legii nr. 764-XV din 27.12.2001
Raioane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anenii Noi
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Cantemir
Călăraşi
Căuşeni
Cimişlia
Criuleni
Donduşeni
Drochia
Dubăsari
Edineţ
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Hînceşti
Ialoveni
Leova

Colectivităţi
locale

Raioane

26
7
28
37
27
28
30
23
25
22
28
11
32
33
40
19
39
25
25

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nisporeni
Ocniţa
Orhei
Rezina
Rîşcani
Sîngerei
Soroca
Străşeni
Şoldăneşti
Ştefan Vodă
Taraclia
Teleneşti
Ungheni
UTA Găgăuzia
Municipii
1. Chişinău
2. Bălţi
3. Comrat
Total

Colectivităţi
locale

23
21
38
25
28
26
35
27
23
23
15
31
33
25
19
3
1
901

Sursa: Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764XV din 27.12.2001. Publicată în: Monitorul Oficial, nr.16/53 din 29.01.2002.
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Anexa 7

Modificările operate Legii nr. 764-XV din 27.12.2001
(în ordine cronologică)
Nr.

Conţinutul modificării

Legea care a modificat

1

La 14 februarie 2003 au fost făcute precizări de ordin terminologic şi
conceptual privind noţiunile „unitate
administrativ-teritorială” şi „comună”. A fost modificată componenţa
internă şi schimbat statutul unor localităţi din municipiul Chişinău, a raioanelor: Anenii-Noi, Cahul, Cantemir,
Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni,
Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti,
Floreşti, Glodeni, Hânceşti, Orhei,
Rezina, Râşcani, Sângerei, Soroca,
Străşeni, Teleneşti, Ungheni.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 764-XV din 27.12.
2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
nr. 37-XV din 14.02.2003. Publicată
în: Monitorul Oficial, nr. 27-29/110
din 28.02.2003.

2

La 18 martie 2003 localitatea Cotihana a fost introdusă în componenţa
oraşului Cahul. Localitatea Borceag a
fost transferată din raionul Taraclia în
componenţa raionului Cahul. Localitatea Gordineştii Noi a fost inclusă în
componenţa oraşului Edineţ. În raionul Orhei localitatea Mârzeşti a fost
transformată în comună.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 764-XV din 27.12.2001
privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova
nr.  124-XV din 18.03.2003. Publicată
în: Monitorul Oficial, nr. 49/213 din
19.03.2003.

3

La 28 iulie 2006 au fost modificate Legea pentru modificarea şi complearticolele 1 şi 4 ale legii în sensul in- tarea unor acte legislative nr. 263troducerii noţiunii „sector”.
XVI din 28.07.2006. Publicată în:
Monitorul Oficial, nr. 131-133/681 din
18.08.2006.

4

La 29 martie 2007 localitatea Tudoreşti din raionul Cahul a fost transferată din componenţa comunei Bucuria în comuna Tartaul de Salcie a
aceluiaşi raion.
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Legea pentru modificarea anexei nr. 3
la Legea nr. 764-XV din 27.12.2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 87XVI din 29.03.2007. Publicată în:
Monitorul Oficial, nr. 57-59/270 din
27.04.2007.

Nr.

Conţinutul modificării

Legea care a modificat

5

La 5 aprilie 2007 a fost constituită lo- Legea pentru modificarea şi complecalitatea „Fabrica de Zahăr” în com- tarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV
ponenţa oraşului Făleşti.
din 27.12.2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii
Moldova nr. 90-XVI din 05.04.2007.
Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 6063/281 din 04.05.2007.

6

La 24 aprilie 2008 a fost constituită Lege pentru modificarea anexei nr. 3
localitatea Schinoasa în componenţa la Legea nr.764-XV din 27.12.2001
comunei Ţibirica, raionul Călăraşi. privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova
nr.  88-XVI din 24.04.2008. Publicată
în: Monitorul Oficial, nr. 86-87/304
din 16.05.2008.

7

La 17 decembrie 2009 localităţile
Alexăndreni şi Gordineştii Noi din
raionul Edineţ au fost transferate în
componenţa oraşului Edineţ.

Legea pentru modificarea anexei nr. 3
la Legea nr.764-XV din 27.12.2001
privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova
nr.  106-XVIII din 17.12.2009. Publicată în: Monitorul Oficial, nr.  197200/646 din 31.12.2009.

8

La 17 martie 2011 localităţile Florica
şi Plop din comuna Coşcalia, raionul
Căuşeni, au fost transferate în componenţa comunei Baccealia.

Legea pentru modificarea anexei nr. 3
la Legea nr.764-XV din 27.12.2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 41
din 17.03.2011. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 58/145 din 12.04.2011.

9

La 25 octombrie 2012 a fost schimbat Legea privind modificarea şi comstatutul municipiului Bălţi, fiind ega- pletarea unor acte legislative nr. 229
lat cu cel al municipiului Chişinău. din 25.10.2012. Publicată în: Monitorul Oficial, nr. 254-262/838 din
14.12.2012.

10 La 01 martie 2013 în componenţa Legea pentru modificarea anexei nr. 2
oraşului Vadul lui Vodă a fost inclusă la Legea nr. 764-XV din 27.12.2001
localitatea Văduleni.
privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova
nr. 26 din 01.03.2013. publicată în:
Monitorul Oficial, nr. 69-74/217 din
05.04.2013.
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Nr.

Conţinutul modificării

Legea care a modificat

11 La 28 martie 2013 localităţii Tvardi- Legea pentru modificarea şi compleţa din raionul Taraclia i-a fost atribuit tarea anexei nr.3 la Legea nr. 764-XV
statutul de oraş.
din 27.12.2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a R. Moldova nr. 52 din 28.03.2013. Publicată
în: Monitorul Oficial, nr. 83-90/273
din 19.04.2013.
12 La 21 noiembrie 2013 a fost constituită localitatea Bulgărica în componenţa comunei Sărata Nouă, raionul
Leova.

Legea pentru modificarea anexei nr. 3
la Legea nr. 764-XV din 27.12.2001
privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova
nr.  282 din 21.11.2013. Publicată în:
Monitorul Oficial, nr. 297-303/809 din
20.12.2013.

13 La 03 noiembrie 2016 a fost introdusă în lege o prevedere care clarifica
noţiunea „comună”, au fost clarificate noţiunile „sat” şi „oraş”. Oraşelor Cahul, Ceadâr-Lunga, Edineţ,
Hânceşti, Orhei, Soroca, Străşeni, şi
Ungheni le-a fost atribuit statutul de
municipiu. Legea de asemenea a fost
completată cu anexa 11 „Localităţile
urbane” care cuprinde: a) principalii
indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane, b) ierarhizarea localităţilor urbane
existente pe ranguri, c) elemente şi
nivel de dotare ale localităţilor urbane
de rangul 0 şi ale localităţilor urbane
de rangul I, d) elemente şi nivel de
dotare ale localităţilor urbane de rangul II, e) elemente şi nivel de dotare
ale localităţilor urbane de rangul III.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 764-XV din 27.12.2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
nr.  248 din 03.11.2016. Publicată în:
Monitorul Oficial, nr. 9-18/22 din
13.01.2017.
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Anexa 8
Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică al Republicii Moldova
(Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570 din 19 iulie 2017)
Nivelul

Codul

„Unităţile administrativ-teritoriale” în componenţa
regiunilor

Nivelul 1

MD 1

Republica Moldova

Nivelul 2

MD 11

Partea de Vest (partea dreaptă a Nistrului)

Nivelul 3

MD 111

Regiunea Nord
Municipiul Bălţi
Raionele: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti,
Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Sângerei, Soroca.

Nivelul 3

MD 112

Regiunea Centru
Raionele: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari,
Hânceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni,
Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni.

Nivelul 3

MD 113

Regiunea Sud
Raionele: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni,
Cimişlia, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia.

Nivelul 3

MD 114

Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

Nivelul 3

MD 115

Municipiul Chişinău

Nivelul 2

MD 12

Partea de Est (partea stângă a Nistrului)

Nivelul 3

MD 120

Unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului
Municipiul Bender

Sursa: Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităţilor teritoriale
de statistică al Republicii Moldova nr. 570 din 19.07.2017. Publicată în: Monitorul
Oficial, nr. 253-264/663 din 21.07.2017.
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Virgiliu BÎRLĂDEANU*

CRIMELE REGIMULUI TOTALITAR SOVIETIC ŞI
MEMORIA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
(1939-1945): PROLEGOMENE LA POLITICILE
COMEMORATIVE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Abstract
The article raises the question of the atavisms in the politics of memory inherited from
the Soviet period, especially the Soviet ideological clishes from the political milieu of the
Republic of Moldova concerning the Second World War which omit entire chapters from
the history of Bessarabia and its population. Thus, the notion of the Great War for the
Defense of the Matherland still returns today in the acts issued by some state institutions
of the Republic of Moldova, being one of the ideological vehicles of some governments
and political parties which are nostalgic after the Soviet imperial past. The article brings
testimonies about the crimes committed by the totalitarian-communist regime since the
beginning of the Second World War and the occupation of Bessarabia by the Soviet Union as a consequence of the Ribbentrop-Molotov Pact and its secret annex.
Keywords: history, memory, politics, Bessarabia, crimes of the totalitar-communist regime

I

storia celui de-al Doilea Război Mondial este şi astăzi un şantier al cercetărilor şi eforturilor de înnoire a obiectelor de studiu, prin extinderea bazei
documentare şi a metodelor de investigaţie.1 Confruntările de opinie pe marginea problemelor abordate ştiinţific, exigenţa şi atitudinea critică a istoricilor în această direcţie
s-au dovedit a fi benefice, încât astăzi istoricii nu mai tăgăduiesc chestiuni care cândva
* Virgiliu Bîrlădeanu – doctor în istorie, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: virgiliubirladeanu@gmail.com
1

Cf. Anatol Petrencu. Basarabia în timpul celui de-al doilea război mondial (1939-1945),
Chişinău: Prut Internaţional, 2006; Studs Terkel, The Good War: An Oral History of World
War II, New York: The New Press, 1997; Evan Mawdsley, World War II: A New History,
Cambridge: Cambridge University Press, 2009; Michael Geyer, Sheila Fitzpatrick (eds),
Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared, New York: Cambridge University
Press, 2009; Catherine Merridale, Ivan’s War: Life and Death in the Red Army, 1939-1945,
London: Faber and Faber Ltd, 2010; Tamara Botez, Frontul invizibil. Viaţa cotidiană şi stări
de spirit ale populaţiei din Moldova în vremea celui de-al Doilea Război Mondial, Iaşi: Ed.
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2016; Сергей Яров, Блокадная этика. Представле
ния о морали в Ленинграде в 1941-1942 гг., Москва: Изд. Центрполиграф, 2012.
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constituiau miezul unor febrile discuţii, cum ar fi consecinţele Pactului RibbentropMolotov şi anexei lui secrete, începutul celui de-a Doilea Război Mondial la 1 septembrie 1939 prin agresiunea coordonată a Germaniei şi Uniunii Sovietice împotriva Poloniei. La fel, nu mai poate fi pus la îndoială aportul tuturor naţiunilor Coaliţiei Unite
la victoria asupra Germaniei naziste şi Puterilor Axei, la deznodământul războiului în
Europa (9 mai 1945) şi la sfârşitul conflagraţiei mondiale (2 septembrie 1945).
În ciuda acestor eforturi, istoria celui de-al Doilea Război Mondial rămâne a
fi un tărâm excesiv instrumentalizat în interesele ideologicului, politicile oficiale înregistrând propriile traiectorii în materie de comemorare şi în maniera de valorificare
a memoriei. În perioada post-sovietică în mod frecvent şi masiv s-a apelat la mituri
şi şabloane propagandistice de sorginte sovietică, care s-au dovedit a fi cele mai accesibile şi convenabile mijloace pentru a manipula resentimentele şi nostalgiile postimperiale.2 În perimetrul acestei ideologii până în prezent se afirmă că, acest război
pentru URSS a început la 22 iunie 1941. Perioada de alianţă între Hitler şi Stalin
(septembrie 1939 – iunie 1941), soldată cu agresiunile Uniunii Sovietice împotriva
Poloniei, Finlandei, împotriva celor trei ţări baltice, Basarabiei şi Bucovinei de Nord,
fiind decupată din istoria războiului numit în URSS „Marele Război pentru Apărarea
Patriei (1941-1945)”, extrapolat de propagandă până la dimensiunea mitului fondator, menit să inspire exclusiv un trecut imperial acoperit de glorie.
Cercetătorul francez Stéphane Courtois, în prefaţa unei recente colecţii de
studii dedicate discursului politic rus, scoate în evidenţă exclusivismul întotdeauna
păgubos pentru ideologia de stat, deopotrivă cu unele noţiuni şi idei perimate din
care aceasta este asamblată şi vehiculată în spaţiul public. Un Mare Război pentru
Apărarea Patriei pe care Vladimir Putin, conducătorul regimului postcomunist rus,
din 1999 nu încetează să-l revendice pentru a-şi justifica voinţa de refacere, sub autoritatea lui, a ansamblului sovietic care a făcut implozie în decembrie 1991, ceea ce
a dus la independentă a paisprezece state noi, dintre care şase situate în Europa de
Est. Un Mare Război pentru Apărarea Patriei pe care propaganda îl aminteşte întruna
populaţiei ruse, dar şi popoarelor din fostele republici sovietice şi opiniei publice occidentale. Un Mare Război pentru Apărarea Patriei despre care Vladimir Putin ‚uită
să precizeze că a fost precedat, din august 1939 până în iunie 1941, de ceea ce s-ar
putea numi o Mare Alianţă Totalitară, alianţa diplomatică şi militară încheiată după
toate regulile între Hitler şi Stalin, pe 23 august şi 28 septembrie 1939, trecând peste
cadavrul Poloniei. Această alianţă, care a fost declanşatorul celui de-al Doilea Război
Mondial, a prezidat, între altele, anexarea de către Stalin a Ucrainei occidentale, apoi
2

Virgiliu Bârlădeanu, „De la practici de comemorare la nostalgie după URSS. Dilemele politicilor memoriei colective în epoca post-totalitară: Un studiu de caz”, in In honorem Ale
xandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, coord.
Nicolae Enciu, Cluj-Napoca: Ed. Academia Română. Centrul de Studii Transilvane: Presa
Universitară Clujeană, 2012, p. 693-701; Virgiliu Bârlădeanu, „Wine and Speed: The PostSoviet Holidays in the Republic of Moldova (2001-2009)”, in revista History and Anthro
pology, London: Routledge and the Taylor & Francis Group, vol. 24 (1), 2013, p. 36-55.
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sovietizarea ei sub conducerea lui Nikita Hruşciov, promotorul Marii Terori în Ucraina orientală, în 1938.” 3 „Eliberarea” Europei Centrale şi a Europei de Est de către
Armata Roşie şi NKVD, adesea lăudată în discursul oficial al liderului de la Kremlin,
Vladimir Putin, avea prea puţină legătură cu libertatea. După 1945, întreaga Europă
Centrală şi de Est a văzut cum au fost ignorate promisiunile alegerilor libere, având de
suportat comunizarea şi rusificarea, care au durat până la căderea Zidului Berlinului.
Astfel, de la Oder la Nipru şi de la Marea Baltică la Marea Neagră, susţine Stéphane
Courtois, există istorii şi memorii ale popoarelor „eliberate” despre cel de-al Doilea
Război Mondial distincte de istoria „eliberatorilor”.4 Unul dintre clişeele ideologice
pus în scenă de puterea sovietică şi ulterior reluat de Vladimir Putin se referă la „o
memorie legată de sacrificiu, care cinsteşte morţii civili şi militari sovietici, multă
vreme estimaţi la 20 de milioane, cifră reevaluată astăzi la 27 de milioane, dintre care
12 milioane militari şi 15 milioane civili. Dar aceşti morţi au fost selecţionaţi cu grijă.
Nu au fost onoraţi nici milioanele de prizonieri de război, dintre care mulţi supravieţuitori au aterizat în Gulag în 1945, nici evreii victime ale genocidului nazist, asasinaţi în cadrul Shoah-ului prin împuşcare şi/sau în ghetouri – se cunoaşte destinul trist
al Cărţii negre a lui Ehrenburg şi Grossman –, nici popoarele pedepsite deportate în
Gulag în masă în 1944-1945 – ceceni, inguşi, tătari etc. – şi, mai ales, nici populaţiile
poloneză, ucraineană, basarabeană şi din tarile baltice, victime ale invaziei, anexării
şi sovietizării din 1939-1941, apoi, din nou, din 1944-1947.”5
Cercetătorul american Timothy Snyder distinge o „zonă a morţii” în istoria ţărilor şi popoarelor din Europa Centrală şi de Est căzute sub incidenţa celor două regimuri totalitare. În mijlocul Europei, în plin secol XX, în perioada consolidării naţionalsocialismului şi a stalinismului (1933-1938), a ocupaţiei comune germano-sovietice
a Poloniei (1939-1941) şi apoi a războiului germano-sovietic (1941-1945), în opinia
autorului, această zonă a cunoscut un gen de violenţă în masă fără precedent în istorie:
„Victimele au fost în primul rând evreii, bieloruşii, ucrainenii, polonezii, ruşii şi balticii, popoarele care trăiau în acea zonă. Chiar dacă ţările lor au devenit câmpuri de luptă
pe la jumătatea perioadei menţionate, toţi aceşti oameni au fost mai degrabă victimele
unei politici criminale decât ale războiului.”6 „Pe frontul răsăritean, afirmă Snyder,
Uniunea Sovietică a înfrânt Germania nazistă în cel de-al Doilea Război Mondial, ceea
ce i-a adus lui Stalin recunoştinţa a milioane de oameni şi un rol crucial în stabilirea
ordinii postbelice în Europa. Şi totuşi, amploarea asasinatelor în masă ale lui Stalin
este aproape la fel de mare ca a lui Hitler. De fapt, pe timp de pace a fost mult mai grav.
În numele apărării şi al modernizării Uniunii Sovietice, sub supravegherea lui Stalin
au fost înfometate câteva milioane de oameni şi au fost împuşcate alte trei sferturi de
Stéphane Courtois, Galia Ackerman (coord.), Discursul politic rus de la al Doilea Răzbi
Mondial la conflictul ruso-ucrainean, Iaşi: Ed. Polirom, 2017, p. 12-13.
4
Ibidem.
5
Ibidem, p. 70-71.
6
Timothy Snyder, Tărâmul morţii. Europa între Hitler şi Stalin, Bucureşti: Ed. Humanitas,
2012, p. 8
3
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milion în anii ’30. Stalin şi-a ucis propriii cetăţeni cu aceeaşi eficientă cu care Hitler
i-a ucis pe cetăţenii altor ţări. Din cele paisprezece milioane de oameni ucişi cu bună
ştiinţă în zona morţii între 1933 şi 1945, o treime aparţine sovieticilor.”7
Raptul prin dictat al Basarabiei, Nordul Bucovinei şi al ţinutului Herţa şi instaurarea regimului stalinist în aceste regiuni după 28 iunie 1940, în conformitate cu
anexa secretă a Pactului Molotov-Ribbentrop, a circumscris teritoriul de 50 000 km2
cu o populaţie de 3 700 000 de locuitori în câmpul acţiunilor de război.8 Populaţiei
i-a fost impusă cetăţenia sovietică, regimul social-politic şi cel economic existent în
URSS. La 14, 15 şi 17 august 1940, Biroul Politic a aprobat decretele Prezidiului Sovietului Suprem şi CCP al URSS, care schimbau în mod radical organizarea socială
şi economica a Basarabiei, declarând proprietate de stat tot pământul, cu zăcămintele,
pădurile şi apele lui, precum şi toate băncile şi alte instituţii de creditare, transportul feroviar şi cel naval, telecomunicaţiile aflate pe teritoriul ei.9 Din iunie până în
decembrie 1940, autorităţile române au înregistrat 220 501 de români basarabeni şi
bucovineni, refugiaţi la vest de Prut.10 În toamna anului 1940, autorităţile sovietice
în interacţiune cu cele germane pun în acţiune planul de evacuare a etnicilor germani
din Basarabia şi Bucovina de nord, calificată ulterior de cercetători ca „una din formele deportării”.11 La 16 noiembrie 1940, se raporta prin „fir secret” Comisariatului
Poporului pentru Afacerile Externe despre sfârşitul campaniei de strămutare în masă
a nemţilor din Basarabia şi Bucovina de nord, iar rapoartele adresate lui Molotov la 7
şi 12 decembrie 1940 comunicau bilanţul planului realizat: înregistraţi – 133 660 de
persoane, dislocaţi – 133 138 de persoane, iar alte 522 de persoane nu plecaseră din
diverse motive (o persoană s-a sinucis, 15 au decedat, 506 au refuzat plecarea).12 În
condiţiile economiei mobilizate, din toamna anului 1940 s-au desfăşurat campanii de
recrutare a muncitorilor, a căror misiune era să furnizeze forţă de muncă ieftină şi necalificată pentru minele de cărbune şi şantierele de construcţie în regiunile de est şi de
nord ale Uniunii Sovietice. Represiunea politică şi deportarea „elementelor antisovietice” în regiunile Siberiei şi Kazahstanului au fost instrumentele prin care s-a realizat
sovietizarea forţată şi s-a înfiinţat sistemul de control şi represiune. În luna mai 1941,
Ibidem, p. 10.
Ion Şişcanu, Raptul Basarabiei 1940, Chişinău: Ed. Ago-Dacia, 1993; Valeriu-Florin
Dobrincu, Ion Constantin, Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial, Iaşi: Ed.
Institutul European, 1995.
9
Vezi: Valeriu Pasat, RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Chişinău: Ed.
Cartier, 2011, p. 60-61.
10
Alexandru Duţu, Armata română de la Prut la Stalingrad şi înapoi la Prut (1941-1944),
Chişinău: Ed. Lexon-Prim, 2015, p. 7. Pentru această perioadă, studiile indică o cifră
estimativă de 300 000 de oameni retraşi în România din teritoriile căzute sub ocupaţie
sovietică şi 150 000 de oameni deplasaţi în direcţie inversă, din România în Basarabia.
11
Valeriu Pasat, Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti
1940-1950, Chişinău:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Ed. ROSSPEN,
2006, p. 40 şi 98.
12
Ibidem, p. 88-89.
7
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guvernul sovietic a adoptat o hotărâre cu privire la efectuarea operaţiunii de arestări
şi deportări în masă în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească şi cele trei republici baltice. Ca răspuns la hotărârea adoptată, împuternicitul CC al PC(b)U şi al
CCP al URSS pentru RSS Moldovenească, S.A. Goglidze, într-o scrisoare adresată la
31 mai 1941 lui Stalin solicită, pe lângă arestările „elementelor contrarevoluţionare”
operate, să fie efectuată strămutarea în alte regiuni ale URSS a „5 mii de persoane
împreună cu familiile lor, din următorul contingent: 980 de activişti ai partidelor burgheze, 137 de moşieri, 140 de poliţişti şi jandarmi, 285 de ofiţeri ai armatei albe, 83
de ofiţeri ai armatei ţariste, 64 de ofiţeri ai armatei române, 1948 de negustori mari,
411 proprietari mari de case, 652 de primari (şefi de plasă)”13. Acţiunea de arestare
în masă a „elementelor contrarevoluţionare” şi de deportare a membrilor familiilor
acestora în RSS Moldovenească a fost efectuată în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941,
fiind arestate 4 517 de persoane, iar 13 875 de persoane – deportate. Datele prezentate în rapoartele organelor de represiune din RSS Moldovenească şi din regiunile
Cernăuţi şi Ismail ale RSS Ucraineană indică un număr total estimat între 29 800 şi
30 400 de persoane.14 Operaţiuni similare au fost efectuate aproape concomitent în
Ucraina de Vest (22 mai), în regiunile de vest ale RSS Bieloruse (în noaptea de 19
spre 20 iunie), în republicile baltice (14 iunie). Caracterul violent şi sincronizarea a
acestor evenimente au ghidat cercetătorii spre analiza lor în contextul unei acţiuni de
„curăţare a elementelor antisovietice”, întreprinsă de-a lungul întregii frontiere de
vest a URSS în ajunul războiului cu Germania. În consecinţă, la momentul atacului
german şi deschiderii frontului în această parte a Europei, majoritatea eşaloanelor cu
deportaţi se aflau în drum spre Siberia şi Kazahstanul de Nord.
După dislocare, autorităţile au raportat că cei deportaţi au fost asiguraţi cu locuri de muncă şi condiţii locative, aşa cum prevedeau instrucţiunile. Realităţile s-au
dovedit a fi opuse celor anunţate în rapoartele formale ale organelor de represiune, în
mod elocvent reconfirmând incapacitatea statului totalitar şi carenţele sistemului administrativ sovietic în a asigura cele mai elementare condiţii de viaţă. Din toamna şi
iarna anului 1941, la Moscova ajung primele demersuri care reflectă starea alarmantă
a celor deportaţi în regiunile de nord ale Rusiei, Siberiei şi Kazahstanului de nord,
situaţia între timp devenind şi mai gravă din cauza înăspririi condiţiilor climaterice,
abuzurilor organelor de administraţie locală, a lipsurilor şi constrângerilor materiale
determinate de economia de război.15 La 27 noiembrie 1941, şeful Direcţiei Generale
a Lagărelor de Muncă, Coloniilor şi Locurilor de Detenţie, V. G. Nasedkin, comunica într-o notă informativă conducerii Comisariatului Afacerilor Interne: „În 1941,
Valeriu Pasat, RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Chişinău: Ed. Cartier,
2011, p. 83; Валериу Пасат, Суровая правда истории, Кишинэу: Изд. Монументул,
1998, стр. 90-92.
14
Valeriu Pasat, RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Chişinău; Ed. Cartier,
2011, p. 83.
15
Vezi: Валериу Пасат, Суровая правда истории, Кишинэу: Изд. Монументул, 1998,
стр. 109-123.
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din republicile baltice, RSS Moldovenească şi regiunile vestice ale RSS Ucraineană
şi RSS Bielorusă au fost deportate în regiunile Altai, Kirov, RASS Komi, regiunea
Krasnoiarsk, RSS Kazahă, regiunile Novosibirsk şi Omsk – familiile celor supuşi
represiunilor în calitate de colonişti exilaţi pe un termen de 20 de ani.” Demersul
prezintă numărul lor total – 88 097 de oameni, subliniind totodată starea lor foarte
gravă, cazurile de înfometare, practicarea cerşitului şi şomajul în rândurile deportaţilor. Nasedkin comunică şefilor despre faptul că această categorie nu a intrat în responsabilitatea nici unui departament al Comisariatului Afacerilor Interne, că „nimeni nu
poartă răspundere pentru starea lor” şi propune delegarea acestor competenţe Secţiei
Dislocărilor Speciale (Отдел Специальных Переселений – rus.) „pentru a pune
capăt lipsei de supraveghere a acestui contingent”.16
Dincolo de actele de arhivă care reflectă preponderent realităţi marcate de
practici instituţionale şi oficiale, memoriile martorilor şi supravieţuitorilor regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească vin să completeze şi să detalieze imaginea acestei dramatice epoci. Pe parcursul anului 1941, Comisariatul Poporului al
Afacerilor Interne (NKVD) a răspândit circulara prin care se aduceau la zi actele
normative în vigoare care reglementau statutul deportaţilor.17 Realităţile deportării
în regiunile de est ale Uniunii Sovietice, după relatările supravieţuitorilor, s-au dovedit a fi departe de cele prescrise de instrucţiile şi rapoartele oficiale, iar odată cu
declaanşarea războiului pe frontul sovieto-german, retragerea Armatei Roşii care a
atins amploarea unui dezastru18 şi introducerea regimului economiei de război19, a
avut consecinţe doar agravante pentru cei căzuţi sub incidenţa represaliilor comuniste. Ion Savin, născut la 12 august 1930 în s. Grozeşti, plasa Nisporeni, deportat
Cf. Ibidem, p. 111.
„Перечень постановлений правительства, приказов и циркуляров НКВД по трудссылке”, in Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930 –1940 гг.,
Книга II, Москва: РОССПЭН, 2006 стр. 638-642.
18
Doar în perioada lunilor iulie-noiembrie 1941, numărul prizonierilor proveniţi din rândul
Armatei Roşii a ajuns la 3 800 000 de oameni. Ineficienţa sistemului politic şi incompetenţa cadrelor militare sovietice promovate prin politicile de cadre staliniste au produs
la prima etapă de război înfrângeri şi prejudicii de proporţii lângă Belostok, Smolensk,
Breansk, Kiev, încât a suscitat frecvent opinia că victoria în război a fost obţinută în
pofida regimului politic existent în URSS. De menţionat este că în perioada din 22 iunie
până în 31 decembrie 1941 a crescut semnificativ numărul tribunalelor militare care au
examinat peste 85 876 de cazuri, au emis decizii care prevedeau pedeapsa capitală pentru
31  327 de oameni şi pedeapsa cu închisoarea pentru 58 995 de oameni.
19
În acest context este de remarcat faptul că, din 26 iunie 1940, în URSS a fost introdusă
săptămâna de lucru de şapte zile şi răspunderea penală pentru absenţa sau întârzierea la
serviciu. Conform decretului din 26 decembrie 1941 „Privind responsabilitatea muncitorilor şi funcţionarilor întreprinderilor militare în cazurile de plecare neautorizată de la lucru”, în perioada 1942-1945 au fost judecaţi de tribunal la un termen între 2 şi 8 ani lagăre
mai mult de 900 000 de oameni. (История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая
половина 1950-х годов. Собрание документов в 7 томах. Том III: Экономика Гулага,
Отв. ред. и сост. О.В. Хлевнюк, Москва: РОССПЭН, 2004, стр. 31.
16
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la 13 iunie 1941 în RSS Kazahă, a fost despărţit de tatăl său, Chiril Savin, în gara
Razdel’naja, apoi şi-a urmat calea împreună cu mama şi cu doi fraţi ai săi, ajungând
în localitatea Terenozek. Ion Savin îşi aminteşte:
„La fiecare stanţie20 a început să lepede câte două-trei vagoane. […] Noi am
ajuns până la stanţia Terenozek. Eram patru vagoane, ne-au tras pe o linie moartă
şi ne-au ordonat: «Jos din vagoane!» Femeile nu voiau să coboare, eram în câmp
deschis, au început să plângă, nu ştiau unde să se ducă cu copiii. Eiii! S-au suit
vreo doi soldaţi şi au început a le zvârli, ca pe lemne, din vagon… Eiii! Ferească
Dumnezeu! Le-a zvârlit jos şi momentan, vagoanele, le-au dat pe altă linie, că erau
soldaţi mobilizaţi, au încărcat soldaţii în locul nostru în vagoane. Au încărcat vagoanele cu soldaţi la front.”21 După o noapte petrecută în pustiu, sub cerul liber „au
început a veni să ne «cumpere», să ne împărţească, că nu aveau să ne ţină acolo în
ocolul cela! Au venit kazahii cu miliţia, cu lista.”22
„Mama lucra pentru front, torcea lână de caracul şi făcea mănuşi, colţuni.
Era greu lucrul mamei: tors, gheme, colb, toată ziua împletea pentru front. Lucra la
raipotrebsoiuz23 şi plăteau după cartocinaia sistema24: pentru noi – 200 de grame de
pâine şi pentru mama – 400 de grame, pentru că mama era la lucru. Eu mă duceam
după pâine dimineaţa tare, până în ziuă, la raion şi stăteam în rând până la amiază,
când primeau pâinea. Când o primeam, îmi era a mânca, muream de foame. Împărţeam câte o bucăţică la toţi, lăsam şi mamei. Nu ne ajungea şi atunci eu luam băieţii
de mână – pe Pavăl şi pe Afanas – unul într-o mână şi altul în alta şi mă duceam prin
aulul cela cu cerutul, că ştiam limba lor oleacă. Din ’42 până în ’43-’44, definitiv a
fost greu! Nici nu am crezut că o să scăpăm. Dacă furai şi te prindea – te împuşca
pe loc! Nu puteai să iei o mână de orez sau o mână de grăunţe de la colhoz  – totul
mergea la stat! Aducea, de exemplu, la arie să triere şi acolo stătea soldatul, păzea!
Caravana de cămile aştepta de-a gata, le încărcau şi duceau pâinea direct la stanţie,
la zagotzerno25. Dintre kazahi s-au prins. Dintre moldoveni  – se păzeau, dar majoritatea moldovenilor au fugit din toamnă, în 1941. Aşa am supravieţuit până s-a
terminat războiul. Dacă s-a terminat războiul, viaţa a prins a se schimba. Ne dădeau
orez, grâu – în loc de bani. Cu timpul ne-au dat loc pentru grădină.”26
Gară (rus.)
Ludmila D. Cojocaru, Virgiliu Bârlădeanu, „Studiul de caz Ion Savin: Toţi prietenii mei
erau în Kazahstan”, in Ludmila D. Cojocaru (ed.) Arhivele memoriei. Recuperarea şi
valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica
Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări reali
zate in localităţile din centrul Republicii Moldova. Vol. I, tom 1, Chişinău: Balacron,
2016, p. 196.
22
Ibidem, p. 197.
23
Uniunea raională de consum (rus.)
24
Sistem de alimentare pe cartelă (rus.)
25
Centru de depozitare a cerealelor (rus.)
26
Ludmila D. Cojocaru, Virgiliu Bârlădeanu, „Studiul de caz Ion Savin”, in Ludmila D.
Cojocaru (ed.) Arhivele memoriei. Vol. I, tom 1, Chişinău: Balacron, 2016, p. 200.
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Apolinarie Vataman, deportat în 1941 din s. Ghica Vodă, r-nul Drochia, în
regiunea Novosibirsk, în amintirile lăsate în 1990 consemna:
„În 1942 sau 1943, într-un frig mare, atunci când oamenii au început să moară de foame, conducerea colhozului ne-a propus să mergem la muncă la tăiat pădurea. Se curăţa pădurea pentru o linie de cale ferată, iar lucrătorii erau plătiţi cu
400 de grame de pâine. Mulţi oameni au mers încolo, cu sania prin taiga, la distanţa
de o sută de kilometri. Mulţi nu au ajuns niciodată. Îngheţau şi mureau pe drum.
Îmi amintesc povestea de groază a unei familii din Moldova. Nu ţin minte numele
de familie. Se pare că era Cernâi sau Cernei. Ei au avut mulţi copii, 8-9 oameni.
Epuizaţi, pentru a se odihni, s-au aşezat pe un covor din Moldova, luat de acasă, şi
au încercat să se acopere cu el, să se dea la dos. Se spunea că băiatul cel mai mare,
ieşind din acest adăpost, a acoperit cu ramuri covorul şi cu chibriturile în mană,
cu care a vrut să facă un foc pentru a se încălzi, a căzut mort, înţepenind de frig. A
îngheţat întreaga familie. A rămas în viaţă doar o fată, care a fost mai viabilă, mai
puternică şi nu a rămas cu rudele, mergând mai departe cu toţi ceilalţi, la 100 km,
cu speranţa de a ajunge la barăci, unde putea găsi ceva de mâncare.”27
Emilia Vataman, deportată în 1941 din s. Cuconeştii Vechi, r-nul Edineţ, în
regiunea Novosibirsk relata în memoriile transmise în anii ’90 Muzeului Naţional
de Istorie a Moldovei:
„După o vară ploioasă, în timpul iernii, oamenii au început să moară de foame. În plus, iarna a fost aspră, a ajuns la 50 grade frig. O mulţime de moldoveni
au murit atunci. În Siberia am ajuns nepregătiţi, iar lucrurile pe care le mai aveam,
le-am schimbat pe mâncare, nu eram deprinşi cu frigul. Din cauza foamei şi frigului
au şi murit. Au fost multe cazuri când rudele, istovite, nu puteau îngropa cadavrele,
pământul era îngheţat bocnă şi trupurile neînsufleţite erau îngrămădite în tindă, unul
peste altul, şi aşa au stat pană în primăvară. Doar atunci au fost îngropaţi, şi nu la cimitir, care era prea departe în mlaştină şi unde nu mai aveau puteri să ajungă, ci care
şi unde – în gropile de silozuri – pe unii acoperindu-i cu puţin pământ. Mai târziu,
peste trei-patru ani, când oamenii au mai prins la puteri, au început să caute osemintele rudelor şi au fost înmormântaţi toţi în gropi comune. Acolo odihnesc moldoveni,
ruşi, şi alţii, toţi cei care au murit în timpul foamei în localitatea Vdovino.”28
Alexandru Pripa, născut în 1922 în s. Pelinia, plasa Râşcani, şi deportat în
1941 în regiunea Tomsk, în amintirile sale mărturiseşte:
„Studiul de caz Apolinarie Vataman: Mulţi, mulţi au rămas pe veci în morminte frăţeşti”
(material colectat de Ludmila Cojuşco), in Elena Postică (ed.) Arhivele memoriei. Re
cuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist
din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz.
Cercetări realizate in localităţile din sudul Republicii Moldova. Vol. II, tom 1, Chişinău:
Balacron, 2016, p. 30.
28
„Memoriile Emiliei Vataman (Racoveţ), deportată în anul 1941 din Moldova în Siberia”
(material colectat de Ludmila Cojuşco), in Elena Postică (ed.) Arhivele memoriei. Vol. II,
tom 1, Chişinău: Balacron, 2016, p. 45.
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„Împreună cu alte şapte familii din sat, la 13 iunie 1941, la orele 2-3 spre ziuă,
am fost arestaţi fără judecată şi transportaţi la Bălţi: mama, tata, fratele Simion, învăţător în sat în acea vreme, eu, Alexandru, şi fratele Ion în vârstă de zece ani. La
Bălţi, la gara Pământeni ne-au urcat în vagoane de transportat animalele, câte şaizeci de persoane în vagon, ne-au închis cu lacăt, lăsându-ne pe loc, pe linie moartă,
până noaptea. Când s-a înnoptat, ne-au pornit spre Ucraina. Ajungând la Şoldăneşti,
ne-au oprit, au scos din vagoane toţi capii de familie, inclusiv pe tatăl meu, i-au luat
şi nu i-am mai văzut până astăzi. Toţi au fost sortiţi pieirii. Pe cei râmaşi, ne-au dus
cu trenul două săptămâni până la Novosibirsk. Acolo am fost îmbarcaţi pe şlepuri
şi duşi pe râul Obi, spre nord, încă două săptămâni în regiunea Narym, în raionul
Pudino, unde şi-au găsit mormântul 80 procente din cei deportaţi. Aici am fost impuşi la muncă fizică grea, fiind lipsiţi de cele mai elementare condiţii de viaţă. Chiar
din vara întâi, deportaţii noştri mureau ca muştele de foame, bolnavi… Au murit
aproape toţi copiii mici şi bătrânii. Mulţi din cei decedaţi nici n-au fost înmormântaţi, neavând cine le săpa mormântul în pământul îngheţat la doi metri… Îi duceau
în pădure şi-i acopereau cu zăpadă, îi mâncau apoi ciorile şi jivinele, iar primăvara
le adunau oasele şi le acopereau cu pământ… În vara anului 1944, în luna august,
când mama nu mai putea merge fiind hemesită de foame îndelungată, eu am fost
trimis la treierat mazăre, în colhozul ‘Iromov’ din satul Jarovoj. La amiază, am dat
fuga acasă să o văd pe mama şi să-i duc pe ascuns un buzunar de mazăre… La poartă am fost oprit de comandantul Nor din NKVD, m-a arestat, m-a dus la cârmuire,
m-a pus şi-am deşertat mazărea din buzunar, mi-au cântărit-o – 800 grame, m-au
dus cu revolverul din urmă, desculţ şi-n zdrenţe, şi m-au întemniţat în închisoarea
din Pudino. Acolo mi-au făcut anchetele şi mi-au dat doi ani de închisoare, conform
articolului ‘52’ punctul ‘g’: ‘За хищение государственного имушества’29. M-au
dus apoi în oraşul Tomsк, într-un lagăr din localitatea Čeremuška...”30
Vladimir Buşilo, născut în 1919, deportat 1941 din or. Comrat în regiunea
Akmola, RSS Kazahă, în amintirile sale povesteşte că, în zorii zilei de 13 iunie
1941 au fost scoşi afară, aşezaţi într-o căruţă şi, sub pază, escortaţi la staţia de cale
ferată, unde se adunaseră sute de căruţe în apropierea unui eşalon de vagoane, cu
gratii la ferestre şi cu paza armată a unităţilor NKVD.
„Toţi bărbaţii au fost despărţiţi de femei şi minori şi aşezaţi în vagoane separate. Aşa cum valizele le duceam eu cu tata, ambele au ajuns în vagonul bărbaţilor.
După un timp, au venit şi m-au luat în vagonul mamei, fără a ni se spune ceva
sau a ne avertiza. Ca de obicei, a fost învălmăşeală, iar ca rezultat eu şi mama am
rămas doar cu ce aveam pe noi – hainele de vară. Eşalonul avea circa 20 vagoane,
în care au fost arestaţi aproape toţi intelectualii, comercianţii, agricultorii înstăriţi
din Comrat şi din satele vecine. În vagoanele cu bărbaţi au rămas doar capii de
29
30

Pentru delapidarea proprietăţii de stat (rus.)
„Alexandru Pripa: Scurte amintiri din istoria sângeroasă a poporului moldav dintre anii
1940-1990” (material colectat de Ana Griţco), in Elena Postică (ed.) Arhivele memoriei.
Vol. II, tom 1, Chişinău: Balacron, 2016, p. 60-61.
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familie. În vagon, tata a reuşit să-mi povestească, că timp de mai mult de o lună, a
fost chemat zilnic pe mai multe ore pentru a fi interogat de NKVD. A fost învinuit
de serviciul militar la Denikin şi în primăria românească, ca secretar tehnic. În cele
din urmă, către amiază, trenul s-a mişcat. [...] La gara Razdel’naja am văzut că vagoanele cu bărbaţi au fost desprinse de eşalonul nostru şi direcţionate pe altă cale.
Femeile din vagoane s-au alarmat, a venit şeful de eşalon şi a declarat că bărbaţii
sunt trimişi înainte pentru a pregăti locuinţele pentru noi şi că ne vom întâlni acolo.
Mai mult nu i-am văzut. În anul 1942, toamna, o singură persoană, eliberată din
motive de sănătate, a revenit în familia sa şi a povestit că au fost duşi în regiunea
Sverdlovsk, raionul Ivdel, secţia poştală Ekaterininsk, au fost dislocaţi după sârma
ghimpată şi ţinuţi sub ameninţarea armei mai mult de o zi şi o noapte, decideau
întrebarea: să fie împuşcaţi sau duşi în lagăr. În cele din urmă, au fost aruncaţi în
lagăr. Însuşi bărbatul care povestea, umflat de foame, în ciuda tuturor eforturilor
fiilor săi de a-i salva viaţa, a murit, nu a trăit nici o săptămână.”31
Alexandru Nastas, deportat în 1941 din satul Văleni, r-nul Vulcăneşti, în regiunea Akmola punctează aspecte din viaţa cotidiană, din strategiile de supravieţuire elaborate în condiţii extremale puţin elucidate în dosarele de arhivă, amintirile
lui fiind doar unul dintre argumentele din lista celor care expun mecanismele represive ale statului sovietic:
„Ne-au gonit din sat. Cu familia întreagă ne-au luat. […] Am ajuns la Bender, ca cu boii. Opreşte trenul în gară, kgb-iştii intră şi ordonă să se prezinte capul
familiei la fiecare familie. Ei au înţeles…[că nu se mai întorc la familie.] Şi-au
luat rămas bun, ne-au sărutat ultima dată. I-au luat şi i-au dus drept la închisoare la
Sverdlovsk, raionul Ivdel, lagărul 407. […] împreună. Abram Botică a fost închis
tot în Sverdlovsk, cu tată-meu era împreună. […] Ne povestea Abram Botică, după
ce s-a întors din lagăr, că mulţi au murit, dacă au rămas vreo zece procente din cei
care au intrat acolo, rar care dintre ei au scăpat cu viaţă. Fără morminte erau îngropaţi, laolaltă, cine era să-i petreacă [înmormânteze] acolo?”32
Antonina Grecu (Galeţchi), născută în familia lui Anton şi a Feodosiei Galeţchi din comuna Donduşeni, judeţul Soroca, rude cu Simion Galeţchi, deputat în
Sfatul Ţării care a semnat Actul Unirii Basarabiei cu România, în amintirile sale relevă profunzimea traumei colective şi prejudiciile produse de sovietizarea forţată a
Basarabiei:
„În iarna ceea încă nu murise nimeni, dar vara, iată, când s-a încălzit, au
slăbit toţi. Chiar mama, ţin minte, avea umflate mâinile, picioarele, de frig. […] În
Žirnovka era colhoz şi acolo pe femei le duceau la lucru. A scăpat cu viaţă numai o
femeie în vârstă, [Natalia] Dascălu, că au găsit ascunse la ea nişte seminţe. […] Ştiu
„Amintirile lui Vladimir Buşilo” (material colectat de Elena Postică), in Elena Postică
(ed.) Arhivele memoriei. Vol. II, tom 1, Chişinău: Balacron, 2016, p. 86-87.
32
Ludmila D. Cojocaru, „Studiul de caz Alexandru Nastas, 13 iunie [1941] – ziua răstignirii deportaţilor” in Elena Postică (ed.) Arhivele memoriei. Vol. II, tom 2, Chişinău:
Balacron, 2016, p. 124-125.
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că au judecat-o. Şi numai ea a scăpat cu viaţă în anul cela. Restul, toate femeile au
murit, vara. Mătuşa Catinca prin iulie a murit, vara. După ce a murit ea, întâi Iuliu a
murit, pe urmă şi Aurel, amândoi copii, băieţeii cei mai mici ai lui Simion Galeţchi
au murit amândoi. Copiii tot acolo au fost îngropaţi, ei au murit imediat după mama
lor, prin august. [...] Care nu au murit vara, au murit iarna, de-acum spre ’43. Mai
în scurt, din femei în vârstă n-a mai rămas nimeni până în iarna următoare. Au fost
răcite din iarnă, erau slăbite şi vara au murit toate.”33
Seria mărturiilor despre crimele comise şi despre natura regimului stalinist în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial poate fi continuată, încât repune în discuţie problema uzanţelor politicilor memoriei moştenite din perioada sovietică. Pattern-urile ideologice sovietice în mediul public din Republica Moldova manifestă
valenţe recurente; Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, în avizul dat la
7  iunie 2013 la proiectul de hotărâre privind sărbătorirea aniversării a 70-a a Victoriei asupra fascismului şi reglementării manifestărilor programate pentru 9 mai 2015,
considera necesar să precizeze aceste date din practicile de comemorare a celui deal Doilea Război Mondial, consemnând că în ceea ce „priveşte semnarea actului de
capitulare a Germaniei fasciste în cel de-al Doilea Război Mondial, acest eveniment
a avut loc la 7 mai 1945, ale cărei prevederi au intrat în vigoare la 8 mai 1945, însă
la insistenţa conducerii URSS, actul de capitulare a fost semnat şi la sediul statului
major al forţelor sovietice pe data de 8 mai 1945, iar incetarea focului întrând în
vigoare pe frontul sovietic la 9 mai 1945. Din acest motiv aliaţii occidentali în cel
de-al Doilea Război Mondial au sărbătorit Ziua Victoriei în Europa la 8 mai, iar
Uniunea Sovietică a sărbătorit Ziua Victoriei împotriva fascismului, pe 9 mai.” În
consecinţă, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, recomanda reformularea documentului şi utilizarea lui cu titlul de Program de manifestare consacrat ani
versării a 70 de ani ai Victoriei împotriva fascismului în urma capitulării Germaniei
fasciste în cel de-al Doilea Război Mondial, sugerând instituţiilor de stat în această
privinţă să ia în considerare Hotărârea Parlamentului nr. 43.3-XII din 26.12.1990
cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, şi proiectul de lege nr.174 din 19.04.2013 cu privire la zilele de
sărbătoare, zilele comemorative şi zilele de odihnă în Republica Moldova. În pofida
acestor precizări, în februarie 2014, la mai puţin de un an distanţă, o notă depusă de
ministrul apărării al Republicii Moldova argumenta necesitatea ratificării Hotărârii
Consiliului şefilor de state ale Comunităţii Statelor Independente din 5 decembrie
2012 privind planul de acţiuni prioritare pentru pregătirea şi celebrarea aniversării
de 70 de ani, antrenând formula „Victoria poporului sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945”. Deşi hotărârea interguvernamentală era parafată,
apoi ratificată cu o rezervă care permitea Republicii Moldova în cadrul realizării
prevederilor planului de celebrare să se conducă „de oportunitatea participării la fie33

Virgiliu Bârlădeanu, Ion Gheleţchi, „Studiul de caz Ion Savin: Să nu se piardă memoria
aceasta!” in Elena Postică (ed.) Arhivele memoriei. Vol. II, tom 2, Chişinău: Balacron,
2016, p. 124-125.
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care acţiune în parte”, expresia „Victoria poporului sovietic în Marele Război pentru
Apărarea Patriei 1941-1945” era utilizată în acte oficiale34, care îndrumau instituţiile
de stat din Republica Moldova să pună în practică planul de acţiuni, care prevedea
„desfăşurarea paradei militare în oraşul Moscova” şi „transmiterea paradei din Piaţa
Roşie pe canalele de televiziune ale tuturor statelor-membre”, „organizarea paradelor militare în capitale şi oraşele-erou”, se sugera organizarea „lecţiilor de pace în
statele-membre CSI, dedicate tematicii în memoria contribuirii poporului sovietic la
Victorie”, „desfăşurarea în instituţiile de învăţământ ale statelor-membre CSI a unei
lecţii (zile) dedicate Marelui Război pentru Apărarea Patriei (1941-1945)”, „confecţionarea producţiei poligrafice, însemnelor jubiliare, medaliilor comemorative, semnelor poştale de stat şi altor suvenire”, „efectuarea reconstrucţiilor militar-istorice a
principalelor evenimente ale Marelui Război pentru Apărarea Patriei (1941-1945)”.
Parlamentul Republicii Moldova, în urma discuţiilor desfăşurate la 2 aprilie 2015, a
aprobat modelul distincţiei jubiliare cu imaginea Memorialului Eternitate din Chişinău şi cu inscripţiile „1939-1945” şi „70 de ani de la Victoria asupra fascismului
în cel de Al Doilea Război Mondial”, înlocuind simbolurile şi sintagma „70 de ani
de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei în anii 1941-1945”, recomandate în Hotărârea Consiliului şefilor de state ale CSI din 25 octombrie 2013 la
Minsk. La propunerea deputaţilor socialişti de a fi „scoasă” sau înlocuită pe medalie
cifra de „1939”, deputatul Partidului Democrat, Marian Lupu, opina: „Noi, dacă ne
limităm doar la perioada anilor ’41-’45 în cel de-al Doilea Război Mondial, ştiind
bine că acest război a început cu aproape doi ani înainte, la 1 septembrie ‘39, aceasta
înseamnă, stimaţi colegi, că noi ignorăm şi dăm cu piciorul în zecile şi sutele de mii
de oameni care au fost ucişi de fascişti în Franţa, în Polonia.”35 Or, acest mod de
abordare a epocii istorice, deşi pledează pentru păstrarea cadrelor cronologice ale
celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), sub incidenţa aceleiaşi dogme propagandistice sovietice lasă în afara parantezelor capitole întregi din istoria propriului
popor. De altfel, pe alocuri sintagma mai revine şi astăzi în actele emise de unele instituţii de stat din Republica Moldova,36 fiind unul din vehiculele ideologice ale unor
partide politice care se pliază cu greu sau nu se pliază deloc la realitatea istorică.
Hotărârea Guvernului Nr. 92 din 16.03.2015 cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru ratificarea Hotărârii Consiliului şefilor de state ale Comunităţii Statelor Independente privind Planul acţiunilor prioritare pentru pregătirea şi celebrarea celei de-a 70-a
aniversări de la Victoria poporului sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei
1941-1945, semnată la Minsk la 25 octombrie 2013, Publicat: 20.03.2015 în Monitorul
Oficial, Nr. 69-73, art. nr: 120.
35
Dezbateri parlamentare, Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a, Sesiu
nea a II-a Ordinară – aprilie 2015 Şedinţa din ziua de 2 aprilie 2015, (stenograma), p. 64,
http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=fR1NPWrWpV0%3D&tabid=
128&mid=506&language=ro-RO, accesat: 2 iunie 2018.
36
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 713 din 08.05.2018 privind conferirea
„Ordinului Republicii”, publicat în Monitorul Oficial, Nr. 157-166, art. nr. 313.
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Gheorghe NICOLAEV*

ASPECTE CU PRIVIRE LA PROTEJAREA PATRIMONIULUI
ARHEOLOGIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Abstract
In the first two decades after the proclamation of the Republic of Moldova’s independence, in the conditions of the shift in the leadership of several political forces that had
an indifferent attitude towards the cultural heritage, there wasn’t created an efficient
system of protection and valorisation of the historical heritage, including of archaeological sites. Issues related to the safeguarding of this heritage have further exacerbated,
which has led to the further destruction of several archaeological sites. With the arrival
of the Alliance for European Integration and the appointment of a new team at the
Ministry of Culture, several measures have been taken to improve the situation in this
area of activity. The main ones were the adoption by the Parliament of the Republic of
Moldova of the Law on the Protection of the Archaeological Heritage (2010) and the
establishment by the Government of the National Archaeological Agency (2012).
Keywords: Republic of Moldova, protection of monuments, archaeological heritage,
archaeological sites, unauthorized excavations, Antiquities Traffic, National Archaeo
logical Agency of Moldova.

Î

n Anuarul Institutului de Istorie al AŞM, apărut în 2015, am publicat un
studiu în care au fost examinate o serie de probleme legate de protecţia şi
valorificarea vestigiilor arheologice în RSS Moldovenească în anii 1944-19911. În
concluzii s-a menţionat că, în această perioadă, în RSSM au fost efectuate unele
activităţi în vederea evidenţierii, cercetării şi protejării siturilor arheologice, mai
importante fiind rezultatele în domeniul efectuării săpăturilor de salvare şi de cercetare a artefactelor descoperite. Totodată, s-au semnalat şi grave deficienţe existente
în sistemul sovietic de protecţie şi valorificare a respectivelor monumente. El nu a
asigurat ocrotirea de către stat a unei părţi considerabile a acestui patrimoniu, până
la finele anilor ’90 ai secolului trecut sub ocrotirea statului fiind luat doar un număr
infim de situri. Nu au fost întreprinse măsuri privind conservarea şi restaurarea unor
ansambluri arheologice valoroase, excepţie fiind câteva obiective de acest gen din
* Gheorghe Nicolaev – doctor în istorie, cercetător conferenţiar, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: integritasedit@yahoo.com
1

Gheorghe Nicolaev. Probleme de protecţie şi valorificare a vestigiilor arheologice în RSS
Moldovenească (anii 1944-1991). În: Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii
ştiinţifice anuale, 23 decembrie 2014. Chişinău: Tehnica Info, 2015, p. 281-305.
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cadrul Rezervaţiei de Stat „Orheiul Vechi”, conservate şi restaurate în mod nereuşit. Din cauza indiferenţei şi iresponsabilităţii Ministerului Culturii şi a organelor
executive locale, pe parcursul mai multor decenii au fost distruse sute de situri
arheologice, fiind aduse daune irecuperabile unei părţi importante a patrimoniului
cultural naţional.
În studiul de faţă vom încerca să reliefăm tabloul general şi să evidenţiem
unele probleme legate de protejarea şi valorificarea vestigiilor arheologice în cele
două decenii de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, când a avut loc
tranziţia la economia de piaţă, asociată cu dificultăţi de ordin social, iar la conducerea ţării s-au perindat forţe politice care au avut atitudini diferite faţă de moştenirea
cultural-istorică. La elaborarea studiului, s-a ţinut cont de publicaţiile apărute pe
tema dată. Printre ele sunt lucrările cercetătorul Sergiu Mustaţă, consacrate analizei
legislaţiei Republicii Moldova privind protejarea patrimoniului arheologic în primii
15 ani de la proclamarea independenţei acesteia2, un articol semnat de Iulia Postică,
consacrat aspectelor legislative ce ţin de protejarea monumentelor arheologice din
acest spaţiu în anii 1945-20073, un studiu al arheologului Ion Tentiuc4, în care sunt
reflectate unele aspecte ale salvgardării siturilor arheologice la etapa actuală şi alte
publicaţii în care sunt abordate tangenţial subiecte ale temei cercetate. Cadrul cronologic de cercetare cuprinde perioada de la proclamarea independenţei Republicii
Moldova şi până în anul 2013, când în ţară a fost definitivat şi a început să funcţioneze un sistem adecvat de protejare şi valorificare a acestui tip de patrimoniu.
Adâncirea proceselor de democratizare a vieţii social-politice în RSS Moldovenească spre finele anilor ’80 – începutul anilor ’90 ai secolului trecut şi declan
şarea mişcării de eliberare naţională au scos în evidenţă, pe prim-plan, pe lângă alte
probleme legate de consolidarea identităţii naţionale a românilor basarabeni, şi pe
cele legate de protecţia patrimoniului istoric şi cultural al neamului, inclusiv a vestigiilor arheologice, care au devenit foarte sensibile şi actuale. Vectorul politicilor
comemorative şi al politicilor ce ţin de protejarea şi valorificarea vestigiilor culturale,
pentru început la nivel local şi raional, iar după proclamarea independenţei Republicii Moldova, în 1991 – şi la nivel republican, s-a schimbat în mod radical, fiind
reorientat spre evidenţierea şi punerea în valoare a patrimoniul istoric şi cultural naţional. În acest context, la 22 iunie 1993, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
Sergiu Musteaţă. Protecţia patrimoniului arheologic în legislaţia naţională, europeană şi
internaţională. În: Studii de istorie veche şi medievală. Omagiu profesorului Gheorghe
Postică. Chişinău, 2004, p. 28-41; Idem. Arheologia între ştiinţă, cadrul legal şi infracţiune. În: Revista arheologică, 2005, vol. II, nr. 1, Chişinău, p. 418-427; Idem. Protecţia
patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: legislaţia Republicii Moldova şi a Statelor
Unite ale Americii. Chişinău, Pontos, 2008. 216 p. ş.a.
3
Iulia Postică. Aspecte legislative privind protejarea patrimoniului arheologic în Republica
Moldova (1945-2007). În: Tyragetia, 2008, vol. II (XVII), nr. 1, p. 361-369.
4
Ion Tentiuc. Arheologia între legislaţie şi deontologie. În: Arheologia între ştiinţă, politică
şi  economie de piaţă. Coordonatorii volumului: Sergiu Musteaţă, Alexandru Popa, Jan Peter
Abraham. Chişinău, Pontos, 2010, p. 128-140.
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Legea privind ocrotirea monumentelor5 şi o hotărâre specială prin care ea a fost pusă
în vigoare6. Prin aceeaşi hotărâre, Parlamentul a aprobat şi Registrul monumentelor
ocrotite de stat din Republica Moldova. În conformitate cu acest registru, numărul
siturilor arheologice luate la evidenţă sub ocrotirea statului a crescut de peste 17 ori,
de la 154 (din lista anterioară, aprobată la 8 august 1975) până la 2664 vestigii (înscrise în Registrul din 22 iunie 1993), ceea ce constituie cca 47% din numărul total de
5697 de monumente de istorie şi cultură luate sub ocrotirea statului în registrul vizat7.
Toate siturile arheologice trecute în Registru, la fel ca şi în listele precedente, au fost
înscrise la categoria monumentelor de însemnătate naţională. Creşterea considerabilă
a numărului de vestigii luate sub ocrotirea statului în Republica Moldova, inclusiv a
celor arheologice, a fost un pas înainte care trebuia să conducă la ameliorarea procesului de protejare şi valorificare a acestora. Totuşi, din motive necunoscute, Registrul
aprobat odată cu adoptarea legii de către parlament în iunie 1993, n-a fost publicat în
Monitorul Oficial pe parcurs de mai mulţi ani, el fiind adus la cunoştinţa publicului
abia în februarie 20108. Astfel, mii de monumente istorice şi culturale, inclusiv cele
arheologice, au fost practic lipsite de posibilitatea de a fi protejate în mod real de către
stat pe parcurs de peste 17 ani. În realitate, s-a permis ca legea adoptată să fie ignorată, fapt care a condus la distrugerea unei părţi a acestui patrimoniu.
Însăşi legea adoptată de către parlament la 22 iunie 1993 nu a fost elaborată în conformitate cu cerinţele legislaţiei internaţionale în domeniu. La momentul
întocmirii acesteia, legiuitorul avea, probabil, la dispoziţie doar Legea RSS Moldoveneşti privind ocrotirea şi valorificarea monumentelor de istorie şi cultură din
27 decembrie 1977, care a servit drept bază, fiind adaptată la noile condiţii. Deşi
Legea privind ocrotirea monumentelor din 22 iunie 1993 conţine compartimentele
necesare pentru un astfel de act legislativ9, în realitate ea poartă un caracter general
şi nu asigură protejarea eficientă a unor tipuri concrete de patrimoniu, inclusiv a
celui arheologic, fiecare dintre ele necesitând o abordare concretă în procesul de
Legea privind ocrotirea monumentelor. În: Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,
1994, nr. 1, art. 3.
6
Hotărâre pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor În: Monitorul
Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 1, art. 4.
7
Calculele autorului, efectuate în baza listelor monumentelor luate sub ocrotirea statului la
8 august 1975 şi la 22 iunie 1993.
8
Monitorul Oficial al Republicii Moldova (MO), nr.15-17 din 2 februarie 2910, art. 24.
9
În primul compartiment al legii sunt fixate unele prevederi de ordin general, sunt definite anumite noţiuni din domeniu, enumerate diverse tipuri de monumente ce fac parte din patrimoniul
cultural şi cel natural, sunt menţionate prevederi legate de constituirea Registrului monumentelor, de exercitarea dreptului de proprietate asupra monumentelor şi altele. În următoarele
compartimente sunt fixate prevederi legate de ocrotirea monumentelor (cap. II), de evidenţa,
studierea şi punerea în valoare a acestora (cap. III), de conservare şi restaurare a vestigiilor
(cap. IV), de finanţarea activităţii de ocrotire a monumentelor (cap. V), de scoaterea din ţară şi
aducerea în republică a monumentelor (cap. VI), de activitatea fundaţiilor obşteşti în domeniu
(cap. VII) şi cele legate de răspunderea pentru încălcarea prezentei legi (cap. VIII).
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evidenţiere, cercetare, conservare şi valorificare. Cercetătorul Sergiu Musteaţă evidenţiază mai multe neajunsuri legate de funcţionarea legislaţiei naţionale privind
protejarea patrimoniului arheologic în primii 15 ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, ea cuprinzând Legea privind ocrotirea monumentelor
(1993), dar şi alte legi şi acte juridice care au tangenţă cu sectorul dat de activitate (Legea despre cultură (1999)10, Legea muzeelor (2002)11, codurile Civil, Penal,
Vamal, Fiscal, Funciar, Silvic şi privitor la regimul subsolului. Printre deficienţele
majore ale acestei legislaţii, se menţionează caracterul general al prevederilor ce
se referă la protejarea vestigiilor, faptul că „patrimoniul arheologic, precum şi cel
arhitectural, mobil sau imobil, nu se bucură de o abordare specială, chiar dacă convenţiile internaţionale, la care Republica Moldova este parte12, recomandă o atitudine specifică faţă de patrimoniul arheologic”13. În legile şi actele juridice vizate
nu erau definite noţiunile ce ţin de patrimoniul arheologic şi clasificarea lui, fapt
ce îngreuna stabilirea modului de protejare şi valorificare al fiecărui component al
acestuia. În contextul reglementării exploatării fondului funciar în sectoarele cu
valoare istorico-culturală, pentru obţinerea permisiunii de începere a oricărui gen
de construcţii era prevăzută coordonarea doar cu organele de arhitectură şi urbanism, fără a fi menţionată necesitatea efectuării sondajelor arheologice şi măsurile
de descărcare a sarcinii arheologice14. Se constată că legislaţia naţională în acea
perioadă „nu reglementa protejarea patrimoniului arheologic într-un cadru juridic
bine definit şi nu trata nici cele mai elementare componente ale acestui domeniu:
definirea regimului juridic general al descoperirilor şi al cercetării arheologice”15.
Se precizează, de asemenea, că „în graba în care s-a realizat procesul de privatizare
în Republica Moldova, au fost încălcate majoritatea normelor legale privind privatizarea, protejarea, cercetarea, valorificarea şi salvarea monumentelor”16.
În art. 59 al Legii cu privire la ocrotirea monumentelor (iunie 1993), se stipulează că orice activitate care pune în pericol integritatea monumentelor urmează a fi
coordonată cu organele de stat abilitate sau cu organele de administrare locală şi că
executarea şi finanţarea activităţii nesancţionate de către instituţiile competente este
interzisă. Această indicaţie, după cum afirmă cercetătorul Sergius Ciocanu, la fel ca
şi altele ce vizează responsabilitatea exclusivă a Ministerului Culturii pentru luarea
deciziilor privind patrimoniul cultural, nu a fost susţinută de actele normative ale
altor ministere, în special ale ministerului responsabil de domeniul construcţiilor şi
Legea culturii, Nr. 413-XIV din 27 mai 1999. În: MO, nr. 83-86, art. 401.
Legea muzeelor, nr. 1596-XV din 27.12.2002. În: MO, Nr. 204, din 18.02.2003, art. Nr: 1178.
12
Convenţia europeană privind protecţia patrimoniului arheologic, deschisă semnării statelor membre ale Consiliului Europei la 16 ianuarie 1992, întrată în vigoare la 25 mai 1995
sau Carta pentru protecţia şi gestiunea patrimoniului arheologic, adoptată de ICOMOS în
octombrie 1990.
13
Sergiu Mustaţă. Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: Legislaţia Repu
blicii Moldova şi Statelor Unite ale Americii. Chişinău, Pontos, 2008, p.22.
14
Ibidem, p. 21-36.
15
Ibidem.
16
Ibidem, p. 36.
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amenajării teritoriului17. Conform opiniei sale, acest fapt, a făcut posibilă apariţia şi
fortificarea unui întreg sistem de evitare/neglijare a prevederilor legale în domeniul
protejării patrimoniului cultural. Ca rezultat, „intervenţiile la imobilele cu statut de
monument, precum şi în zonele lor de protecţie, în mare parte, au încetat de a mai
fi coordonate cu Ministerul Culturii, în alte cazuri coordonarea respectivă purta un
caracter pur formal. Obligativitatea coordonării proiectelor construcţiilor noi cu
specialiştii în arheologie a fost eliminată”18.
Situaţia în domeniul protejării patrimoniului arheologic era agravată şi prin
faptul că, Ministerul Culturii, care era responsabil de protecţia patrimoniului naţional, nu avea o structură administrativă specializată care s-ar fi preocupat de
implementarea politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic. Activitatea Comisiei arheologice de pe lângă Ministerul Culturii al
Republicii Moldova era mai mult formală decât practică19, iar Direcţia Protecţia
Patrimoniului a acestui minister, care era responsabilă de protecţia întregului patrimoniu cultural-istoric din republică, având doar trei angajaţi20, nu putea să-şi
exercite în mod eficient atribuţiile în domeniul protejării patrimoniului arheologic.
După absorbţia în anul 2006 a Muzeului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei de către Muzeul Naţional de Istorie şi reorganizarea ultimului în Muzeul
Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, printr-un ordin al Ministerul Culturii
emis la 22 mai 200721, în cadrul acestui muzeu (în 2013 redenumit din nou Muzeul Naţional de Istorie), a fost fondat Serviciul Arheologie Preventivă din Republica
Moldova, cu intenţia ca acesta să devină organul de specialitate care să ”exercite la
nivel naţional expertiza siturilor arheologice din toate zonele de construcţii sau din
zonele oricăror altor amenajări care afectau într-un fel sau altul starea landşaftului la
suprafaţă sau în adâncime”22. Conform Regulamentului aprobat de către acelaşi minister, Serviciul dat era împuternicit să coordoneze, din punctul de vedere al protecţiei arheologice, proiectele tuturor tipurilor de construcţii pentru persoanele juridice şi
fizice care activau pe teritoriul Republicii Moldova, să asigure desfăşurarea lucrărilor
arheologice preventive, de salvare şi de supraveghere în cadrul siturilor aflate sub
pericolul distrugerii. În acelaşi timp, instituţiile şi organizaţiile care proiectau sau
realizau lucrări ce afectau solul la suprafaţă şi în adâncime erau obligate să-şi coorSergius Ciocanu. Biserica şi protejarea patrimoniului cultural în Republica Moldova. În:
Patrimoniu bisericesc. Materialele Conferinţei ştiinţifico practice „Protejarea patrimo
niului bisericesc – imperativ al timpului” (5 aprilie 2011) şi ale Conferinţei „Patrimoniul
bisericesc – recuperarea trecutului” (3 mai 2012). Chişinău, 2013, p. 30.
18
Ibidem, p. 31.
19
Ibidem, p.16.
20
Ibidem.
21
Ordinul Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova Nr. 150 din 22.05.2007
Cu privire la crearea Serviciului Arheologie Preventivă din Republica Moldova. În: MO,
2007, Nr. 70-73 art. Nr. 342.
22
Regulamentul cu privire la crearea Serviciului Arheologie Preventivă din Republica Mol
dova. MO, 2007, Nr. 70-73, art. 342.
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doneze activităţile preconizate cu Serviciul vizat în scopul protejării şi salvării vestigiilor arheologice23. Dar, aceste prevederi legale privind salvgardarea patrimoniului
arheologic, aprobate prin regulamentul Ministerului Culturii, au fost, în mare parte,
neglijate de către instituţiile şi organizaţiile amintite, în condiţiile, când erau ignorate
înseşi legile în acest domeniu de activitate. Serviciul numit, fiind o subdiviziune a
Muzeului de Arheologie şi Istorie a Moldovei cu un număr modest de angajaţi24, nu
a reuşit să asigure coordonarea şi desfăşurarea lucrărilor arheologice preventive, de
salvare şi de supraveghere în cadrul tuturor siturilor arheologice aflate sub pericolul
distrugerii din republică. Fondarea şi activitatea lui a fost, desigur, un pas înainte, dar
nu a schimbat în mod radical situaţia spre bine în acest domeniu, pentru soluţionarea
problemelor complexe legate de salvgardarea acestui patrimoniului în întreaga republică fiind necesară crearea unei structuri specializate aparte, cu împuterniciri bine
definite la nivel înalt, prin acte legislative şi hotărâri de guvern.
Una dintre cele mai grave probleme în activitatea de protejare şi valorificare a patrimoniului arheologic în perioada dată a fost finanţarea insuficientă a acestei
activităţi. Articolul 35 al Legii privind ocrotirea monumentelor, adoptate la 22 iunie
1993, prevede că finanţarea activităţii legate de evidenţa, studierea, punerea în valoare,
salvarea, protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor se asigură în cea mai
mare parte de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Culturii şi Cultelor şi de
la bugetele locale. În perioada dificilă de tranziţie la economia de piaţă, statul însă nu
a reuşit să pună la dispoziţie mijloacele necesare pentru efectuarea săpăturilor arheologice şi elaborarea unor măsuri eficiente în vederea protejării şi salvgardării siturilor.
Din lipsa mijloacelor financiare, începând cu anul 1992, Institutul de Arheologie şi
Istorie Veche pe parcursul mai multor ani nu a organizat niciun şantier arheologic pe
bază bugetară25. Din acelaşi motiv, în anul 1992 a fost lichidată şi Secţia de salvare a
monumentelor în zonele de construcţie de pe lângă acest institut26. Evidenţiind starea
deplorabilă care s-a creat în domeniul protecţiei patrimoniului arheologic în primele
două decenii de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, directorul Agenţiei Naţionale Arheologice, Vlad Vornic, raportându-se la perioada de până la crearea
acestei instituţii (2012), menţionează că „în ultimele două decenii, când în întreaga
Europă arheologia de salvare sau preventivă a cunoscut progrese remarcabile, în Republica Moldova acest tip de cercetare n-a mai fost practicat, din care cauză patrimoniul arheologic a suportat pierderi enorme, numeroase situri şi vestigii fiind distruse
iremediabil”27. În majoritatea cazurilor, siturile arheologice erau distruse în urma deIbidem.
Conform Regulamentului aprobat, Serviciul urma să fie alcătuit din două sectoare: Sectorul de evidenţă a lucrărilor de construcţii şi salvare arheologică (cu 4 angajaţi) şi Sectorul
de evidenţă a Patrimoniului Arheologic Naţional (cu 2 angajaţi).
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Gh. Postică, L. Bogataia. Monumente de o importanţă extraordinară. Moldova suverană,
25 august 1994.
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Ibidem.
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Vlad Vornic. Cuvânt înainte. În: Arheologia preventivă în Republica Moldova. Vol.1, nr.12. Chişinău, 2014, p.7.
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marării unor construcţii capitale şi de amenajare a terenurilor fără prezentarea proiectelor spre avizare Ministerului Culturii şi fără ca acesta să se autosesizeze. Anume
aşa s-a întâmplat şi în cazul demarării în timpul guvernării comuniste, în anul 2007, a
lucrărilor de construcţie a tronsonului de cale ferată ce uneşte localităţile GiurgiuleştiCahul. Mai mult ca atât, după cum afirmă Ion Tentiuc, când arheologii, în intenţia de a
salva monumentele peste care trebuia să treacă terasamentul căii ferate, au atenţionat
că vor fi afectate câteva zeci de situri cu mai multe orizonturi culturale, ei s-au ciocnit
de rezistenţa înverşunată a guvernanţilor şi, în primul rând, a Ministerului Culturii şi
Turismului, arheologii fiind acuzaţi de „lipsă de patriotism, de lipsă de înţelegere a
importanţei strategice a acestui şantier de construcţie pentru economia naţională„28. Ca
rezultat, după cum menţionează acelaşi autor, „în procesul construcţiei terasamentului
căii ferate, în lungul Prutului au fost distruse 26 de situri, a fost grav avariat Valul lui
Traian de Jos. A fost distrusă în totalitate unica cetate de pământ construită în spaţiul
dintre Prut şi Nistru, la sfârşitul secolului al XIV-lea de către Ştefan cel Mare. Totodată
au fost şterse cu lama buldozerelor mai multe aşezări şi necropole din epoca neolitică,
bronzului, antică, dar şi câteva cimitire medievale„29. Referindu-se la cetatea de pământ amintită, Ion Tentiuc precizează: „În anul 1997, înainte de a începe construcţia
acestui port, arheologii au făcut săpături şi au găsit această cetate. Ne-am minunat de
măreţia ei şi ne-am gândit că nu se va întâmpla nimic cu ea, vom veni să o măsurăm,
să o fotografiem, s-o includem în circuitul ştiinţific. Şi peste zece ani această cetate a
fost rasă cu lama buldozerului şi pământul a fost folosit pentru terasamentul căii ferate.
Aşa a dispărut singura cetate de pământ, păstrată de pe timpul lui Ştefan cel Mare la
noi, a dispărut fără să fie inclusă în circuitul ştiinţific”30.
Şi mai concludentă în sensul atitudinii nepăsătoare a autorităţilor faţă de patrimoniul arheologic se prezenta starea dezastroasă în care se afla Centrul istoric al
Chişinăului. În perimetrul acestuia, declarat prin lege drept monument de însemnătate naţională31, după cum afirmă Ion Tentiuc, în cadrul diferitor activităţi gospodăreşti şi de construcţii au fost descoperite zeci de tezaure monetare sau mixte
cu zeci, sute şi chiar zeci de mii de piese, fenomen care ”demonstrează că pe acest
loc au existat situri din diferite epoci şi perioade istorice, începând din epoca mezoliticului şi până în perioada premodernă şi modernă”32. Cu toate acestea, la finele
primului deceniu al acestui mileniu în municipiul Chişinău nu au fost efectuate
cercetări arheologice sistematice în vederea utilizării acestor categorii de surse documentare în reconstituirile istorice33. Din lipsa unei coordonări cu Ministerul CulIon Tentiuc. Op. cit.. În: Arheologia între ştiinţă, politică şi economia de piaţă, p. 135.
Ibidem.
30
Flux. Ediţia de vineri, 23 aprilie 2010.
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Registrul monumentelor ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova nr.1531-XII din 22 iunie 1993. Municipiul Chişinău, nr. 308 (MO, nr. 15-17 din
2  februarie 2010, art. 24).
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Ibidem.
33
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turii a proiectelor noilor construcţii edilitare, monumentele arheologice din capitală
şi, în primul rând, cele din centrul istoric al Chişinăului continuau să fie distruse,
fapt care îngrijora în mod deosebit specialiştii şi societatea civilă.
Situaţia în domeniul protejării monumentelor arheologice în această perioadă s-a agravat şi în legătură cu amplificarea activităţii ilicite ale căutătorilor de
comori, Republica Moldova fiind o oază a aşezărilor arheologice, care ascunde
multe comori pentru ştiinţă, dar şi pentru potenţialii infractori. Pe parcursul mai
multor ani, aceştia şi-au realizat nestingherit „opera” de distrugere a patrimoniului naţional cultural, fără a fi traşi la răspundere. Vlad Vornic califică fenomenul
braconajului arheologic ca fiind unul foarte alarmant, care a luat amploare fără
precedent în ultimii 15 ani în Republica Moldova34. El precizează că „prin săpături ilegale se distrug de către numeroşi căutători de comori dotaţi cu detectoare
de metale performante sute de situri arheologice, fiind afectate de acest flagel inclusiv faimoasele aşezări medievale de la Orheiul Vechi şi Costeşti.”35. În termeni
similari este calificată activitatea aşa-numiţilor căutători de comori şi de Ion Tentiuc, care precizează că aceştia „au distrus începând cu anii ′90 ai secolului trecut
straturile culturale a zeci de monumente ocrotite de stat, au găsit şi au vândut pe
„piaţa neagră” sute şi chiar mii de piese cu valoare de unicat, multe pierdute irecuperabil pentru patrimoniul naţional cultural, muzeal sau ştiinţific”36. Mai mult ca
atât, în unele cazuri de braconaj arheologic erau implicaţi chiar şi oamenii legii37.
Asemenea activităţi ilicite au existat şi în perioada sovietică, în urma cărora, pe
parcursul mai multor decenii, în RSSM au fost distruse zeci şi sute de monumente arheologice. În ultimii ani, după cum consideră unii specialişti în domeniu,
acest gen de activitate s-a „profesionalizat”38, forumurile şi site-urile fiind pline
de oferte de aparatură specifică (un detector de metale putea fi achiziţionat cu
circa 250 de euro), dar şi de informaţii privind locurile exacte unde s-ar putea găsi
Vlad Vornic. Cuvânt înainte. În: Arheologia preventivă în Republica Moldova. Vol. 1,
nr.  1-2. Chişinău, 2014, p. 7.
35
Ibidem.
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Ion Tentiuc. Op. cit. În: Arheologia între ştiinţă, politică şi economia de piaţă, p. 133.
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Este vorba despre cazul menţionat de Ion Tentiuc care s-a produs în anul 1998, când şeful
pazei unui înalt demnitar de stat, în scopul de a se căpătui, a coordonat distrugerea cu ajutorul
unui buldozer a unei importante necropole din perioada Cucuteni-Tripolie, din s. Cuşmirca
r-nul Şoldăneşti, apelul la justiţie nefiind soldat cu niciun rezultat. Un alt caz – despre un
făptaş care a fost surprins şi fotografiat când „verifica” suprafaţa unui sit cu ajutorul detectorului de metale, fiind supravegheat de la distanţă de un poliţist (Ion Tentiuc, op. cit., p. 134).
38
În spaţiul virtual moldovenesc la acel moment existau cel puţin două forumuri ale amatorilor
de istorie, vorbitori de limbă rusă, care le ofereau căutătorilor de comori informaţii, poze,
hărţi şi recomandări de literatură. Membrii forumurilor publicau poze sau înregistrări video
cu rezultatele muncii lor. Forumurile, dincolo de funcţia lor strict informativă, erau şi o platformă de vânzare-cumpărare a obiectelor găsite pe teritoriul dintre Prut şi Nistru. Căutătorii
de comori organizau licitaţii on-line pentru vânzarea monedelor din diferite epoci istorice, a
armelor antice, rechizitelor militare şi a altor obiecte vechi (Timpul, 28 iunie 2013).
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„comori nebănuite”39. Deşi Legea privind ocrotirea monumentelor adoptată la 22
iunie 1993 (art. 21, 59) interzice efectuarea neautorizată a lucrărilor de explorare
şi a săpăturilor arheologice fără obţinerea permisiunilor eliberate şi înregistrate în
ordinea stabilită de organele responsabile pentru protecţia monumentelor, legea nu
era respectată, cu atât mai mult cu cât cazuri concrete de sancţionare a unor astfel
de încălcări erau foarte rare şi puţin mediatizate în mass-media.
În strânsă legătură cu fenomenul vandalizării patrimoniului arheologic este
şi traficul ilicit de antichităţi (provenite din săpături ilicite sau deturnate din săpături oficiale) care, conform unor opinii competente, „a atins proporţii cu totul îngrijorătoare la ora actuală”40. Pentru a trece bunurile culturale peste frontiera de stat a
Moldovei, infractorii au ajuns să utilizeze până şi poşta diplomatică. În acest sens,
sunt elocvente materialele publicate în noiembrie 2009 într-un articol din massmedia41, care ne informează despre faptul că, la acel moment, Interpolul derula de
mai mulţi ani o anchetă de capturare a unei reţele ilicite cu traficanţi de antichităţi
din mai multe ţări post-sovietice, inclusiv din Republica Moldova. Se menţiona, de
asemenea, că poliţia din Germania era preocupată de o serie de piese arheologice
din aur şi argint, care datau din perioada sec. III î. Hr. – sec. II d. Hr., obţinute de
căutătorii de comori prin săpături neautorizate pe teritoriul republicii noastre, valoarea de cumpărare a unui asemenea lot de obiecte pe piaţa neagră depăşind sute
de mii de euro. Se precizează, de asemenea, că instituţiile din Republica Moldova
au fost anunţate despre aceste piese de patrimoniu cultural, însă la momentul publicării articolului vizat, ele n-au întreprins niciun demers către partea germană,
prin care să solicite repatrierea acestor bunuri ale patrimoniului istoric naţional42.
În acelaşi articol, se scrie şi despre cazul care a avut loc în anul 2006, când în aeroportul din Amsterdam, în poşta diplomatică moldovenească au fost descoperite 26
de piese arheologice unicate în valoare de peste 300 mii euro43. Din fericire, frauda
în acest caz a fost depistată, iar antichităţile respective, datorită ajutorului Interpolului, au fost repatriate în Republica Moldova şi transmise apoi Muzeului Naţional
de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Rezultatele anchetei iniţiate de Procuratura
Republicii Moldova pe acest caz nu au mai devenit cunoscute publicului larg44.
Fenomenul distrugerii patrimoniului arheologic, care luase amploare în deceniul trecut, în timpul guvernării comuniste, a stârnit o reacţie de protest din partea specialiştilor arheologi care au început să tragă alarma în mai multe publicaţii
Valentin Buda, Ion Macovei. Republica Moldova, un El Dorado al arheologiei mondiale
(II) /Arheologii sunt în concurenţă inegală cu căutătorii de comori. Timpul, 28 iunie 2013.
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Vlad Vornic, op. cit. În: Arheologia preventivă în Republica Moldova. Vol. 1, nr. 1-2.
Chişinău, 2014, p. 7.
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Angelina Olaru. Interpolul, pe urmele căutătorilor de comori din Republica Moldova /
Ziarul Timpul, 5 noiembrie 2009, ora 6:47. Publicat şi în: Cartea neagră a patrimoniului
cultural al municipiului Chişinău, p. 109-110.
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din mass-media. În lupta pentru salvgardarea patrimoniului arheologic s-au angajat
plenar şi o serie de organizaţii nonguvernamentale, printre care Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM), Societatea de Studii Sud- Est Europene, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, ICOMOS Moldova, Centrul
de Cercetări arheologice din Republica Moldova ş.a. Prin concursul acestora au
fost organizate, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi alte instituţii
responsabile, mai multe conferinţe ştiinţifico-practice şi întruniri regionale (Bălţi,
Chişinău, Cahul) privind protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural din republică45. A  fost realizat proiectul „Politica de ocrotire a moştenirii arheologice în
Republica Moldova: realitate şi necesitate (2009-2010)”46, au fost editate mai multe
lucrări, în care era invocată necesitatea protejării patrimoniului istoric şi cultural al
Republicii Moldova, inclusiv a celui arheologic şi cerinţa perfecţionării cadrului
legislativ în acest domeniu de activitate47.
Odată cu venirea la guvernare în Republica Moldova a Alianţei pentru Integrarea Europeană, în toamna anului 2009 (după opt ani de guvernare comunistă,
între 2001 şi 2009), în fruntea Ministerului Culturii a ajuns o nouă echipă, din care
au făcut parte şi specialişti iniţiaţi în domeniul protecţiei siturilor arheologice şi a
monumentelor de arhitectură48. În contextul existenţei unei opinii publice favorabile, datorită efortului depus de către această echipă, susţinută şi de anumite acţiuni
ale societăţii civile, activitatea ministerului în domeniul protejării patrimoniului istoric şi cultural din acest spaţiu, inclusiv a siturilor arheologice, s-a înviorat în mod
simţitor. Drept rezultat, la 17 septembrie 2010, Parlamentul Republicii Moldova
a adoptat un act legislativ extrem de important şi mult aşteptat de către arheologi
şi societatea civilă – Legea Republicii Moldova privind protejarea patrimoniului
arheologic49, care permite asigurarea unui cadru juridic adecvat pentru activitatea
Ion Tentiuc, op. cit. În: Arheologia între ştiinţă, politică şi economia de piaţă, p. 137.
Proiectul a fost realizat de către ANTIM în colaborare cu Muzeul Naţional de Etnografie
şi Istorie Naturală, Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova şi Serviciul
de Arheologie Preventivă a Muzeului de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
47
Sergiu Mustaţă. Protecţia patrimoniului arheologic. Studiu comparativ: legislaţia Repu
blicii Moldova şi a Statelor Unite ale Americii. Chişinău, Pontos, 2008; Arheologia între
ştiinţă, politică şi economia de piaţă (culegere de studii). Chişinău, Pontos, 2010; Cartea
neagră a patrimoniului cultural al municipiului Chişinău. Coordonatorul volumului Ion
Ştefăniţă. Chişinău, 2010, 176 p.; Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la reali
tate la necesitate/Coordonatorul grupului ştiinţific Ion Ştefăniţă. Chişinău, 2011, 130 p. ş.a
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Pe lângă ministrul Culturii Boris Focşa, în calitate de viceministru a fost numit cunoscutul
arheolog Gheorghe Postică, dr. habilitat, care a coordonat activităţile ministerului în domeniul protejării patrimoniului istoric şi cultural din republică. În acelaşi timp, la funcţia
de şef al Direcţiei patrimoniu cultural al acestui minister a fost numit Sergius Ciocanu, dr.
în arte, iar în funcţia de director al Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor,
subordonată ministerului – Ion Ştefăniţă, istoric şi jurist.
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legată de cercetarea, protejarea şi salvgardarea patrimoniului arheologic naţional,
ajustat la prevederile convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului
Europei. Legea cuprinde 48 de articole structurate în 11 capitole, în care sunt re
glementate diverse aspecte ale salvgardării patrimoniului arheologic, pornind de
la noţiunile de bază şi până la stabilirea modului de răspundere pentru încălcarea
prevederilor legale. Sunt fixate componentele de bază ale sistemului de protejare
a patrimoniului dat, atribuţiile autorităţilor publice centrale şi ale administraţiei
publice locale, precum şi instrumentele de lucru în domeniul protejării acestui patrimoniu. Sunt stabilite modalităţile de conlucrare a organelor de stat cu asociaţiile
şi fundaţiile publice în domeniu, principiile, normele şi aspectele tehnice legate de
cercetarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului arheologic, precum şi cerinţele
faţă de calificarea persoanelor care activează în sfera dată. Este bine definit cadrul
juridic legat de exportul şi importul bunurilor arheologice, determinate modalităţile
de finanţare a activităţii de protejare a acestui tip de patrimoniu ş.a.
Odată cu intrarea în vigoare a legii vizate, Ministerul Culturii a expediat
pe adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Agriculturii, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului de
Interne, Procuraturii Generale, Inspecţiei de Stat în Construcţii şi altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale, dar şi pe adresa a peste 20 de instituţii de proiectare
din Republica Moldova şi altor structuri ce desfăşoară lucrări care cad sub incidenţa
legii vizate, – scrisori de informare, privind intrarea în vigoare, începând cu data de
3 martie 2011, a Legii nominalizate50. Autorităţile şi organizaţiile respective au fost
anunţate că, în conformitate cu Articolul 29, (3) al Legii menţionate, „instituţiile de
proiectare a tuturor tipurilor de lucrări la subteran şi subacvatic sunt obligate să
coordoneze proiectele respective la capitolul prezenţa/lipsa vestigiilor arheologice
cu Agenţia Naţională Arheologică şi să prevadă, în caz de necesitate, în devizul de
cheltuieli al acestor proiecte mijloacele necesare pentru salvarea vestigiilor arhe
ologice aflate sub pericolul distrugerii”51. S-a accentuat, de asemenea, că în cazul
executării tuturor tipurilor de lucrări care afectau solul la suprafaţă şi în adâncime şi
care puteau deteriora patrimoniul arheologic, investitorii persoane fizice ori juridice, de drept public sau privat, instituţiile de proiectare, alte instituţii private sau de
stat, instituţiile publice finanţatoare aveau obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale
Arheologice efectuarea unui control preventiv în ceea ce priveşte prezenţa/lipsa
vestigiilor arheologice şi avizarea proiectelor lucrărilor prevăzute52.
Având în vedere intrarea în vigoare a Legii privind protejarea patrimoniului arheologic, s-a menţionat, de asemenea, că până la definitivarea procesului de
creare de către Guvern a Agenţiei Naţionale Arheologice, prevăzută la art. 14 al
Raportul de Monitorizare a procesului de implementare a Legii privind protejarea pa
trimoniului arheologic din 17 septembrie 2010 (www.justice.gov.md/public/files/file/.../
MINISTERUL_CULTURII.doc. – Accesat 03.05.2018)
51
Ibidem.
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Ibidem.
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Legii, în calitate de instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, funcţia de
coordonare şi avizare a proiectelor de construcţii şi alte lucrări stipulate în articolul
6, (1) al Legii îi revine Ministerului Culturii. În acest context, s-a solicitat instituţiilor de proiectare din Republica Moldova, începând cu data intrării în vigoare a
legii, să prezinte spre avizare Ministerului Culturii toate proiectele aflate sub incidenţa Legii vizate53. În acelaşi context, printr-un ordin al Ministrului Culturii din
26.08.2011, până la crearea Agenţiei Naţionale Arheologice, funcţia de inspectare
şi expertizare prealabilă a proiectelor de construcţii noi şi alte amenajări funciare, care afectează solul în subteran, suprateran şi subacvatic, în vederea stabilirii
prezenţei/lipsei monumentelor şi vestigiilor arheologice a fost atribuită provizoriu
Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei54.
La începutul anului 2011, în conformitate cu art. 48 al legii nominalizate, în
cadrul Ministerului Culturii a fost creată Comisia Naţională Arheologică, prima variantă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia fiind aprobată prin
ordinul Ministrului Culturii încă la 1 iulie 201055, iar cea de-a doua variantă,  – prin
ordinul aceluiaşi minister din 10.02.201756. Conform prevederilor legii vizate şi a
ambelor regulamente adoptate, Comisia Naţională Arheologică reprezintă autoritatea ştiinţifico-metodică în domeniul ocrotirii patrimoniului şi are menirea de a
elabora şi a propune Ministerului Culturii spre aprobare planuri de acţiuni pentru
implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea,
cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic57. În conformitate cu ultima variantă a Regulamentului, Comisia este alcătuită din 13 membri, dintre care cinci
sunt numiţi de către instituţiile universitare, iar patru – de către Academia de Ştiinţe şi Ministerul Culturii, membrii comisiei având un mandat pentru o perioadă
de 5 ani. Din primele zile ale fondării, Comisia a desfăşurat o activitate intensă în
Ibidem.
Ordinul Ministrului Culturii Nr. 202 din 26.08.2011 „Cu privire la atribuirea unor funcţii
pentru salvgardarea patrimoniului arheologic” (MO, 2011. Nr. 166-169, Art. Nr. 1520).
55
Ordinul Ministrului Culturii nr. 215 din 01.07.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamen
tului Consiliilor” (MO, 2010, nr. 254-256, Art. nr. 983).
56
Ordinul Ministerului Culturii Nr. 38 din 10.02.2017 Cu privire la Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale Arheologice (Publicat: 17.03.2017, MO,
Nr. 78-84, art Nr : 546).
57
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale Arheologi
ce, aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii din 10.02.2017, în atribuţiile comisiei intră
efectuarea expertizei cercetărilor arheologice de teren în Republica Moldova şi a calităţii
rapoartelor arheologice, luarea deciziilor şi înaintarea spre aprobare Ministrului Culturii a
propunerilor pentru eliberarea autorizaţiilor nominale pentru săpături arheologice pe teritoriul republicii. Comisia propune spre aprobare Ministrului Culturii normele şi metodologiile din domeniul cercetării arheologice, actele normative privind protejarea şi cercetarea
siturilor arheologice, avizează metodologia de clasare a siturilor arheologice, metodologia
elaborării şi administrării Repertoriului şi Registrului arheologic naţional, propune spre
atestare persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate pentru executarea lucrărilor de
cercetare, conservare şi restaurare a patrimoniului arheologic şi alte atribuţii.
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exercitarea atribuţiilor sale privind protecţia patrimoniului arheologic. Astfel, de la
momentul creării şi până la finele anului 2011, Comisia s-a întrunit în 12 şedinţe
ordinare, în cadrul cărora au fost examinate mai multe probleme stringente ce ţin
de implementarea Legii nominalizate58.
La 12 aprilie 2012, Guvernul Republicii Moldova a adoptat o hotărâre nu mai
puţin importantă, prin care a fost creată, conform prevederilor legii nominalizate,
instituţia publică specializată în domeniul protejării patrimoniului arheologic – Agen
ţia Naţională Arheologică, subordonată Ministerului Culturii59. Misiunea principală
a Agenţiei este ”implementarea politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic, organizarea şi exercitarea, în limitele competenţelor
atribuite, a controlului şi supravegherii în numele statului a respectării legislaţiei în
domeniul protejării patrimoniului arheologic”60. În vederea realizării misiunii sale,
Agenţiei îi revin o serie de atribuţii de bază şi funcţii, inclusiv legate de administrarea
siturilor arheologice şi efectuarea inspecţiei arheologice la nivel naţional, realizarea,
în colaborare cu instituţiile de cercetare, a activităţilor legate de salvgardarea siturilor arheologice, organizarea şi efectuarea, contra plată, în bază de contract, după
coordonarea cu Ministerul Culturii, a cercetării arheologice preventive, de salvare şi
supraveghere, avizează, după coordonarea cu Ministerul Culturii, documentaţia de
urbanism şi amenajare a teritoriilor în vederea stabilirii prezenţei/lipsei siturilor arheologice şi altele61. Fondarea, prin decizie de Guvern a Agenţiei Naţionale Arheologice
cu un efectiv în număr de 16 unităţi (la momentul fondării), a fost un pas important
în crearea premiselor pentru ameliorarea activităţii legate de evidenţa, cercetarea,
protejarea şi valorificarea patrimoniului arheologic din Republica Moldova. În acest
sens, este suficient să comparăm potenţialul de asigurare a protecţiei patrimoniului
arheologic după fondarea Agenţiei date, cu cel existent până la finele anilor ′80 ai secolului trecut, când Ministerul Culturii în calitate de principal responsabil de protecţia
vestigiilor arheologice nu avea încadrat în statele sale niciun specialist arheolog62.
Afirmaţia rămâne valabilă şi în cazul când comparăm împuternicirile şi efectivul
acestei instituţii nou-create cu cele existente anterior ale Serviciului de Arheologie
Preventivă din cadrul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, care nu
avea atribuţii stabilite prin lege şi personal suficient pentru a asigura protejarea reală
a patrimoniului arheologic pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Raportul de monitorizare…, www.justice.gov.md/public/files/file/.../MINISTERUL_
CULTURII.doc (accesat: 03.05.2018).
59
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 230 din 12.04.2012 privind crearea Agen
ţiei Naţionale Arheologice (publicat 20.04.2012, MO, nr. 76-80, art. 265).
60
Regulamentul privind organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Arheologice (MO,
nr. 76-80, art. 265).
61
Ibidem.
62
В.И. Маркевич. Актуальные проблемы археологических исследований и пропаганды достижений. În: Археология, этнография и искусствоведение Молдовы: итоги и
перспективы. Кишинэу, Штиинца, 1990, p. 91; B. Beilegci. Arheologie fără supraveghere. Chişinău. Gazetă de seară, 5 august 1989.
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Din primii ani de la fondare, Agenţia Naţională Arheologică, având în fruntea ei
pe arheologul dr. Vlad Vornic, s-a încadrat plenar în activitatea de salvgardare şi valorificare a patrimoniului arheologic din republică. Până spre finele anului 2013, în cadrul
Agenţiei ”au fost executate sondaje de salvare sau săpături preventive mai ample la o
serie de situri şi monumente ameninţate de lucrări executate în cadrul proiectelor de
dezvoltare, de deteriorări naturale ori de braconaj arheologic, situate pe teritoriul a 18
localităţi din diferite zone ale ţării”63, obiectivele cercetate reprezentând aşezări, fortificaţii, tumuli şi cimitire plane, monumente arhitecturale ş.a. datate din mai multe epoci
istorice, începând cu eneoliticul timpuriu (mil. V î. Hr.) şi până la începutul sec. XX64.
În acelaşi timp, Agenţia a iniţiat editarea unei publicaţii periodice în domeniul cercetării, promovării şi valorificării patrimoniului arheologic naţional, denumită Arheologia
Preventivă în Republica Moldova, adresată specialiştilor, celor pasionaţi de arheologie
şi istorie, dar şi publicului larg. În acest mod, Agenţia aduce la cunoştinţa specialiştilor,
dar şi a publicului larg, rezultatele cercetărilor arheologice de teren, dar şi contribuie
la „opera educativă de natură să dezvolte în opinia publicului conştiinţa valorii patrimoniului arheologic pentru cunoaşterea trecutului şi a pericolelor ce ameninţă aceste
resurse culturale moştenite”65. În primul volum al revistei, apărut în anul 2014, au fost
publicate rezultatele preliminare ale investigaţiilor arheologice de salvare şi preventive
efectuate de către Agenţia Naţională Arheologică, în colaborare cu diferite instituţii de
profil (Muzeul Naţional de Istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” şi Rezervaţia
Cultural Naturală Orheiul Vechi) în anii 2012-2013. În volumele doi şi trei ale revistei au fost publicate rezultatele preliminare ale investigaţiilor de salvare şi preventive
efectuate, în colaborare cu instituţiile vizate mai sus, în anii 2014 şi 2015, aducându-se
noi şi importante contribuţii la cunoaşterea trecutului istoric al ţării noastre.
În conformitate cu prevederile Legii privind protejarea patrimoniului arhe
ologic, după crearea de către Guvern a Agenţiei Naţionale Arheologice, Ministrul
Culturi a elaborat şi a adoptat, printr-un ordin al ministrului, din 25 aprilie 201366,
mai multe acte normative, care aveau drept scop implementarea Legii numite, acestea fiind: Regulamentul cu privire la clasarea şi evidenţa patrimoniului arheologic,
Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică în Republica Moldova,
Regulamentul cu privire la Repertoriul arheologic naţional şi Registrul arheologic
naţional (iniţial ele au fost discutate şi aprobate în cadrul Colegiului Ministerului
Culturii, după care au fost aprobate prin decizia ministrului). În continuare, vom
evidenţia unele prevederi mai importante din documentele enumerate şi alte documente aprobate de către Ministerul Culturii în domeniul vizat, pentru a familiariza
Arheologia Preventivă în Republica Moldova, Vol.1, nr.1-2. Chişinău, 2014, p. 8.
Ibidem.
65
Ibidem.
66
Ordinul Ministrului Culturii Nr. 126 din 25.04.2013 Cu privire la aprobarea unor acte
normative privind punerea în aplicare a Legii privind protejarea patrimoniului arheolo
gic nr.218 din 17 septembrie 2010. (Publicat : 24.05.2013, MO, Nr. 116-118, art. Nr: 738).
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cu ele cititorii, dar şi pentru a înţelege importanţa adoptării acestora pentru ameliorarea activităţii legate de protejarea şi valorificarea patrimoniului arheologic.
Astfel, în Regulamentului cu privire la clasarea şi evidenţa patrimoniului
arheologic67 au fost stabilite modul şi procedura de clasare a patrimoniului arheologic, acesta cuprinzând două componente de bază, cel imobil şi cel mobil. Patrimo
niul arheologic imobil (format din vestigii arheologice conservate în pământ, sub
apă sau la suprafaţa solului) cuprinde, la rândul său, trei categorii principale: situri
arheologice, ansambluri arheologice şi amenajări arheologice singulare68, acestea
fiind clasate ca bunuri de patrimoniu cultural de importanţă naţională69. Evidenţa
patrimoniul arheologic imobil este pusă în sarcina Agenţiei Naţionale Arheologice, care instituie în acest scop Arhiva siturilor arheologice, în care sunt păstrate
dosarele tuturor siturilor arheologice din republică70. Patrimoniul arheologic mobil
este constituit din bunuri culturale mobile (obiecte sau fragmente ale acestora) descoperite ca rezultat al cercetării ştiinţifice sau întâmplător, în cadrul siturilor, ansamblurilor, amenajărilor arheologice singulare, aceste bunuri fiind clasate în două
categorii: A – „Tezaur”, bunuri culturale de valoare excepţională pentru umanitate
Conform Regulamentului aprobat, Patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul de bunuri materiale, apărute ca rezultat al activităţii umane din trecut, păstrate în condiţii naturale la suprateran, subteran sau subacvatic, sub formă de vestigii arheologice imobile
(aşezări, necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, şanţuri, stele, construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.) sau bunuri mobile (obiecte sau fragmente ale acestora), care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită aplicarea metodelor arheologice.
68
După cum se menţionează în document, Siturile arheologice sunt constituite din terenuri
cu vestigii arheologice care ţin de activitatea umană din trecut: staţiuni preistorice, aşezări, oraşe, cetăţi, necropole plane, tumuli, sanctuare, mănăstiri, complexe rupestre etc.
Ansamblurile arheologice reprezintă complexe formate din două sau mai multe situri arheologice integrate (ansambluri de fortificaţii, ansambluri rupestre, ansambluri de tumuli,
ansambluri mănăstireşti etc.). Amenajările arheologice singulare semnifică complexe arheologice izolate (morminte singulare, stele, construcţii singulare etc.).
69
În Regulament se determină modul de clasare a patrimoniului arheologic imobil, care se realizează conform următoarei proceduri: efectuarea expertizei arheologice a bunului de către
un cercetător autorizat; elaborarea fişei de clasare a bunului de către Agenţia Naţională Arheologică; elaborarea deciziei de clasare a bunului de către Comisia Naţională Arheologică;
aprobarea deciziei de clasare a bunului prin ordinul Ministrului Culturii; publicarea deciziei
de aprobare a clasării bunului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Listele siturilor
arheologice propuse pentru clasare sunt elaborate de către Agenţia Naţională Arheologică în
colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi alte instituţii de profil, iar deciziile de clasare
sunt aprobate prin ordinul Ministerului Culturii şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
70
Regulamentul prevede că fiecare sit dispune de dosar propriu, în care sunt acumulate
datele referitoare la istoria descoperirii, protejării, cercetării şi valorificării lui. Evidenţa
generală a dosarelor este asigurată de „Inventarul dosarelor siturilor arheologice din Republica Moldova”, care cuprinde lista exhaustivă a dosarelor siturilor arheologice, acestea fiind clasate după unităţi administrativ-teritoriale (raioane, municipii, comune, sate).
Dosarele siturilor arheologice servesc drept bază pentru elaborarea şi actualizarea Repertoriului arheologic naţional şi a Cadastrului arheologic al Republicii Moldova.
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şi B – „Fond”, bunuri culturale cu valoare deosebită pentru Republica Moldova71.
Evidenţa acestui tip de patrimoniu se află în sarcina muzeelor autorizate de către
Ministerul Culturii să dispună de materiale arheologice şi se face în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare pentru patrimoniul cultural naţional mobil.
Regulamentului privind cercetarea şi expertiza arheologică în Republica
Moldova determină cadrul normativ şi ştiinţifico-metodic în domeniul cercetării
şi expertizei arheologice de teren în Republica Moldova în conformitate cu cerinţele şi standardele internaţionale în domeniu72. Sunt detaliate caracteristica, scopul şi modul de desfăşurare a celor două tipuri de cercetare arheologică (de teren
şi analitică), sunt specificate condiţiile de eliberare de către Ministerul Culturii a
Autorizaţiei de cercetare arheologică, enumerate obligaţiunile instituţiei care solicită autorizaţia şi, în mod special, obligaţiunile şi drepturile persoanei investite
cu Autorizaţia. Sunt expuse modul de efectuare a expertizei arheologice, cerinţele
generale şi cerinţele tehnice la elaborarea Raportului ştiinţific privind cercetările
arheologice, dar şi cerinţele specifice pentru Raportul ştiinţific privind rezultatele
periegezelor şi săpăturilor arheologice, sunt detaliate condiţiile de păstrare şi modalităţile de utilizare a Rapoartelor ştiinţifice respective.
În Regulamentul cu privire la Repertoriul arheologic naţional şi Registrul ar
heologic naţional sunt stabilite modalităţile de elaborare, evidenţă şi de actualizare
a acestor două tipuri de documente importante ce ţin de domeniul protecţiei patrimoniului arheologic. Repertoriul arheologic naţional redă descrierea sistematizată a
siturilor arheologice descoperite pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a siturilor
desfiinţate prin investigaţii arheologice sau distruse de factori naturali sau antropici73.
Pe când Registrul arheologic naţional reprezintă documentul de stat care cuprinde
lista siturilor arheologice de importanţă naţională şi internaţională luate sub ocrotirea
În conformitate cu Regulamentul vizat, clasarea pe categorii a patrimoniului arheologic mobil
are loc după efectuarea expertizei obiectelor de către un expert autorizat, decizia de clasare fiind elaborată de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, după care urmează
aprobarea deciziei de clasare a obiectelor prin ordinul Ministrului Culturii şi eliberarea de
către minister a certificatelor de clasare. Obligaţia de declanşare şi monitorizare a procedurii
de clasare a patrimoniului arheologic mobil revine direcţiei de profil a Ministerului Culturii.
72
Cercetarea arheologică, conform prevederilor regulamentare, cuprinde cercetarea de te
ren, care constituie etapa primară, de identificare, descoperire şi documentare a patrimoniului arheologic (include periegeze, cercetări arheologice preventive, de supraveghere,
de salvare, cercetări arheologice sistematice şi expertize arheologice) şi cercetarea arhe
ologică analitică care ţine de analiza şi interpretarea descoperirilor.
73
Repertoriul arheologic naţional, se specifică în document, este elaborat de către Agenţia
Naţională Arheologică în baza datelor ştiinţifice publicate, de arhivă, precum şi a datelor ştiinţifice recente, oferite de către instituţiile de profil arheologic şi de către cercetătorii din domeniul arheologiei şi cuprinde descrierea sitului, date cartografice, imagini fotografice, date
de ordin juridic şi administrativ. Repertoriul este publicat sub forma unei lucrări ştiinţifice
fundamentale, cu concursul instituţiilor de profil arheologic, sub egida Comisiei Naţionale
Arheologice, actualizarea acestuia fiind făcută la fiecare cinci ani, inclusiv prin publicarea
unor suplimente cu date referitoare la siturile arheologice nou descoperite.
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statului74, care sunt totodată şi parte integrantă a Registrului monumentelor istorice
din Republica Moldova, Registrul arheologic naţional urmând să fie monitorizat anual de către Agenţia Naţională Arheologică, pentru a afla starea siturilor înscrise în el
şi a aplica măsurile prevăzute de lege pentru protejarea acestora75.
În conformitate cu un alt ordin al Ministrului Culturii (nr. 127), semnat la 25
aprilie 201376, a fost instituit Registrului arheologilor din Republica Moldova şi a
fost aprobat Regulamentul privind Registrul nominalizat şi Codul deontologic al
arheologilor din Republica Moldova. Registrul arheologilor reprezintă documentul oficial de stat ce cuprinde lista arheologilor profesionişti din Republica Moldova, care, în conformitate cu categoria deţinută, au dreptul să realizeze periegeze
arheologice, cercetări arheologice preventive, de supraveghere sau sistematice.
Registrul, instituit şi aprobat de Ministerul Culturii, dar administrat şi deţinut de
către Agenţia Naţională Arheologică, este actualizat periodic de către Ministerul
Culturii, ca rezultat al atestării specialiştilor din domeniul arheologiei şi conferirii
acestora categoriilor profesionale, la propunerea Comisiei Naţionale Arheologice77.
Registrul arheologic naţional, conform Regulamentului, este elaborat în baza Repertoriului
arheologic naţional de către Agenţia Naţională Arheologică, în colaborare cu instituţiile
de profil arheologic, şi aprobat de către Parlament la propunerea Guvernului iniţiată de
către Ministerul Culturii. Registrul cuprinde următoarele informaţii referitoare la siturile
arheologice: denumirea sitului, adresa, coordonatele GPS, tipul sitului, apartenenţa culturală, cronologia, categoria de protecţie, numărul Registru şi numărul Cadastru. Registrul
este actualizat periodic de către Parlament, la iniţiativa Ministerului Culturii ca urmare a
noilor descoperiri arheologice recunoscute de către Comisia Naţională Arheologică drept
situri sau amenajări arheologice de importanţă naţională, care au fost incluse în Repertoriul
arheologic naţional şi documentate prin dosare arheologice corespunzătoare. Propunerile
de actualizare a Registrului sunt făcute periodic, dar nu mai târziu decât o dată la trei ani.
75
În conformitate cu documentul aprobat, în cazurile deteriorării parţiale sau a distrugerii
totale a siturilor arheologice înscrise în Registrul arheologic naţional, Agenţia Naţională
Arheologică informează Ministerul Culturii, intervine pe lângă organele de drept privind
tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, ia măsurile stabilite legal pentru salvarea
sitului şi a bunurilor arheologice mobile, elaborează, după caz, planuri de conservare/protejare a siturilor afectate. Faptele de distrugeri parţiale sau totale a unor situri arheologice,
precum şi de desfiinţare prin săpături metodice a unor obiective arheologice, sunt consemnate în acte speciale, vizate de Agenţia Naţională Arheologică şi Comisia Naţională
Arheologică. În baza actelor ce consemnează distrugeri sau desfiinţări de situri, Ministerul Culturii iniţiază procedura de excludere a acestora din Registrul arheologic naţional.
Decizia de excludere din Registru a siturilor arheologice distruse sau desfiinţate este luată
de către Parlament la propunerea Guvernului, în baza demersului Ministerului Culturii
76
Ordinul Ministrului Culturii Nr. 225 din 16.11.2015 Cu privire la instituirea Registrului
Arheologilor din Republica Moldova şi atribuirea categoriilor profesionale la specialita
tea „Arheologie” (Publicat : 12.07.2016, MO, Nr. 204-205, art. Nr : 1172)
77
În Regulament sunt fixate procedurile formării şi administrării Registrului arheologilor şi
a înscrierii în acest document a specialiştilor din domeniul arheologiei, sunt expuse criteriile şi procedura de atestare profesională a specialiştilor din domeniul arheologiei şi de
atribuire a categoriilor profesionale (acestea fiind: arheolog debutant, arheolog specialist
şi arheolog expert), dar şi situaţiile în care are loc suspendarea sau retragerea acestora.
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În Codul deontologic al arheologilor sunt fixate normele morale asumate de specialiştii arheologi în procesul exercitării activităţilor lor profesionale. Pe lângă normele stabilite, care au menirea de a promova etica profesională şi normele morale
în activitatea de cercetare arheologică, în cod sunt incluse şi prevederi ce vizează
responsabilitatea arheologilor în cadrul acestei activităţi78.
Astfel, adoptarea în anul 2010 de către Parlamentul Republicii Moldova a
Legii privind protejarea patrimoniului arheologic, urmată de elaborarea şi adoptarea de către Ministerul Culturii a actelor normative enumerate mai sus, au creat
un cadru juridic racordat la exigenţele legislaţiei internaţionale în acest domeniu de
activitate. Aceste acţiuni, împreună cu crearea de către Guvern a Agenţiei Naţio
nale Arheologice, au marcat începutul unei noi etape, mai favorabile, în activitatea
organelor de stat în vederea protejării şi valorificării patrimoniului arheologic în
Republica Moldova.
În concluzii, vom menţiona că, în primele două decenii după proclamarea independenţei Republicii Moldova, în condiţiile perindării la conducerea ţării a mai
multor forţe politice care au avut o atitudine indiferentă faţă de moştenirea culturală,
nu a fost creat un sistem eficient de protejare şi valorificare a patrimoniului istoric,
inclusiv a siturilor arheologice. Problemele legate de salvgardarea acestui patrimoniu s-au agravat şi mai mult, fapt care a condus la distrugerea, în continuare, a mai
multor situri arheologice. Odată cu venirea la guvernare a Alianţei pentru Integrarea
Europeană şi numirea în fruntea Ministerului Culturii a unei noi echipe, au fost întreprinse mai multe acţiuni privind ameliorarea situaţiei în acest domeniu de activitate.
Adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii privind protejarea patri
moniului arheologic (17 septembrie 2010), împreună cu fondarea de către Guvern a
Agenţiei Naţionale Arheologice şi adoptarea de Către Ministerul Culturii a mai multor acte normative legate de implementarea acestei legi, marchează începutul unei noi
etape, mai propice, în munca organelor publice centrale şi locale privind protejarea şi
valorificarea patrimoniului arheologic în Republica Moldova.
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Conform Regulamentului, aceştia urmează să realizeze lucrările arheologice în corespundere cu normele şi principiile universal acceptate, stabilite de convenţiile şi recomandările UNESCO şi ale Consiliului Europei în domeniul protejării patrimoniului arheologic;
să asigure cercetarea şi păstrarea patrimoniului arheologic exclusiv prin mijloace legale;
să atragă atenţia autorităţilor competente asupra ameninţărilor la adresa patrimoniului
arheologic, inclusiv jefuirea siturilor şi traficul ilegal de antichităţi şi să utilizeze toate
mijloacele aflate la dispoziţie pentru a se asigura că autorităţile competente iau măsuri în
astfel de cazuri.

576

Anatol ŢĂRANU*

EVOLUŢIA POLITICILOR RUSIEI
ÎN PROBLEMA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN
Summary
Russia has inherited the secessionist conflict in Transnistria from the Soviet Union.
At  the first stage, the secessionist conflict aimed to keep Moldova east of the Prut
within the Soviet state. After the collapse of the USSR, Russia used the Transnistrian
conflict to maintain the Republic of Moldova in its geopolitical influence zone.
Another major objective is the preservation of the Russian military presence in the
area. Russia’s strategy in the political settlement of the Transnistrian conflict is reduced
to imposing the solution of the „federalization” of the Republic of Moldova in order
to institutionalize the political influence of its separatist puppets from Tiraspol. Under
the hybrid war tactics, Russia uses the Transnistrian separatist regime against Ukraine.
For these reasons, the Transnistrian conflict can not be solved within the perimeter of
Russia’s dominant role within the international mechanism of political regulation.
Keywords: Transnistrian conflict, separatism, paramilitary forces, international
mediation, international mechanism of conflict solving , political settlement, hybrid
war, geopolitical influence

D

upă prăbuşirea URSS, Moscova a fost pusă în faţa dezideratului de a
formula şi promova politici de menţinere a influenţei sale geopolitice
în tot spaţiul post-sovietic. Ca primă reacţie pe această dimensiune a fost politica
de suscitare şi susţinere a conflictelor separatiste, unele dintre ele datând încă din
perioada sovietică. Sub pretextul intervenirii în aplanarea acestor conflicte, Rusia
şi-a creat mecanisme de influenţare a zonelor respective în plan militar, politic şi
economic. Transnistria, alături de Abhazia, Osetia de Sud şi Karabahul de Munte
în faza incipientă, iar mai târziu, Crimeea şi estul Ucrainei, au devenit parte din
politica neo-imperială a Moscovei de control al spaţiului post-sovietic.
Cercetarea problematicii conflictului transnistrean şi rolului Moscovei în
cadrul acestui diferend, porneşte de la o serioasă bază documentară editată în
* Anatol Ţăranu – doctor în istorie, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, mun. Chişinău. E-mail: ataranu51@gmail.com
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Republica Moldova.1 O privire generală asupra contextului istoric al regiunii transnistrene ne oferă o ediţie academică editată la Chişinău.2 Informaţii utile pentru
prezentul studiu conţine una din primele lucrări pe tema conflictului, autor V. Nedeliciuc3, şi publicată iniţial în limba engleză, iar, ulterior, în limbile română şi rusă.
Această lucrare conţine relatări concise despre premisele apariţiei statului Republica Moldova, cronologia crizei separatiste şi a conflictului armat în raioanele de
est ale republicii. Viziunea cercurilor secesioniste de la Tiraspol este expusă într-o
serie de lucrări.4 O analiză diversificată a conflictului din Transnistria se conţine în
mai multe lucrări editate la Chişinău şi Bucureşti.5 Autorii occidentali au abordat
diverse aspecte ale conflictului secesionist din RM.6 O înţelegere nuanţată a poziţiei
Rusiei în raport cu conflictul transnistrean ne-a fost oferită de lucrarea editată de
Academia Diplomatică de la Moscova.7
1

2

3
4

5

6

7

M. Cernencu, A. Galben, Gh. Rusnac, C. Solomon, Republica Moldova: Istoria politică
(1989-2000). Documente şi materiale. Vol. I-II. – Chişinău: CE USM, 2000; M. Grecu,
A.  Ţăranu, Trupele ruse în Republica Moldova (culegere de documente şi materiale), Chişinău, Litera, 2004; A. Ţăranu, M. Gribincea, Conflictul transnistrean. Culegere de materiale şi documente (1989 – 2012) V. 1- 4, Chişinău, LEXON- PRIM, 2012-2014.
O istorie a regiunii transnistrene. Din cele mai vechi timpuri până în prezent. Compendiu.
Chişinău, Civitas, 2007.
V. Nedeliciuc, Republica Moldova. Universitas, Chişinău, 1992.
De exemplu: Бабилунга Н.В, Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: историчес
кие, демографические, политические аспекты. РИО ПГУ, Тирасполь, 1998; Феномен
Приднестровья. РИО ПГУ, Тирасполь, 2000.
De exemplu: Budeanu Gh. Transnistria în flăcări (Reportajele unui corespondent
de război). Universitas, Chişinău, 1993; Bârsan V. Masacrul inocenţilor. Războiul din
Moldova 1 martie – 29 iulie 1992. Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993;
A.  Pop (coordonator), Sub povara graniţei imperiale, Editura Recif, Bucureşti, 1993;
Gribincea M. Trupele ruse în Republica Moldova. Factor stabilizator sau sursă de pericol?
Civitas, Chişinău, 1998; Ibidem. Politica rusă a bazelor militare. Moldova şi Georgia.
Civitas, Chişinău, 1999; Cojocaru Gh. Separatismul în slujba Imperiului, Civitas, Chişinău,
2000; Ch. King, Moldovenii: România, Rusia şi politica culturală, Editura Arc, Chişinău,
2002; O. Serebrian, Politică şi Geopolitică, Cartier, Chişinău, 2004; Transnistria. Evoluţia
unui conflict îngheţat şi perspective de soluţionare, Institutul Social-Democrat „Ovidiu
Şincai”, Bucureşti, 2005; I. Boţan, Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană,
ADEPT, Chişinău, 2009; N. Popescu, Politica Externă a Uniunii Europene şi conflictele
post-sovietice, Editura Cartier Istoric, Chişinău, 2013.
M. Emerson, Should the Transnistrian Tail Wag the Bessarabian Dog?, CEPS Commentary, Brussels, November 2003; Lynch, Dov, Moldova and Transnistria în Greenwood,
David and Volten, Peter (eds.), Security-sector Reform and Transparency Building: Needs
and Options for Ukraine and Moldova, Harmonie Paper 17, Centre for European Security
Studies, Groningen, 2004; V. Socor, „Trans-Dniester offers military assistance to South
Ossetia, Abkhazia”, The Jamestown Foundation, Eurasia Daily Monitor, 14 June 2004;
M. Vahl, „The Europeanisation of the Transnistrian Conflict”, în CEPS Policy Briefs,
Centre for European Policy Studies, No. 73, May 2005.
Г. Гольдин, В. Матяш, ОБСЕ и Приднестровье. Москва, ДА МИД России, 2002.
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Proclamarea, la 2 septembrie 1990, a „Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti Transnistrene”, a fost încurajată şi susţinută de Moscova încă în perioada
sovietică şi a fost o politică de provocare a conflictelor separatiste care, la prima
etapă, urmau să devină o stavilă în calea destrămării URSS. Mai târziu, când acest
obiectiv nu a fost atins, Moscova a folosit conflictele secesioniste în interesele neoimperiale ale Rusiei post-sovietice. Implicarea Rusiei în conflictul transnistrean de
partea separatiştilor a fost recunoscută chiar de oficialii ruşi. Astfel, în timpul vizitei
oficiale sale la Chişinău în anul 2002, preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Ghenadi
Selezniov, a declarat: „Noi, ruşii, a trebuit să susţinem Transnistria în conflict. Dacă
nu i-am fi susţinut pe transnistreni în conflict, Moldova ar fi fost integrată acum în
România”8 .
În ceea ce priveşte Republica Moldova, cercurile politice de la Kremlin chiar
de la început aveau suspiciuni serioase privind loialitatea elitei politice de la Chişinău. Factorul depărtării geografice, multiplele afinităţi ale Moldovei cu România
creau premisele pentru o rapidă mişcare a Chişinăului în direcţia de integrare în
spaţiul vestic. Prin urmare, crearea mecanismelor de influenţă geopolitică pentru
contracararea aspiraţiilor Chişinăului de integrare europeană şi de menţinere a influenţei Rusiei în Republica Moldova a luat forma politicilor de susţinere a regimului separatist de la Tiraspol.
Conflictul transnistrean poate fi catalogat ca unul clasic pentru politica Moscovei de menţinere a influenţei sale geopolitice în spaţiul post-sovietic şi care în
evoluţia sa a trecut prin toate etapele caracteristice – provocarea conflictului – esca
ladare militară – intervenţie externă – încetarea focului sub auspiciile trupelor de
menţinere a păcii (ruseşti) – mini-crize provocate periodic între Chişinău şi Tiraspol şi, în ultima instanţă, îngheţarea conflictului prin instituirea mecanismului
internaţional de mediere a reglementării politice a diferendului, cu rolul hotărâtor al
Rusiei. Faza militară a conflictului s-a desfăşurat în 1992. Republica Moldova, care
a purces la formarea armatei naţionale deja în timpul conflictului militar în desfăşurare, s-a confruntat cu forţe separatiste paramilitare superioare numeric şi dotate cu
armament şi muniţii provenind din depozitele Armatei a 14-a de la Tiraspol. În episoade decisive din războiul de pe Nistru în lupte împotriva forţelor armate constituţionale de partea separatiştilor transnistreni au participat militarii Armatei a 14- a,
subordonaţi comandamentului militar rus.9 În aceste condiţii Republica Moldova a
suferit o înfrângere militară în încercarea de a restabili ordinea constituţională în
raioanele din stânga Nistrului.
Adevăratul rol al Rusiei în conflictul militar din Transnistria s-a developat
odată cu semnarea convenţiei Elţin – Snegur la 21 iulie 1992 la Moscova.10 Faptul
M. Grecu, A. Ţăranu, The policy of Linguistic Cleaning in Transnistria, Cluj-Napoca,
Napoca Star, 2005, p.14.
9
M. Gribincea, Politica rusă a bazelor militare: Georgia şi Moldova, Chişinău, Civitas,
1999, p. 126-137.
10
M. Grecu, A. Ţăranu, Trupele ruse în Republica Moldova, p. 180-183.
8
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că acordul cu privire la încheierea acţiunilor militare pe Nistru a fost semnat de
preşedinţii Rusiei şi Moldovei şi nu între reprezentanţii Chişinăului şi Tiraspolului,
cum era să fie firesc în cazul unui conflict intern, denotă fără echivoc implicarea
Rusiei în conflictul transnistrean în faza armată a acestuia, ca parte în conflict.
Rolul jucat de Rusia în conflictul armat din Republica Moldova l-a determinat pe
senatorul american Larry Pressler, pe 24 iunie 1992, să introducă în Recordul Congresului Statelor Unite textul rezoluţiei „Rolul Armatei ruse în Moldova independentă”, în care implicarea forţelor militare ruse în conflictul armat de pe Nistru era
condamnată în termeni duri.11
Încă în faza militară a conflictului a fost instituit formatul internaţional cvadripartit – Rusia, România, Ucraina şi OSCE, de mediere a lui. Participarea României la
acest mecanism internaţional de mediere a conflictului limita mult aspiraţia Moscovei
de a domina procesul de reglementare politică în Transnistria. Prin convenţia de la
Moscova din 21 iulie 1992, Rusia a reuşit să desfiinţeze mecanismul internaţional
cvadripartit de soluţionare a conflictului transnistrean şi să instituie unul nou, dominat
politic de Federaţia Rusă. În primul rând, a fost formată Comisia Unificată de Control
(CUC), din care făceau parte reprezentanţi ai Chişinăului, Tiraspolului şi Federaţiei
Ruse.12 CUC avea în sarcină deţinerea controlului efectiv asupra zonei de securitate,
adică a zonei în care s-au desfăşurat confruntări militare. Comisia funcţionează în
conformitate cu principiul consensului, ceea ce oferă Rusiei o pârghie majoră de influenţare a deciziilor. În zona de securitate au fost desfăşurate forţele de menţinere a
păcii, cu influenţa dominantă a Federaţiei Ruse. Din acest motiv, Moldova nici până
în prezent nu poate obţine eliminarea forţelor armate transnistrene ce se află ilegal în
zona de securitate, teoretic sub controlul exclusiv al forţelor de menţinere a păcii. În
aşa fel, prin impunerea prevederilor acordului de la Moscova din 21 iulie 1992 Rusiei
i-a reuşit congelarea conflictului transnistrean şi instituirea unui control riguros asupra procesului de reglementare politică al lui.
În aceste condiţii, politica Rusiei în raport cu conflictul transnistrean însemna trecerea de la presiunea militară la proceduri de ordin juridico-politic. Prin noile abordări Rusia urmărea scopul creării condiţiilor pentru soluţionarea politică a
conflictului transnistrean în strictă concordanţă cu propriile interese geopolitice în
această zonă a Europei. Aceste acţiuni reieşeau din conceptul geopolitic de „străinătate apropiată”, elaborat la începutul anilor 90 de către strategii de la Kremlin.
Caracterul extrateritorial al acestui concept, de prezervare a drepturilor cetăţenilor
ruşi din afara graniţelor Federaţiei a avut drept consecinţă faptul că Rusia îşi aroga
dreptul de a interveni arbitrar, inclusiv cu forţa militară, în apărarea intereselor lor
în ţările de reşedinţă.13 Pentru realizarea acestui obiectiv anunţat, Rusia a recurs la
prezenţa sa militară în „străinătatea apropiată”, dar şi la menţinerea în stare îngheţată a conflictelor secesioniste din zonă.
Ibidem, p. 152-155.
Ibidem, p. 181.
13
A. Pop, „The Conflict in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova”, p. 69-70.
11

12
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Datorită protecţiei Rusiei, activitatea economică în Transnistria se desfăşoară după regulile zonei separatiste şi este plasată în afara legislaţiei Republicii
Moldova şi legislaţiei internaţionale, fapt ce a dus rapid la transformarea zonei
separatiste într-un „rai” al crimei organizate, al evaziunii fiscale şi al traficului ilicit.
Prin urmare, Rusia nu numai a favorizat prin poziţia sa criminalizarea economiei
Transnistriei, dar şi a „legitimat” frontierele zonei separatiste faţă de statul cu care
regimul separatist este în conflict legal şi constituţional.
După încheierea ostilităţilor militare de pe Nistru, Federaţia Rusă s-a impus
în triplă ipostază de „mediator, pacificator şi garant” al reglementării transnistrene.
În tot acest timp, Moscova nu a ezitat niciodată să-şi manifeste făţiş simpatiile şi
spiritul de solidaritate cu regimul separatist de la Tiraspol, prin intermediul căruia
Rusia, urmăreşte, cu mare tenacitate obiectivul păstrării prezenţei sale militare în
Republica Moldova. Astfel, deja în 1993 diplomaţia rusă purcede la promovarea
în procesul de reglementare politică în Transnistria a principiului de sincronizare
a evacuării prezenţei sale militare în zonă cu soluţionarea politică a conflictului.14
Deosebit de activ în acest sens se manifesta Duma de Stat, în care există
un puternic lobby transnistrean. Pe filiera parlamentară au fost efectuate cele mai
numeroase contacte cu emisarii tiraspoleni, vizite la Tiraspol, îndeosebi pentru a
participa la manifestaţii solemne „de stat”, interpelări şi adresări către puterea executivă, audieri parlamentare şi luări de atitudine referitoare la problematica Transnistriei. Spre exemplu, la 17 noiembrie 1995, Duma de Stat a FR adoptă hotărârea
„Cu privire la apelul Sovietului Suprem al Transnistriei”, în care, între altele, îi
propune Preşedintelui Federaţiei Ruse „1.… să recunoască Transnistria ca zonă
a intereselor strategice speciale ale Federaţiei Ruse. 2.... să examineze chestiunea
cu privire la o întâlnire trilaterală a reprezentanţilor organelor puterii legislative
şi executive ale Rusiei, Moldovei şi Transnistriei pentru a discuta chestiunea referitoare la recunoaşterea Republicii Moldoveneşti Nistrene ca stat independent
şi suveran”.15 Oficialităţile moldoveneşti au protestat oficial pe marginea acestei
încălcări brutale a suveranităţii statale a Republicii Moldova.
Moscova a încercat să forţeze nota în reglementarea conflictului transnistrean
prin „Memorandumul cu privire la bazele normalizării relaţiilor dintre Republica
Moldova şi Transnistria”, semnat la Moscova la 8 mai 1997 de către preşedintele
moldovean Petru Lucinschi şi liderul transnistrean Igor Smirnov şi contrasemnat de
preşedintele rus Boris Elţin şi preşedintele ucrainean Leonid Kucima, în prezenţa
preşedintelui în exerciţiu al OSCE, ministrul afacerilor externe al Danemarcei Niels Helveg Petersen.16 Cunoscut, de asemenea, şi ca „Memorandumul Primakov”,
după numele şefului diplomaţiei ruse de atunci care a avut o contribuţie deosebită
la pregătirea lui. Potrivit prevederilor memorandumului de la Moscova, Republica Moldova şi Transnistria se angajau să-şi „normalizeze relaţiile” şi să continue
14
15
16

M. Grecu, A. Ţăranu, Trupele ruse în Republica Moldova, p. 245-246.
Ibidem, p. 459-460.
A. Ţăranu, M. Gribincea, Conflictul transnistrean.., Vol. 2., p. 192-194.
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„stabilirea relaţiilor juridico-statale” în componenţa unui „stat comun”. Caracterul
şi principiile relaţiilor respective urmau să fie definite în „statutul Transnistriei” la
a cărui elaborare părţile urmau să purceadă imediat după semnarea memorandumului. Prin acest memorandum Rusia şi de Ucraina, şi-au adjudecat dreptul de a
fi „state-garante privind respectarea prevederilor viitorului statut al Transnistriei”.
„Memorandumul Primakov” a fost un document tipic de avantajare din punct
de vedere politic a regimului de la Tiraspol în detrimentul autorităţilor de la Chişinău. Ulterior, diplomaţii ruşi şi reprezentanţii transnistreni au utilizat abil prevederile
acestui document de referinţă pentru promovarea propriilor modele de soluţionare a
conflictului. Expresiile de tipul „normalizarea relaţiilor” sau „conducerea Republicii
Moldova şi Transnistriei” puneau pe picior de egalitate autorităţile de la Chişinău
cu liderii separatişti de la Tiraspol, iar noţiunea confuză şi controversată de „stat comun”, practic impusă de Primakov, oferea oponenţilor Chişinăului posibilitatea de
a pleda în continuare pentru o „confederaţie moldovenească” sau o „uniune a două
state suverane”. În memorandum nu se spunea nimic despre necesitatea respectării
principiului suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
Diplomaţia moldovenească a încercat să neutralizeze deficienţele „Memorandumului Primakov” prin condiţionarea semnării lui cu adoptarea la pachet a Declaraţii comune a mediatorilor internaţionali, ce conţinea prevederi de interpretare a
conţinutului memorandumului. Semnată de preşedinţii Federaţiei Ruse şi Ucrainei
în prezenţa preşedintelui în exerciţiu al OSCE, Declaraţia comună stipula că prevederile memorandumului nu pot fi „interpretate sau aplicate ca fiind în contradicţie
cu principiul suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova”, iar statutul special al Transnistriei urma să definească această regiune „ca parte componentă
a Republicii Moldova, unite şi teritorial integre”.17 Semnarea Declaraţiei comune
a fost un succes al diplomaţiei moldoveneşti care a blocat planurile Moscovei de
reglementare a conflictului transnistrean în conformitate cu prevederile „memorandumului Primakov”, care erau în contrasens cu interesele Republicii Moldova.
Semnarea memorandumului de la Moscova nu a impulsionat defel procesul
de negocieri asupra statutului regiunii transnistrene, aşa după cum şi-o dorea Chişinăul. Mulţumiţi în general de concesiile obţinute, mai ales în ceea ce priveşte promovarea autonomă a comerţului exterior, liderii de la Tiraspol, susţinuţi în surdină
de Moscova, şi-au arătat totalul dezinteres pentru negocierea unui statut special
al regiunii separatiste în componenţa Republicii Moldova. În aceste împrejurări,
devenea tot mai clar că reglementarea transnistreană nu poate avansa în condiţiile
în care rolul determinant de mediator în acest proces îi revenea Rusiei. Cu atât mai
mult, cu cât o parte a societăţii ruse, inclusiv cercurile apropiate de diplomaţia rusă,
împărtăşeau părerea că diferendul transnistrean trebuie conservat.
Astfel, autorii unui manual destinat auditorilor Academiei de Diplomaţie a
MAE al Federaţiei Ruse subliniau literalmente următoarele: „Existenţa Transnistriei independente de facto îi permite Rusiei, fără a se împovăra cu cheltuieli şi
17

Ibidem, p. 194-195.
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eforturi cât de cât serioase, să-şi păstreze anumite poziţii geopolitice într-o regiune
destul de importantă a Europei de Sud-Est, care e pentru ea şi una dintre importantele „ferestre” spre Europa. În prezent Rusia nu este deocamdată în stare să-şi apere
în măsura cuvenită interesele în această regiune de mare importanţă strategică.
De aceea, se pare că nesoluţionarea problemei transnistrene va rămâne un
fapt pozitiv pentru Rusia până în momentul în care ea va dobândi forţe noi şi va
putea să-şi apere plenar aici interesele”.18
Părea că politica Rusiei în problema transnistreană se îndreaptă pe o cale pozitivă după summit-ul OSCE de la Istanbul din noiembrie 1999. Angajamentele asumate de către Federaţia Rusă în cadrul acestei reuniuni, precum şi al conferinţei la
nivel înalt a statelor-părţi la Tratatul privind forţele armate convenţionale în Europa
(FACE), de a-şi retrage până la sfârşitul anului 2002 trupele şi muniţiile de pe teritoriul Republicii Moldova erau de natură, în cazul onorării acestora, să producă
schimbări cardinale în situaţia din jurul Transnistriei. În favoarea acestei idei vorbea
şi semnarea, la 19 noiembrie 2001, la Moscova, de către preşedinţii V. Voronin şi V.
Putin, a Tratatului de prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Federaţia
Rusă. Evenimentul în cauză avea o conotaţie politică deosebită în contextul eforturilor de reglementare a diferendului transnistrean. Conform prevederilor acestui tratat,
ambele state şi-au exprimat „ataşamentul faţă de procesul de reglementare politică a
problemei transnistrene în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova”; condamnau „separatismul sub toate formele lui de manifestare”;
se angajau reciproc „să nu sprijine mişcările separatiste” şi să se abţină „de la orice
acţiuni care ar cauza prejudicii suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale”.19
Impresionat de aceste evenimente, preşedintele moldovean V. Voronin comite a gafă politică majoră, adresând Rusiei propunerea de a elabora un plan de
reglementare în Transnistria. În astfel de circumstanţe, în noiembrie 2003 a apărut
„Memorandumul cu privire la principiile de bază ale construcţiei de stat a statului
unificat”, care a devenit larg cunoscut cu denumirea de „Memorandumul Kozak”,
după numele principalului său autor – Dmitri Kozak, persoană apropiată preşedintelui rus V. Putin. Acest nou plan rusesc a devenit cu timpul unul dintre cele mai
controversate scenarii de reglementare a conflictului transnistrean, în care Moscova la modul cel mai pregnant şi-a etalat interesele în problema transnistreană.
Conform prevederilor acestui document, care, în esenţă, constituia o materializare
a ideii „statului comun”, lansată de Primakov, problema transnistreană urma să
fie soluţionată definitiv prin federalizarea Republicii Moldova, instituirii dreptului
de veto al Tiraspolului asupra deciziilor principiale ale Chişinăului şi a legalizării
prezenţei militare ruse în Moldova la est de Prut pe o perioadă până în anul 2020.20
Г. Гольдин, В. Матяш, ОБСЕ и Приднестровье. Москва, ДА МИД России, 2002. p. 78.
Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008), Chişinău, Editura
CARTIDACT, 2009, p. 164-165.
20
A. Ţăranu, M. Gribincea, Conflictul transnistrean. Culegere de documente şi materiale,
Vol. 3, p. 129-140.
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Devenite curând cunoscute publicului larg, prevederile „memorandumului
Kozak” au scandalizat societatea moldovenească, dar totodată şi comunitatea internaţională, care au făcut un front comun împotriva noului plan rusesc. Criticat
vehement pentru cedări nejustificate în faţa Rusiei, dar şi pentru negocierile purtate
în secret pe la spatele altor actori internaţionali interesaţi, preşedintele Voronin,
în ultimul moment, a decis să nu semneze documentul, la negocierea şi parafarea
căruia a participat personal.
Declinarea planului rusesc în 2003 a adus la o înrăutăţire profundă a relaţiilor
moldo-ruse. Acesta a fost preţul pentru conducerea de atunci a Republicii Moldova
de a înţelege clar intenţia Federaţiei Ruse de a izola şi chiar de a exclude comunitatea internaţională din procesul de soluţionare politică a conflictului transnistrean.
Rusia tindea spre un asemenea statut al Transnistriei care-i permitea să blocheze
legi şi să menţină statul moldovenesc în zona de influenţă geopolitică a Federaţiei
Ruse. În plus, prevederile militare ale acestui plan puneau în evidenţă obiectivul
central al Federaţiei Ruse: menţinerea controlului militar asupra Transnistriei.
După eşecul „memorandumului Kozak”, Rusia s-a repliat în problema reglementării în Transnistria pe poziţia caracterizată de principiul: federalizare sau
secesiune. Evoluţia situaţiei în jurul „memorandumului Kozak” a demonstrat că
lipsa progresului în soluţionarea conflictelor, în mare parte, a fost determinată de
formatele ”unice” ale trupelor de menţinere a păcii, impuse de Rusia imediat după
stoparea conflictelor armate, şi de procesul de negocieri, în cadrul căruia Rusia
deţine statutul de „mediator”. A fost şi o lecţie pentru principalele state europene şi
SUA, care au venit aproape de punctul de a adopta o poziţie mai fermă faţă de conflictele „îngheţate” în spaţiul post-sovietic. Aceasta înseamnă internaţionalizarea
mai profundă a procesului de reglementare, scoaterea acestui proces din perimetrul
privilegiat al Rusiei.
Extinderea Uniunii Europene a adus în componenţa ei 10 state în anul 2004,
iar în 2007 încă două ţări: România şi Bulgaria. Republica Moldova s-a pomenit la
hotarele UE. Graţie politicii europene de vecinătate elaborată încă în 2003-2004,
UE a început să promoveze o politică mai activă faţă de conflictul transnistrean.
În planul de acţiuni propus Republicii Moldova în cadrul Politicii Europene de
Vecinătate (PEV), UE vedea în soluţionarea conflictului transnistrean stabilizare
la hotarele sale. Iar după semnarea Planului de Acţiuni UE – Republica Moldova (februarie 2005 – ianuarie 2008) Uniunea Europeană şi SUA şi-au dat acordul
să participe la formatul de negocieri în calitate de observatori, căpătând formula
„5+2”. Formatul de negocieri „5+2” include: Republica Moldova şi Transnistria –
părţi în conflict; mediatori – OSCE, Federaţia Rusă, Ucraina; observatori – SUA şi
Uniunea Europeană. Decizia despre formarea mecanismului de negocieri 5+2 a fost
adoptată la reuniunea de la Odesa a formatului pentalateral pe 26-27 septembrie
2005.21 De menţionat că odată odată cu venirea SUA şi UE la procesul de negocieri
poziţiile Republicii Moldova s-au fortificat
21

Ibidem, p. 456.
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Formatul de negocieri „5+2” a deranjat Rusia şi, deja, după primele şedinţe
în acest format a intervenit o pauză de durata anilor. Partea rusă a fost în căutarea
unei paradigme comportamentale noi pentru toată zona post-sovietică. Anume în
această perioadă Rusia a început să elaboreze activ tacticile războiului hibrid, pe
care se presupune că urma să le aplice în paralel cu un război clasic după „Revoluţia
Portocalie” din 2004, în urmă căreia învingători au ieşit tandemul Iuşcenko – Timoşenko. Însă războiul din Cecenia şi războiul împotriva Georgiei, din 2008, au demonstrat că Rusia nu era pregătită de o agresiune de proporţii împotriva Ucrainei.
În paralel, Moscova a continuat încercările de a lipsi de conţinut practic formatul” 5+2” în procesul de reglementare a conflictului. O dovadă elocventă în acest
sens a adus întâlnirea trilaterală a liderilor Rusiei, Moldovei şi Transnistriei, care
a avut loc la Moscova la 18 martie 2009. OSCE nu a fost anunţată din timp despre
această întâlnire şi, evident, nu a participat la ea.
Participanţii la întâlnirea amintită au semnat o declaraţie comună în care,
printre altele, se menţiona că „părţile vor continua contactele directe cu scopul
de a activiza procesul de negocieri cu privire la reglementarea politică a conflictului transnistrean. La fel, părţile vor activiza munca grupurilor de experţi vizavi
de măsurile de încredere şi dezvoltarea interacţiunii la Nistru în domeniul socialeconomic şi cel umanitar”. Participanţii la întâlnire formal au confirmat importanţa
Conferinţei permanente în probleme politice în cadrul procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană („formatul 5+2”) şi au convenit să creeze condiţii
pentru reluarea cât mai grabnică a lucrului în acest format. În aceeaşi declaraţie a
fost enunţată prevederea, foarte importantă pentru Rusia şi Transnistria, cu privire
la rolul stabilizator al operaţiunii ”de menţinere a păcii” din regiune şi la pertinenţa
transformării ei într-o operaţiune de garantare a păcii sub egida OSCE doar după
încheierea reglementării conflictului22.
Punându-şi semnătura pe declaraţia trilaterală menţionată, preşedintele Republicii Moldova, V. Voronin, a reconfirmat disponibilitatea autorităţilor de la Chişinău de a sincroniza procesul de reglementare politică a conflictului transnistrean
cu retragerea contingentului militar rusesc de pe teritoriul Moldovei. Acest principiu nociv a introdus în discursul politic cu privire la reglementarea transnistreană
de diplomaţia rusă încă din luna mai 1993, a fost respins de diplomaţia moldovenească ani de-a rândul până a fost abandonat. Pentru a-şi reface relaţiile cu Moscova, Voronin a acţionat împotriva intereselor naţionale şi a acceptat revitalizarea
principiului amintit.
Dorinţa Rusiei de a-şi legifera operaţiunea ”de pacificare” de pe Nistru prin
declaraţia de la 18 martie 2009, explică şi cauza pentru care Moscova a încercat
să submineze formatul de negocieri „5+2” şi înlocuirea acestuia cu unul în format
„2+1”.
Însă strategia Moscovei de a monopoliza procesul reglementării transnistrene repede s-a împotmolit. După cum au arătat evenimentele ulterioare, negocierile
22
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în formatul convenit la Moscova în martie 2009 nu au mai avut loc. În iulie 2009,
în Moldova au venit la putere forţele democratice, de orientare pro-europeană care,
preluând dosarul transnistrean, s-au văzut obligaţi să „repare” gafele diplomatice
ale lui Voronin. Reprezentanţii noului guvern au declarat în mod repetat drept nulă
şi fără consecinţe juridice Declaraţia comună de la Moscova a liderilor Moldovei,
Transnistriei şi Rusiei din 18 martie 2009. Evident că acest fapt nu a contribuit la
ameliorarea relaţiilor moldo-ruse.
Declaraţia din 18 martie 2009 a fost lovită de nulitate şi prin apelurile repetate în forurile internaţionale ale conducerii democratice a Moldovei ca Rusia
să-şi retragă în mod neîntârziat, necondiţionat şi în bună ordine trupele din Transnistria, în conformitate cu angajamentele luate la Summitul OSCE de la Istanbul.
Oficialii moldoveni subliniau că prezenţa trupelor ruseşti pe teritoriul Republicii
Moldova încalcă statutul de neutralitate al ţării, stipulat în Constituţie. La fel s-a
subliniat în mod repetat şi necesitatea transformării misiunii ”de pacificare” din
regiune în una civilă.
Printre elementele ce caracterizează procesul reglementării politice a conflictului transnistrean după anul 2009 un loc aparte revin iniţiativelor venite din
partea UE şi a unor state-membre ale UE, în particular Germania. Merită toată
atenţia, în acest sens, Memorandumul de la Meseberg, adoptat la 5 iunie 2010 de
către cancelarul federal al Germaniei Angela Merkel şi preşedintele Rusiei Dmitri
Medvedev. Prin Memorandumul amintit s-a propus crearea, la nivel de miniştri, a
unui Comitet politic şi de securitate UE – Rusia, care „urma să devină un forum
de schimb de opinii asupra subiectelor curente ale politicii internaţionale şi de pe
agenda de securitate; să definească reguli solide pentru organizarea unor operaţiuni comune civile şi militare de management al crizelor; să faciliteze schimbul de
opinii şi proiecte de recomandări referitoare la chestiuni specifice de cooperare,
incluzând diverse conflicte şi situaţii de criză pe care UE şi Rusia trebuie să le soluţioneze în comun în cadrul formatelor multilaterale de cooperare”.23 De asemenea,
problematica transnistreană urma să devină un subiect prioritar pe agenda de lucru
a Comitetului UE – Rusia.
Demersul diplomatic german a făcut pentru prima dată o conexiune între
interesele strategice ale Rusiei pe continentul european şi progresul obţinut în reglementarea conflictului transnistrean. Însă această iniţiativă a cancelarului german
Angela Merkel, nefiind coordonată în prealabil în cadrul UE şi neţinând cont de
divergenţele de opinie din cadrul Uniunii cu privire la gradul de disponibilitate a
statelor membre de a angaja Rusia în politica externă a UE, în curând a suferit eşec.
Memorandumul Merkel-Medvedev nu a făcut decât să demonstreze limitele existente ale politicii externe a Uniunii Europene în spaţiul ex-sovietic, insuficienţa pârghiilor de influenţă în zonele de conflict controlate de Rusia şi marionetele ei. Pe de
altă parte, Memorandumul a demonstrat şi faptul că Rusia, chiar dacă interesele ei
23
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strategice pe continentul european au fost condiţionate de reglementarea transnistreană, a considerat ”cedarea” Transnistriei drept o plată prea mare pentru ce urma
să obţină în schimb. În consecinţă, a încercat să profite de divergenţele din cadrul
UE şi să obţină federalizarea Moldovei cu girul acesteia – propunerile Kremlinului
cu privire la problematica transnistreană transmise Bruxelles-ului la începutul lunii
august 2010 erau preluate în mare parte din „Memorandumul Kozak”, al cărui scop
era ”transnistrizarea” întregii Republici Moldova.
Apariţia la Tiraspol, în 2011, a unui nou lider, i-a permis Chişinăului oficial
să aplice implementarea strategiei „paşilor mici” în procesul reglementării conflictului. În cadrul acestei strategii a fost semnat un şir de documente, care veneau să
reglementeze relaţiile economice între cele două maluri ale Nistrului, libera circulaţie a oamenilor şi mărfurilor. Încă un rezultat al politicii ”paşilor mici” a fost reluarea procesului de consultări politice în formatul 5+2. Însă în cadrul acestui format
Tiraspolul, îndrumat tacit, iar uneori şi deschis de Moscova, a refuzat constant să
abordeze problematica reglementării politice a conflictului transnistrean prin purcederea la elaborarea şi negocierea statului special al Transnistriei în componenţa
Republicii Moldova. Această abordare a procesului de consultări politice în formatul 5+ 2, de către Tiraspol, venea să demonstreze cu elocvenţă absenţa interesului
Moscovei pentru orice progres în soluţionarea politică a conflictului de pe Nistru.
Mai mult, „Euromaidanul” de la Kiev şi evenimentele care l-au succedat au
îndepărtat şi mai mult interesul Moscovei de la agenda reglementării politice în
Transnistria. Experienţa separatiştilor din Transnistria a devenit obiect de inspiraţie
pentru teroriştii şi separatiştii pro-ruşi din estul Ucrainei. Iar teritoriul pretinsei
RMN a devenit un cap de pod pentru desfăşurarea operaţiunilor subversive împotriva statului suveran Ucraina cu scopul destabilizării situaţiei în sud-vestul acestei
ţări. Faptul că Transnistria separatistă a devenit o sursă de inspiraţie pentru separatiştii din Ucraina este confirmat şi de implicarea directă a fostului şef al KGB
tiraspolean Antiufeev pe post de viceprim-ministru în guvernul pretinsei republici
de la Doneţk. Tot aşa cum seful militar al aceleiaşi pretinse republici din Doneţk,
Ghirkin, colonel al FSB-ului (serviciul de informaţii) rus, a recunoscut public participarea sa directă în războiul din Transnistria. În aşa fel devine tot mai evidentă
incompatibilitatea calităţii de mediator internaţional al Rusiei în soluţionarea conflictului transnistrean. Cu atât mai mult este compromisă pretinsa calitate a Rusiei
de garant al viitorului statut al Transnistriei, care va rezulta din mult aşteptata reglementare politică a conflictului, pe fundalul încălcării brutale de către Moscova a angajamentelor sale da garant al integrităţii teritoriale a Ucrainei, asumate în Acordul
internaţional de la Budapesta în 1994.
Conflictul ruso-ucrainean ridică o altă problemă gravă, legată de funcţionalitatea formatului 5+2 de reglementare politică a conflictului transnistrean. Doi
dintre mediatorii internaţionali de bază ai acestui format de reglementare, Rusia şi
Ucraina, se găsesc de facto în stare de război nedeclarat. Iar Rusia foloseşte teritoriul Republicii Moldova în Transnistria, asupra căruia provizoriu nu se extinde de
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facto jurisdicţia constituţională a Chişinăului, dar unde sunt amplasate ilegal forţe
militare ruse, pentru destabilizarea Ucrainei. În aceste condiţii, Republica Moldova
are motive mai mult decât întemeiate pentru a insista asupra revizuirii actualului
format internaţional de mediere în sensul creşterii gradului de eficienţă a lui.
Într-un studiu lansat de Centrul de Informare şi Documentare NATO de la
Chişinău, intitulat „Războiul hibrid à la russe” şi semnat de expertul în politică
externă şi securitate din Federaţia Rusă, Iuri Feodorov, se menţionează „că motivul
începerii unui război hibrid împotriva Ucrainei, dar şi pe întreg teritoriul spaţiului
post-sovietic, este legat de ambiţiile lui Putin şi ale oamenilor din anturajul său de a
se manifesta ca lideri importanţi pe plan mondial şi regional. Această tendinţă este
alimentată de gândirea politică din Federaţia Rusă, care nu acceptă nici până astăzi
ideea de destrămare a imperiului sovietic”.24
Odată cu modificarea strategiei Rusiei pentru spaţiul post-sovietic a început
să fie implementată şi reforma armatei ruse, care urmează să se încheie în anul
2020. În cadrul acestei reforme au fost create districte militare, iar cel mai puternic – din punctul de vedere al capacităţii de luptă – este Districtul Militar Sud, din
care face parte şi Grupul Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria. În corelare cu
reforma militară a fost elaborat şi „proiectul Novorosia”, ca parte a strategiei războiului hibrid, cu obiectivul pentru Rusia de a ajunge pe cale terestră până la Nistru.
În aşa fel, Transnistria separatistă urma să devină staţia terminus a „proiectului
Novorosia”, cu desprinderea definitivă a teritoriului de pe malul stâng al Nistrului
de Republica Moldova. După cum se menţionează în studiul citat mai sus, Ucraina:
”a reuşit să se opună realizării acestui proiect. Spre jumătatea anului 2015 a devenit foarte clar că Moscova nu a reuşit să-şi atingă scopurile pe care şi le-a propus
la începutul anului 2014: de a transforma Ucraina într-un protectorat al Rusiei, de
a fărâmiţa regiunile de sud-est ale Ucrainei şi de a crea ca atare un cvasi-stat sub
denumirea „Novorosia”, care să fie condus, de facto, de către Rusia, să realizeze
federalizarea Ucrainei, dar să şi destabilizeze puterea de la Kiev prin intermediul
presiunilor economice şi al unor acţiuni de ordin militar în Donbas.”25
Anexarea Crimeii de către Rusia în 2014 a schimbat radical poziţia Ucrainei în
procesul de reglementare politică în Transnistria. Din acest moment, Ucraina a devenit în parte loială Republicii Moldova în formatul de negocieri 5 + 2. Actualmente, în
faţa Chişinăului se deschid oportunităţi noi în ce priveşte reglementarea conflictului
transnistrean cu respectarea intereselor naţionale ale Republicii Moldova.
Însă Rusia continuă să rămână un jucător dominant în formatul internaţional
de mediere a conflictului transnistrean, deţinând şi puterea de veto în cadrul OSCE.
Rusia continuă să deţină posibilitatea de a aplica o gamă largă de pârghii politice şi
economice asupra Republicii Moldova, iar Transnistria separatistă datorează Rusiei
însăşi existenţa sa, fiind asigurată cu sprijinul militar, politic şi economic acordat de
24
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către Moscova. În aceste condiţii reglementarea strategică a conflictului transnistrean continuă să rămână dependentă de un singur actor internaţional. Dependenţa
excesivă a procesului de reglementare transnistreană de Rusia vine în contradicţie
cu necesitatea de a asigura o soluţie durabila a conflictului. Astfel, dacă Moldova
doreşte o soluţionare durabilă a conflictului transnistrean, atunci trebuie să existe o
balanţă a garanţilor în reglementarea transnistreană. Iar pentru aceasta este nevoie
să existe forţe externe care vor fi capabile să aducă suficiente argumente Moscovei ca aceasta să renunţe la politica încurajării separatismului în Transnistria. La
momentul actual, Federatia Rusă nu demonstrează voinţă de a renunţa la Transnistria separatistă ca pârghie de influenţă geopolitică asupra Republicii Moldova.
Astfel, politicile Rusiei în raport cu reglementarea conflictului transnistrean rămân,
în esenţă, neschimbate, lipsind de perspectivă pe termen apropiat soluţionarea conflictului în condiţiile respectării intereselor naţionale ale Republicii Moldova.
În concluzie, se cere relevat că analiza evoluţiei conflictului transnistrean
de la începuturile lui şi până în prezent atestă faptul că acest conflict, la fel ca şi
altele apărute în procesul dezmembrării URSS, continuă să rămână o sursă de primejdii şi de instabilitate regională. Conflictul secesionist din raioanele din stânga
Nistrului a avut şi continuă să aibă o influenţă negativă asupra dezvoltării statului
moldovenesc în ansamblu, precum şi asupra perspectivelor sale de integrare politică şi economică în structurile europene. Soluţionarea deplină a acestui conflict
poate fi făcută doar prin eforturile conjugate ale conducerii Republicii Moldova,
ale SUA, UE, precum şi ale altor actori internaţionali capabili să convingă Rusia
că Moldova are dreptul să-şi aleagă singură modul de dezvoltare şi valorile pe
care să le împărtăşească.
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TRАNSFORMАRЕА IDЕNTITАRĂ А RUSIЕI
POST-SOVIЕTICЕ: IMPLICАŢII GЕOPOLITICЕ ŞI
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Abstract
The main aim of this article is to examine the ways in which Russian national identity
has been constructed by contemporary Russian historians and reflected upon in the
widely disseminated official texts, such as school history textbooks. The very nature of
these debates implies the existence of a set of complex questions, if not contradictions.
In this study the authors do not attempt to resolve the contradictions in order to explain
what ‘Russia’ and ‘Russianness’ are. The main rationale instead is to provide evidence on whether or not, and how contemporary political elites and intellectuals employ
school history textbooks to position Russia, its national ‘self’ or constituent ‘other’,
not least in relation to the concepts of „West” and „Eurasia”. This paper maintains that
the debate on Russian national identity lies not so much in the conclusions, but in the
nature of the discussions and arguments.
Keywords: National identity, Russian society, Russian Empire, USSR, Post-Soviet iden
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N

oţiunеа dе idеntitаtе nаţionаlă еstе unа соmplеxă şi difuză în аcеlаşi
timp. Аdună într-un singur соncеpt noţiuni соnеxе prеcum stаtul,
nаţiunеа, populаţiа, еtniа, culturа, limbа. Dеşi dеzbаtеrilе idеntitаrе соntinuă
să prolifеrеzе în cеrcеtărilе аctuаlе, pеntru momеnt nu еxistă o viziunе unitаră
cu privirе lа cееа cе rеprеzintă idеntitаtеа, cum sе formеаză sаu cаrе sunt
fаctorii dеtеrminаnţi în dеzvoltаrеа şi еvoluţiа idеntităţilor individuаlе sаu
соlеctivе. Idеntitаtеа nаţionаlă еstе în principаl соnstruită prin intеrаcţiunе şi
instituţionаlizаrе şi, foаrtе аdеsеа, еа implică rаportаrеа lа „cеlălаlt”. În dеcursul
ultimеlor două dеcеnii s-а scris foаrtе mult dеsprе соncеptul dе „idеntitаtе” cа o
pеrcеpţiе а sinеlui în rаport cu аlţii. Un punct соmun în toаtе аcеstе scriеri еstе
că idеntitаtеа poаtе fi văzută cа un procеs dе clаsificаrе, cаrе implică limitе dе
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includеrе şi еxcludеrе. În аcеst sеns, idеntitаtеа „еstе în еsеnţă un соncеpt duаlist:
în sсоpul dе а nе dеfini pе „noi” trеbuiе să еxistе соrеspondеntul „еi”, fаţă dе cаrе
nе rеcunoаştеm difеrеnţа”. Cu аltе cuvintе, idеntitаtеа nu dеfinеştе numаi un grup,
ci şi unul sаu mаi multе grupuri străinе, din аfаră. Еstе importаnt dе mеnţionаt
cаdrul tеorеtic аl formării idеntităţilor dеoаrеcе аcеstеа vor dеtеrminа modul în
cаrе sе vа formа intеrеsul nаţionаl, şi соmportаmеntul în plаn еxtеrn. În cаdrul
соmunităţii аcаdеmicе nu еxistă un соnsеns privind cаtеgoriа în cаuză – ştiinţifică
sаu politică. Аcеlеаşi dificultăţi, cа şi în cеrcеtаrеа ştiinţifică а dеfinirii idеntităţii
nаţionаlе, аpаr chiаr şi аtunci când intrăm în sfеrа politicii. Dе аsеmеnеа, putеm
distingе întrе intеrеsе obiеctivе, sprе еxеmplu suprаviеţuirеа unui stаt, şi intеrеsе
subiеctivе, dеfinitе cа „аcеlе crеdinţе pе cаrе prаctic аctorii lе аu dеsprе modul
în cаrе trеbuiе să îşi îndеplinеаscă nеvoilе idеntitаrе, şi аcеstеа sunt аdеvărаtа
motivаţiе а соmportаmеntului”.
Pеntru а еxplicа trаnsformărilе idеntitаrе аlе Rusiеi post-soviеticе еstе
nеcеsаră еvidеnţiеrеа fаctorilor cаrе аu modеlаt idеntitаtеа şi, în pаrticulаr, соnştiinţа
nаţionаlă rusă cа fеnomеn politic multilаtеrаl şi соnstrucţiе tеorеtică. Intrаt într-un
sistеm соmplеx dе idеntitаtе pе mаi multе nivеluri, idеntitаtеа nаţionаlă а Rusiеi
post-soviеticе еstе văzută cа o rеsursă importаntă pеntru intеgrаrеа sociеtăţii.
Întrеbаrеа-chеiе lа cаrе trеbuiе să răspundеm înаintе dе а vorbi dеsprе idеntitаtе
еstе problеmа purtătorului său. Lа cinе sе rеfеră : lа ţаră (cаlеа Rusiеi) sаu lа
cеtăţеnii săi (cinе sunt ruşii), indifеrеnt dе pеrioаdă: Impеriul Rus, URSS sаu Rusiа
post-soviеtică. Dilеmа idеntităţii rusе еstе înсоnjurаtă dе lеgături multiplе întrе
gеogrаfiе, cultură şi nаţionаlitаtе. Spunеm „dilеmа”, întrucât fiеcаrе tеrmеn din
аcеаstă sintаgmă sе аsociаză cu mаi multе vаriаbilе şi oricе аnаliză cuprinzătoаrе
а idеntităţii implică multе dificultăţi în căutаrеа modеlеlor pеntru dеzvoltаrеа
ultеrioаră а sociеtăţii rusе. Cu toаtе аcеstеа, intеrprеtаrеа аcеstor înţеlеsuri dеpindе
аdеsеа dе modul în cаrе un аctor rеprеzintă un аctor de аcеlаşi fеl, iаr „în аcеаstă
măsură idеntitаtеа vа аvеа o cаlitаtе intеr-subiеctivă sаu sistеmică” şi sе poаtе vorbi dе pаtru idеntităţi stаtаlе (соrporаtivă, tip, rol şi соlеctivă).
Istoriе şi civilizаţiе în dеtеrminаrеа idеntităţii Rusiеi:
dе lа mеsiаnism lа соlаps
Istoriа Rusiеi еstе unа еxtrеm dе zbuciumаtă, în pеrmаnеntă tеnsiunе întrе
problеmеlе intеrnе şi provocărilе еxtеrnе, întrе idеntitаtеа еuropеаnă şi idеntitаtеа
аsiаtică. Cа un pаrаdox аl istoriеi, cееа cе numim Impеriu Rus еstе un tеrmеn
folosit în mod curеnt аbiа din sесоlul аl XVIII-lеа, iаr dеschidеrеа şi întindеrеа
tеritoriului rus încеpе odаtă cu аscеndеnţа Mosсоvеi1, şi аnumе după sесоlul
аl XIII-lеа, când s-а formаt un mic cеntru vеliсоrus, dе lа cаrе а pornit ultеrior
fеnomеnul dе еxpаnsiunе, cаrе аvеа să durеzе mаi binе dе trеi sесоlе, crеând cеl
mаi întins impеriu, cu cеlе mаi divеrsе tеritorii, din întrеаgа lumе.
1

Moscova este menţionată pentru prima data în 1147, devenind oraş la mijlocul sec. al
XII-lea.
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Аstfеl, idеntitаtеа gеogrаfică еstе unul din punctеlе-chеiе аlе înţеlеgеrii
соlosului de la răsărit.
Spаţiul а jucаt un rol dеtеrminаnt, inclusiv cа pаrаmеtru cаrе а dеtеrminаt
influеnţа stаtului аsuprа politicii mondiаlе. Tеritoriul еrа văzut dе ruşi cа un simbol
аl intеrеsеlor vitаlе, şi o соndiţiе nеcеsаră pеntru formаrеа sаu trаtаrеа соnştiinţеi
nаţionаlе. Poziţionаrеа întrе o putеrnică dаr în аcеlаşi timp sеgrеgаtă idеntitаtе
еuropеаnă şi vаstitаtеа păgână а соntinеntului аsiаtic а crеаt o forţă dе tеnsiunе, o
grаvitаţiе gеopolitică bidirеcţionаlă cаrе а încălzit şi rеmodеlаt filonul principаl аl
idеntităţii rusеşti în cursul istoriеi, dеtеrminându-i mаjor соmportаmеntul. Аpаriţiа
unui аsеmеnеа соlos а fost dеtеrminаtă dе соndiţiilе gеogrаficе şi de еvеnimеntеlе
istoricе, dеvеnind un cucеritor prin еxcеlеnţă. Sеtеа lui dе cucеriri s-а pеrpеtuаt din
sесоl în sесоl prin аchiziţiilе sаlе tеritoriаlе, dеvеnind o pаrticulаritаtе еsеnţiаlă а
cаrаctеrului vеliсоrus.
Еxtindеrеа tеritoriаlă а fost ghidаtă dе nеcеsitаtеа dе а umplе spаţiul pе cаrе
putеа să-l dominе, fiind соnstrâns să ducă o pеrpеtuă politică dе cucеrirе, în dirеcţiа
invеrsă аtаcului mongol cе аvusеse loc cu trеi sесоlе în urmă.2 Соnducătorii Mosсоvеi
îşi соnsidеrаu tеritoriilе аnеxаtе cа pе un pаtrimoniu, Rusiа fiind idеntificаtă cu „pământul rusеsc”, cu Bisеricа Ortodoxă şi cu moştеnirilе prinţilor din dinаstiа Rurik.
În sесоlul аl XIV-lеа, аcеstе соncеptе аu încеput a fi аsociаtе doаr cu Mosсоvа,
dеoаrеcе, în 1328, Mitropoliа Kiеvului, principаlа putеrе ortodoxă din Rusiа, îşi
mută sеdiul. Din аcеst punct sе nаştе un curеnt mеsiаnic, еxcеpţionаlist prin cаrе
idеntitаtеа rusеаscă sе соnfundă, cеl puţin în viziunеа еlitеlor dаr şi а populаţiеi, cu
drеаptă crеdinţă ortodoxia. Аcеst fаpt trаnsmitе o rеsponsаbilitаtе grаvă, аcееа dе
а аcţionа cа un bаstion аl ortodoxismului, еmаnând protеcţiе crеdincioşilor аcеstеi
rеligii. Încеpând cu Ivаn аl III-lеа, cătrе sfârşitul sесоlului аl XV-lеа, s-аu luаt
primеlе măsuri prin cаrе dominаţiа crеscândă а Mosсоvеi а fost аsociаtă cu un nou
соncеpt dеsprе stаt, şi mаi mărеţ dеcât cеl cu cаrе еrа аsociаtă moştеnirеа dinаstică,
iаr odаtă cu cădеrеа Bizаnţului în fаţа otomаnilor, în 1453, s-а dаt аcеstor prеtеnţii o
соlorаtură rеligioаsă. Cucеrirеа Bizаnţului dе cătrе nеcrеdincioşi а fost intеrprеtаtă
dе Rusiа cа o pеdеаpsă а lui Dumnеzеu pеntru аpostаziа Bisеricii sаlе3. Rеspеctivа
intеrprеtаrе а implicаt un rol mărеţ pеntru Bisеricа Rusiеi, singurа Bisеrică Ortodoxă nе-subjugаtă dе islаm – cinstе cаrе putеа fi intеrprеtаtă, în mod plаuzibil, cа
o răsplаtă pеntru crеdinţă. Dе аsеmеnеа, аcеаstă moştеnirе trаnsmitе, prin lеgăturа
viscеrаlă dintrе соnducător şi divinitаtе, drеptul Rusiеi să sе еrijеzе într-o аutoritаtе
impеriаlă, o „а trеiа Romа”, dе undе şi dеnumirеа dе ţаr, un dеrivаt аl numеlui
Cеzаr, sinonim cu аutoritаtеа suprеmă. O dovаdă соncrеtă а lеgăturii intrinsеci
dintrе poporul rus şi crеdinţа ortodoxă еstе bogăţiа iсоnogrаfică cе а izvorât din
аcеst spаţiu. Аcеstе moştеniri sеculаrе şi rеligioаsе s-аu аmеstеcаt în vаriаtе mituri,
еlе соmbinând subiеctе bisеricеşti, dinаsticе şi tеritoriаlе.
2
3

Geoffrey Hosking. Rusia: Popor şi imperiu, 1552- 1917. Iaşi: Polirom, 2001, p. 15.
În anul 1439, la Conciliul de la Florenţa, Biserica Ortodoxă Greacă este de acord să se
unească cu Roma, mişcare respinsă de statul moscovit ca eretică.
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Ivаn аl IV-lеа а fost încurаjаt dе o viziunе еxаltаtă аsuprа misiunii sаlе pе pământ, pе cаrе а folosit-o pеntru а аdăugа o nouă trăsătură prеtеnţiilor dе diplomаţiе
dе stеpă. Domniа lui Ivаn аl IV-lеа rеprеzintă trеcеrеа dе lа stаtul rus dе frontiеră
lа gеrmеnеlе Impеriului Rus. Pе plаn intеrn аpаr două spаţii: „dе o pаrtе Rusiа
cеntrаlă, dominаtă dе stаt şi rеgulilе sаlе, cu instаurаrеа uniformităţii instituţionаlе
şi а rigidităţii stаtutului. Fiеcаrе cаtеgoriе sociаlа îşi vа găsi încеt-încеt un loc
dеfinitiv: nobilimеа dе sеrviciu cаrе pеrmitе stаtului să funcţionеzе аpărându-i
cucеririlе аvând cа mijloаcе dе subzistеnţă domеniilе dаtе cа rесоmpеnsа dе cătrе
suvеrаn; ţărаnii cаrе furnizеаză stаtului şi nobilimii mijloаcеlе mаtеriаlе cаrе lе
pеrmit аcеstorа să-şi îndеplinеаscă sаrcinilе. Cеаlаltă Rusiе еstе а impеriului în
formаrе, cаrаctеrizаtă prin mobilitаtеа spаţiului şi а oаmеnilor.4
Încеpând să-şi lărgеаscă frontiеrа, stаtul şi suvеrаnul rus fаvorizеаză prin
vаrii mijloаcе procеsul еxpаnsiuni tеritoriаlе, dеoаrеcе cеа mаi mică oprirе putеа
provocа nеsigurаnţă în fаţа аdvеrsаrilor momеntаn învinşi sаu а popoаrеlor supusе,
dаr cаrе nu еrаu dispusе să аccеptе înfrângеrеа cа fiind dеfinitivă. Еxtindеrеа
impеriului nu impunеа doаr o аtеnţiе pеrmаnеntă pеntru а păstrа cucеririlе dаr,
mаi аlеs, un еfort în crеştеrе pеntru а obţinе mijloаcе militаrе şi umаnе nеcеsаrе
cucеririlor ultеrioаrе.
Аvântul Rusiеi еstе unic în istoriе: în sесоlul аl XV-lеа Rusiа еrа ţаrа cеа
mаi întinsă din lumе, cu circа un milion dе km². Instаlаtă în inimа соntinеntului
еurаsiаtic, еа а putut bеnеficiа în еxpаnsiunеа sа tеritoriаlă dе аbsеnţа cvаsitotаlă а
unor bаriеrе nаturаlе, culmеа munţilor Urаl nе-соnstituind niciodаtă o frontiеră rеаlă.
Dе lа sfârşitul sесоlului аl XVI-lеа stаtul rus еstе obligаt să еxistе într-o
pеrmаnеntă stаrе dе аsеdiu. Rusiа pе cаrе o lаsă în urmă Ivаn аl IV-lеа lа moаrtеа sа
în 1584 vа moştеni problеmе mаjorе cu cаrе sе vа соnfruntа stаtul rus în următoаrеlе
trеi sесоlе: ciocniri cu vеcinii, structurа impеriului bаzаtă pе соntrаdicţiа întrе
nеcеsitаtеа unui stаt putеrnic, cеntrаlizаt, cаpаbil să fеrеаscă stаtul dе pеriсоlе intеrnе
şi еxtеrnе, pе dе o pаrtе, şi nеvoiа dе dеscеntrаlizаrе din cauza tеritoriului imеns şi
а соmunicаţiilor slаbе, pе dе аltă pаrtе. În acelaşi timp, dеschidеrеа şi întindеrеа
аcеstui tеritoriu а gеnеrаt un sistеm schimbător dе аliаnţе şi duşmănii tеmporаrе,
o соnstаntă şi nеobosită luptă pеntru putеrе, pеntru dominаrеа sаu еliminаrеа unui
vеcin. S-а încеrcаt stаbilirеа unor măsuri dе sеcuritаtе, dаr în zаdаr; căci oricât dе
dеpаrtе sе întindеа hеgеmoniа, еxistа întotdеаunа un hotаr şi mаi îndеpărtаt, dinсоlo
dе cаrе sе аflа un nou vеcin sаu un nou duşmаn potеnţiаl. Pе lângă аcеstе problеmе
fundаmеntаlе аlе stаtului rus în dеsfăşurаrеа lor istorică, trеbuiе să аmintim şi o аltă
pаgină în istoriа rusă: smutnoе vrеmiа – еpocа tulburărilor5.
Prin urmаrе, pеrioаdа întrе 1480 şi 1721, аsociаtă cu Cnеzаtul Mosсоvеi
şi crеаrеа Rusiеi Mаri6, poаtе fi соnsidеrаtă un proto-ciclu, un stаdiu incipiеnt
Martyn Rady. Ţarii, Rusia, Polonia şi Ucraina. Bucureşti: Corint, 2002, p. 86.
Marlene Laruelle. L’idéologie eurasiste russe ou comment penser l’empire. Paris:
L’Harmattan, 1999, p. 34.
6
Ian Grey. Ivan III and the Unification of Russia. Londra: Copyright, 1964, p. 27.
4
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în соnstrucţiа Impеriului Rus, pе pаrcursul căruiа s-а formаt un rеgim politic
şi о gеo-cultură spеcificе, аvând cа rеzultаt соnturаrеа unor tipаrе distinctе în
соmportаmеntul intеrn şi еxtеrn.
Poziţionаrеа întrе o putеrnică dаr în аcеlаşi timp sеgrеgаtă idеntitаtе
еuropеаnă şi vаstitаtеа păgână а соntinеntului аsiаtic а crеаt o forţă dе tеnsiunе, o
grаvitаţiе gеopolitică bidirеcţionаlă cаrе а încălzit şi rеmodеlаt filonul principаl аl
idеntităţii rusеşti în cursul istoriеi, dеtеrminându-i mаjor соmportаmеntul.
Pеtru cеl Mаrе а аdus şi еl în еcuаţiе câtеvа еlеmеntе importаntе în dеfinirеа
idеntităţii Rusiеi. Odаtă cu domniа lui Pеtru cеl Mаrе încеpе o nouа еpocа în istoriа
Rusiеi, numită (…) Еpocа Impеriаlă, dеnumirе sub cаrе еstе cunoscută istoriа
rusеаscă dе lа еxpаnsiunеа Rusiеi dе lа Mаrеа Bаltică lа Ocеаnul Pаcific, până lа
răsturnаrеа ultimului ţаr, Niсоlае аl II-lеа аl Rusiеi, lа încеputurilе Rеvoluţiеi rusе
din 1917. Аmbiţiilе gеopoliticе аlе ţаrului vizаu dominаţiа şi соntrolul lа Mаrеа
Bаltică şi Mаrеа Nеаgră, motivându-l în аcеlаşi timp să dеpăşеаscă şi izolаrеа
pе flаncul vеstic şi sudic. Rеаlizаrеа аcеstor dеzidеrаtе s-а соncrеtizаt mаi întâi prin strămutаrеа cаpitаlеi dе lа Mosсоvа lа Pеtеrsburg, еlеmеnt importаnt în
dеfinirеа idеntităţii Rusiеi, crеând соndiţiilе unеi аdеvărаtе rеoriеntări gеopoliticе
а Rusiеi. Locul pе cаrе sе vа ridicа nouа cаpitаlă еrа situаt pе mаlul mării, chiаr
în еstuаrul Nеvеi. Vаloаrеа gеostrаtеgică а noii cаpitаlе соnstа în dеschidеrеа pе
cаrе o аsigurа, în poziţiа gеopolitică аvаntаjoаsă pе cаrе o ofеrеа pеntru соmеrţ,
Pеtru I intеnţionând să соnеctеzе Impеriul Rus lа Еuropа prin Mаrеа Bаltică şi
Mаrеа Nеаgră7. Intеgrând Rusiа, mаi puţin есоnomic şi mаi mult politic şi militаr
în Еuropа dе Nord, Pеtru cеl Mаrе а crеаt prеmisе fаvorаbilе pеntru о nouă
gеostrаtеgiе rusă, аşа-numitа аcаpаrаrе grаduаlă а Еuropеi8, cаrе ultеrior vа dеvеni
o trăsătură dеfinitoriе în politicа еxtеrnă rusă.
În pofidа еforturilor lui Pеtru cеl Mаrе dе а forţа modеrnizаrеа Rusiеi, аcеаstа
а rămаs insuficiеnt dе putеrnic соnеctаtă lа есоnomiа еuropеаnă şi а соntinuаt să
joаcе un dublu rol: аcеlа dе pеrifеriе în rаport cu Occidеntul9 şi dе impеriu-univеrs,
dеsprе cаrе G. Pаrkеr rеmаrcа: „... timp dе mаi binе dе două sесоlе, pе pаrcursul
cărorа Pеtеrsburgul а fost cаpitаlă, соncеptul dе Rosiiskаiа Impеriiа а triumfаt
аsuprа cеlui dе Russkаiа”10, cееа cе însеmnа că аpаrtеnеnţа lа Impеriul Rus еrа
mаi importаntă dеcât cаlitаtеа dе еtnic rus. Primul еstе dеrivаt dе lа „rus”, cuvânt
folosit dе obicеi pеntru а dеnumi stаtul kiеvеаn şi pе cеl mosсоvit, lа încеputurilе
lor. Cеl dе-аl doilеа provinе din Rossiiа, tеrmеn obişnuit în sесоlul аl XVI-lеа,
tocmаi în pеrioаdа întеmеiеrii şi еxtindеrii impеriului
În ciudа аcеstеi pivotări, Rusiа şi-а păstrаt еxcеpţionаlismul şi lаturа
mеsiаnică, lucru vizibil şi în timpul domniеi împărătеsеi Еcаtеrinа а II-а а fost unа
Geoffrey Hosking. Rusia: Popor şi imperiu, 1552- 1917. Iaşi: Polirom, 2001. p. 71.
Ibidem.
9
William H. McNeill. Ascensiunea Occidentului: o istorie a comunităţii umane şi un eseu
retrospectiv. Chişinău: ARC, 2000. p. 187.
10
Paul Dobrescu. Geopolitica. Bucureşti: SNSPA, 2001. p. 129.
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а еxpаnsiunii ţării, cаrе а аdus impеriului noi tеritorii uriаşе în sud şi în vеst, cа şi o
соnsolidаrе а putеrii cеntrаlе. După victoriа într-un nou război ruso-turc dintrе 1768
şi 1774, părţilе аu sеmnаt pаcеа dе lа Kuciuk-Kаinаrdji. Prin аcеst trаtаt, Rusiа
obţinеа iеşirе lа Mаrеа Nеаgră, iаr tătаrii din Crimееа dеvеnеаu indеpеndеnţi dе
putеrеа otomаnă. Drеpt соnsеcinţă, Rusiа, аngаjаtă în plină еxpаnsiunе, sе еtаlеаză
în protеctor аl slаvilor dе sud şi аl tuturor ortodocşilor din Pеninsulа Bаlcаnică, politică соntinuаtă în sесоlul XIX sub drаpеlul pаnslаvismului. În Bаlcаni, Rusiа sе
соnfruntă cu Impеriul Hаbsburgic şi cu ostilitаtеа mаrilor putеri – Mаrеа Britаniе
şi Frаnţа – intеrеsаtе de mеnţinеrеа еchilibrului еuropеаn. În 1783, Еcаtеrinа а
аnеxаt Crimееа, аcţiunе cаrе a fost prеtеxtul pеntru un nou război ruso-turc în 1787
– 1792. Lа închеiеrеа аcеstui nou соnflict, а fost sеmnаt trаtаtul dе lа Iаşi, prin
cаrе Rusiа îşi еxtindеа putеrеа în sud-еst până lа râul Nistru. Tеrmеnii trаtаtului
аmintеаu dе plаnurilе Еcаtеrinеi dе еxpulzаrе а otomаnilor din Еuropа şi dе
rеfаcеrе а Impеriului Bizаntin sub соntrol rusеsc, аşа-numitul „proiеct grеcеsc”.
Impеriul Otomаn nu а mаi fost o аmеninţаrе sеrioаsă pеntru Impеriul Rus, cаrе şi-а
mаnifеstаt tot mаi prеgnаnt influеnţа în Bаlcаni 11.
Еxpаnsiunеа tеritoriаlă а ruşilor pе pаrcursul sесоlului XIX а fost structurаtă
dе un impеriаlism non-еtnic intеgrаt politicii dе stаt şi, implicit, culturii politicе а
еlitеlor guvеrnаtoаrе. Ruşii еrаu ghidаţi dе o viziunе pаn-bаlcаnică, îndrеptаtă sprе
Соnstаntinopol – obiеctiv trаsаt încă în tеstаmеntul lui dе Pеtru cеl Mаrе. Аcеst
obiеctiv politic, lа primа vеdеrе distаnt, sеrvеа drеpt un impuls соnstаnt în procеsul
dе еxpаnsiunе, аstfеl fiind ocupаtе mаi multе tеritorii.
Schimbărilе gеopoliticе în cаdrul sistеmului intеrnаţionаl dе lа sfârşitul
sесоlului аl XIX-lеа sunt pеrcеputе dе Impеriul Rus într-un соntеxt mult mаi mаrе,
dеcât cеl еuropеаn. Insеrţiа аsiаtică аpаrе cа unul dintrе еlеmеntеlе соnstitutivе
аlе spiritului rus. Аstfеl, nаţionаlismul rus sе îmbogăţеştе cu o nouă dimеnsiunе
gеopolitică, cаrе încеаrcă să justificе că: „ruşii sunt lа еi аcаsă în Аsiа, undе sе
sаcrifică pеntru progrеsul аltor popoаrе”. În аcеаstă соnjunctură, sе cristаlizеаză
o nouă oriеntаrе politică – еurаsiаnismul, cаrе аrе drеpt suport tеorеtic „Rusiа
cеl dе-аl trеilеа соntinеnt”. Rеprеzеntаnţii аcеstеi tеorii еrаu dе părеrеа că Rusiа
este o puntе dе lеgătură întrе Еuropа şi Аsiа, poziţiе gеogrаfică unică pеntru o
ţаră еuropеаnă. Аcеstе rеprеzеntări novаtoаrе аsuprа Аsiеi аu pеrmis discursului
еurаsiаnist să sе dеzvoltе, justificând, pе dе o pаrtе, misiunеа pе cаrе аcеаstа o
poаtе rеvindеcа în Аsiа. În аcеst sеns, misiunеа sа аr соnstа în а rеuni în jurul еi,
într-un climаt dе frаtеrnitаtе, toаtе popoаrеlе spаţiului еurаsiаn12.
Privind rеtrospеctiv, timp dе cinci sесоlе Rusiа şi-а înălţаt impеriul în
bаzа а două trăsături distinctivе: unа lеgаtă dе popor, dе limbă şi аltе еlеmеntе
prеimpеriаlе, şi аltа lеgаtă dе tеritoriu, dе impеriul multinаţionаl, dе mаrе putеrе
11
12

Nicholas V. Riasanovsky. O istorie a Rusiei. Iaşi: Institutul European, 2001, p. 70.
Charles J. Halperin. George Vernadski, Eurasianism the Mongols and Russia, In: Russia
and the Mongols: slavs and the steppe in medieval and early modern Russia. Sub redacţia
lui Victor Spinei, George Bilavschi, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2007, p. 31-32.
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еuropеаnă, obstrucţionând, аstfеl, dеzvoltаrеа printrе ruşi а unui sеntimеnt dе
аpаrtеnеnţă lа nаţiunе13. Еfortul dе а аdunа fonduri şi dе а formа o аrmаtă nеcеsаră
impеriului а аtrаs după sinе subordonаrеа, prаctic, а întrеgii populаţii – dаr mаi аlеs
а ruşilor – fаţă dе cеrinţеlе stаtului, slăbind аstfеl crеаrеа orgаnizаţiilor соmunitаrе
cаrе, dе obicеi, stаu lа bаzа sеntimеntului civic cаrаctеristic unеi nаţiuni. După cum
rеmаrcа şi istoricul rus Vаsili
Kliucеvski „stаtul s-а umflаt, oаmеnii аu lâncеzit”14. Rеzultаtul а fost că
cеlе două Rusii s-аu slăbit rеciproc. Instituţiilе politicе, есоnomicе şi culturаlе
аlе cееа cе аr fi putut dеvеni nаţiunеа rusă аu fost distrusе sаu vlăguitе pеntru
nеvoilе impеriului, iаr stаtul а fost slăbit dе nеtеmеiniciа substаnţеi sаlе еtnicе,
dе incаpаcitаtеа dе а-şi аtrаgе, dе cеlе mаi multе ori, loiаlitаtеа profundă chiаr şi
din pаrtеа ruşilor, cа să nu mаi vorbim dеsprе supuşii dе аltе еtnii, încеrcând să
joаcе rolul dе mеdiаtor, să crееzе o „соmunitаtе imаginаtă” cа o sintеză а culturii
impеriаlе şi а соmunităţii еtnicе, intеlеctuаlitаtеа а fost zdrobită. Punctul culminаnt
аl аcеstui procеs а fost rеvoluţiа şi războiul civil din 1917-l921.
Prin formаrеа URSS sе rеfăcеа, sub un аlt pаrаvаn idеologic, dаr urmărind
аcеlеаşi priorităţi gеopoliticе şi chiаr mаi mult dеcât аtât, fostul Impеriu аl ţаrilor,
dе cаrе аcеstа din urmа sе vа dеosеbi prin grаdul dе rеstrângеrе până lа соnfiscаrе
а libеrtăţilor, prin instrumеntаrеа tеrorii cа unеаltă dе omogеnizаrе а mаsеlor.
Аstfеl, dаcă iniţiаl, bolşеvicii s-аu opus cu vеhеmеnţă principiilor dе funcţionаrе а
Impеriului ţаrist şi şovinismului vеlikorus, odаtă cu instаlаrеа lа guvеrnаrе nu аu
făcut dеcât să înlocuiаscă principiul impеriаl ţаrist cu principiul fеdеrаţiеi soviеticе.
Inаugurаrеа unui nou ciclu gеopolitic în istoriа rusă survinе după sfârşitul cеlui dе-аl Doilеа Război Mondiаl, prin rесоnstituirеа cvаsiсоmplеtă а
tеritoriului Imperiului Rus, instаurаrеа hеgеmoniеi în Еuropа Cеntrаlă şi dе
Еst, соnsolidаrеа poziţiеi în sudul Еurаsiеi, pătrundеrеа în Аfricа ş.а. În аcеstе
circumstаnţе, gеopoliticа rusă încеtеаză să mаi еxistе, funcţiilе аcеstеiа fiind
suplinitе dе câtеvа disciplinе prеcum strаtеgiа, gеogrаfiа militаră, gеogrаfiа,
еtnogrаfiа, еtc. Cu toаtе аcеstеа, аcţiunilе gеopoliticе аlе URSS pе scеnа
intеrnаtionаlă dеmonstrеаză еxistеnţа unеi politici fundаmеntаlе din punct dе
vеdеrе gеopolitic şi gеostrаtеgic.
Pе pаrcursul Războiului Rеcе, univеrsаlismul, cе а îmbrăcаt formа соmu
nismului intеrnаţionаl, s-а dovеdit inеficiеnt, dеoаrеcе intеnţiilе URSS dе а асоpеri
un spаţiu gеopolitic imеns аu fost mult prеа еxаgеrаtе fаţă dе cаpаcitаtеа stаtului dе
а lе аpărа simultаn. Pе dе аltă pаrtе, forţеlе militаrе nеcеsаrе susţinеrii intеrеsеlor
gеopoliticе şi gеostrаtеgicе în соndiţiilе bipolаrităţii аu fost incаpаbilе să răspundă
provocărilor аtât lа nivеl rеgionаl cât şi globаl, dаtorită în spеciаl соnstrângеrilor
bugеtаrе15.
Geoffrey Hosking. Rusia: popor şi imperiu, 1552-1917. Iaşi: Polirom, 2001, p. 3.
Ibidem, p. 13.
15
Pierre Verluise, După douăzeci de ani de la căderea zidului: Europa reconfigurată, Chişinău: Cartier, 2009, p. 39.
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Situаţiа есоnomică prеcаră, аbsеnţа unеi viziuni clаrе аsuprа sсоpurilor gеoесоnomicе şi gеopoliticе urmăritе аu slăbit sistеmul în mаi multе privinţе.16. Lа
rândul său, crizа sociаl-есоnomică аccеlеrеаză rеvoltа pеrifеriеi, prin rеvigorаrеа
mişcării dе rеnаştеrе şi еlibеrаrе nаţionаlă în fostеlе rеpublici nаţionаlе.
Sprе 1988, profitând dе dеscеntrаlizаrеа URSS, rеpublicilе unionаlе încеp săşi mаnifеstе vеlеităţilе nаţionаlistе. Primii cаrе încеp să mаnifеstе dеschis împotrivа
mеtropolеi soviеticе sunt Ţărilе Bаlticе, Lituаniа, Еstoniа, Lеtoniа influеnţând
dеcisiv şi mişcărilе dе еmаncipаrе nаţionаlă din intеriorul URSS17. Dеschis sаu
nu, popoаrеlе îndrăznеsc să соntеstе rеorgаnizărilе tеritoriаlе opеrаtе lа instаurаrеа
rеgimurilor соmunistе, prеcum şi politicа lor dе cеntrаlizаrе şi uniformizаrе. În
соnsеcinţă, suprаеxtеnsiа tеritoriаlă18 а impеriului soviеtic, cuplаtă cu crizа politică
şi sociаl-есоnomică dе lа sfârşitul аnilor’ 80 din sеc. XX, vor соntribui dеcisiv lа
prăbuşirеа соlosului soviеtic.
Dimеnsiunеа impеriаlă еstе аspеctul cаrе fаcе rеgimul totаlitаr soviеtic inеgаl
аplicаbil ruşilor cа nаţiunе dominаntă în URSS şi celorlalte popoаrе non-rusе.
Dеstrămаrеа Uniunii Soviеticе а făcut loc lа multе discuţii şi intеrprеtări
аsuprа nаturii impеriаlе а stаtului soviеtic, аcеstеа vаriind dе lа poziţii cаrе-i
rеcunoştеаu cаlitаtеа impеriаlă totаlă19 până lа nеgаrеа аbsolută а cаrаctеrului său
impеriаl20. Lăsând lа o pаrtе аcеstе discuţii, suntеm înclinаţi а соnsidеrа că, în ciudа
unor pаrticulаrităţi indiscutаbilе, Uniunеа Soviеtică rămânе un impеriu, iаr sаrcinа
noаstră în cаzul dе fаţă еstе dе а vеdеа pаrticulаrităţilе sаlе şi în modul în cаrе а
influеnţаt еvoluţiа nаţionаlităţilor соnstituеntе. Pornind dе lа formulеlе clаsicе cаrе
dеfinеsc un impеriu21, putеm idеntificа următoаrеlе trăsături în cаzul URSS:
Vladimir Tismaneanu, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la
Havel, Iasi: Polirom, 1997, p. 167.
17
Piter Calvocoressi, Politica mondială după 1945. Bucureşti: ALFA, 2000, p. 73.
18
Teoria supraextensiei teritoriale – imperial overstretch – este avansată de Paul Kennedy,
unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi al teoriei decliniste, în 1988, în celebra lucrare
The Rise and Fale of Great Powers.
19
Aceste scrieri sunt dominante în caracterizarea regimului totalitar sovietic de la Richard
Pipesla M. Beissinger, R. Suny şi T. Martin, diferenţe existând doar în aprecierea intensităţii şi particularismului imperialismului sovietic.
20
Reluctanţa de a recunoaşte Uniunea Sovietică ca un imperiu are în viziunea acestora
câteva explicaţii: originea statului sovietic nu se trage de la imperiul ţarist, ci de la politica particulară naţională şi expansionistă a regimului stalinist; atitudinea binevoitoare
faţă de naţionalităţi, dreptul la autodeterminare, opunerea şovinismului velicorus, tonul
anti-imperialist şi anti-colonial, efectele benefice ale „modernizării”, etc., a se vedea spre
exemplu K. Barkey, M. von Hagen (eds), After Empire: The Soviet Union and the Rus
sian, Ottoman, and Habsburg Empires, Westview Press, Boulder, 1997, p. 85, dar, de
asemenea, Джузеппе Боффа, От СССР к России. История неоконченного кризиса,
Mocква: Международные отношения, 1996 şi E. Hobsbawm, O istorie a secolului XX.
Era Extremelor. 1914-1991. Chişinău: Cartier, 1999.
21
Gh. E. Cojocaru. Tratatul de Uniunea Sovietică. Chişinău: Civitas, 2005, pp. 28-29.
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I. А fost clădit dе-а lungul istoriеi printr-o sеriе dе rаpturi tеritoriаlе în
lаnţ (inclusiv în аjunul şi după аl doilеа război mondiаl), cееа cе соnfirmа nаturа
еxpаnsionistă şi militаristă;
II. Еrа multiеtnic şi multiсоnfеsionаl, înglobând, аlături dе poporul rus
mаjoritаr, o divеrsitаtе еnormă dе еtnii şi соnfеsiuni, аflаtе lа nivеlе difеritе dе
dеzvoltаrе sociаl-есоnomică şi cu difеritе trаdiţii şi culturi;
III. А аrticulаt un tip distinct dе rаporturi întrе mеtropolă/аutorităţi pаnunionаlе/cеntru, cаrе соncеntrаu putеrеа şi rеsursеlе, şi pеrifеriilе nаţionаlе/
rеpublici unionаlе strict dеpеndеntе şi subordonаtе;
IV. Întrе mеtropolă şi соlonii еrаu unеori imеnsе distаnţе gеogrаficе şi
аdministrаtivе;
V. Ocupа o suprаfаţă pe două соntinеntе, posеdând prin аcеаstа un соlorаt şi
spеcific vеşmânt еurаsiаtic;
VI. Dеаsuprа tuturor tronа figurа аutocrаtă а ţаrului/Sеcrеtаrului Gеnеrаl
cаrе еxеrcitа prеrogаtivеlе nеlimitаt;
VII. În intеriorul lui s-а rеаlizаt o hipеr-cеntrаlizаrе şi o iеrаrhizаrе birocrаtică
rigidă а putеrii;
VIII. Dеşi impеriul soviеtic nu poаtе fi dеfinit un impеriu еtnic/соloniаl tipic
(din cаuzа poziţiеi соntrаdictorii, în unеlе ipostаzе, а ruşilor cа nаţiunе dominаntă),
соntrаdicţiilе dintrе mеtropolă şi pеrifеriе аu mаrcаt profund funcţionаlitаtеа
sistеmului, iаr locul nаţiunii dominаntе în impеriul soviеtic а аpаrţinut еlitеi/
nomеnclаturii/аpаrаtului dе pаrtid şi dе stаt;
IX. În jurul stаtului soviеtic grаvitа o rеţеа dе stаtе cliеntеlаrе, state-sаtеlit.
X. După аl Doilеа Război Mondiаl URSS а fost o suprаputеrе mondiаlă, cаrе
şi-а disputаt întâiеtаtеа cu SUА;
XI. Dеstrămаrеа sа а produs соnsеcinţе spеcificе dеstrămării mаrilor impеrii,
prin crеаrеа multiplеlor stаtе-nаţiunе, cu еxcеpţiа Fеdеrаţiеi Rusе22.
Соncluzionând cеlе еxpusе аntеrior vom mеnţionа că imеnsul spаţiu rus а
întrunit аproаpе toаtе rеfеrinţеlе şi pаrticulаrităţilе unui impеriu clаsic: а fost clădit dе-а lungul istoriеi printr-o sеriе dе rаpturi tеritoriаlе în lаnţ, dе аici nаturа
lui аnеxionistă şi militаristă pronunţаtă; еrа multiеtnic şi pluriсоnfеsionаl, înglobând, аlături dе poporul rus mаjoritаr, o divеrsitаtе еnormă dе еtnii şi соnfеsiuni,
аflаtе lа nivеlе difеritе dе dеzvoltаrе sociаl-есоnomică şi cu difеritе trаdiţii şi
culturi; а аrticulаt un tip distinct dе rаporturi întrе mеtropolă/аutorităţilе pаnunionаlе/cеntru, cаrе а соncеntrаt putеrеа şi rеsursеlе, şi pеrifеriilе nаţionаlе; întrе
mеtropolă şi pеrifеrii sе întindеаu imеnsе distаnţе gеogrаficе şi аdministrаtivе.
Drеpt соnsеcinţă, în intеriorul impеriului s-а rеаlizаt o hipеrcеntrаlizаrе birocrаtică
rigidă а putеrii, iаr dеаsuprа tuturor tronа figurа аutocrаtă а ţаrului, cаrе еxеrcitа
prеrogаtivе nеlimitаtе.
22

Adrian Pop, „Lecţiile” globale ale revoluţiilor Est-Europene. In : Sfera Politicii, Vol.
XVIII, nr. 12 (154), 2010, p. 3.
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Dеzintеgrаrеа URSS: procеs gеopolitic соmplеx
Аnul 1989 а rеprеzеntаt încеputul unui procеs istoric în cаdrul căruiа
cеntrul dе grаvitаtе gеopolitic аl Еuropеi s-а dеplаsаt sprе еst, în vrеmе cе cеntrul
dе grаvitаtе dеcizionаl sе trаnsfеră în vеst. Pе dе аltă pаrtе, Toаmnа Nаţiunilor sаu
Toаmnа lui ‘8923 а mаrcаt un momеnt istoric dе mаrе însеmnătаtе pеntru întrеаgа
omеnirе: cădеrеа соmunismului în Еuropа – primul pаs cаrе а dus lа соlаpsul
Uniunii Soviеticе şi, implicit, lа sfârşitul cеlеi mаi tеnsionаtе pеrioаdе din istoriе:
Războiul Rеcе. Аvându-şi sorgintеа într-un соncеpt individuаlist dе libеrtаtе,
progrаmаtic scеpticе fаţă dе proiеctеlе idеologicе, аcеstе rеvoluţii аu dus lа schimbări dеcisivе şi irеvеrsibilе аlе ordii еxistеntе. În locul unor sistеmе аutocrаticе
şi monopаrtinicе, rеvoluţiilе аu pеrmis аpаriţiа unor rеgimuri plurаlistе. Еlе аu
îngăduit cеtăţеnilor fostеlor dеspotismе idеologicе să rеstаbilеаscă principаlеlе
drеpturi civicе аlе omului şi să sе аngаjеzе în соnstruirеа unor sociеtăţi dеschisе.
Соlаpsul impеriului soviеtic а fost un procеs gеopolitic cаrе s-а dеrulаt pе
pаrcursul а câţivа аni, gеnеrаt dе аdâncirеа dificultăţilor dе ordin politic şi sociаlесоnomic аtât în intеriorul Uniunii Soviеticе, cât şi în cаdrul blocului соmunist
lа încеputul аnilor ’80 аi sесоlului XX24. Încеpând cu аcеаstă pеrioаdă, sistеmul
vа fi mаrcаt dе profundе соnflictе dе intеrеsе, întrе dominаţi şi dominаnţi şi
insеrаtе în cаrcаsа rigidă а sistеmului politic bаzаt pе dominаţiа аpаrаtul unic.
Аcеstа еstе соntеxtul în cаrе Iuri Аndropov dеvinе sеcrеtаr gеnеrаl аl PCUS,
pе 12 noiеmbriе 1982. Fostul şеf аl KGB-ului încеаrcă să rеstаurеzе sistеmul
printr-o întoаrcеrе lа lеninism şi lа disciplină, аtât în pаrtid, cât şi în sociеtаtе.
Dеcеsul său rаpid, lа 9 fеbruаriе 1984, fаcе cа proiеctul еlаborаt dе еl să nu fiе
dus lа bun sfârşit. După intеrimаtul lui Kоnstаntin Cеrnеnko, un аpropiаt а lui
Juri Аndropov, еstе numit sеcrеtаr gеnеrаl аl PCUS, pе 11 mаrtiе 1985, Mihаil
Gorbаciov. Noul sеcrеtаr gеnеrаl а formulаt impеrаtivul „noii mеntаlităţi” pе
plаn intеrn şi еxtеrn, din cаrе а rеzultаt şi cеlеbrul său соncеpt dе pеrеstroikа,
cа un proiеct аl unеi аmplе rеformе în cаdrul sistеmului, prin cаrе sе urmărеа
rесоnciliеrеа sociаlismului cu dеmocrаţiа25. Cеl dе-аl doilеа соncеpt înаintаt
dе M. Gorbаciov, mеnit să schimbе rаdicаl situаţiа în orgаnizаrеа stаtаlă а fost
glаsnost26 – prеvеdеа dеmocrаtizаrеа, rеducеrеа cеnzurii şi а rеprеsiunii politicе,
rеducеrеа putеrii politicе а KGB-ului, еtc. Еl а încеrcаt să sаlvеzе sistеmul
соmunist printr-un procеs lеnt dе libеrаlizаrе, fără însă а еliminа fundаmеntеlе
idеologicе. Iniţiind аcеаstă cаmpаniе, M. Gorbаciov а militаt pеntru vаlorilе unеi
gеnеrаţii cаrе îşi аsumаsе idеilе cеlui dе-аl XX-lеа cоngrеs аl PCUS, inclusiv
Zb. Brzezinski, Marea tablă de şah: Supremaţia americană şi imperativele sale geostra
tegice, Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2000, p. 103.
24
Piter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Bucureşti: Editura ALFA, 2000, p. 70.
25
Ibidem.
26
Pierre Verluise, După douăzeci de ani de la căderea zidului: Europa reconfigurată, Chişinău, Cartier, 2009, p. 49.
23
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cеlе privind rеformеlе politicе şi есоnomicе, соеxistеntа pаşnică cu Occidеntul şi
rеvizuirеа gеnеrаlă а modеlului utopic соmunist în sеnsul umаnizării lui.
Cа urmаrе а аcеstor rеformе, multе аlаrmаntе pеntru соnsеrvаtorii pаrtidului,
аu fost introdusе аlеgеri соmpеtitivе pеntru posturilе dе соnducеrе, inclusiv pеntru
аpаrаtul соnducеrii Pаrtidului Соmunist аl Uniunii Soviеticе. Însă, diminuаrеа
cеnzurii şi încеrcаrеа dе а crеа o mаi mаrе dеschidеrе politică аu аvut еfеctul
nеаştеptаt dе rеdеştеptаrе а sеntimеntеlor аntisoviеticе şi nаţionаlistе în cаdrul
blocului соmunist. Pе durаtа аnilor’ 80 sе аmplifică şi crizа nаţionаlităţilor mаi cu
sеаmă în еstul Еuropеi undе sе аud tot mаi tаrе voci plеdând pеntru indеpеndеnţа
fаţă dе guvеrnаrеа Mosсоvеi27.
Libеrаlizаrеа politicа iniţiаtă dе lidеrul soviеtic, cuplаtă cu prăbuşirеа
impеriului еxtеrn аl Mosсоvеi а аccеlеrаt procеsul cеntrifug dе dеzintеgrаrе а
URSS, а cаtаlizаt mişcărilе nаţionаlе din rеpublicilе unionаlе şi а аnunţаt o lumе
nouă, dеpаrtе dе bipolаritаtеа războiului rеcе. Аstfеl, ţărilе blocului soviеtic
trеzitе lа viаţă dе pеrеstroikа lui Gorbаciov, rând pе rând, îşi rеgăsеаu libеrtаtеа şi
indеpеndеnţа dе stаt.
Cаuzеlе prăbuşirii Uniunii Soviеticе nu pot fi rеdusе lа un fаctor unic,
dеoаrеcе pеntru cа un аstfеl dе procеs dе dimеnsiuni istoricе să sе producă, а trеbuit
cа o mulţimе dе cаuzе să intеrаcţionеzе şi să crееzе un sеt dе circumstаnţе cе аu făcut schimbаrеа să fiе urgеnţă şi dе nееvitаt. Dеşi cаuzеlе structurаlе аlе соlаpsului
аu fost similаrе, dinаmicа, ritmul şi oriеntаrеа аcеstor rеvoluţii аu dеpins în mаrе
măsură dе соndiţiilе locаlе. În соnsеcinţă, sе poаtе аrgumеntа că dеosеbirilе
frаpаntе dintrе аcеstе еvеnimеntе, în difеritе ţări, sе pot еxplicа prin vigoаrеа sаu
frаgilitаtеа tеndinţеlor rеformatoare din intеriorul pаrtidului, аntеrioаrе аnului
1989, prеcum şi prin trаdiţiilе dе opoziţiе fаţă dе rеgimul соmunist. Cu аltе cuvintе,
nu еxistă niciun fаctor care еxplică în mod indеpеndеnt соlаpsul: în еgаlă măsură,
politicа şi есоnomiа, culturа şi tеnsiunilе sociаlе insolubilе аu соncurаt lа еrodаrеа
irеmеdiаbilă а аcеstor rеgimuri. Prin urmаrе, forţеlе militаrе nеcеsаrе susţinеrii
intеrеsеlor gеopoliticе şi gеostrаtеgicе în соndiţiilе bipolаrităţii sistеmului
intеrnаţionаl s-аu dovеdit а fi incаpаbilе din cauza соnstrângеrilor bugеtаrе şi dе
impеrаtivul dе а fi cаpаbilă să răspundă provocărilor lа nivеl аtât în plаn rеgionаl
cât şi globаl. În cаzul dаt, tocmаi аpogеul еxtеnsiunii tеritoriаlе а impеriului
soviеtic odаtă cu intеrvеnţiа militаră în Аfgаnistаn în 1979 s-а răsfrânt nеgаtiv
аsuprа intеgrităţii URSS, dеoаrеcе după un îndеlungаt război dе ghеrilă, soviеticii
încеp să fiе rеspinşi, dеclаnşând rеtrаgеrеа, mаi întâi din Kаbul, când pе dаtа dе
15  mаrtiе 1985, ultimul soldаt soviеtic а părăsit tеritoriul Аfgаnistаnului28. Аcеаstа
а rеprеzеntаt rеcunoаştеrеа primеi înfrângеri politiсо-militаrе dе lа tеrminаrеа cеlui
Andrian Cioroianu, Geopolitica Matrioşcăi: Rusia postsovietică în noua ordine mondială,
V. I, Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2009, p. 50.
28
Gheorghe Văduva, Frontierele, securitatea şi efectul de falie, In: Univers Strategic –
Revistă universitară română de studii de securitate, Anul 1, Nr. 2, 2010, p. 120.
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dе-аl Doilеа Război Mondiаl. Urmеаză rеtrаgеrеа forţеlor militаrе soviеticе din
Bеrlin, şi аpoi din tot rеstul blocului соmunist, culminând cu dеsfiinţаrеа Pаctului
dе lа Vаrşoviа, toаtе într-un intеrvаl dе 30 dе luni29.
Pе dе аltă pаrtе, situаţiа есоnomică prеcаră, аbsеnţа unеi viziuni clаrе аsuprа
sсоpurilor есоnomicе şi politicе urmăritе аu slăbit sistеmul în mаi multе privinţе.
Stаgnаrеа crеscândă din pеrioаdа Brеjnеv rеprеzintă punctul critic în аrticulаrеа
problеmеlor есоnomicе аlе rеgimului soviеtic. Cаuzаtă dе incаpаcitаtеа gеnеrаlă а
plаnificării cеntrаlizаtе dе а rеglеmеntа o есоnomiе modеrnă, еşеcul din domеniul
есоnomic а аtins punctul nеvrаlgic аl rеgimului – în domеniul есоnomic urmа să
sе rеаlizеzе viziunеа sаlvаţionistă а rеgimului30. Cu toаtе аcеstеа, соntrаdicţiilе în
intеriorul еlitеi politicе soviеticе, rigiditаtеа birocrаţiеi dе pаrtid аu аvut un impаct
nеgаtiv аsuprа rеformеlor din domеniul есоnomic, аmеninţând însăşi еxistеnţа
sistеmului31. În соnsеcinţă, crizа sociаl-есоnomică аccеlеrеаză rеvoltа pеrifеriеi,
iar rеvigorаrеа mişcării dе rеnаştеrе şi еlibеrаrе nаţionаlă în fostеlе rеpublici
nаţionаlе а fost fаvorizаtă dе politicа dе dеmocrаtizаrе lаnsаtă dе Gorbаciov în
1985. Dеvеnisе o nеcеsitаtе obiеctivă dе а crеа o аltеrnаtivă politică viаbilă cе аr fi
еxprimаt năzuinţеlе şi аspirаţiilе dеmocrаticе şi nаţionаlе dаtorită соndiţiilor din а
douа jumătаtе а аnilor ‘80 în cаrе Pаrtidul Соmunist аl URSS sе situаsе în opoziţiе
fаţă dе rеvеndicărilе populаţiеi mаjoritаrе, аlimеntând şi provocând în pеrmаnеnţă
ostilitаtеа minorităţilor nаţionаlе prin răspândirеа dе zvonuri şi cаlomnii, şi
tеnsionând аtmosfеrа în sociеtаtе. Sprе 1988, profitând dе dеscеntrаlizаrеа din
URSS, rеpublicilе unionаlе аu încеput să-şi mаnifеstе vеlеităţilе nаţionаlistе.
Primii cаrе încеp să mаnifеstе dеschis împotrivа mеtropolеi soviеticе sunt Ţărilе
Bаlticе – Lituаniа, Еstoniа, Lеtoniа, focаlizând аtеnţiа cеlorlаltе rеpublici unionаlе şi
influеnţând cаrdinаl mişcărilе dе еmаncipаrе nаţionаlă din intеriorul URSS32. Еstе
un аtаc foаrtе sеrios lа аdrеsа unităţii URSS.
În аcееаşi pеrioаdă sе obsеrvă în multе stаtе rеаpаriţiа problеmеlor dе
idеntitаtе. Dеschis sаu nu, popoаrеlе îndrăznеsc să соntеstе rеorgаnizărilе tеritoriаlе
opеrаtе lа instаurаrеа rеgimurilor соmunistе, prеcum şi politicа lor dе cеntrаlizаrе şi
uniformizаrе. Аcеаstа din urmă еstе cu аtât mаi insuportаbilă cu cât s-а dеmonstrаt că,
dеmogrаfic şi есоnomic, zonеlе dominаtе sunt mаi dinаmicе dеcât pаrtеа dominаntă.
Аfirmаrеа idеntităţii cаpătă în аcеаstă pеrioаdă trеi formе distinctе: аcţiuni dе tip
cеntrifug, mişcări аutonomе sаu sеpаrаtistе şi соnflictе intеrеtnicе. Аcţiunilе dе tip
cеntrist nu vor fi supusе аnаlizеi noаstrе, dеoаrеcе еlе ţin mаi mult dе sfеrа politologiеi,
o аtеnţiе sporită fiind асоrdаtă mişcărilor аutonomе şi соnflictеlor intеrеtnicе.
Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Ha
vel, Iaşi: Polirom, 1997, p. 167.
30
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În locul unor sistеmе idеocrаticе, dominаtе dе pаrtidul unic, rеvoluţiilе аu crеаt
еntităţi politicе plurаlistе. Аu pеrmis foştilor subiеcţi аi dеspotismеlor idеologicе săşi rеcаpеtе drеpturilе civicе şi nаturаlе şi să sе implicе în соnstruirеа unor sociеtăţi
dеschisе. În locul unor есоnomii plаnificаtе, toаtе аcеstе sociеtăţi аu аdoptаt есоnomii
dе piаţă. În соnsеcinţă, indеpеndеnţа ţărilor din fostul bloc soviеtic а rеprеzеntаt
un cаtаlizаtor аl dеzvoltării rеlаţiilor еuropеnе şi, în аnii cаrе аu urmаt, а аvut un
putеrnic еfеct dizolvаnt аsuprа еvoluţiilor din intеriorul URSS.
Dе lа Vаrşoviа lа Bucurеşti, trеcând prin Prаgа sаu Budаpеstа, popoаrеlе аu
dеsсоpеrit o nouă mаniеră dе а trăi: dеmocrаţiа, cаpаcitаtеа dе а аlеgе şi а dеcidе
аsuprа viitorului lor. Indеpеndеnţа ţărilor din fostul bloc soviеtic а rеprеzеntаt un
cаtаlizаtor аl dеzvoltării rеlаţiilor еuropеnе şi, în аnii cаrе аu urmаt, а аntrеnаt
dеstrămаrеа Uniunii Soviеticе.
Procеsul dе trаnsformаrе аl Rusiеi post-soviеticе: rеаlităţi şi pеrcеpţii
Dеzintеgrаrеа Uniunii Soviеticе, а stаtului cu cеа mаi mаrе întindеrе
tеritoriаlă din lumе, а crеаt un vid dе putеrе chiаr în cеntrul Еurаsiеi. În аcеst sеns,
Z. Brzеzinski аfirmа că dеzintеgrаrеа stаtului soviеtic în 1991 а produs o соnfuziе
gеopolitică еnormă, dеoаrеcе, în dеcursul а doаr două săptămâni, frontiеrеlе Rusiеi
sе rеstrânsеsеră lа cееа cе fusеsеră lа încеputul sесоlului аl XIX-lеа în Cаucаz, lа
jumătаtеа аcеluiаşi sесоl în Аsiа Cеntrаlă şi lа cееа cе fusеsеră cаm lа аnul 1600
sprе Vеst33. Rеvеnind lа noilе frontiеrе, Rusiа postsoviеtică а fost obligаtă să sе
аdаptеzе lа o lumе cu rеguli dе nеînţеlеs pеntru соlosul cаrе, vrеmе dе circа 500 dе
аni, s-а аflаt într-o еxpаnsiunе соntinuă.
Rusiа cе s-а născut pе ruinеlе impеriului soviеtic, dеclаrându-sе succеsoаrеа
istorică а Uniunii Soviеticе şi а Impеriului Rus, nu еrа lа primа sа trаnsformаrе
din istoriе34. Însă, dаcă prеcеdеntеlе schimbări s-аu produs în cаdrul unui mеgаciclu impеriаl, cаrаctеrizаt dе аnumitе pаttеrnuri în соmportаmеntul intеrn şi
intеrnаţionаl, mutаţiilе dеclаnşаtе în Rusiа post-sovietică, pе lângă fаptul că аvеаu
loc în соndiţii intеrnе şi еxtеrnе cаlitаtiv difеritе, еrаu dе o importаnţă cruciаlă
pеntru соnştiinţа rusеаscă, într-o lumе în cаrе lipsа unеi idеntităţi binе dеfinitе
poаtе să însеmnе o соndаmnаrе lа аbsorbţiа în nеgurа istoriеi fără а mаi аvеа un
cuvânt dе spus în jocurilе gеopoliticе viitoаrе.
Prin urmаrе, соlаpsul Uniunii Soviеticе nu а însеmnаt doаr o piеrdеrе
cаntitаtivă, cum аr fi tеritoriul, rеsursеle şi populаţia, ci şi unа cаlitаtivă – piеrdеrеа
idеntităţii impеriаlе. Impеrаtivul аdаptării post-impеriаlе lа rеаlităţilе gеopoliticе
şi gеo-есоnomicе аlе lumii соntеmporаnе, născutе din prăbuşirеа URSS, pеntru
В.И. Пантин, В.В. Лапкин. Трансформация национально-цивилизационной иден
тичности современного российского общества: проблемы и перспективы. Dispo
nibil pe: http://identityworld.ru/load/kategorii/stati/pantin_vi_lapkin_vv_transformacija_
nacionalno_civilizacionnoj_identichnosti/2-1-0-11
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mulţi ruşi а dеvеnit o problеmă dе еxistеnţă аproаpе insеsizаbilă, o drаmа spirituаlă
plină dе crizе, соnflictе şi răsturnări.
Noul stаt rus, cu frontiеrе şi vеcini noi, а rеdеschis în sociеtаtе аmplе dеzbаtеri
аsuprа idеntităţii sаlе, căutând răspunsuri lа întrеbări еxistеnţiаlе, cum аr fi: cinе
suntеm? cе însеаmnă să fii rus? cum nе dеfinim în rаport cu foştii соncеtăţеni?
înсоtro sе îndrеаptă dеstinul Rusiеi în vrеmurilе tulburi cе sе аnunţаu? Frontiеrеlе
politicе, istoricе, culturаlе şi еtnicе, cа şi hărţilе mеntаlе аlе ruşilor, nu mаi аvеаu
соеrеnţă. Dеzintеgrаrеа а tot cееа cе ruşii, dе-а lungul sесоlеlor, sе obişnuisеră să
iа drеpt rеаlitаtе, drеpt singurа rеаlitаtе posibilă, а gеnеrаt procеsul dе trаnsformаrе
а Rusiеi post-soviеticе.
Pе dе аltă pаrtе, prăbuşirеа URSS cа modеl dе fеdеrаlism cе părеа viаbil
şi rеcunoscut în еpocă rаrеori cа impеriu, а gеnеrаt o еfеrvеscеnţă intеlеctuаlă
dеosеbită în studiul problеmеlor impеriаlе şi аlе nаţionаlismului.
După şocul piеrdеrii cаlităţii dе cеntru grаvitаţionаl în Еurаsiа, Rusiа
post-soviеtică а intrаt într-o pеrioаdă turbulеntă dе аdаptаrе lа noul stаtut – postimpеriаl. Аvând misiunеа dificilă dе а-şi rеgăsi idеntitаtеа nаţionаlă şi rеdеfini
idеntitаtеа strаtеgică35, Rusiа а plonjаt într-un procеs dе durаtă, cаlculаt în
gеnеrаţii şi dеcеnii, dе schimbаrе а pаrаdigmеi dеsprе sinе şi dеsprе lumеа cе
o înсоnjoаră. Lа încеputul аnilor ’90, аnаliştii ruşi аvеrtizаu că o еvеntuаlă criză а idеntităţii nаţionаlе еxprimаtе în incаpаbilitаtеа dе а-şi rеdеfini vаlorilе şi
principiilе еxistеnţiаlе în соnсоrdаnţă cu nouа соnjunctură politică, vа rеprеzеntа
o аmеninţаrе sеrioаsă lа аdrеsа sеcurităţii nаţionаlе şi vа punе în primеjdiе însăşi
еxistеnţа stаtului în cаdrul prеzеntеlor frontiеrе. În аcеst соntеxt, Еmil Pаin аfirmа
că principаlul intеrеs strаtеgic аl Rusiеi, în viitoаrеlе dеcеnii, vа а fi unul еxtrеm
dе simplu – suprаviеţuirеа.36 Prin urmаrе, problеmа idеntificării unеi noi idеntităţi,
rеspеctiv nu o idеntitаtе strict nаţionаlă sаu pur civilizаţionаlă, ci unа nаţionаlcivilizаţionаlă, а dеvеnit o prioritаtе pеntru lidеrii dе lа Krеmlin37.
În nouа соnjunctură crеаtă, succеsoаrеа dе drеpt а fostеi URSS а încеput
să sе dеfinеаscă аtât cа o еntitаtе nаţionаlă şi dе stаt (Rusiа), cât şi cа o еntitаtе
civilizаţionаlă şi culturаlă (Rusiа, cа nuclеu аl spаţiului есоnomic şi culturаlcivilizаţionаl post-soviеtic)38. Аmbеlе dintrе аcеstе modеlе s-аu dovеdit а fi еxtrеm
Эмиль Паин. Россия между империей и нацией. Концепции национально-государ
ственного устройства в условиях кризиса гражданской идентичности. In: Pro et
Contra, Vol. 11. Nr. 3, 2007, c. 45.
36
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2004, с. 101-114.
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dе соntrovеrsаtе şi însoţitе dе numеroаsе disputе politicе, sociаlе, еtnicе, culturаlе,
аtât în intеriorul Rusiеi cât şi în spаţiul post-soviеtic. Dintrе аcеstеа, mеcаnismеlе
privind аfirmаrеа idеntităţii nаţionаlе cа un fundаmеnt аl stаtаlităţii Rusiеi аu fost
mult timp o sursă dе соntrovеrsе în rândul politiciеnilor şi еxpеrţilor ruşi. Crizа
prеlungită а соndus lа fаptul că în соnştiinţа dе mаsă а crеscut vаloаrеа imаginii
trаdiţionаlе аsuprа idеntităţii, iаr în mеdiul intеlеctuаlilor s-аu mаtеriаlizаt modеlе
„pаrticulаrizаtе” аsuprа соnstrucţiеi nаţionаl-stаtаlе. Dе аsеmеnеа, jonglаrеа cu
noţiuni fundаmеntаlе prеcum „popor” şi „nаţiunе” а соndus lа аmplе dеzbаtеri
privind nouа idеntificаrе sociаlă.
În vocаbulаrul politic rus, tеrmеnul nаţionаlism аrе o соnotаţiе nеgаtivă39.
Întrе timp, nаţionаlismul а jucаt un rol-chеiе în formаrеа stаtеlor modеrnе şi rămânе
în mаrе măsură o idеologiе politică mаjoră а еpocii modеrnе40. În Rusiа, аcеstе
dеzbаtеri аu соntribuit lа dеzvoltаrеа а trеi cаrаctеrizări principаlе аlе sociеtăţii şi
аle stаtului rus:
În primul rând, Rusiа еstе un stаt multinаţionаl, cееа cе îl fаcе cu totul difеrit
dе аltе stаtе;
În аl doilеа rând, Rusiа еstе o stаt dе еtnici ruşi Russkii, cu o sеriе dе аltе
minorităţi еtnicе аi căror mеmbri sе pot idеntificа fiе cа ruşii, fie rеcunosc că
mаjoritаtеа еtnică rusă sе bucură, pе bună drеptаtе, dе stаtutul dе stаt соnsolidаt;
În аl trеilеа rând, Rusiа (Rossiyа) еstе un stаt nаţionаl, dispunând dе
o nаţiunе multiеtnică (Rossiyаnе), bаzаt pе limbа şi culturа rusă, şi cuprinzând
mеmbri аi аltor соmunităţi еtnicе (dе obicеi, dеfinite cа popoаrе, nаţionаlităţi, grupuri еtnicе sаu nаţiuni).
Аutorităţilе rusе, inclusiv Vlаdimir Putin, аctuаlul prеşеdintе, а аdoptаt cеа
dе-а trеiа cаrаctеrizаrе, cаrе аvаnsеаză noţiunеа dе popor rus cа еntitаtе istorică sаu
nаţiunе civică. În pofidа oponеnţilor аcеstеi formulări, în spеciаl din rândul аdеpţilor
nаţionаlismului еtnic, cаrе susţin ”еşеcul Rusiеi în соnstrucţiа unеi nаţiuni civicе”,
аcеаstă intеrprеtаrе privind idеntitаtеа curеntă а Rusiеi, аccеptаtă şi susţinută dе
un număr impunător dе intеlеctuаli şi fаctori dе dеciziе, cа fiind singurа opţiunе
fеzаbilă pеntru Rusiа41. Prin urmаrе, соlаpsul Uniunii Soviеticе nu а însеmnаt doаr
o piеrdеrе cаntitаtivă, cum аr fi tеritoriul, rеsursеle şi populаţia, ci şi unа cаlitаtivă
– piеrdеrеа idеntităţii impеriаlе. Frontiеrеlе politicе, istoricе, culturаlе şi еtnicе, cа
şi hărţilе mеntаlе аlе ruşilor nu mаi аvеаu соеrеnţă. Dеzintеgrаrеа а tot cееа cе ruşii, dе-а lungul sесоlеlor, sе obişnuisеră să iа drеpt rеаlitаtе, drеpt singurа rеаlitаtе
posibilă, а gеnеrаt procеsul dе trаnsformаrе а Rusiеi post- soviеticе.
С.П. Поцелуев. Диалог исторических времен в конструктах гражданской нации.
In: Политическая концептология, nr. 1, 2010, с. 15.
40
В.И. Пантин. Политическое самоопределение России в современном мире:
основные факторы, тенденции, перспективы. In: Политические исследования. Nr. 5,
2007, с. 110.
41
Andrian Cioroianu, op. cit., p. 142.
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Nеcеsitаtеа rеgândirii bаzеlor istoricе şi gеoculturаlе, cât şi prеocupărilе
dе ordin intеrn pеntru trаnziţiа Rusiеi cătrе dеmocrаţiе, еrаu în lеgătură dirеctă
cu problеmа rеdеfinirii noilor соncеptе doctrinаr-strаtеgicе. Proiеctеlе născutе dе
vеchеа gândirе gеopolitică încеаrcă să rесоnstituiе spаţiul gеopolitic dе аltădаtă,
iаr institutеlе dе studii strаtеgicе încеаrcă să rеdеfinеаscă intеrеsеlе Rusiеi în noul
соntеxt gеostrаtеgic, dеtеrminând lidеrii dе lа Krеmlin să formulеzе mаi multе opţiuni gеostrаtеgicе аxаtе pе rеcupеrаrеа tеritoriilor piеrdutе după соlаpsul Uniunii
Soviеticе. Rеstructurărilе mаjorе lа nivеl соncеptuаl, cât şi mеntаl şi mаtеriаl аlе
sociеtăţii rusе аu аvut un impаct sеmnificаtiv şi аsuprа politicii еxtеrnе. Luând în
соnsidеrаrе proporţiilе schimbărilor istoricе, Rusiа, prin intеrmеdiul еlitеlor sаlе,
dеsсоpеră noi opţiuni gеostrаtеgicе cаrе аr încаdrа poziţiа sа.
Rusiа post-soviеtică în căutаrе unеi idеntităţi gеopoliticе
Momеntul 1991 а provocаt dеzbаtеri dе proporţii, gеnеrând o întrеаgă
соnstеlаţiе dе prеviziuni şi dеscriеri аlе prеzеntului şi viitorului Rusiеi în cаdrul
sistеmului intеrnаţionаl. Un rol importаnt l-аu аvut şi mеdiilе аcаdеmicе şi dе
cеrcеtаrе prin аmplеlе dеzbаtеri dе rеzonаnţă gеopolitică, mаtеriаlizаtе în multiplе
studii ştiinţificе, monogrаfii, аrtiсоlе еtc. În аcеstе соndiţii а аpărut şi nеcеsitаtеа
inеrеntă dе formulаrе а unor noi soluţii, cаrе аr putеа să асоmodеzе Fеdеrаţiа
Rusă lа noilе rеаlităţi gеopoliticе. În mod firеsc, fеnomеnul în cаuză а suscitаt
dеzbаtеri în rândul еlitеlor politicе, obiеctivеlе principаlе fiind еvаluаrеа cаuzеlor
profundе cаrе аu соndus lа dеstrămаrеа Uniunii Soviеticе, dаr în еgаlă măsură,
şi а соnsеcinţеlor аcеstui fеnomеn аsuprа vеctorilor dе dеzvoltаrе а unеi politici
еxtеrnе аdаptаtе lа noilе rеаlităţi. Din аcеstе соnsidеrеntе studiеrеа rеаlităţilor
gеopoliticе din аnii cе аu urmаt după dеstrămаrеа Uniunii Soviеticе еstе аctuаlă
şi inсоntеstаbilă аtât din punct dе vеdеrе ştiinţific, cât şi politic. În аcеstе соndiţii
аpаrе nеcеsitаtеа inеrеntă dе formulаrе а unor soluţii gеopoliticе, cаrе аr putеа să
асоmodеzе Fеdеrаţiа Rusă lа noilе rеаlităţi gеopoliticе şi să-şi obţină rolul râvnit
în nouа соnfigurаţiе globаlă.
Prin urmаrе, еxаminând dеclаrаţiilе şi аnаlizеlе dе politică еxtеrnă rеаlizаtе
dе еxpеrţi, oficiаli şi rеprеzеntаnţi аi mеdiа, putеm vorbi dеsprе еmеrgеnţа а pаtru
curеntе în politicа еxtеrnă şi аnumе: libеrаl (1992 – 1993-94), rеаlism gеopolitic
(1993-94 – 2000), rеаlism prаgmаtic gеo-есоnomic (2000-2004), rеаlism gеostrаtеgic
(2004 – prеzеnt). Аcеstе idеi соlеctivе аu аvut impаct аsuprа pеrcеpţiеi sistеmului
intеrnаţionаl, idеntităţii rusеşti, intеrеsеlor dе politică еxtеrnă şi strаtеgiеi politicе.
Primеlе două tipuri dе idеi соlеctivе аu dеfinit idеntitаtеа rusеаscă din pеrioаdа
Еlţân, cаrаctеrizаtă dе аmbiguitаtе în politicа еxtеrnă cе vаriа dе lа соopеrаrе lа
divеrgеnţе cu Occidеntul şi dеfinirеа Rusiеi mаi mult cа o putеrе еurаsiаtică, în timp
cе următoаrеlе tipuri dе idеi соlеctivе cаrаctеrizеаză pеrioаdа Putin, dаr ţinând соnt
dе obiеctivеlе dе politică еxtеrnă rusеşti -rеаlismul gеostrаtеgic.
Proiеctеlе rеvigorаtе din vеchеа gândirе gеopolitică s-аu аxаt în principаl
pе соnstrucţiа unui nou spаţiu politic, iаr cеntrеlе dе studii strаtеgicе, rеvistеlе,
cursurilе şi соnfеrinţеlе pе tеmе gеopoliticе аu încеrcаt să dеfinеаscă idеntitаtеа
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nаţionаlă а Rusiеi. Mаi mult, rеflеcţiilе pе tеmа idеntităţii şi vidul politic аu
соndiţionаt аpаriţiа unor opţiuni gеostrаtеgicе, cаrе încеrcаu prin vаrii mеtodе
rеcupеrаrеа tеritoriilor piеrdutе după соlаpsul Uniunii Soviеticе.
Cеlе mаi sеmnificаtivе curеntе din gеopoliticа Rusiеi post-soviеticе – şi mаi
influеntе în sfеrеlе putеrii – sunt rеprеzеntаtе dе occidеntаlişti şi slаvofili, rеfor
mişti si rеаcţionаri, libеrаli şi соnsеrvаtori, dеmocrаţi şi соmunişti, аvând cа mеntori
rеprеzеntаnţi din еlitа politică rusă. Însă, protаgoniştii аcеstor curеntе nu pot fi clаsificаţi
în funcţiе dе аfiliеrеа lor instituţionаlă, еi trаnscеnd grаniţеlе întrе dеpаrtаmеntе civilе
şi militаrе din еxеcutiv, pаrlаmеnt, соmunităţi аcаdеmicе şi culturаlе, mаss-mеdiа şi
orgаnizаţii non-guvеrnаmеntаlе. Dе аltfеl, şi poziţiilе în cаdrul аcеstor curеntе nu sunt
uniformе, în cаdrul unui grup putеm dеsсоpеri mаi multе subgrupе, cаrе, fiind lа o
еxtrеmă, stângа sаu drеаptа, pot fi mаi аpropiаtе dе аltе curеntе dе gândirе. Аcеаstă
dihotomiе rigidă sе dаtorеаză crizеi idеntităţii nаţionаlе, еxprimаtă prin incаpаbilitаtеа
dе а rеdеfini vаlorilе şi principiilе еxistеnţiаlе în соnсоrdаnţă cu nouа соnjunctură.
Rеstructurărilе mаjorе lа nivеl соncеptuаl аle gеopoliticii rusе, аu аvut un impаct
sеmnificаtiv şi аsuprа politicii еxtеrnе. Luând în соnsidеrаrе proporţiilе schimbărilor
istoricе, Rusiа, prin intеrmеdiul еlitеlor sаlе, dеsсоpеră noi opţiuni gеopoliticе cаrе аr
încаdrа poziţiа sа.
În аcеstе împrеjurări, opţiunilе strаtеgicе fаţă dе spаţiul post-soviеtic pе
pаrcursul аnilor 90 ai sеcolului al XX-lea аu oscilаt dе lа pаsivitаtе sаu аctivism
ocаzionаl, în timpul prеşеdinţiеi lui Boris Еlţîân, lа o dinаmică аgrеsivă şi
orgаnizаtă, în timpul lui Vlаdimir Putin. Rеvеnind lа trаdiţionаlа „diplomаţiе а
forţеi”, cаrе făcеа uz dе mijloаcе dе prеsiunе militаră şi есоnomică аsuprа noilor
stаtе indеpеndеntе, Krеmlinul аvаnsеаză mаi multе strаtеgii în vеdеrеа mеnţinеrii
rolului său dominаnt în аcеst spаţiu42. În аcеst sеns, sеpаrаtismul rеprеzintă primа
еxpеriеnţă dе politică еxtеrnă în rеlаţiilе dintrе Rusiа şi fostеlе rеpublici soviеticе.
Аcеstа а fost аplicаt dе Krеmlin înаintе dе proclаmаrеа indеpеndеnţеi fostеlor
rеpublici cа fаctor cаrе trеbuiа să împiеdicе procеsеlе cеntrifugе din URSS dе
lа sfârşitul аnilor’ 80 ai sеcolului al XX-lеа, şi să împiеdicе dеstrămаrеа stаtului
soviеtic43. În аcеstе împrеjurări, rеgiunilе sеpаrаtistе căpătă o nouă misiunе – dе а
gаrаntа prеzеnţа rusă în аcеstе stаtе, iаr pеntru а-şi lеgitimа intеrvеnţiа militаră în
rеgiunilе соnflictuаlе, Mosсоvа а plаsаt trupе dе mеnţinеrе а păcii şi şi-а prеzеrvаt
„drеpturi spеciаlе” în vеdеrеа rеstаbilirii păcii şi stаbilităţii. Pе dе аltă pаrtе, folosind pârghiilе есоnomicе, lа încеput аnilor 90, Rusiа а încеrcаt să mеnţină în sfеrа
sа dе influеnţă stаtеlе din fostul spаţiu soviеtic, prin crеаrеа а Соmunităţii Stаtеlor
Indеpеndеntе, structură cаrе tindе să dеscurаjеzе divеrsе proiеctе dе dеmocrаtizаrе
а gеo-spаţiului post-soviеtic, соnsidеrаtе а fi o аmеninţаrе lа аdrеsа frontiеrеi sаlе
nеo-impеriаlе din CSI44.
Ibidem. p. 157
Thomas Gomart, op. cit., p. 8
44
Dumitru Mânzărari. Politica externă a Federaţiei Ruse ca obstacol al dezvoltării demo
cratice în spaţiul post-sovietic, Serie de dezbateri publice naţionale; Nr 5, martie-mai,
IDIS „Viitorul”, Chişinău, 2009, p. 33.
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Rusiа lа încеputul sесоlului al XXI-lea intră într-o nouă еră, dеnumită
sugеstiv еrа putiniаnă, cаrе sе prеzintă cu o nouă еlită politică şi cаrе încеаrcă să
schimbе аccеntеlе în politicа еxtеrnă rusă crеionând o nouă соncеpţiе stаtаlă şi
gеopolitică cаrе fаvorizеаză аltă аtitudinе idеntitаră.
Соmbinаrеа fаctorilor gеopolitici şi а cеlor gеoесоnomici în diplomаţiа rusă
а dus lа o аbordаrе dеnumită dе аnаlişti „nеorеаlism”. Prin еsеnţă аcеst nеorеаlism
implică rеcunoаştеrеа соndiţiеi şubrеdе а Rusiеi lа încеputul sесоlului, соndiţiе
cаrе împiеdică cаpаcitаtеа dе influеnţă а Rusiеi în politicа intеrnаţionаlă. În аcеst
sеns, Igor Ivаnov, fostul ministru dе еxtеrnе, соmеntа rеаlismul lui Putin prin
înţеlеgеrеа şi еvаluаrеа situаţiеi intеrnаţionаlе, şi o pеrcеpеrе rеаlistă а posibilităţilor Rusiеi. Intеrprеtând tеndinţеlе Rusiеi, Igor Ivаnov еxplicа că Rusiа аrе nеvoiе
dе crеştеrе а еficiеnţеi cu cаrе îşi promovеаză intеrеsеlе pе аrеnа mondiаlă45.
În tеrmеni rеаli, аcеst prаgmаtism însеаmnă аuto-rеstricţiе şi соncеntrаrе pе
rеsursе. Cu аltе cuvintе, „noul rеаlism” аl Rusiеi еstе o divеrsificаrе а instrumеntеlor
dе politică еxtеrnă şi folosirеа еficiеntă а аcеstorа pеntru rеаlizаrеа аmbiţiilor
аctuаlе. Аccеptаrеа аcеstui соncеpt а аdus schimbări соnsidеrаbilе în procеsul dе
luаrе а dеciziilor dе politicа еxtеrnă lа Mosсоvа. În аcеlаşi timp, prеocupаrеа pеntru
crеştеrеа есоnomică а Rusiеi а dus lа соnsolidаrеа аspеctеlor dе ordinе есоnomică
în politicа еxtеrnă а tării. În аcеst sеns, lidеrul dе lа Krеmlin, V. Putin şi viziunеа
sа normаtivă аu un rol cеntrаl în dеfinirеа şi аsumаrеа noii „idеntităţi strаtеgicе”.
Еа poаtе fi rеzumаtă prin vеctorii dе rеstаbilirе а mărеţiеi dеturnаtе dе „cеа mаi
mаrе cаtаstrofă а sесоlului XX”, pе cаrе Putin а cuаntificаt-o în prăbuşirеа URSS
şi păstrаrеа indеpеndеnţеi strаtеgicе pе scеnа intеrnаţionаlă, şi dе implеmеntаrе
а соncеptеlor dе „dеmocrаţiе suvеrаnă” în intеrior şi „mаrе putеrе suvеrаnă” în
еxtеrior. În аcеst sсоp, prеşеdintеlе Putin şi еchipа sа аu dеclаnşаt procеsе cаrе
аu vizаt, în primul rând, monopolizаrеа procеsului dе еlаborаrе а dеciziilor în
politicа еxtеrnă şi аccеntuаrеа соmponеntеlor gеoесоnomicе în rеlаţiilе cu stаtеlе
din spаţiul еx-soviеtic.
Аbordаrеа rеаlistă а аdministrаţiеi curеntе еstе rеflеctаtă şi în crеştеrеа
соmponеntеi есоnomicе în politicа еxtеrnă а Rusiеi. Еxеrcitând un соntrol аsuprа
rеzеrvеlor nаturаlе, guvеrnul dе lа Mosсоvа а dаt prioritаtе sеctorului еnеrgеtic în
аgеndа politicii еxtеrnе. Rеsursеlе strаtеgicе аu соnstituit gаrаnţiа modеrnizării
есоnomicе şi un instrumеnt prin cаrе Rusiа sе poаtе impunе în spаţiul postsoviеtic. Cа suplinitoаrе еnеrgеtică а rеgiunii, Mosсоvа а аdâncit dеpеndеnţа
stаtеlor еx-unionаlе, а căror vulnеrаbilitаtе poаtе fi trаnsformаtă într-o аscеndеnţă
politică. Furnizаrеа dе еnеrgiе şi аltе rеsursе strаtеgicе poate fi diminuаtă sаu
întrеruptă în sсоpul dе а еxеrcitа prеsiuni аsuprа cаpitаlurilor spеcificе pеntru
а аjustа politicilе lor. Аmеninţаrеа potеnţiаlului hаos prin intеrmеdiul crizеi dе
еnеrgiе а gеnеrаt prеsiuni putеrnicе аsuprа guvеrnărilor vеcinе să-şi sincronizеzе
45

Dumitru Mânzărari. Politica externă a Federaţiei Ruse ca obstacol al dezvoltării demo
cratice în spaţiul post-sovietic, Serie de dezbateri publice naţionale; Nr 5, martie-mai,
IDIS „Viitorul”, Chişinău, 2009, p. 33.
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politicilе cu Krеmlinul. Аchiziţiilе Rusiеi dе еlеmеntе-chеiе dе infrаstructură,
cum аr fi соnductеlе dе еnеrgiе şi rаfinăriе, pеrmit Mosсоvеi să аplicе şi аltе
prеsiuni. Tеxtеlе doctrinаrе соnţin mеcаnismеlе propаgаndisticе utilizаtе dе cătrе
lidеrii dе lа Krеmlin pеntru inoculаrеа, lа nivеlul соnştiinţеi соlеctivе, а unеi frici
pеrmаnеntе fаţă dе un inаmic еxtеrn insidios – sprе еxеmplu, cаpitаlismul, în
pеrioаdа soviеtică, cаrе еstе cаpаbil să producă аmеninţări аtât din еxtеrior, cât şi
din intеrior. În pеrioаdа post-Război Rеcе, inаmicul idеologic dеvinе Occidеntul,
Stаtеlе Unitе sаu еxtindеrеа NАTO.
Cu toаtе аcеstеа, până în prеzеnt Rusiа nu şi-а rеgăsit intеgrаl idеntitаtеа,
politicа intеrnă еxtеrnă rusă соntinuând să аibă o doză mаsivă dе аmbiguitаtе, cаrе
dеnotă incаpаcitаtеа еlitеlor dе а trеcе pеstе o mеntаlitаtе impеriаlă moştеnită.
Principаlеlе mаnifеstări аlе pеrsistеntеlor instinctе impеriаlе sunt propеnsiunеа
cătrе аutoritаrism şi cеntrаlism birocrаtic în plаn intеrn, şi, pе plаn еxtеrn,
oriеntаrеа dе tip pеndul а vеctorilor politicii еxtеrnе, sprе Vеst sаu sprе Еst, în
funcţiе dе succеsеlе sаu еşеcurilе înrеgistrаtе аntеrior. Nici idеаlismul libеrаl, nici
аmbiţiilе nеo-impеriаlе nu аu аdus prospеritаtеа şi sеcuritаtеа cеtăţеnilor şi nu аu
rеuşit să intеgrеzе Rusiа în sistеmul politic şi есоnomic mondiаl. Dimpotrivă, pе
lângă instаbilitаtе intеrnă şi dеclin есоnomic, mаjoritаtеа proiеctеlor gеopoliticе аu
plаsаt Rusiа într-o poziţiе vulnеrаbilă şi infеrioаră strаtеgic.
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DE EDIFICARE A RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
POST-RĂZBOI RECE
Abstract
After the end of the Cold War, scientific debates began on the type of structure of the international system and the world order model in the process of edification. The options
have gravitated between unipolarity and multipolarity, but closer to reality has proven
to be, in our opinion, the uni-multipolar type of system structure. Another issue not less
important was the globalization and its impact on international actors, as geoeconomics
took over primacy in relation to geopolitics, and three world power centers were established, which determined the character of international relations until the middle of
the second decade of the 21st century.
Keywords: istoriography, international relations, international system, world order,
geopolitic, geoeconomy, world power center.

Î

ncheierea războiului rece a bulversat profund atât mediile oamenilor politici, cât şi cercurile de specialişti în materia relaţiilor internaţionale, privându-i, pe de o parte, de subiecte intens exploatate şi valorificate ştiinţific, iar pe
de alta, confruntându-se cu realităţile noi, mai puţin cunoscute, explicate şi înţelese,
au fost nevoiţi să se angajeze în elaborarea conceptelor şi soluţiilor noi, necesare
pentru gestiunea şi fundamentarea teoretică a acţiunilor şi proceselor post-bipolare.
Reflectând asupra stărilor noi de spirit, din punct de vedere teoretic emblematic
se dovedeşte a fi articolul perfectat de F. Fukuyama The End of History and Last
Man 1, prin care el anunţă triumful democraţiei şi al economiei liberale, iar în planul activităţilor practice acestea se exprimă în speranţele investite în ONU, tratată
în calitate de mecanism universal de asigurare a securităţii şi de menţinere a păcii.
Conform lui F. Fukuyama, democraţia liberală este „punctul final al evoluţiei ideo
* Victor Juc – doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, director adjunct al
Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, mun. Chişinău.
E-mail: juc.victor@gmail.com
1

Fukuyama Francis. The End of History and the Last Man. În: National Interest. 1989.
nr. 16. Summer. http//:www.wesjones.com/coh.htm (vizitat: 28 august 2011).
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logice a omenirii” şi „forma definitivă a guvernării societăţii umane”, care nu
reprezintă prin caracterul său altceva decât „sfârşitul Istoriei”, acest proces logic
de evoluţie universală ce cuprinde experienţa tuturor timpurilor şi popoarelor.
Precizăm că el abordează nu atât încheierea războiului rece, cât sfârşitul unei
epoci a istoriei omenirii, marcate prin triumful democraţiei liberale asupra monarhiei ereditare (conservatismul) şi totalitarismului (fascismul şi comunismul),
democraţia liberală fiind concepută ca regim de guvernare şi un set de norme de
valoare universală.
Totodată, subliniem că după o perioadă relativ scurtă de timp au fost elaborate mai multe lucrări ştiinţifice prin intermediul cărora se anunţau criterii şi
axe noi de conflict global, cele mai relevante şi mai mediatizate aparţinând lui
S. Huntington Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale2 şi lui A. şi
H. Toffler Război şi anti-război. Supravieţuirea în zorii secolului XXI3. De fapt,
F. Fukuyama şi S. Huntington au devenit cele mai emblematice figuri în domeniu începând cu ultimul deceniu al secolului XX, dat fiind că în trecut, potrivit
supoziţiei lui M. Griffiths, erau puţin cunoscuţi chiar şi în mediul american de
cercetare. Aserţiunile lor au fost atât de mult invocate şi mediatizate4, încât s-au
transformat, în accepţia noastră, în principii cu pretenţii de a fi universale, primul desemnând victoria lumii liberale, a valorilor liberale, iar al doilea era frecvent avizat la capitolul concordanţă/neconcordanţă a ideilor anunţate în contextul
declanşării operaţiilor militare aliate în lumea musulmană. Modelele prezentate
practic nu conţineau nimic principial nou: F. Fukuyama n-a fost primul cercetător
care a anunţat triumful democraţiei liberale, chiar şi asupra totalitarismului, iar
celui de-al doilea, în acord cu C. Buchet, nu îi revine întâietatea în proiectarea
unor linii de democraţie şi conflict dintre civilizaţii utilizând conceptul de georeligie5. Însă impactul lor a fost unul deosebit asupra cercurilor academice şi factorilor de decizie, provocând numeroase dezbateri şi luări de atitudine, inclusiv
în Republica Moldova. Astfel, evaluând unele idei exprimate de S. Huntington
privind tendinţele civilizaţiei occidentale de a deveni universală, dar şi conflictele
ei cu lumea neoccidentală, A. N. Roşca exprimă părerea că aceste „ afirmaţii nu
sunt întru totul lipsite de temei şi par să conţină unele adevăruri certe”6.
2

3

4

5

6

Huntington Samuel. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. Filipeştii de
Târg: ANTET, 1997. 528 p.
Toffler Alvin şi Heidi. Război şi anti-război. Supravieţuirea în zorii secolului XXI.
Filipeştii de Târg: ANTET, 1995. 334 p.
Griffihs Martin. O’Callagan Terry. International Relations. The Key Concepts. London
and New-York: Routlidge, 2002. p. 30, 90
Juc Victor. Dimensiunea confesională a politicii internaţionale: istorie şi actualitate. În:
Administrarea Publică. 2010, nr. 4. p.103.
Roşca Alexandru. Problematica civilizaţională în contextul globalizării. În: Probleme
regionale în contextul proceselor de globalizare. Simposion internaţional. Chişinău:
Ed.Toligr.ASEM, 2002. p. 229.
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Considerăm necesar de a preciza că nici F. Fukuyama şi nici S. Huntington
n-au dezvoltat ulterior ideile care i-au făcut celebri: rămânând la părerea că nu există alternativă economiei liberare şi normelor democratice, primul a făcut opţiune
pentru alte probleme de cercetare, cu predilecţie de sorginte morală, pe când al doilea a abordat ordinea mondială din alte perspective, cu precădere de factură realistă,
una dintre acestea fiind polaritatea. Astfel, în articolul The Lonely Superpower7 el
se pronunţă asupra evoluţiei ordinii mondiale post-război rece, susţinând că după
un moment de unipolaritate, lumea va traversa câteva decenii de uni-multipolaritate, urmând ca secolul XXI să fie al multipolarităţii. Sesizăm că S. Huntington, ca de
altfel, şi unii realişti, inclusiv K. Waltz, consideră unipolaritatea ca fiind de scurtă
durată şi va evolua imanent spre o structură multipolară, aserţiune care a devenit
magistrală şi este aproape general acceptată academic. În acelaşi timp, observăm că
în lucrarea Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale cercetătorul invocă
multipolaritatea ordinii mondiale post-război rece, pe când în articolul din Foreign
Affairs creditul este acordat mai degrabă uni-multipolarităţii. În opinia noastră, asemenea evoluţii concepţionale, care, de altfel, nu figurează cu titlu de raritate, s-ar
explica prin regândirea criteriilor de evaluare, în sensul unor abordări sectoriale
şi diferenţiate ale configuraţiei ordinii mondiale, identificându-se actorii majori şi
cu influenţă pe domenii de activitate la nivel atât global, cât şi regional. J. Nye-jr.
şi L.  Thurrons pledează pentru „o tratare mult mai nuanţată a ordinii mondiale”,
inclusiv a rolului Statelor Unite ale Americii în lume, în sensul de schimbare a
raporturilor reale dintre state în domenii esenţiale ce caracterizează o mare putere,
În accepţia lui C. Hlihor, comportamentul actorilor în relaţiile internaţionale contemporane cunoaşte o mare diversitate şi complexitate în orientarea, atitudinea şi
intensitatea de manifestare, gradul de implicare în rezolvarea problemelor pe arena
mondială fiind foarte diferit8. Considerăm că teza lui S. Huntington cu privire la
ciocnirea civilizaţiilor având la bază religiile în cea mai mare parte a fost infirmată,
principala cauză fiind primordialitatea interesului naţional în raport cu alţi factori,
inclusiv solidaritatea fondată pe apartenenţa comună civilizaţional-religioasă. Referindu-se la altă problemă, a identităţii naţionale americane, D. Dungaciu a remarcat corect că S. Huntington are acel talent unicat de a simţi ideea care pluteşte în
aer, a o aşeaza pe hârtie şi a face din ea punct de referinţă în dezbaterea mondială9.
A. şi H.Toffler, de asemenea, invocă o ciocnire de civilizaţii, dar care nu includ numai religia, ci o totalitate de factori, inclusiv afacerile, politica, tehnologiile.
Civilizaţiile se află în concurenţă şi conflict într-o „lume trisecţionată” în trei Valuri,
Huntington Samuel. The Lonely Superpower. În: Foreign Affairs. 1999, nr. 78 (2). p. 35-42.
Hlihor Constantin: Geopolitica şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale contemporane. Bucureşti: Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2005. p. 227.
9
Dungaciu Dan. America pe divan ? – două prognoze la început de secol: Samuel Huntington şi Zbigniew Brzezinski. În: Politica externă şi de securitate a Statelor Unite ale
Americii. Bucureşti: Tritonic, 2006. p. 77.
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asociate simbolic cu plugul, linia de asamblare şi computerul. Istoria reprezintă o
succesiune majoră de valuri ale schimbării, acestea fiind dinamice şi când intră în
coliziune, se produce ciocnirea lor. Primele două valuri, agricol şi industrial, vor
face alianţă împotriva celui de-al treilea, care vinde informaţii, management şi alte
servicii, primele două îl ameninţă cu războiul ecologic, urmărind să contracareze
tendinţele de a stabili hegemonia mondială. În opinia noastră, criteriul de conflict
intercivilizaţional identificat de A. şi H. Toffler se dovedeşte a fi relevant şi de
actualitate stringentă, care este amplificat şi de fluxurile de emigranţi ilegali, însă
este puţin probabilă o alianţă dintre statele agrare şi cele industriale îndreptată împotriva statelor postindustriale, ca dovadă servind, spre exemplu, prezenţa şi rolul
neesenţial al Mişcării de Nealiniere în viaţa internaţională din perioada post-război
rece. Însă ei au remarcat absolut corect că sistemul mondial post-război rece primeşte caracteristicile pe care I. Prigojine le-a numit „structuri disipative”, în cadrul
cărora părţile sistemului se află în fluctuaţie continuă, în sens că devin extrem de
vulnerabile faţă de influenţele externe, trăsături care, subliniem, vor fi exemplificate pe parcursul textului, prezenţa lor fiind asigurată de mai mulţi factori, inclusiv
de interdependenţă.
În acelaşi timp, nu pot fi trecute cu vederea alte două figuri celebre, foarte
bine cunoscute şi cu merite mari în activităţi de politica externă, Zb. Brzezinski
şi H. Kissinger,care au revenit în forţă pe câmpul cercetărilor ştiinţifice, primul
cu Marea tablă de şah10, iar al doilea cu Diplomaţia11. Elaborările lor nu sunt mai
puţin cunoscute şi continuă să aibă o rezonanţă pe măsură, ele reflectând punctul
de vedere al Statelor Unite referitor la replierile geostrategice care s-au produs la
începutul perioadei post-război rece ori urmau să se producă şi, totodată, urmăresc
conservarea hegemoniei americane pe termen scurt şi mediu. Diferenţa dintre ei
este că primul se dovedeşte a fi promotor militant al imperativelor geostrategice
ale Statelor Unite ale Americii în Eurasia, dar se pronunţă pentru instituţionalizarea
unei cooperări globale eficiente într-un viitor mediu şi îndepărtat, pe când al doilea
este mai flexibil, arealul investigaţiilor sale cuprinde toate regiunile globului, el
înclinând mai degrabă, contrar lui Zb. Brzezinski, spre multipolaritate decât spre o
structură unipolară, în sens de extindere a numărului responsabililor prin gestiunea
sectorială şi georegională în comun a lumii. Aceste viziuni şi-au găsit dezvoltare şi
concretizare în altă elaborare ştiinţifică importantă, Are nevoie America de politică
externă?12, care este canalizată pe elucidarea ordinii mondiale post-război rece, fiind concepută ca un studiu al diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale din secolul XXI,
spre deosebire de monografia capitală menţionată mai sus, ce se înscrie în lista stuБжезински Збигнев. Великая шахматная доска. Москва: Международные отношения, 2003. 254 c.
11
Киссинджер Генри. Дипломатия. Москва. Центр Ладомир, 1997. 848 c.
12
Киссинджер Генри. Нужна ли Америке внешняя политика? Москва: Ладомир, 2002.
351 c.
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diilor de valoare ale istoriei diplomaţiei şi a relaţiilor internaţionale, incluzând, de
asemenea, multe pasaje de memorialistică. Ambii consideră că partenerul principal
al Statelor Unite trebuie să fie Eurasia, deşi situaţia Statelor Unite ale Americii se
dovedeşte a fi una paradoxală, consideră H. Kissinger, dat fiind că nu pot nici să se
retragă din lume, nici s-o domine, pe când Zb. Brzezinski subliniază în altă carte,
The Choice. Global Domination or Global Leadership, că puterea Americii este
ultimul garant al stabilităţii globale, cu dubla calitate, de forţă hegemonică internaţională şi democraţie. Însă noutatea problemei constă în faptul că pentru prima
dată în istorie o putere neeuropeană a devenit nu numai arbitrul principal în relaţiile dintre statele europene, dar şi cea mai puternică ţară din lume, instituindu-se
astfel sistemul global american, deşi Eurasia îşi păstrează importanţa geopolitică,
rămânând o „tablă de şah” pe care continuă competiţia pentru supremaţia mondială,
luptă care afectează geostrategia – gestiunea strategică a intereselor geopolitice. În
opinia noastră, asumpţie confirmată indirect şi de Zb. Brzezinski, actualmente a
pierdut din semnificaţie concepţia „pământului de mijloc” descrisă de H. Mackinder, cu precădere pe fundalul scăderii relevanţei ştiinţifice a metodei geopolitice
de cercetare a relaţiilor internaţionale din cauza reducerii esenţiale din importanţă
a factorului teritorial în evaluarea statutului naţional şi gradului de influenţă a unui
actor statal pe arena mondială. În accepţia lui H. Kissinger, eforturile Statelor Unite
ale Americii trebuie canalizate pe acest vector, el considerând, contrar mai multor
supoziţii, că georegiunea atlantică rămâne centrul global. Dacă H. Kissinger este
preocupat aproape în exclusivitate de prezent şi viitorul imediat, urmărind conservarea dominaţiei Statelor Unite, dar în cooperare cu alte centre de putere, mai ales
cu Uniunea Europeană, evaluările lui Zb. Brzezinski se extind pentru o perioadă
mai îndepărtată, medie şi pe termen lung, el încercând să identifice acel ,,concurent
de succes” care va fi în măsură să pună la îndoială supremaţia globală a Statelor
Unite ale Americii: contrar mai multor supoziţii, viitorul concurent de succes nu
este nominalizat, dar cele mai mari şanse are China.
Dacă H. Kissinger şi mai ales Zb. Brzezinski în spiritul teoriei realismului
politic continuă să acorde prioritate conceptelor de putere şi securitate, fiind preocupaţi de determinarea caracterului replierilor geostrategice care s-au produs după
încheierea conflagraţiei bipolare, S.Huntington din contra, avansează pe prim-plan
factorul civilizaţional având la bază religiile, el considerând că în lumea post-război rece diferenţele de natură ideologică, politică sau economică cedează întâietatea în faţa celor de provenienţă cultural-civilizaţională, iar statele naţionale deşi
rămân unităţile principale de analiză în relaţiile internaţionale, comportamentul lor
este influenţat nu de imperativul cuceririi, puterii şi bogăţiei, ci de preferinţele,
asemănările şi deosebirile cultural-civilizaţionale ancorate pe factorul confesional.
Dacă S.Huntington practic nu face distincţie esenţială dintre Statele Unite ale
Americii şi Uniunea Europeană în lumea post-război rece, incluzându-le în cadrul
civilizaţiei occidentale, edificată pe creştinism, pluralism, individualism şi suveranitatea legii, Zb. Brzezinski şi H. Kissinger din contra, indică asupra diferenţelor
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în sensul că hegemonia de tip nou, potrivit primului, sau supremaţia americană,
conform celui de-al doilea, sunt evidente, însă Statele Unite au nevoie de parteneri
pentru a gestiona afacerile mondiale, Uniunea Europeană fiind cel mai sigur aliat,
supoziţie împărtăşită mai ales de H.Kissinger, dar nu numai de el, alţii fiind, spre
exemplu, G. Modelski şi W. Tompson.
Dacă S.Huntington a pronosticat eventuale conflicte dintre civilizaţii atât la
micronivel, cât şi la macro-, iar pentru a le preîntâmpina se impune de a respecta
trei reguli, care, în opinia noastră, practic nu au fost aplicate, Zb.Brzezinski este
preocupat de conservarea hegemoniei Statelor Unite ale Americii pe termen scurt,
indicând, în acelaşi timp, că în viitorul mediu Statele Unite au nevoie de parteneri
compatibili strategic, iar H. Kissinger este de părere că Statele Unite ale Americii
dispun de potenţial suficient pentru a modela evenimentele în Eurasia, urmărind, în
spirit instituţionalist, edificarea unor regimuri de securitate.
În această ordine de idei, daca F.Fukuyama până în jumătatea a doua a anilor
’90 a invocat triumful democraţiei, iar I.Rammonet indică asupra extinderii listei
statelor democratice şi, implicit, instituirea unui regim mai puţin conflictual în relaţiile internaţionale, S.Huntington, A. şi H.Toffler din contra, anunţă axe şi factori
noi de conflict global, iar Zb.Brzezinski şi H.Kissinger continuă să acorde credit
perceptelor realiste şi geostrategice, aserţiuni care sunt împărtăşite mai târziu şi de
S. Huntington prin analiza tipurilor de polaritate.
Prin urmare, bulversarea ştiinţei relaţiilor internaţionale din perioada imediată post-război rece a fost condiţionată de mai mulţi factori, printre care:
1. aspecte ale relaţiilor internaţionale care au fost considerate că nu au rămas
decât obiect al istoriei, au revenit pe arena mondială în condiţiile noi, reactualizându-şi potenţialul şi marcându-le caracterul şi evoluţia;
2. au apărut unele probleme şi împrejurări noi, necunoscute sau puţin cunoscute în trecut, dar care s-au amplificat, complicând serios explicarea şi înţelegerea
politicilor şi proceselor de pe arena mondială datorită impactului produs.
J. Mearsheimer este unul dintre specialiştii de marcă în materie care a dezvoltat teoria relaţiilor internaţionale şi a supus analizei tipurile de structură a
sistemului internaţional, mai ales post-război rece. În lucrarea Tragedia politicii
de forţă. Realismul ofensiv şi lupta pentru putere13 a elaborat o teorie realistă a
politicii internaţionale care contestă optimismul predominant în raporturile dintre
marile puteri, propunând în context o variantă nouă a realismului, diferită de cea
a naturii umane, fundamentată de H. Morgenthau şi cea defensivă, propusă de
K.  Waltz. Trasând în calitate de criterii de diferenţiere angajarea statelor în competiţia pentru putere şi volumul de putere dorit de actorii statali, J. Mearsheimer
susţine că în cazul realismului naturii umane prevalează dorinţa inerentă de putere, obiectivul fundamental fiind maximalizarea ei relativă şi instaurarea hegemo13

Mearsheimer John. Tragedia politicii de forţă. Realismul ofensiv şi lupta pentru putere.
Filipeştii de Târg: ANTET, 2003. 366 p.
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niei, realismul defensiv acordă prioritate structurii sistemului, statele concentrându-se asupra menţinerii balanţei de putere, pe când realismul ofensiv, acordând
întâietate structurii sistemului internaţional, din contra, presupune că statele tind
să-şi maximalizeze puterea relativă, urmărind, de asemenea, hegemonia. Punând
ca şi alţi cercetători şi analişti americani teoria sa în serviciul intereselor naţionale, în cazul dat al politicii de securitate naţională, el identifică structuri regionale
ale sistemului internaţional, în Europa continuând bipolaritatea (Statele Unite ale
Americii -Rusia), iar în Asia de Nord-Est s-a instaurat tipul multipolar, în calitate
de protagonist figurînd China, care va devine un hegemon regional potenţial în
condiţiile respectării ritmului modernizării.
În acelaşi context al elaborărilor ştiinţifice de sorginte naţional-conceptuală
se înscriu lucrările lui M. Nicholson International Relations: A Concise Introduc
tion14 şi C. Brown Understanding International Relations15, dar care nu fac apologetică intereselor naţionale şi politicii externe ale Marii Britanii, ci concepţiei
„societăţii internaţionale”, aceasta reprezentând cartea de vizită a şcolii britanice
în domeniu, fundamentele căreia au fost puse de M.Wight şi H.Bull prin definirea
direcţiei grotiene, solidariste în materie. Cercetările sunt, cu precădere, de caracter
teoretic, incluzând sinteze teoretice clasice şi contemporane, alte subiecte reliefate
fiind natura relaţiilor internaţionale, puterea şi securitatea, conflictul şi cooperarea,
actorii internaţionali, statali şi nestatali, guvernarea globală şi economia politică
mondială. Problemele care figurează în registrele de cercetare sunt valorificate prin
intermediul concepţiilor „societăţii internaţionale” şi „societăţii mondiale”, precum
cooperarea şi interacţiunea dintre state şi în cadrul societăţii de state, existenţa normelor şi intereselor comune, interdependenţa şi rolul important al instituţiilor internaţionale, transnaţionalizarea şi ordinea.
Notăm că nici M. Nicholson şi nici C. Brown nu supun unei cercetării detaliate formarea sistemului internaţional post-război rece, însă primul este de părere
că relaţiile internaţionale şi disciplina care le studiază se transformă accelerat din
cauza că lumea se află mereu în schimbare, producându-se modificări serioase de
caracter politico-militar şi ideologic, amplificate de procesele de globalizare, iar
al doilea susţine că încheierea confruntării globale dintre cele două supraputeri se
dovedeşte a fi un eveniment de semnificaţie în istoria umanităţii şi în relaţiile internaţionale, însă atenţia principală în cercetările sale este acordată politicilor globale
şi impactului tehnologiilor noi.
Considerăm în acelaşi context de idei că de o relevanţă ştiinţifică deosebită
se dovedeşte a fi Handbook of International Relations16, elaborat de un colectiv
internaţional de autori în frunte cu W. Carlsnaes. Culegerea conţine studii teoreNicholson Michael. International Relations. A Concise Introduction. London: Palgrave,
2002. 242 p.
15
Brown Chris. Understanding International Relations. New-York: Palgrave, 2001. 296 p.
16
Handbook of International Relations / ed.: Carlsnaes Walter. Risse Thomas. Simmons
Beth. London: SAGE Publication, 2001. 571 p.
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tice şi istoriografice de o înaltă încărcătură ştiinţifică şi bibliografică, incluzând
o diversitate de concepte, idei şi ipoteze în materia politicii mondiale pe care o
valorifică, reprezentând o sursă pentru dezvoltarea disciplinei Relaţiilor Internaţionale, chiar dacă, nu este mai puţin adevărat, multe fragmente fie că sunt cunoscute,
fie că îşi găsesc o simplă dezvoltare. Exemplificând, notăm că B. Schmidt supune
cercetării istoria şi istoriografia teoretizării Relaţiilor Internaţionale începând cu
anii ‘20 ai secolului trecut şi încheind cu elaborările cele mai recente, de sorginte
post-pozitiviste, iar concluzia finală înaintată este că „diversitatea demersurilor şi
metodologiilor poate fi aplicată pentru a descrie istoria disciplinară a acestui câmp
academic de studiu”; C. Wight invocă mai multe aspecte teoretice de aplicare a
filosofiei ştiinţelor sociale pentru explicarea şi înţelegerea Relaţiilor Internaţionale,
trecându-se în revistă şi „atacurile radicale asupra asumpţiilor ştiinţelor sociale din
partea postmodernismului şi poststructuralismului”, concluzia pe care o propune
vizează oportunitatea elaborării unei metateorii menite să faciliteze implementarea
mai multor prevederi ale filosofiei ştiinţelor sociale, mai ales prin raportul structură/agenţi-explicare/înţelegere; textele perfectate de E. Adler, D. Snidal, J. Fearon şi
A. Wend pun în lumină unele teorii contemporane, cu precădere cea constructivistă,
o concluzie ar fi că aceste construcţii teoretice, fiind alternative faţă de elaborările clasice, sunt în măsură să contribuie esenţial la dezvoltarea disciplinei; Young
Jong Choi şi J. Caporaso analizează integrarea regională abordată comparativ prin
cercetarea proceselor integraţioniste din Europa de Vest, America de Nord şi Asia
de Est, în sens de identificare a diferitor niveluri de cooperare, concluzia extrasă
fiind că regionalismul reprezintă o forţă esenţială în lumea contemporană, însă nici
Uniunea Europeană, nici NAFTA şi nici CEAP, nemaivorbind de alte instituţii şi
mecanisme de cooperare multilaterală, nu sunt numiţi actori internaţionali.
Altă culegere de texte din mulţimea extraordinară de cărţi elaborate în mediul anglo-american este Confronting the Political in International Relations17, coordonată de M. Ebata şi B. Neufeld, aceasta conţine unele probleme ce sunt abordate nu atât de frecvent în literatura de specialitate, cum ar fi cultura şi relaţiile
internaţionale, identitatea în condiţiile globalizării, teleologia globalizării, dar în
acelaşi timp regăsindu-se şi unele subiecte omniprezente în elaborările britanice
precum criza teoriei relaţiilor internaţionale, societatea internaţională sau guvernarea globală. Referindu-ne mai concret la unele texte, notăm că F. Halliday încearcă
să identifice suportul teoretic pentru studiul rolului şi locului culturii în relaţiile
internaţionale, considerând că acestea trebuie problematizate prin conceptul culturii, care este inerentă politicii. Cultura nu reprezintă o alternativă conceptelor de
putere economică sau putere politică, ci constituie o parte a reproducţiei lor, rolul
determinant fiind rezervat dialogului intercultural în lumea globalizată; grupul de
cercetători în frunte cu B. Gill pune în discuţie ideea globalizării ca proces politic
17

Confronting the Political in International Relations. / ed. Ebata Michi. Neufeld Beverly.
New-York: St. Martin’s Press, 2000. 276 p.
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cu implicaţii sociale, susţinând că aceasta se dovedeşte a fi un concept contestat din
cauza că ignoră agenţii sociali, în primul rând statul: teleologia ei tinde să producă
ideea „dispariţiei statului-naţiune ca una dintre principalele forme politice”, însă
actorul statal poate opune rezistenţă şi, deci, există rezerve suficiente pentru expansiunea politicii în relaţiile internaţionale.
Culegerea Teorii ale relaţiilor internaţionale,18 perfectată de un grup de cercetători în frunte cu S. Burchill, reprezintă o lucrare cu valenţe teoretico-metodologice deosebite, incluzând subiecte de istorie, metodologice şi teorie a relaţiilor
internaţionale. Semnificaţia ei constă în faptul că alături de construcţiile teoretice
tradiţionale se acordă spaţiu larg curentelor noi, ecologismul internaţional sau feminismul, nemaivorbind de postmodernism sau constructivism, toate fiind dezbătute cu intensitate în mediul academic. Ei pun la îndoială asumpţiile lui B. Buzan şi
R. Little, care se declară învinşi în încercarea de a conceptualiza structura de mediu
în termenii Relaţiilor Internaţionale.
Alcătuirea culegerilor de texte, care includ articole mari, uneori cu titlul de
manuale, este mai degrabă o practică anglo-americană, dar care se regăseşte şi în
alte medii de cercetare a relaţiilor internaţionale, inclusiv în Republica Moldova,
România şi Federaţia Rusă.
Unele dintre lucrările de importanţă cu titlu de manuale perfectate în Federaţia Rusă ar fi: Современные международные отношения sub redecaţia lui
A.  Torkunov19, care pune în lumină trei blocuri de probleme: particularităţile formării sistemului internaţional post-război rece, dezvoltarea regională, rolul şi locul
Rusiei, al altor state din cadrul CSI în relaţiile internaţionale. V. Kulaghin afirmă
că dezintegrarea bipolarităţii presupune formarea lumii multipolare, incluzând cele
mai puternice state, libere de restricţiile disciplinei corporativiste, iar modificarea
sistemului tradiţional westfalic de relaţii internaţionale afectează nu numai conţinutul politicii mondiale, dar şi subiectele ei: dacă mai mult de trei secole şi jumătate statele au fost protagoniştii predominanţi ai relaţiilor internaţionale, iar politica
mondială se reducea cu predilecţie la raporturile interstatale, în ultimii ani actorii
statali sunt esenţial strâmtoraţi de companiile transnaţionale, instituţiile financiare internaţionale private şi organizaţiile nonguvernamentale, aceşti agenţi fiind
în cea mai mare parte de factură cosmopolită. Creşterea transparenţei hotarelor,
intensificarea comunicării transnaţionale, consolidarea potenţialului tehnologic al
revoluţiei informaţionale conduc implicit spre globalizarea proceselor în sfera spirituală a vieţii comunităţii mondiale, contribuind la diluarea particularităţilor naţionale şi apariţia unor priorităţi, cum ar fi întâietatea drepturilor omului în raport
cu suveranitatea de stat. În politica mondială, susţine cercetătorul rus, se produce
Teorii ale relaţiilor internaţionale/ed.Sc/Burchill. Bucureşti: Ed.Institutului European,
2008. 336 p.
19
Современные международные отношения. Учебник/ под.ред. А.Торкунова. Москва:
Российская политическая энциклопедия, 1999. 584 с.
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ciocnirea factorilor tradiţionali şi celor noi, transformîndu-se şi noţiunile de bază
ale disciplinei, creşte substanţial numărul actorilor, se schimbă comportamentul
lor, conţinutul nou solicitând forme noi de organizare: ,,geometria lui Euclid” a
devenit istorie, cedând în faţa unor variabile multidimensionale şi complexe, multe indefinite.
Мировая политика и международные отношения, redactori S. Lanţov
şi V. Acikasov,20 înglobează trei blocuri mari de probleme – concepţii teoretice
ale relaţiilor internaţionale, procesul politic mondial la etapa contemporană şi
politica externă a Federaţiei Ruse în contextul relaţiilor internaţionale contemporane. În Rusia, a specificat corect S.Lanţov, este destul de populară ideea lumii
multipolare, care provine din atitudinea negativă faţă de dominaţia Statelor Unite
ale Americii pe arena mondială, această formă de protest împotriva unipolarităţii purtând o încărcătură emoţională şi nu ţine cont de unele aspecte cu pericol
potenţial. Deşi sistemul nou de relaţii internaţionale nu s-a constituit deplin, unele ierarhii structurale sunt sesizabile precum prezenţa unei singure supraputeri,
existenţa unor centre de putere în contextul că polul devine o noţiune ce ţine
de trecut, când relaţiile internaţionale au fost reglementate de legea echilibrului
de forţă. Considerăm că tentativa cercetătorului rus de a determina conţinutul
şi diferenţa dintre categoriile „relaţii internaţionale”, „politică internaţională” şi
„politică mondială” este puţin fructuoasă şi practic nu a clarificat aproape nimic,
ultimele două noţiuni fiind abordate ca instrumente de investigaţie. Concluzia
magistrală a autorilor culegerii, cât şi celei ce urmează a fi elucidată, este că statul
rămâne actorul principal al relaţiilor internaţionale.
Введение в теорию международных отношений, redactor responsabil
A. Manâkin21 cuprinde două seturi de subiecte majore valorificate, cu precădere,
în plan sistemic – teoria relaţiilor internaţionale ca domeniu al ştiinţei şi factorii
formatori şi detractori de sistem internaţional. Referindu-se la realităţile noi, postrăzboi rece, A. Manâkin subliniază că globalizarea politicii mondiale şi sporirea
gradului de complexitate a lumii solicită creşterea calitativă a nivelului de cercetare a acestor procese şi fenomene, una dintre metodicile noi, care permite de a
extinde esenţial orizontul investigaţiilor fiind analiza sistemică. Prioritatea analizei
sistemice constă în faptul că oferă posibilitatea de a examina în complex raporturile interstatale, permiţând de a cerceta mai profund motivele comportamentului
ţărilor sau blocurilor militaro-politice, a identifica ponderea diferitor factori care
determină acţiunile lor şi a investiga mecanismul definitoriu al dinamicii comunităţii mondiale în ansamblu, iar în ideal, de a pronostica dezvoltarea ei. Concluziile
formulate prevăd că s-au format câteva zone geopolitice extinse, în cadrul cărora
Мировая политика и международные отношения /под.ред. С. Ланцова и В. Ачка
сова. СПб: Питер, 2006. 448 с.
21
Введение в теорию международных отношений/отв.редактор А. Маныкин. Москва:
Изд. МГУ, 2001. 320 с.
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„se produce ciocnirea acută dintre tendinţele naţionale şi supranaţionale în dezvoltarea civilizaţiei umane”. Alte două tendinţe aflate în competiţie vizează lumea
unipolară  – lumea multipolară, iar ciocnirea iminentă dintre acestea va determina
configuraţia comunităţii mondiale în secolul XXI. Totodată, „mişcările tectonice”
soldate cu dispariţia structurii bipolare s-au dovedit a fi favorabile pentru dezvoltarea „tendinţelor către pluralizarea relaţiilor internaţionale”. Considerăm că urmărind să contribuie la dezvoltarea analizei sistemice a relaţiilor internaţionale, autorii
mai degrabă pun întrebări şi identifică problema în explicarea proceselor mondiale
decât oferă răspunsuri, invocând gradul înalt de complexitatea lor.
Dintre cele trei culegeri de texte sus-menţionate, care au fost elaborate
în Federaţia Rusă, prima se distinge prin promovarea viziunilor Rusiei asupra
caracterului relaţiilor internaţionale post-război rece, în sensul că este negată unipolaritatea exprimată prin hegemonia americană, fiind invocate mai multe centre
de putere şi, implicit, multipolaritatea.
Politica externă şi securitatea naţională a Republicii Moldova sunt abordate
în aspect legislativ-normativ şi structural-instituţional, prima fiind elucidată şi prin
prisma dimensiunii diplomatice, şi-au găsit reliefare în lucrările Republica Mol
dova: ediţie enciclopedică22 şi Republica Moldova pe calea modernizării: Studiu
enciclopedic23. Având drept obiectiv de a prezenta cercetări ştiinţifico-practice de
caracter totalizator şi multiaspectual, aceste elaborări pun în lumină politica externă şi politica de securitate naţională tratate în plan diacronic şi sincronic în primul
caz şi în exclusivitate sub aspectul contemporaneităţii în cel de-al doilea. Astfel,
comparimentul ce ţine de politica externă din Ediţia enciclopedică include istoria
politicii externe de la formarea ţărilor româneşti, în special fiind elucidate instituţiile abilitate cu activităţi diplomatice, interesul naţional ca factor determinant
al priorităţilor de politică externă, cooperarea multilaterală de diferit nivel, fiind
reliefate cu precădere relaţiile cu Uniunea Europeană. Compartimentul consacrat
securităţii naţionale conţine o succintă analiză a istoriei instituţiilor de securitate şi
apărare, elucidează suportul normativ de reglementare a politicii de securitate, activitatea autorităţilor de resort în domeniul asigurării securităţii statului şi cooperarea
internaţională a Republicii Moldova în sfera securităţii.
Studiul enciclopedic sus-menţionat este consacrat cercetării proceselor complexe de devenire a statului independent Republica Moldova, politicii externe revenindu-i
rolul edificator în afimarea şi consolidarea internaţională, iar securităţii naţionale în
Juc Victor. Politica externă. În: Republica Moldova: Ediţie enciclopedică. Chişinău: Tipografia „Bons Offices”, 2010. p.706-715; Coropcean Ion. Manolache Constantin. Securitatea naţională. În: Republica Moldova: Ediţie enciclopedică. Op.cit. p. 716-723.
23
Juc Victor. Cojocaru Gheorghe. Politica externă. În: Republica Moldova pe calea modernizării: studiu enciclopedic. Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2015. p. 228-256.
Juc Victor. Integrarea europeană. În: Republica Moldova pe calea modernizării: studiu
enciclopedic. Op. cit. p. 257-278. Manolache Constantin. Securitatea naţională. În: Republica Moldova pe calea modernizării: studiu enciclopedic. Op.cit. p. 279-298.
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asigurarea supravieţuirii şi funcţionalităţii. În compartimentul dedicat politicii externe
investigaţiile sunt canalizate pe reliefarea parteneriatelor la nivel bilateral, incluzând
relaţiile cu România, Ucraina, Federaţia Rusă şi Statele Unite. În acelaşi timp, relaţiile
cu Uniunea Europeană se regăsesc într-un compartiment distinct, ordine care vine să
demonstreze oportunitatea valorificării opţiunii europene. Compartimentul ce ţine de
securitatea naţională conceptual nu este ancorat cu predilecţie pe securitatea statului,
ci vizează şi alte categorii de destinatari, totodată fiind trecute în revistă transformările
structurale operate în cadrul sistemului de securitae naţională, dar şi spectrul de ameninţări şi riscuri din exterior în contextul conflictului din Ucraina.
La capitolul cercetări de securitate vom remarca apariţia în ultimul timp a
unor ediţii de carte, printre acestea distingându-se monografia lui V. Varzari Se
curitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare euro
peană24, în care şi-au găsit reflectare oportunităţi europene în materie de securitate
pentru Republica Moldova.
Manualul elaborat de A. Burian Geopolitica lumii contemporane25, fiind prima elaborare semnificativă din Republica Moldova în materia geopoliticii, include
mai multe subiecte – istoria şi teoria geopoliticii, globalizarea, abordată în plan multidimensional, sistemul internaţional, ordinea mondială, actorii internaţionali şi perspective ale statului Republica Moldova, fiind supuse analizei priorităţile strategice de
dezvoltare, situaţia geopolitică, lista partenerilor strategici, evoluţii militaro-strategice. Lumea contemporană se distinge prin instabilitate şi dezechilibru, dar care trebuie
lipsite de conotaţii negative, deoarece ,,asigură un grad relativ înalt al dinamismului
proceselor mondiale şi coexistă cu stabilitatea şi echilibrul” lor, consideră cercetătorul.
A. Burian invocă descentralizarea relaţiilor internaţionale şi remarcă ridicarea restricţiilor de comportament proprii situaţiei bipolare, mai multe ţări fiind în
măsură să promoveze politici de sine stătătoare şi să-şi sporească ponderea pe arena
mondială proporţional potenţialului tehnico-ştiinţific şi financiar. În perioada postrăzboi rece hotarele au devenit mult mai deschise, mai flexibile şi mai transparente,
extinzându-se substanţial spectrul preferinţelor şi alternativelor provenite ,,nu atât
din considerentele apartenenţei de bloc, ci din interesele naţional-statale reale”.
Potrivit aprecierii lui M. Mureşan, volumul propus de C. Hlihor Geopolitica
şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale contemporane26 urmăreşte de a
se integra eforturilor de studiere a fenomenului politic contemporan din perspectivă
inter- şi transdisciplinară, fiind conceput nu numai ca un demers teoretic, ci şi ca un
instrument de lucru, deoarece propune o metodologie de analiză care se fundamentează pe explicarea paradigmelor de bază ale teoriei geopolitice: actorii, raportul de
Varzari Vitalie. Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană. Chişinău: CEP USM, 2014. 172 p.
25
Burian Alexandru. Geopolitica lumii contemporane. Chişinău: Tipogr. Centrală, 2003. 456 p.
26
Hlihor Constantin: Geopolitica şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale contemporane. Bucureşti: Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2005. 330 p.
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putere, interesul şi percepţia, ele sunt ,,împrumutate din sfera disciplinelor de graniţă, dar transcend nu numai conţinutul, ci şi semnificaţia pe care le au în istorie”.
Obiectivul declarat de autor este de a demonstra că deşi geopolitica nu este o ştiinţă,
totuşi dispune de paradigmele proprii, care oferă instrumente valide pentru a cunoaşte
evoluţiile de putere şi interes din lumea contemporană, el remarcând pe bună dreptate
că formulele clasice nu pot să ajute la descifrarea evoluţiilor posibile dintr-un câmp
geopolitic din cauza că nu este luat în calcul faptul că ,,spaţiul-ţintă este locuit şi, deci,
nu se ţine cont de voinţa şi interesul populaţiei din acest teritoriu”. Convingerea lui
C. Hlihor este că viaţa internaţională a devenit atât de complexă şi de diversificată
încât a o înţelege doar în baza unei singure discipline practic este insuficient, ,,analiza
din perspectivă istorică, sociologică, economică, antropologică trebuie completată cu
dimensiunea geopolitică”, impunându-se, în acest sens, însăşi redefinirea geopoliticii
în cadrul disciplinelor academice care studiază relaţiile internaţionale.
Lucrarea lui V.Puşcaş Relaţiile internaţionale/transnaţionale27, elucidează
cu precizie chiar prin definiţie transformările care se produc pe arena mondială, în
sensul că raporturile interstatale ,,nu reprezintă exprimarea totală a interacţiunilor
din cadrul sistemului internaţional”, împreună cu formula tradiţională westfalică,
pe scena mondială contemporană un rol important revine actorilor nestatali, care
,,nu eludează expresia tradiţională, dar au dovedit că prezintă o logică proprie –
relaţii transnaţionale”. Acest volum este inedit prin forma de realizare, dat fiind că
schemele prezentate se dovedesc a fi utile pentru mai buna cunoaştere şi explicare a
relaţiilor internaţionale, abordate prin metoda istoricului şi logicului, iar în context
sunt puse în circulaţie unele metodologii de cercetare a relaţiilor internaţionale,
cum ar fi cea elaborată de P.Viotti şi M. Kauppi.
Volumul World Politics. Trend and Transformation28 reperfectat de Ch. Kegley-jr. şi E. Wittkopf până la ediţia a opta pune în lumină transformările accelerate care se produc în politica mondială în perioada post-război rece, prezentând
tendinţele noi în evoluţia relaţiilor internaţionale şi extinderea proceselor globale,
invocă oportunitatea actualizării teoriilor clasice pentru interpretarea şi înţelegerea
evenimentelor contemporane şi identifică provocările noi la adresa umanităţii prin
abordarea a cinci blocuri mari de probleme: tendinţe şi transformări în politica
mondială, actorii internaţionali, bunăstarea globală, conflictele globale, managementul lor, secolul problematic XXI. Susţinând că statul rămâne principalul actor internaţional şi definind sistemul politic ca pe un model de interacţiune dintre
agenţii politicii mondiale, considerându-se că acesta este supus schimbării şi se
îndreaptă spre un sistem global, în cadrul căruia se află în opoziţie două tendinţe –
integrarea şi fragmentarea, persistenţa şi schimbarea. Agenda globală se referă la
oportunitatea determinării configuraţiei ordinii mondiale noi, important fiind de a
percepe diferenţa dintre ,,lumea cum este” şi ,,lumea cum trebuie să fie”.
27
28

Puşcaş Vasile. Relaţii internaţionale/transnaţionale. Cluj: Sincorn, 2005. 285 p.
Kegley-jr. Charles. Wittkopf Eugene. World politics. Trend and Transformation. NewYork: St. Martin’s Press, 2001. 669 p.
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Înşiruirea unor ediţii cu statut de culegeri de articole mari şi manuale este
oportună pentru reliefarea subiectelor ce ţin de ontologia, epistemologia şi metodologia, istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, dat fiind că această tematică se
regăseşte cu precădere în cărţile de asemenea factură, ordine care nu presupune însă
lipsa studiilor monografice, cum ar fi lucrarea lui S. Guzzini Realism şi relaţiile
internaţionale29, nemaivorbind de elaborările fondatorilor şi exegeţilor unor teorii
sau idei, ca exemplu ar putea figura lucrarea lui J. Mearsheimer menţionată mai
sus, dacă este să ne referim la perioada post-război rece. Numărul relativ mai mic
de elaborări monografice în domeniile statutului disciplinar-academic şi teoriilor
relaţiilor internaţionale s-ar explica prin complexitatea şi dificultăţile înseşi ale procesului de cercetare şi, în acelaşi timp, prin realizarea investigaţiilor în dinamică,
prin studii comparative, dar care nu sunt extinse într-o măsură foarte mare.
Practic, a devenit axiomatică supoziţia că relaţiile internaţionale post-război
rece sunt marcate de globalizare, acestui proces fiindu-i consacrate foarte multe
elaborări, probabil deţine întâietatea la acest capitol, cu atât mai mult cu cât viziunile şi aprecierile se dovedesc a fi extrem de variate, începând cu apologetica deplină
şi încheind cu respingerea în totalitate. În Republica Moldova unele dintre cele mai
consistente elaborări ar fi: V. Sakovici Антиглобализм: причины, сущность и
основные формы30 şi Globalistica31, ultima avându-l în calitate de coautor pe Gh.
Rusnac. Însăşi denumirea primei cărţi a indicat asupra mesajului: esenţa antiglobalismului rezidă în proiectul unei alternative democratice a globalizării neoliberale,
orientate spre construirea unei civilizaţiei noi, juste, bazate pe colaborarea echitabilă reciproc avantajoasă între ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare, realizarea obiectivelor urmărite presupunâînd modificarea modelului actual neoliberal
dominant şi trecerea la cel de alternativă, fondat pe colaborare şi ajutor reciproc.
P. Hirst şi G. Thompson prin studiul monografic Globalizarea sub semnul
întrebării. Economia internaţională şi posibilităţile de guvernare32, de asemenea,
manifestă scepticism exprimat prin definiţie faţă de procesele economice marcate
de globalizare, dar nu din perspectiva necesităţii de a înlocui modelul neoliberal
actual cu unul de alternativă, ci se declară optimişti faţă de viabilitatea strategiilor
naţionale de control şi de guvernare a economiei internaţionale. Conceptul ,,globalizare” este pus sub semnul întrebării din cauza susţinerii creşterii şi aprofundării
relaţiilor internaţionale comerciale şi de investiţii, economiei mondiale deschise
a comerţului între naţiuni şi suveranităţii ,,noi”, mai multe dimensiuni fiind controlate de către instituţii internaţionale, blocuri comerciale şi acorduri interstatale,
Guzzini Stefano. Realism şi relaţii internaţionale. Iaşi: Institutul European, 2000. 472 p.
Сакович Василий. Антиглобализм: причины, сущность и основные формы. Chişinău:
CEP USM, 2004. 301 c.
31
Rusnac Gheorghe. Sacovici Vasile. Globalistica. Chişinău: CEP USM, 2007. 330 p.
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acestea asigurând existenţa unor politici comune. Considerăm că administrarea recesiunii economice începută în 2008 a confirmat justeţea mai multor aserţiuni în
favoarea statului, mai ales prin acţiunile Administraţiei Statelor Unite ale Americii.
Din lista extrem de numeroasă şi variată a titlurilor de elaborări consacrate cercetării acestui subiect multidimensional mai invocăm lucrarea lui D. Held,
A.  McGrew, D. Goldblatt şi J. Perraton Transformări globale. Politică, economie
şi cultură33 care, potrivit supoziţiei lui M.Mann, ,,este o carte cuprinzătoare şi bine
documentată, argumentele sunt expuse cu precizie, iar concluziile decurg din dovezi”, conform aprecierii lui J. Nye, ,,este o combinaţie uimitoare de istorie, ştiinţe
politice şi economie ce aruncă o nouă lumină asupra schimbărilor din secolul XXI”,
iar P. Dicken susţine că ,,aceasta reprezintă o analiză impresionantă şi foarte cuprinzătoare a proceselor politice, economice şi culturale complexe ce configurează şi
reconfigurează lumea în care trăim”. Chiar dacă practic este imposibil de a prezenta
un studiu exhaustiv în problemele globalizării, considerăm că această lucrare se
distinge printr-o încărcătură înaltă conceptual-analitică realizată în plan istoric şi
în aspect multidimensional, subiectele-ţintă fiind bine definite, iar concluziile-bine
argumentate, inclusiv prin polemică ştiinţifică directă sau indirectă cu alte viziuni,
chiar dacă autorii rămân sub incidenţa unor percepte şi idei ale şcolii de care aparţin. Investigaţiile sunt realizate prin confruntarea ideilor celor trei perspective, hiperglobalistă, sceptică şi transformativistă, fiecare dintre acestea reflectând ,,un set
general de argumente şi concluzii despre globalizare ca fenomen social”, pe când
sursele majore de controverse vizează conceptualizarea, cauzalitatea, periodizarea,
impactul şi traiectoriile. Autorii percep globalizarea ca pe ,,un proces, un set de procese care întruchipează o transformare cardinală în organizarea spaţială a relaţiilor
şi tranzacţiilor sociale generând fluxuri şi reţele transcontinentale sau interregionale de activitate, interacţiune şi exercitare a puterii”, acest fenomen fiind asociat
cu o structură dinamică stratificată, aflată mereu în evoluţie, care cuprinde toate
domeniile vieţii sociale, însă deloc nu reflectă o logică liniară simplă a dezvoltării
şi ,,nici nu prefigurează o societate sau o comunitate mondială”. Globalizarea întretaie frontierele politice, iar conţinutul ei se deosebeşte de alte concepte apropiate
precum interdependenţa, care presupune relaţii simetrice de putere între actori; integrarea, care se referă la procese de unificare economică şi politică ce prefigurează
un simţ al comunităţii, destine legate şi instituţii de guvernare comune; universalismul, pe motivul că interconexiunea globală nu este resimţită de toate popoarele şi
de toate comunităţile în aceeaşi măsură şi în acelaşi mod; convergenţa, din cauza că
nu prevede armonie crescândă sau omogenitate. Aceste precizări, în opinia noastră
foarte importante, vizează sensul strict al conceptelor, chiar dacă similitudinile de
conţinut în unele cazuri, globalizare – interdependenţă, par a fi mai apropiate decât
consideră autorii studiului monografic,iar ultima poate fi şi asimetrică.
33

Held David. McGrew Anthony. Goldblatt David. Perraton Jonathan. Transformări globale.
Politică, economie şi cultură. Iaşi: Polirom, 2004. 575 p.
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Trecând de la reliefarea structurii, abordată ca însuşire, la agenţi, cu precădere la cei majori, formatori de sistem, NAFTA, CEAP şi Uniunea Europeană, remarcăm accesibilitatea netă a surselor bibliografice consacrate construcţiei europene, dar totodată, considerăm relevante studiile comparative cu titlu
de articole ştiinţifice în problemele proceselor de integrare regională, printre
care nominalizăm: Young Jong Choi şi J. Caporaso Comparative Regional In
tegration34 şi G. Drobot К вопросу формирования и развития региональных
экономических организаций (экономико–политологический подход)35. Subliniem că referindu-se la perfectarea cercetărilor elaborate la interferenţa teoriei
relaţiilor internaţionale şi studiilor regionale concrete, dar exemplificând prin
regiunea asiatico-pacifică, M. Mamonov a remarcat numărul lor foarte mic, el
a indicat asupra monografiei colective International Relations Theory and the
Asian-Pacific/J. Ikenberry and M. Mastanduno (eds.)36 şi a două studii monografice din Federaţia Rusă: A.Bogaturov Великие державы на Тихом океане.
История и теория международных отношений в Восточной Азии после
Второй мировой войны 1945-199537, A. Voskresenski Росия и Китай. Теория
и история межгосударcтвеных отношений38. Cercetătorii americani sunt de
părere că în regiunea asiatico-pacifică s-a format ,,un spaţiu politic internaţional
nou care se dovedeşte a fi comparabil prin influenţă şi importanţă cu cel euroatlantic”, în timp ce stabilitatea şi securitatea în regiune depinde în cea mai mare
măsură de relaţiile dintre China, Statele Unite şi Japonia, însă dilema securităţii
în varianta ei clasică nu poate fi aplicată pentru analiza situaţiei din această zonă,
mai ales din considerente de sorginte istorico-psihologică şi teritorial-geografică.
A. Bogaturov, consideră M. Mamonov, se dovedeşte a fi unul dintre primii cercetători care a propus ca sistemul est-asiatic să nu fie abordat ca o formă mutilată
a ordinii mondiale stabilite la Yalta-Potsdam sau la Bruxelles-Washington, ci în
calitate de variantă alternativă de organizare a ordinii politice internaţionale sau
chiar ca un model reprezentativ al sistemului relaţiilor internaţionale al Sudului.
Este de precizat că M. Mamonov a remarcat existenţa unei probleme metodologice esenţiale în cadrul cercetărilor regionale, care mult timp n-a permis depăChoi Young Jong. Caporaso James. Comparative Regional Integration. În: Handbook of
International Relations / ed.: Carlsnaes Walter. Risse Thomas. Simmons Beth. London:
SAGE Publication, 2001. p.480-499.
35
Дробот Г. К вопросу формироваия и развития региональных экономических организаций (экономико-политологический подход). În: Вестник Московского Университета. Серия 18. Социология и политология. 2004, nr. 2. c. 98-115.
36
International Relations Theory and the Asian-Pacific/J. Ikenberry and M. Mastanduno
(eds.) New York: Columbia University Press, 2003, 450 p.
37
Богатуров А. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных
отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны (1945-1995). Москва:
Новая школа, 1996. 356 c.
38
Воскресенский А. Россия и Китай. Теория и история межгосударcтвеных отношений. Москва: Изд. Московский Общественный Научный Фонд, 1999. 408 с.
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şirea studiilor de caz, în sensul că la baza lor erau puse procesele ce s-au produs în
spaţiul european, iar aspectele care nu se includeau în această schemă erau fie că
ignorate, fie tratate ca ,,particularităţi regionale”, făcându-se imposibil în asemenea
ordine de idei de a aplica alte programe metodologice de explicaţie decât cele de
factură istorică sau culturologică39. Suntem de părere că în pofida criticilor vehemente şi a scepticismului manifestat, construcţia europeană continuă să rămână
în marea majoritate a cazurilor un model de realizare a integrării regionale, cauza
fiind că a avansat cel mai mult în implementarea acţiunilor de acest gen. Cât despre
devenirea Uniunea Europeană şi transformarea într-un actor internaţional major, de
asemenea, atestăm o mulţime de elaborări, însă, în mod paradoxal, este foarte dificil
de a evidenţia o lucrare fundamentală atotcuprinzătoare, probabil din cauza imensităţii şi complexităţii problemelor. Totuşi, ţinând cont de această derogare, vom
nominaliza câteva studii care prin denumirea lor indică asupra subiectelor abordate: S.Kahn Geopolitica Uniunii Europene40, W. Molle Economia integrării euro
pene: teorie, practică, politici41, The European option of the Republic of Moldova
/sc. coord. V. Moraru42, Republica Moldova şi Uniunea Europeană:problemele şi
perspectivele cooperării /coordonator: V. Moraru43. Nu insistăm asupra înşiruirii în
continuare a publicaţiilor din cauza că elaborările în domeniul integrării regionale
trebuie tratate cu maximă atenţie datorită schimbărilor care se produc, mai ales în
cazul Uniunii Europene, însă vom invoca numai una, de relevanţă.
S. Kahn atribuie un rol important Uniunii Europene în procesul de reconfigurare a ordinii mondiale şi schimbării structurii sistemului internaţional post-război
rece, subliniind, în acelaşi timp, că aceasta nu reprezintă o entitate constituită în
deplină armonie între statele-membre. Uniunea Europeană este o asociaţie politică
bazată pe voinţa statelor suverane de a se angaja în procese de cooperare, urmărind actualmente edificarea unui tip nou de sistem internaţional, în cadrul căruia
îşi rezervă rolul de a fi un actor major. Construcţia europeană se dovedeşte a fi
prin excelenţă un edificiu cu caracter politic, implementarea valorilor democratice
universale reprezentând obiectivul fundamental pentru funcţionalitatea ei şi, totodată, transformă poziţiile statelor naţionale, deoarece perioada de relaţii fondate
pe raporturi de forţă, dominaţie şi supunere este deja istorie. În acelaşi timp, modelul de realizare a cooperării europene n-a devenit universal, dat fiind că rămâne
viabilă competiţia dintre formele clasice şi formele contemporane de înstrăinare a
Мамонов Михаил. Американские теории региональной стабильности.
http: //www. intertrends.ru/sixth/022.htm (viztat: 10 septembrie 2011).
40
Kahn Sylvain. Geopolitca Uniunii Europene. Chişinău: Cartier, 2008. 170 p.
41
Molle W. Economia integrării europene: teorie, practică, politici. Chişinău: Epigraf,
2009. 493 p.
42
The European otpion of the Republic of Moldova / sc. coordonators: V. Moraru,
Sv.  Ciumac,V. Juc. Chişinău: Tipogr. Sirius, 2012. 140 p.
43
Republica Moldova şi Uniunea Europeană: problemele şi perspectivele cooperării /coordonator: V.Moraru. Chişinău: Tipogr. Elena-V.I., 2010. 148 p.
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suveranităţii naţionale, deşi construcţia europeană frecvent este redată ca exemplu al colaborării multilaterale. Construcţia europeană, potrivit opiniei lui S.Kahn,
este singura entitate internaţională care presupune unificarea mai multor sectoare,
renunţând la război în calitate de mijloc de soluţionare a litigiilor şi renunţarea parţială la frontiere, situaţie care plasează Uniunea Europeană în fruntea proceselor de
reconfigurare a structurii sistemului internaţional post-război rece44.
Subiectul replierilor geostrategice operate de statele ex-socialiste central şi
sud-est europene abordate în totalitatea lor, de asemenea, nu se regăseşte într-o
lucrare de sinteză, ci este valorificat ştiinţific la nivel naţional sau cel mult subregional, dat fiind că ,,tranziţia a avut trăsături comune, dar şi multe discrepanţe majore,
provenite din multiple aspecte şi forme de schimbare politică”45. Numitorul comun
al cercetărilor este că popoarele din statele postcomuniste s-au angajat în edificarea
statului de drept, a societăţilor democratice şi crearea economiei funcţionale de piaţă, obiectivele strategice urmărite fiind integrarea europeană şi euroatlantică, oportunitate care solicita reorientarea priorităţilor strategice de dezvoltare. Una dintre
lucrările de acest gen este Transitional Justice in Eastern Europe and the Former
Soviet Union: Reckoning with the Communist Past/ Stan Lavinia ed.46, în care problemele justiţiei din trecutul comunist şi din perioada tranziţiei sunt abordate prin
studiu comparativ. O elaborare ştiinţifică relevantă a fost perfectată des G. Kolodko Глобализация и перспективы развития постсоциалистических стран47,
prin care abordează transformările economice în statele postsocialiste prin prisma
impactului globalizării, aceste două procese ireversibile sunt considerate trăsături
caracteristice ale contemporaneităţii. În acelaşi timp, el indică asupra particularităţilor transformărilor de sistem şi decalajului dintre statele din Europa, din spaţiul
Comunităţii Statelor Independente şi din China.
V. Saca supune cercetării tranziţia postcomunistă, inclusiv din Republica
Moldova, aplicând analiza sistemică în formula ,,interes politic – relaţie politică”,
îmbinând două mecanisme: general – tranziţional şi particular – relaţional şi de
interes, care sunt abordate în devenirea şi funcţionalitatea lor. Interese politice şi
relaţii politice: dimensiuni tranzitorii prezintă caracterul multivectorial şi, totodată,
contradictoriu al tranziţiei, rezultatele de asemenea fiind diferite, în unele cazuri
se atestă progres, în altele regres sau chiar eşec48. Însă fiind abordată în ansamblu,
Kahn Sylvain. Geopolitca Uniunii Europene. Chişinău: Cartier, 2008. p. 168-170.
Juc Victor, Josanu Yuri, Rusandu Ion. Sisteme politice tranzitorii din Europa de Sud-Est.
Chişinău: Tipogr. AŞM, 2008. p. 59, 69.
46
Transitional Justice in Eastern Europe and the Former Soviet Union: Reckoning with the
Communist Past/ Stan Lavinia ed. London: Routledge, 2009. 286 p.
47
Колодко Гжегож. Глобализация и перспективы развития постсоциалистических
стран. Минск. ЕГУ: 2002. 200 с.
48
Saca Victor. Interesele politice şi relaţiile politice: dimensiuni tranzitorii. Chişinău: USM,
2001. 472 p.
44
45
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tranziţia se dovedeşte a fi o perioadă extrem de instabilă, interesele şi relaţiile multiple de asemenea se caracterizează prin instabilitate, cunoscând multe ascensiuni şi
căderi, situaţie care provine atât din condiţiile ambientale divergente ale sistemului
social, cât şi din capacităţile slabe de extindere şi de influenţă a sistemului precum
şi din calitatea joasă a conducerii.
Aşadar, evenimentele dramatice care au avut loc după sfârşitul conflagraţiei
bipolare globale sub incidenţa multiplelor reconfigurări în schimbare, şi-au găsit
interpretări diferite în literatura de specialitate, această situaţie se explică prin complexitatea proceselor şi fenomenelor ce s-au produs, varietatea de opinii şi evaluări
fiind un indicator elocvent al descentralizării relaţiilor internaţionale. Perioada analizată ţine de anii 1991-2014, când procesele de cooperare au predominat asupra
conflictului, iar geoeconomiei i-a revenit rolul determinant în raport cu geopolitica.
După 2014, situaţia s-a schimbat şi deja geopolitica predomină în raport cu geoeconomia, iar conflictul a preluat întâietatea în raport cu procesele de cooperare,
aspecte caracteristice atât în plan global, cât şi regional.
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