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 În cartea de memorii „Viața mea. Lumini și umbre”, apărută în 2006, dar 
scrisă, evident, cu mult timp înainte, când autorul era în viață (a decedat în 1982), 
Alexandru Boldur fixează viața și activitatea sa la hotarul a două lumi: „Mi-a fost 
hărăzit să trăiesc între două epoci, una muribundă și cealaltă, nouă, născândă”1. 
Indiscutabil, linia de demarcație dintre cele două epoci în viața sa a fost revoluția 
rusă din 1917, eveniment ce a determinat nu doar soarta istoricului, pe care îl 
comemorăm, ci a schimbat temeinic, dar și dramatic, viața a câtorva generații, la 
nivel numeric a câtorva sute de milioane  de oameni, din spațiul rusesc devenit 
foarte curând sovietic. 
 Evenimentele din Rusia din anul 1917 au modificat radical modul oameni-
lor de a percepe și înțelege esența lucrurilor. În acest sens Al. Boldur scria: „Viața 
cu proiecte pentru viitor, plină de speranțe și optimism, a fost brusc curmată, 
primind o lovitură dintre cele mai grele din partea unui musafir nou și așteptat 
de multă lume în societatea rusă: revoluția. Ea a smuls viața socială din toate 
încheieturile ei și a făcut imposibilă orice previziune a viitorului”2.
 Imaginea generală a revoluției ruse, cauzele și dezvoltarea ei, precum și 
reper cusiunile pe care le-a avut acest eveniment istoric asupra vieții din Basara-
bia au fost analizate de istoricul și juristul Al. Boldur într-un șir de lucrări științi-
fice, acestea văzând lumina tiparului pe parcursul întregii sale cariere științifice, 
dar și postum3. Problematica dată a fost examinată nu doar din interes științific, 
aplecarea spre acest subiect a fost determinată și de dorința marelui istoric de a 
face un serviciu patriei sale. Subiectele în cauză au fost tratate cu multă compe-
tență profesională și cu responsabilitatea caracteristică reputatului istoric.
 În materialul de față vom aborda subiectul implicării lui Alexandru Boldur 
în mișcarea națională-revoluționară din Basarabia în anii 1917-1918, evident 
având ca punct de plecare evenimentele desfășurate la Centru, la Petrograd, dar 
și schimbările intervenite  în Basarabia în perioada respectivă. Vom încerca să 
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dezvăluim subiectul atât în baza lucrărilor publicate de Al. Boldur cât și a unor 
însemnări memorialistice, atât ale protagonistului nostru cât și a altor partici-
panți la evenimentele revoluționare din Basarabia din anii 1917-1918.
 În anul 1935, Alexandru Boldur publica în paginile revistei Viața Basarabiei 
un buchet de amintiri și reflecții referitoare la revoluția rusă, pe care o considera 
ca „una dintre cele mai mari din întreaga istorie a omenirii”4. Consacratul istoric 
exprima părerea că revoluția rusă trebuie evaluată nu doar la dimensiunea ei 
spațială (la parametri ei cantitativi) – a cuprins 1/6 din suprafața globului 
pământesc – ea necesită și o apreciere pe dimensiunea calitativă. În acest sens, 
memorialistul constata că prin ritmul și profunzimea sa, revoluția rusă întrece tot 
ce a existat până acum. Deși din momentul producerii revoluției ruse trecuseră 
aproape două decenii, Alexandru Boldur o considera neterminată și, din această 
perspectivă, menționa că rezultatele ei sunt greu de evaluat. Ele nu sunt destul de 
coapte spre a fi măsurate5, făcea o altă constatare valoroasă Al. Boldur.
 În notele sale memorialistice Al. Boldur întreprinde o ochire asupra 
trecutului nu chiar atât de îndepărtat prin prisma impactului ce l-a avut revoluția 
rusă asupra propriului destin. În partea de debut a Arabescurilor basarabene, 
isto ricul scria: „am gândit că a o descrie prin prisma vieții mele, ar fi cu mult mai 
interesant, decât a urmări doar mersul succesiv al evenimentelor, sau poate chiar 
de a o lumina din punctul de vedere al cauzelor și consecințelor ei”6.
 Alexandru Boldur compară revoluția rusă cu o operație de defrișare a unei 
păduri, mai exact, după cum se exprima plastic memorialistul, cu o operație de 
tăiere masivă și organizată a unei păduri, acțiune la care participă nemijlocit doi 
actori: acei care taie pădurea și însăși pădurea. Așadar, prin această formula ale-
gorică, propusă de Al. Boldur, în revoluția rusă au fost implicate două elemente: 
pădurea (masele largi populare) și tăietorii de pădure (revoluționarii). Nimic mai 
mult. Desfășurând această formulă de abordare, istoricul scria: Cine nu taie de-
vine inevitabil surcea. Boldur se autoplasează pe sine în această operație socială: 
„Eu nu mă ocupam cu tăierea și nici nu făceam parte din pădure. A trebuit deci 
să fiu una din surcele”7.
 Conform propriilor mărturii, revoluția rusă l-a prins în cancelaria de la 
Ministerul Agriculturii din Petrograd, unde activa ca funcționar cu însărcinări 
speciale. Ocupa funcția de adjunct al șefului Serviciului financiar. În ziua de 26 
februarie 1917, cineva din prieteni l-a telefonat la birou și l-a anunțat că Duma 
a luat partea greviștilor și că, probabil, pentru a împiedica concentrarea maselor 
populare în centrul capitalei, guvernul va desface podurile de peste Neva. Prima 
îngrijorare la aflarea acestei știri (care pentru dânsul egala cu începutul revoluției 
ruse), a fost cea legată de deplasarea la locuința sa, situată în Partea Petersburgu-
lui, la care pentru a putea ajunge trebuia să treacă două poduri. 

4 Alexandru Boldur, Arabescuri basarabene, în Viața Basarabiei,  1935, nr. 3, p. 55.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem, p.56.



29

Ion Negrei

IMPLICAREA LUI ALEXANDRU BOLDUR  ÎN MIȘCAREA  
NAȚIONAL-REVOLUȚIONARĂ  DIN BASARABIA ÎN 1917-1918

 După cum este cunoscut, în aceeași zi, pe străzile orașului au răsunat îm-
pușcături, spre seară, podurile într-adevăr au fost desfăcute, dar această măsură 
a guvernului nu a împiedicat mersul revoluției.
 Revoluția rusă a pus în mișcare întreaga societate, mase largi ale populației: 
soldații, care de fapt erau muncitorii și țăranii mobilizați, ofițerii, studenții, inte-
lectualii, alte categorii sociale. Incredibil, dar element revoluționar au devenit 
pușcăriașii eliberați din închisori. Toți au salutat știrea despre căderea autocrației 
și izbucnirea revoluției. Puțini au rămas în afara procesului revoluționar. Moti-
vându-și implicarea personală în evenimentele de la Petrograd, Al. Boldur scria: 
„Ar fi fost un nonsens din parte-mi, de a nu lua parte în mișcarea revoluționară, 
atunci când participa la această mișcare orice soldat și orice muncitor, indiferent 
dacă înțelegea ce vroia sau nu”8.
 Implicarea personală în revoluția rusă din 1917 era motivată și de modesta 
experiența acumulată în timpul revoluții ruse din 1905-1907, când, fiind elev, 
la sfârșitul anului 1905, a participat la greva generală a seminariștilor de la 
Chișinău.  
 Cariera revoluționară îi era favorizată și de experiența profesională. Nu mult 
înainte de izbucnirea revoluției Alexandru Boldur susținuse examenul pentru 
titlu de magistru și devenise privat-docent (conferențiar) la Universitatea din 
Petrograd. La scurt timp după izbucnirea revoluției, împreună cu alți profesori și 
conferențiari de drept constituțional, a participat la lucrările Comisiei Constitu-
ționale, constituite de Guvernul Provizoriu, comisie în fața căreia a fost pusă sar-
cina elaborării unui proiect de constituție pentru statul rus. Elaborarea proiectu-
lui de constituție pentru un imperiu atât de vast ca extindere teritorială, atât 
de mozaical din punct de vedere etnic și atât de diferit ca condiții naturale s-a 
dovedit a fi, de altfel, o problemă dintre cele mai grele, după cum recunoaște 
însuși memorialistul.
 După căderea autocrației, basarabenii din Petrograd – nu doar moldovenii, 
dar și reprezentanții altor etnii conlocuitoare în spațiul dintre Prut și Nistru, 
urmând exemplul reprezentanților altor naționalități din capitala marelui 
imperiu, – încep „să se organizeze”9, vorba lui Ion Inculeț. Din mărturiile 
acestuia aflăm că, chiar în cursul primei săptămâni de după înlăturarea 
monarhiei, cei câțiva intelectuali moldoveni, pe care revoluția i-a prins în capitala 
Rusiei, au lansat un apel (au dat un mic anunț în ziare), invitând pe moldovenii 
aflați la Petrograd să se convoace într-o adunare, pentru a se organiza. Conform 
memorialistului, rezultatul apelului a întrecut toate așteptările grupului de 
inițiativă. În ziua de 3 martie 1917, la ora stabilită, în sala de conferințe a Liceului 
de Băieți (Real) nr.1 din Petrograd s-au adunat peste 2000 (!?!) de moldoveni10, 
(o cifră exagerată, după părerea noastră – n.a.) în mare majoritate soldați și 

8 Ibidem, p. 61.
9 Ion Inculeț, O revoluție trăită, Chișinău, 1994, p. 8.
10 Ibidem, p. 9.
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ofițeri, care până nu demult își satisfăcuseră serviciul militar în unitățile de 
elită ale curții imperiale: în regimentele de gardă Preobrajenski și Semionovski. 
Participanții la prima ședință, îngrijorați de situația politică din țară, după 
înlăturarea familiei domnitoare, dar, în egală măsură, îngrijorați și de propria 
lor soartă, și de destinul celor de acasă, au discutat problemele politice curente. 
Ion Inculeț, participant la eveniment și organizator nemijlocit al întrunirii, 
de informațiile căruia facem uz pentru documentare, nu dezvăluie subiectele 
concrete discutate și, respectiv, nu cunoaștem deciziile de ordin organizatoric 
ce s-au adoptat la această adunare. În schimb, același memorialist, în amintirile 
publicate la scurgerea a peste un deceniu de la eveniment, găsește important 
să menționeze faptul că, pentru prima dată, dezbate-rile s-au purtat în limba 
maternă a celor prezenți; că, în capitala Imperiului Rus, a răsunat graiul dulce 
moldovenesc. Aceeași sursă menționează atmosfera degajată și plăcută în care 
s-au purtat discuțiile: „oratorii pare, că îmbătându-se de sunetele cunoscute 
ale limbii din copilărie, transportau pe ascultători în îndepărtata Basarabie cu 
dealurile, cu viile și cu apele ei minunate”11. 
 Săptămânal, pe parcursul lunilor martie – aprilie – mai 1917, de obicei, în 
zilele de sâmbătă, prin intermediul anunțurilor plasate în ziarele ce apăreau în 
capitală, în localul Liceului de Băieți (Real) nr.1 din Petrograd, erau invitați toți 
locuitorii acestei provincii, care se interesează de soarta ei12. Treptat, ședințele s-au 
transformat în niște cursuri de instruire civică și educație politică. Basarabenilor 
prezenți la ele – câțiva profesori, studenți, dar în majoritate ofițeri și soldați, oameni 
de diferite vârste și de diferite origini etnice - li se explicau esența evenimentelor 
ce se produceau în imensul spațiu al Imperiului Rus, li se tălmăceau noțiunile 
recent intrate în limbajul public: revoluție, libertate, autonomie, reformă agrară, 
etc. Evident, instruirea se făcea în spiritul revoluționar de care era cuprinsă 
întreaga societate rusă. Pregătirea teoretică decurgea în sensul susținerii 
revoluției, dar și a unității statului rus. La aceste, inițial adunări, apoi cursuri, 
în calitate de orator/instructor/propagandist se producea Pantelimon Erhan, 
basarabean de origine, în vârstă de 33 de ani, profesor de limba și literatura rusă 
la Liceul de Băieți (Real) nr.1 din Petrograd. Celor care frecventau cercul politic 
familiar le era și numele lui Ion Inculeț. (De altfel, familiile Inculeț și Erhan se 
aflau în legătură de alianță: fratele mai mare a lui Pantelimon Erhan, Ion, preot 
la biserica Ciuflea din Chișinău, era căsătorit cu sora mai mică, Alexandra, a lui 
Ion Inculeț).
 Într-una din lucrări Alexandru Boldur explică relațiile sale cu liderii dias-
porei basarabene din capitala Imperiului. El susține că, deși era bine cunoscut 
în cercurile basarabene din Petersburg și era în relații de oarecare prietenie cu I. 
Inculeț și P. Erhan13, aceștia îl ocoleau cu desăvârșire: nu a fost invitat și nu a par-
11 Ibidem, p. 10-11.
12 Dimitrie Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru. 1812-1918, Chișinău, 1998, p. 62.
13 Se cunoșteau de pe când erau seminariști la Chișinău, studiase apoi la Universitatea din Peter-

sburg. Ba mai mult, în timpul studiilor la seminar, Pantelimon Erhan și fratele său Ion au stat în 
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ticipat la întâlnirile cu basarabenii de la Petersburg, nu era la curent cu intențiile 
acestora14.
 La începutul lunii mai 1917, căpitanul Dimitrie Bogos, participant activ la 
evenimentele revoluționare din Basarabia, profitând de aflarea sa la Petrograd, a 
avut ocazia să discute subiectul revoluției cu conducătorul cercului basarabean/
obștei basarabenilor de la Petrograd, dar și cu un membru de rând. Ultimul, 
sol dat de origine bulgară, vorbindu-i cum este privită și apreciată situația din 
Basarabia în capitala imperiului, își manifesta îngrijorarea „că lucrurile nu 
merg prea bine, deoarece niște moldoveni lucrează pentru autonomie și aceasta 
nu este nici pe placul celor de aici (evident, al autorităților revoluționare de la 
Centru. – n.n.), nici al unora dintre noi, basarabenii. Se mai spune pe aici că mai 
sunt și alți autonomiști, care trag spre România”15. Interesante sunt declarațiile 
făcute de Pantelimon Erhan, conducătorul cercului. Acesta, prin intermediul 
unui dialog telegrafic, i-a mărturisit oaspetelui basarabean că în curând grupul 
pe care îl instruiește va pleca în Basarabia, deoarece acolo „este mult de lucru, 
mai mult decât în orice parte a Rusiei și basarabenii din Petrograd, odată sosiți la 
fața locului, vor lucra după programul revoluționar”16, în opoziție programului 
autonomist. Programul revoluționar al basarabenilor din Petrograd, elaborat, 
indiscutabil, cu concursul revoluționarilor ruși cu opțiuni centraliste, pornea de 
la ideea că Basarabia este o provincie multinațională, în care fiecărei naționalități 
trebuie să i se asigure dreptul la autodeterminare. Pornind de la această abordare 
teoretică, greșită în fond, Basarabia urma să fie organizată în mai multe 
autonomii culturale17: autonomie moldovenească, ucraineană, germană, bulgară 
etc., în opinia revoluționarilor centraliști, autonomia teritorială fiind considerată 
periculoasă din cauză că ea ar agita curentul separatist.
 Pentru a lua notă despre situația concretă (reală) din Basarabia, la 19 mai 
1917, la Chișinău sosesc doi emisari de la Petrograd: Vengherov și Sokolov, pri-
mul senator al revoluției și un intim al lui Kerensky, șeful efectiv al Guvernului 
Provizoriu. Autoritățile locale - reprezentații Guvernului Provizoriu de la Chiși-
nău Constantin Mimi, Vladimir Cristi, un moldovean dintr-o familie boie rească, 
Kenighșat, un avocat evreu dintr-o familie foarte cultă, Rabei, Cononovici etc. - 
le fac o primire fastuoasă la gară și le acordă atenție deosebită pe parcursul aflării 
lor în Basarabia. Misiunea lor era să ancheteze/să cerceteze situația din Basarabia 
și să prezinte un raport la centru. Emisarii poartă discuții cu oficialii basarabeni, 
participă la primul congres al țăranilor din Basarabia, desfășurat cu mare bucluc 
între 21 și 24 mai 1917. Convocat de ruși, cu o prezență majoritară a minorita-
rilor, congresul țăranilor din Basarabia avea scopul de a trimite delegați la Con-

gazdă în casa familiei Boldur. 
14 Alexandru V. Boldur, Imperialismul sovietic și România, Editura Militară, București, 2000, p. 62.
15 Dimitrie Bogos, Op. cit., p. 63-64.
16 Ibidem, p. 64.
17 Ibidem, p. 65; Alexandru V. Boldur, Imperialismul sovietic și România, Editura Militară, Bucu-

rești, 2000, p. 63.
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gresul deputaților muncitori, soldați și țărani, ce urma să se întru nească la Petro-
grad. Țăranii moldoveni prezenți la congres au cerut ca președinte al congresului 
să fie ales un moldovean și au insistat ca discursul senatorului Sokolov, rostit în 
rusă, să fie tradus în limba lor. Aceste cerințe firești ale țăranilor moldoveni au 
fost interpretate de emisarii ruși ca manifestări de separatism. După câteva zile 
de cercetare la fața locului, reveniți la Petrograd, emisarii au prezentat un raport 
la guvern și altul la Sovietul deputaților muncitori și soldați din Petrograd. în 
care și-au expus opinia despre situația politică din Basarabia. Documentul sem-
nala existența unei dezbinări (unui antagonism) între moldoveni și ruși18, așa 
încât, s-a decis trimiterea de urgență în Basarabia a unui grup de propagandiști, 
cu misiunea de a combate reacția, antisemitismul, separatismul și de a adânci 
revoluția. După cum vedem, aria de implicare a grupului de propagandiști era 
destul de extinsă, mandatul în fond era atotcuprinzător.
 Astfel, la 1 iunie 1917, la Chișinău, a sosit, într-un vagon special, grupul 
format din 40 de propagandiști, moldoveni și nemoldoveni, conducătorul lor 
fiind Pantelimon Erhan. Conducerea Partidului Național Moldovenesc, aflând 
despre descinderea desantului de la Petrograd, i-a însărcinat pe tinerii Vlad Bogos 
și Vlad Cazacliu să discute cu oaspeții proaspăt sosiți la Chișinău și să propună 
moldovenilor să participe la opera națională. Pantelimon Erhan a refuzat orice 
colaborare cu organizațiile naționale, angajându-se în activitatea Sovietului 
țăranilor din Basarabia, recent creat și care avea schițat în programul său 
păstrarea unității Rusiei, lupta contra separatismului și adâncirea revoluției19. În 
materie politică, Obștea basarabenilor se plasa pe platforma Partidului socialist-
revoluționar rus. La dispoziția Grupului de propagandiști sosit la Chișinău 
au fost puse fondurile bănești necesare pentru activitate20. O primă acțiune a 
acestuia a fost editarea și difuzarea unei broșuri propagandistice, în fond, a unui 
apel Către toți moldovenii din Basarabia21, de fapt, mesajul era adresat tuturor 
basarabenilor, care erau îndemnați să acorde tot sprijinul Guvernului Provizoriu, 
care poartă grija de interesele norodului. În această broșură basarabenilor li se 
explica noțiunile republică, autonomie, Sfatul deputaților țărani din Rusia 
întreagă, alte noțiuni de natură revoluționară. 
 În amintirile sale Onisifor Ghibu susține că din Grupul basarabenilor sosiți 
de la Petrograd făcea parte și Alexandru Boldur22, afirmație neacoperită docu-
mentar până la momentul actual. Este adevărat că aproape concomitent cu sosi-
rea grupului de propagandiști de la Petrograd, în iulie 1917, Alexandru Boldur, 
împreună cu soția sa – Zinaida Mocrșanski, o doamnă de obârșie poloneză, dis-
tinsă pianistă, a efectuat o vizită la Chișinău.  Credem că această coincidență 
temporală, dar și unele afiliații de natură politică au servit temei pentru Onisifor 
18 Alexandru V. Boldur, Imperialismul sovietic și România…, p. 62-63. 
19 Petre Cazacu, Moldova dintre Prut și Nistru, 1812-1918, Iași. f/a, p. 187.  
20 Alexandru V. Boldur, Imperialismul sovietic și România…, p. 63.  
21 Petre Cazacu, Moldova dintre Prut și Nistru, 1812-1918, Iași. f/a, p. 187.  
22 Onisifor Ghibu, Pe baricadele vieții. În Basarabia revoluționară (1917-1918). Amintiri. Chișinău, 

1992, p. 321.  
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Ghibu de a-l plasa pe Al. Boldur în rândurile grupului de propagandiști de la 
Petrograd.
 În memoriile sale Al. Boldur vorbește despre vizită întreprinsă la Chișinău, 
scopul declarat al căreia era de „a vedea ce se petrece acolo și pentru a-și vizita 
rudele”23. Călătoria la baștină s-a dovedit a fi destul de anevoioasă, în condiții de 
război mondial și revoluție rusă. Din observațiile lui Boldur făcute la fața locului 
reținem că „aici revoluția avea un ritm foarte lent”. Comparativ cu Petrogradul 
unde bântuia furtuna, la Chișinău „mișcarea revoluționară abia se trezise, orașul 
începuse să se miște”24.
 Intelectualii moldoveni implicați în mișcarea națională din Basarabia ma-
nifestau  „un naționalism moderat, nepolitic, o înclinare spre păstrarea limbii și 
obiceiurilor naționale moldovenești, un naționalism cultural”25, la care subscrie 
și Alexandru Boldur. Abia mai târziu, menționează memorialistul, acest curent 
neorganizat se va transforma într-un curent politic.
 În memoriile sale Al. Boldur menționează doar o singură acțiune întreprinsă 
la Chișinău - ținerea unei conferințe publice, având ca subiect Autonomia Basa-
rabiei. Subiectul respectiv era unul fierbinte. Pe toți îi interesa soarta/viitorul 
Rusiei, intelectualii ruși, dar și revoluționarii de alte origini etnice erau în căuta-
rea formulei de organizare politică a imensului imperiu, problema federației și 
a autonomiei fiind la ordinea zilei. Se pare că Alexandru Boldur și-a ținut con-
ferința la redacția ziarului Свободная Бессарабия. Ulterior, în toamna anului 
1917, va publica în paginile acestui ziar o serie de materiale la tema autonomiei 
Basarabiei26. Cotidianul Svobodnaia Bessarabia făcea parte din presa de opoziție 
a mișcării moldovenilor, întreținea o polemică cu ziarul Cuvânt Moldovenesc, 
organul de presă al Partidului Național Moldovenesc. Redactori ai ziarului erau 
A. C. Schmidt și Vladimir Cristi. Apărea din februarie 1917, luase locul ziarului 
oficial din perioada țaristă Bessarabskie gubernskie vedomosti (1873-1917).
 Conform mărturiilor lui Al. Boldur, conferința „a avut succes și a atras 
atenția publicului”27. În condițiile revoluției în desfășurare, Al. Boldur era de 
părere că Basarabia trebuia să-și fortifice legătura cu Centrul. Susținea ideea 
proclamării autonomiei administrative a Basarabiei, dar viitorul acestui pământ 
îl vedea doar prin prisma păstrării legăturii cu statul rus. În opinia lui Boldur, 
celălalt model, modelul federativ de organizare a statului rus era contraproductiv 
și chiar periculos pentru Basarabia. Prin asumarea rolului de stat în cadrul unei 
federații, aparent, Basarabia ar avea de câștigat, ar avea poate mai multă libertate 
de acțiune, dar, slăbind legătură cu centrul, automat și-ar crea un pericol: acesta 

23 Alexandru V. Boldur, Memorii…, p. 88.  
24 Ibidem, p. 89.  
25 Ibidem, p. 92.  
26 Свободная Бессарабия: nr.127 din 17 septembrie 1917; nr.129 din 20 septembrie 1917; nr. 134 

din 24 septembrie 1917; nr. 139 din 1 octombrie 1917; nr. 141 din 18 octombrie 1917; nr. 143 
din 20 octombrie 1917; nr. 145 din 22 octombrie 1917. 

27 Alexandru V. Boldur, Memorii…, p. 90.
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ar fi Ucraina pretențioasă, care își regenera existența sa politică. Astfel, după cum 
explică Al. Boldur, de teamă de a nu prejudicia interesele provinciei natale, el 
susținea teza autonomiei. Într-adevăr, în vara anului 1917, Ucraina și-a afișat, 
pentru prima oară, pretenții asupra Basarabiei. Autonomia Basarabiei împotriva 
pretențiilor ucrainene a fost apărată de Al. Boldur și în paginile ziarului Revoliu-
ționnoe Delo, organul de presă a socialiștilor revoluționari, ce apărea la Peter-
sburg.
 Alexandru Boldur s-a aflat la Chișinău până la sfârșitul lunii iulie 1917, 
când a hotărât să se întoarcă la Petersburg. Chișinăul nu l-a satisfăcut. „Mi se 
părea prea mititel, prea provincial, prea sărac, în ceea ce privește cugetarea poli-
tică creatoare”28, scrie în memoriile sale Al. Boldur. Înclinațiile analitice ale pro-
fesorului petrogrădean au fost observate și de Onisifor Ghibu, care-i caracteriza 
„lipsit de temperamentul revoluționarului militant, era mai mult un teoretician 
și un ideolog al revoluției, fără veleități de luptător de baricade”29.
 Revenit la Petrograd a urmărit cu interes evoluțiile politice de la baștină. 
Întreținea corespondență cu prietenii și cunoscuții din Basarabia. A încercat să 
intre în politică. În august 1917, angajații Ministerului Agriculturii, unde activau 
circa două mii de persoane, - mai mult curierii și funcționarii mici, căci funcțio-
narii mai de vază, fiind dezorientați, s-au abținut de la orice implicare politică  -  
l-au ales pe Al. Boldur deputat în Sovietul de deputați al muncitorilor și soldaților 
din Petrograd. Conform propriilor mărturii, mare treabă în Sovietul deputaților 
muncitori n-a făcut. În calitate de reprezentant al poporului revoluționar i-a 
revenit sarcina de a soluționa diferite conflicte între funcționarii Ministerului 
Agriculturii. Deputăția a durat în total două luni: august-septembrie 1917. 
Această încercare de a face politică l-a dezgustat și chiar a regretat timpul pierdut.
 Alexandru Boldur a fost unul dintre primii basarabeni din capitala Imperi-
ului Rus care personal a salutat telegrafic înființarea Sfatului Țării și proclamarea 
Republicii Democratice Moldovenești. În una din scrisorile primite de la Chiși-
nău i se aducea la cunoștință intenția conducătorilor mișcării din Basarabia de 
a-l chema în rândurile lor. „Nu cred să fi fost aceasta o dorință sinceră. Totuși, 
am așteptat o vreme din partea lor o chemare. E foarte probabil că, primind-o, 
ași fi urmat vocea tainică a inimii mele și ași fi plecat în Basarabia”30, se confesi-
ona istoricul peste ani. 
 Ulterior, după repatrierea sa în România, Alexandru Boldur, făcând cunoș-
tință mai îndeaproape cu felul cum s-au desfășurat evenimentele în Basarabia și 
cu oamenii care au luat parte la producerea lor, avea să înțeleagă motivul din care 
n-a fost chemat să participe la mișcarea națională-revoluționară din Basarabia. 
„Se temeau de concurență”31, scurt și clar a explicat Al. Boldur.

28 Ibidem, p. 120.  
29 Onisifor Ghibu, Pe baricadele vieții. În Basarabia revoluționară (1917-1918). Amintiri. Chișinău, 

1992, p. 321.  
30 Alexandru V. Boldur, Memorii…, p. 128.  
31 Ibidem, p. 148.
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IMPLICAREA LUI ALEXANDRU BOLDUR  ÎN MIȘCAREA  
NAȚIONAL-REVOLUȚIONARĂ  DIN BASARABIA ÎN 1917-1918

 Așadar, invitația de revenire la baștină Al. Boldur așa și nu a primit-o, iar 
evenimentele s-au derulat cu o adevărată viteză cinematografică. Faza maxima-
listă a revoluției ruse, preluarea puterii de către bolșevici au spulberat speranțele 
instaurării în Rusia a unui regim democratic. Grijile cotidiene, anarhia ce a cu-
prins un imens spațiu geografic, debandada în instituțiile statului, în parte la Mi-
nisterul Agriculturii, unde era angajat, îi răpeau mult timp, distrăgându-l de la 
tematica basarabeană și slăbindu-i legătura cu cei de acasă. În situația complicată 
de la sfârșitul anului 1917- începutul anului 1918, Al. Boldur practic a pierdut 
legătura cu Basarabia.
 Concluzii: Pentru Alexandru Boldur, revoluția rusă din 1917 a fost o mare 
dezamăgire. Concludente în acest sens sunt propriile mărturii. În naivitatea 
sa credea că tocmai declanșarea revoluției va duce la instaurarea unui regim 
omenesc în Rusia, că ea va deschide o eră nouă pentru statul întreg. Rusia va 
avea o construcție care va prevedea un guvern responsabil în fața parlamentului, 
țara va înceta să fie unitară, transformându-se în Federația Statelor și fiecare 
dintre ele va avea un complex mare de drepturi. În viitoarea construcție statală 
Alexandru Boldur rezervase un loc și provinciei sale natale. Statutul ei în viitoarea 
construcție statală urma să fie stabilit, fie pe baza federalizării, fie prin negocierea 
unei autonomii foarte largi. Istoricul și profesorul în materie de drept al statului 
credea că Basarabia în evoluția sa va cunoaște o cale prosperă de dezvoltare, va 
trece treptat de la statutul de colonie, după cum era atunci, la o viață de sine 
stătătoare. În general, lui Boldur i se contura o Rusie federativă, democratică, o 
Rusie debarasată de despotismul mongolic. Sfântă naivitate, exclama istoricul 
peste ani.
 Alexandru Boldur spera că în acest viitor stat se vor respecta libertățile 
individului. Nu credea că puterea în stat va ajunge în mâinile bolșevicilor. 
Nu putea să-și închipuie că ei vor instaura o dictatură fără seamăn, dictatura 
sângeroasă a partidului comunist asupra poporului.
 Anume dezamăgirile l-au determinat să evadeze din raiul comunist și să se 
pună în serviciul cauzei provinciei sale natale și statului român în întregime.
 Frământările prin care a trecut în anii de aflare în Rusia sovietică, apoi Uni-
unea Sovietică l-au condus la concluzia că are o mare restanță față de patria sa.
 În Memorii scria: „Mi-am impus ideea de a scrie o carte despre Basarabia și 
de a o publica la Paris, în limba franceză. Astfel mi-ași îndeplini într-o oarecare 
măsură misiunea față de provincia mea natală, pe care n-am putut-o servi la 
momentul oportun al Unirii ei cu România”32.

Summary

 As an intellectual with democratic views, Alexandru Boldur welcomed the 
Russian Revolution of February 1917, in hope of establishing on the enormous 

32 Ibidem, p. 157.



36

REVISTA  DE  ISTORIE  A  MOLDOVEI

ISTORICUL ȘI ISTORIA: ALEXANDRU BOLDUR ȘI LEONID BOICU

spread of the Russian Empire of a federal state with a democratic organization and 
functioning, within which for Bessarabia his reserved a status of administrative 
autonomy. According to Boldur, state organizational model was counterproductive 
and even dangerous to his native province. By assuming the role of subject of 
federation, Bessarabia apparently would win – getting perhaps more leeway – but by 
weakening the connection with the center, automatically, it would had created the 
danger of being absorbed by Ukraine, which showed annexation pretentions. 
 Bolshevik coup d’état diverted the natural course of Russian evolution. After the 
Bolsheviks seized power, federal and democratic future of Russia was compromised, 
Russia remained in continuity in captivity of the Mongolian despotism. 
 In this context, Alexandru Boldur welcomed the establishment of the Country’s 
Council Sfatul Ţării and the proclamation of the Moldavian Democratic Republic (De-
cember 2nd, 1917). 
 If initially, the historian and professor in state law expressed the opinion that, 
following the Russian Revolution, Bessarabia is offered a perspective of prosperous 
development, which will gradually lead to overcoming the status of a colony, which 
it had within the Russian Empire, then, under the pressure of events in late 1917 – 
early 1918, this opinion was revised, Alexandru Boldur opting for the perspective of 
development of the natal province within the Romanian state.


