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I. STUDII ŞI DOCUMENTE DE ISTORIE MEDIEVALĂ 

 

 

 

SOLIILE ȚĂRII MOLDOVEI ÎN SECOLELE XV-XVII  

INSTRUMENTELE ACTIVITĂȚII DIPLOMATICE  

Eugen CERNENCHI În secolele XV-XVII, în practica diplomatică a țărilor europene s-au consti-tuit și s-au dezvoltat, odată cu emergența dreptului internațional, un șir de uzan e ce reglementau rela iile diplomatice1. Aceasta se referă inclusiv la standardizarea documentelor şi actelor care reprezentau instrumentele necesare activită ii misi-unii diplomatice în străinătate. Prin instrumente diplomatice, înțelegem totalita-tea documentelor necesare activității solilor și diplomaților aflați peste hotare. În linii mari, ele erau următoarele:  scrisorile de acreditare,  actele de liberă tre-cere,  instruc iunile scrise şi  rapoartele finale privitoare la desfășurarea so-liei. În afară de aceste tipuri de documente, activitatea unei misiuni genera și ve-
hicularea altor acte.  

Vom expune o clasificare proprie a instrumentelor diplomatice, mențio-nate în izvoarele istorice, referitoare la activitatea soliilor Țării Moldovei în seco-
lele XV-XVII, care nu este neapărat unica posibilă.  Documentele folosite în practica diplomatică de soliile ării Moldovei, în opinia noastră, pot fi împăr ite conform con inutului lor, în mai multe categorii.  

I. Documente care acordau dreptul de a efectua solia.  La început trebuie eviden iate documentele care acordau dreptul de a în-deplini o solie. Este vorba despre aşa numitele scrisori de liberă trecere, care per-miteau misiunii să călătorească în siguran ă atât pe teritoriul ării de origine, cât şi în ările străine. Ele erau de câteva tipuri. În practica diplomatică din Țara Mol-dovei putem distinge următoarele documente:  salv-conductul ( , , 
 2); 2) scrisoarea de liberă trecere prin teritoriul străin; 3) scri-

soarea de liberă trecere internă (prin teritoriul Moldovei).  

Salv-conductul. Spre deosebire de alte acte, acest document era emis de su-veranul străin adresantul misiunii diplomatice  şi nu de domnul care trimitea so-
lii peste hotare (emitentul soliei . De regulă, la cerin a domnilor Moldovei, adre- 

                                                           

1 Francois-Louis Ganshof, Le Moyen Age // Histoire des relations internationales, publiee sous la di-
rection de Pierre Renouvin, tom. I, Paris, 1953, p. 275-279; Lucien Bely, L invention de la diplomatie 
// L invention de la diplomatie, Moyen Age – Temps modernes, Paris, PUF, 1998, p. 11-23; Philippe 
Amiguet, L age d or de la diplomatie, Machiavel et les Venitiens, Paris, Ed. Albin Micheli, 1963; Garrett 
Mattingly, Renaissance diplomacy, Baltimore-Maryland, 1964, p. 30-38; Isabella Lazzarini, Rena-
issance diplomacy // The Italian Renaissance State, edited by Andrea Gamberini and Isabella Lazza-
rini, Cambridge University Press, 2012, p. 425-443. 
2 Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, Bucureşti, , vol. II, p.  În continuare: Ioan 
Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare... ; Act dat în  pentru solul lui Petru Rareș –  

         
     - ,    , . , . . , . , , , . -5. 
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sată printr-un curier3, suveranii străini ofereau salv-conductul pentru soliile care efectuau misiuni după încetarea unor ostilită i militare dintre cele două păr i4, sau pentru cele care trebuiau să tranziteze ara respectivă5.  Pentru fiecare misiune nouă se emitea un salv-conduct aparte. Salv-con-ductele garantau intrarea, deplasarea şi ieşirea liberă din ara-gazdă sau de tran-zit. Astfel, solul lui Ştefan cel Mare îl ruga pe Marele Duce al Lituaniei, Alexandru „să ne da i o scrisoare şi un înso itor ca domnul nostru voievodul să trimeată un sol către cuscrul său Ivan al III-lea 6. 

Salv-conductul începea cu titulatura suveranului străin, urmată de înştiin area demnitarilor locali despre sosirea soliei moldovene; confirmarea că el dă acest act cu care solii pot trece nestingheri i prin statul său; se indica scopul soliei. Documentul era neapărat datat. Unele acte cuprindeau şi traseul pe care solii erau obliga i să-l ur-meze şi porunca de a le acorda solilor un înso itor pentru a se garanta securitatea7.  În unele acte se indica rangul solilor pentru care este dat salv-conductul – 

soli mari sau soli mici; de asemenea se arăta perioada valabilității actelor8. Folosirea acestui tip de documente constituia o practică frecventă în Evul Mediu, inclusiv în Moldova. Astfel, în salv-conductul din , dat de Ştefan cel  

                                                           

3 Dintr-o scrisoare a lui Petru Rareş către regale polon Sigismund I  – „Mai fac cunoscut măriei voastre că înainte de un an am trimis curierul nostru goncza naszego  la măria voastră, cerând carte 
de liberă trecere (list dobrowolni), şi de la regele cel tânăr, fiul măriei voastre, pentru solii noştri, pe care aveam să-i trimit la Moscova  – Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din 
arhivele polone. Secolul al XVI-lea, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979, 
p. 109- . în continuare – Ilie Corfus, Documente... secolul al XVI-lea). 
4 Astfel, conform unor informații venețiene, după pierderea Chiliei și Cetății Albe , în februarie  „Voievodul Ștefan cel Mare  a trimis să fie luat salv-conductul, dar încă nu a trimis nici un am-basador...  la sultanul Bayezid II – Nagy Pienaru, Moldova și Imperiul Otoman. Solia lui Ștefan cel Mare 
din 1485 // Putna, ctitorii ei și lumea lor, Ed. Oscar Print, București, , p. ; Ilie Corfus, Activitatea 
diplomatică în jurul conflictului dintre Petru Rareş şi Polonia // Romanoslavica, vol. X, Bucureşti, , 
p. 324; Un alt salv-conduct dat de Sigismund I lui Petru Rareș la . . , pentru solii săi mari, care trebuiau să trateze condițiile păcii – Lietuvos Metrica, Knyga Nr. 15, (1528-1538), Vilnius, 2002, p. 
251-252, nr. 192. 
5 Din instruc iunile date de Petru Rareş lui Avram de Bănila: „Stăpânul nostru mi-a mai poruncit să rog pe strălucirea voastră pentru căr i de slobodă trecere, ca stăpânul nostru să-şi trimită solii la Mos-cova, tot pentru ajutor, căci odinioară cnejii moscovi i au fost îndurători cu domnii moldoveni. Măria sa roagă pe strălucirea voastră să fie îngădiut şi slobod solilor stăpânului nostru să treacă prin ara înaltei voastre măriii regeşti, prin marele principat al Lituaniei . Ilie Corfus, Documente... secolul al XVI-
lea, p. 76- ; Actul din  pentru solii lui Petru Rareș, care trebuiau să treacă prin Lituania spre 
Statul Rus –          

      - ,     , . , . . , . , , , . -5; salv-conductul dat 
pentru Petru Vartic – Andreas Veress, Acta et Epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum 
Modavia et Valachia, 1468-1540, vol. I, Budapest, 1914, nr. 225, p. 299. 
6 Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare..., p. 392. 
7 Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare..., p. 412-413. Vezi de asemenea salv-conductul dat de 
Cazimir al IV-lea domni ei Elena şi înso itorilor ei pentru a trece spre Moscova – P. P. Panaitescu, Con-
tribu ii la istoria lui Ştefan cel Mare // Academia Română. Memoriile Sec iunii Istorice, seria III, tomul XV, Bucureşti, , p. -72. 
8 Sigismund I dă lui Petru Rareș, la . . , un salv-conduct, valabil pentru patru săptămâni, pen-tru solii săi mari  , și altul pentru solii săi mici   – Lietuvos 

Metrica, Knyga Nr. 15, (1528-1538), Vilnius, 2002, p. 251-252, nr. 192. 
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Mare trimişilor Poloniei, se afirma că „se obişnuieşte a se da pe întreg pământul 9. Petru Rareş a trimis un salv-conduct starostelui de Camenița, Nicolae Iskrzycki, pentru ca acesta să vină „...apărat de salvconduct  până la Suceava10.  Un alt act care trebuia să asigure libera circulație și siguranța soliei era scri-

soarea de liberă trecere prin teritoriul străin. Acest document putea fi emis fie de autoritățile străine pentru solia moldoveană atunci când se reușea obținerea lui , fie era emis de domnul Țării Moldovei. 
Un model al unei scrisori de liberă trecere pentru solii străini, emisă de domnii Moldovei, este actul dat de Vasile Lupu la  octombrie , la Iași, pen-tru trimișii perincipelui Transilvaniei Gheorghe Rakoczy. Actul garanta libera cir-culație a solilor și curierilor ardeleni, în și din Țara Moldovei, înzestrarea lor cu cai de olac, oferirea alimentelor pentru oameni și furajelor pentru cai11. Scrisoarea de liberă trecere emisă de domnul țării pentru solii săi se pre-zenta sub forma unei scrisori deschise către autoritățile statului prin care se de-plasa solia sau în care era trimisă. Actul era eliberat de domn, care îşi înscria nu-mele, apoi urma cel al solului, apoi era expusă rugămintea de a facilita călătoria și scopul general al soliei. În Occident, astfel de documente erau numite pașaport – 

de la termenul latin literae passus, prescurtat passus. De regulă, erau redactate în limba latină. În relațiile cu țările din Europa de Răsărit de asemenea erau folosite astfel de documente. În izvoarele ruse ele erau numite „   și, la fel, aveau forma unei scrisori deschise adresate autorităților ruse din teritoriile pe unde călătorea solia12. 

Scrisoarea de liberă trecere prin țară. Actul confirma calitatea posesorului ei de trimis domnesc şi cerea dregătorilor moldoveni locali să faciliteze misiunea aces-tuia. Din păcate nu cunoaştem să se fi păstrat un astfel de document emis de domnii  
                                                           

9 Bogdan Ioan, Documentele lui Ștefan cel Mare..., p. 469. 
10 Călători străini despre Țările Române, vol. I, volum îngrijit de Maria Holban, Științifică, București, 
1968, p. 352-353. 
11 „Iw Basilie voevoda… Dat-am cartea domniei mele oamenilor măriei sale craiului de Ardeal, carii vor veni de la măriia sa cu trebe, aicea la noi, fie boiarin sau poște sau fie cine va fi, pre unde li să va prileji a veni, pren țara noastră, ori pren târguri, ori pren sate, să aibă a le da cai de olac, câți le vor trebui și viindu încoace și mărgându încolo. Și pre unde li să va prileji mas și popas să aibă a griji de bucate și de hrană de cai, de tot ce le va trebui și să n-aibă de nimeni nice un val, ce să înble cu pace. Într-altu chip să nu fie  – Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XXIV (1637- , vol. în-
tocmit de C. Cihodaru și I. Caproșu, ed. Academiei Române, București, , p.  nr. ; Nicolae 
Iorga, Studii și documente privitoare la istoria românilor, vol. IV, București, , p. -25, nr. XXXIII. 
12 Un exemplu poate servi „   prezentat de solul lui Constantin Cantemir, stolnicul Ioan Belevici, autorităților ruse în  „...                       , ,      -                         …,       ,       …  ,    -   -  –    

     ., -  ., c .: . . , . . , Chișinău, Uni-
versitas, 1993, p. 56-57. 
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Moldovei, dar putem presupune că se practica înzestrarea solilor cu astfel de scri-sori. Posibil că ele se asemănau cu actul emis de Bogdan al III-lea în anul , pen-tru Iacob din Cotnar, care se ducea în Ungaria13. Totuși, dacă facem o analogie cu practica diplomatică din ara Românească, admitem că o scrisoare de liberă trecere prin ară era alcătuită după modelul unui act de acest tip, descoperit relativ recent14. El este emis la  iulie  de către domnul ării Româneşti, Mihnea al III-lea, şi reprezintă o poruncă către to i „slujitorii şi ăranii  ca să nu se facă oprelişti solului domnesc care se îndreaptă la Silistra. Trebuie men ionat faptul că în act se dă o des-criere a aspectului fizic al solului şi sunt enumera i înso itorii săi. 
II. Documentele personale ale solului. Din acest grup făceau parte  scrisorile de acreditare încredin are ,  in-struc iunile și  corespondența solilor soliei). 

Scrisoarea de acreditare încredin are  (litterae credincionales,  -
15) autentifica persoana solului drept reprezentant al domnului. De aceea, era un document indispensabil în relațiile diplomatice de atunci. Actul era desti-

nat exclusiv adresantului misiunii şi adeverea că persoana prezentă a fost numită de domn ca sol şi urma să trateze în numele acestuia problema aflată în discu ie. De regulă în ara Moldovei aceste scrisori erau întocmite după modelul răspândit în ările europene, unde din secolul al XV-lea s-a constituit un formular-tip, folosit de majoritatea cur ilor. Documentul era primul act pe care solul îl prezenta suve-ranului în timpul primei audien e, după cuvântul de salut şi închinăciune.  Scrisoarea era întocmită conform formularului: 

Intitulatio – con inea numele suveranului străin şi toate titlurile sale; apoi in-

voca ia domnului ării Moldovei, împreună cu numele şi titulatura acestuia. Urma 
salutul (salutatio  către adresant, apoi o scurtă motiva ie a misiunii; numele şi func ia solului solilor ; se cerea de asemenea bunăvoin a suveranului străin pentru cauza expusă de solul trimis şi rugămintea de a avea deplina încredere celor relatate de acesta. Urma locul şi data emiterii actului, iscălitura principelui şi sigiliul16.  

                                                           

13 „Bogdan voievod, cu mila lui Dumnezeu, Domnul Țării Moldovei, am dat această carte a noastră lui Iacob din Cotnar, pentru ca acesta să fie slobod a merge din Țara noastră în Ungaria, el singur pe calul său. Pentru aceasta nimeni să nu-l supere, înaintea acestei cărți a noastre. Scris în Hârlău, în anul , mai  – Mihai Costăchescu, Documente moldovenești de la Bogdan voievod -1517), București, 
1940, p. 505. 
14 Marcel-Dumitru Ciucă, Un concept de carte domnească de liberă trecere – din 1659 (7167) iulie 13 – a 
unui sol al lui Mihnea al III-lea // Revista Arhivelor, Bucureşti, , nr. -2, an LXXX, vol. LXV, p. 76-82. 
15 Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare..., p. 483. 
16 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolele al XVI-lea şi 
al XVII-lea, Bucureşti, ed. Academiei Române, , p.  – „Scrisoare de încredin are literae credito-
riae  trimisă de Alexandru, voievodul Moldovei, prin solul său, către Sigismund August. Preaseninul principe, stăpân şi domn, milostivului nostru ocrotitor. Alexandru din mila lui Dumnezeu voievod şi domn, moştenitor după lege al ării Moldovei etc. Preaseninul principe, doamne, stăpâne şi ocrotitor 
al nostu preamilostiv, sănătate şi sporire de belşug, cu noroc la toate. Am trimis pe acest Nicoară, pâr-călab al cetă ii noastre Soroca, purtătorul celor de fa ă, la strălucita şi preasenina Măria Voastră, pen-tru anumite lucruri şi treburi, pe care o să vi le arate el seninătă ii voastre, iar Măria voastră să-i dea deplină crezare, nespunându-le nimic altceva decât ceea ce i-am spus noi să zică. Iar, altfel, dorim să-nătate bună şi îndelungată preaseninei Măriei voastre. Dată în cetatea noastră a Iaşilor, a doua zi după Cercetarea Mariei, anul .  iulie . 
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În cazul când solul nu avea scrisoarea de acreditare, se considera că el nu a avut o misiune oficială şi că nu l-a reprezentat pe suveranul său. Când, în , Ştefan cel Mare spunea solului polon, venit pentru solu ionarea chestiunii Pocu iei, că s-au stabilit anumite lucruri cu un alt sol, care fusese trimis anterior de regele Poloniei, solul polonez a obiectat „...acela n-a fost sol, n-a avut scrisori de încredin are şi acela n-a avut din partea stăpânului meu nicio însărcinare 17. Uneori, pe lângă scrisoarea de încredin are înmânată de domn, solul putea 
primi, pentru facilitarea misiunii sale, scrisori de recomandare. Ele erau un tip spe-cial de scrisoare, care puteau uneori să înlocuiască scrisoarea de acreditare, dacă 
era vorba despre o misiune mai pu in importantă. Recomandarea avea totuşi ca-
racterul unei scrisori private, prin care solul era recomandat unei persoane influ-ente de pe lângă suveranul la care a fost trimis.  Sunt cazuri când solii moldoveni, pe lângă scrisoarea de recomandare pe care o primeau de la domn, ob ineau scrisori de recomandare şi de la suveranii străini care erau și ei interesa i de desfăşurarea cu succes a soliei. Postelnicul Te-odor, trimis de Ştefan cel Mare la Vene ia , a prezentat dogelui, pe lângă 

scrisoarea de acreditare a voievodului, scrisorile de recomandare ale regelui Un-gariei şi pe cea a ambasadorului vene ian la Buda18. O altă categorie de documente personale ale solului erau instrucțiunile. In-struc iunile le primea fiecare sol la plecarea în străinătate. Am men ionat mai sus că pentru Evul Mediu erau caracteristice atât soliile verbale, care primeau in-struc iunile în formă orală, cât şi misiuni ce primeau indica ii scrise asupra înfăp-tuirii soliei. Con inutul instruc iunii depindea de obiectivele soliei. De aceea, anume ele sunt cele mai interesante şi variate documente. Instruc iunile din secolul al XV-lea care au ajuns până la noi con in pu ine informa ii despre regulile de îndeplinire a misiunii, desfăşurarea audien ei la su-veranul străin și ce acțiuni trebuie să întreprindă solul în țara de destinație. În ele se men ionează doar faptul că la început se cuvenea ca solul să se închine suvera-nului, să-i înmâneze scrisoarea de acreditare şi, eventual, să ofere cadourile – „Domnul meu Ștefan Voievod, ... mi-a poruncit să aduc închinăciune milostivirei  voastre ca unui iubit prieten al său, să vă dau apoi scrisoarea de încredințare și să- 

                                                           

De asemenea mai multe litterae credentiales emise de Petru Rareş pentru solii săi la Habsburgi, vezi – Andreas Veress, Acta et Epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Modavia et Valachia, 
1468-1540, vol. I, Budapest, 1914, nr. 113, p. 150-  pentru logofătul Teodor ; nr. , p.  pen-
tru Grigorie Literatul); nr. 211, p. 254-255; nr. 226, 271-271; nr. 228, p. 272-273 (pentru nobilem Ni-
colaum); nr. 259, p. 301-302 (pentru fidelem servitorem nostrum, nomine Iwan); Scrisoarea de reco-mandare a voievodului Aron Vodă pentru solul Ian Marini Poli  august  – Eudoxiu Hurmu-
zaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XI, p. 496; Scrisoarea de recomandare a lui Ieremia Movilă, către Sigismund al III-lea, pentru solii Nistor Ureche, mare vornic, și Drăgan postelnicul, tri-miși la rege și la seimul din Varșovia  martie  – Documentele privitoare la istoria lui Mihai 
Viteazul. Publicate de P.P. Panaitescu, Bucureşti, , p. -44, nr. 16; Scrisoarea de recomandare dată de Vasile Lupu solului său Petru Mihail, trimis în Statul Rus  februarie  –  

    ,  II - , Chişinău, , p. -100, nr. 28. 
17 Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare..., p.  „...quia iste non fuit nuncius, non habuit litte-
ras credenciales et ille non habuit ex parte domini mei aliquid commissum... . 
18 Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. VIII, p. 38, nr. XLVII. 
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mi îndeplinesc în sfârșit solia 19. Partea cea mai mare a documentului con inea 
textul discursului pe care solul trebuia să-l rostească, din numele domnului, în fa a suveranului străin. La rândul lor, ultimii dădeau neapărat un răspuns la mesajul 
transmis de domn prin solie. 

Pentru secolele XVI-XVII, instruc iunile sunt mai ample ca con inut20. În ele 
se indica scopul misiunii, obiectivele ei, persoanele ce urmau a fi contactate, cu cine anume se negocia, ce cadouri şi cui aveau să se înmâneze, precum şi eventualele mesaje secrete etc. În secolele XV-XVI în ările din Europa s-a constituit şi un tipar-
model de redactare a instruc iunilor. În ara Moldovei modul de alcătuire a in-struc iunii era mai simplificat şi con inea doar o parte din componentele existente în instruc iunile ambasadelor occidentale. Păr ile componente ale instruc iunilor scrise erau următoarele: 

Intitulatio – con inea numele şi titlul solului sau ale solilor  şi pe cele ale 
adresantului misiunii – „Solie la Sigismund August regele Poloniei de la Alexandru voievodul ării Moldovei, prin Movilă mare postelnic, din Suceava 21; „Instruc iunile 
date celui de bun neam Andreiaş Ianovici medelnicer boiarinului meu, trimis la m.s. regele 22; „Instruc iunile date în ziua de  octombrie , din Iaşi, de bun neam solilor mei la m.s. regele, boiarinului Andrei Ianovici medelnicer şi lui Stanislav Kie-
narski secretar 23. 

Partea de acreditare – con inea modul în care solul se va prezenta suvera-nului străin, ce scrisori îi va înmâna şi ce formule de salut va folosi – „Să facă în-chinăciunea. Să-i dea scrisoarea. Să-i dăruiască un cal 24; „După ce îl vor asigura 
de supunerea noastră credincioasă şi de slujbele noastre preaplecate şi după urare, solii noştri vor expune, în numele nostru, acestea m.s. regelui 25; „Domnii soli ai mei vor face m.s. regelui urări din toată inima, ca dovadă a prieteniei mele 
de vecin, felicitându-l pentru stăpânirea luată asupra ărilor şi popoarelor Polo-niei, ca să cârmuiască pe acest tron nou cu succes acele popoare şi să domnească fericit peste ele întru mul i ani 26. 

Narratio sau dispositio – reprezenta partea centrală şi cea mai amplă a in-strucțiunii. Ea con inea dispozi ii referitoare la modul în care solii trebuiau să în- deplinească solia; să transmită mesajul domnului deseori fiind înscris și textul discursului care trebuia expus în fața suveranului străin  şi să apere interesele ță- rii. În unele instrucțiuni, indica iile domnului era expuse pe puncte. 
                                                           

19  Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare..., p. ; Ibidem, p.  „    .       . … . 
20 Ilie Corfus, Documente...Secolul al XVI-lea, p. 76-78, 124, 140-141, 180-182; Ilie Corfus, Documente 
privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVII-lea. Editura Academiei Repu-blicii Socialiste România, Bucureşti, , p. -65, 268-269, 284-285; Hurmuzaki / Ioan Bogdan, Do-
cumente privitoare la istoria românilor, Suplimentul II, vol. II, Bucureşti, , nr. , p. -391. 
21 Ilie Corfus, Documente...Secolul al XVI-lea , p. 180-182. 
22 Ibidem, p. 268-269. 
23 Ibidem, p. 284-285. 
24 Ilie Corfus, Documente... Secolul al XVI-lea, p. 180-182.  
25 Ibidem, p. 60-65; 
26 Ibidem, p. 284-285. 
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Sanctio împuternicire  – era partea finală a instruc iunii şi se referea la limi-tele în care solii puteau negocia sau lua decizii. De regulă această parte lipseşte în instruc iunile emise de domnii ării Moldovei. Aceasta s-ar putea explica prin faptul că era de la sine în eles că solul nu avea dreptul să încalce instruc iunile şi nu avea libertatea de ini iativă în negocieri. O altă explica ie ar fi că domnii lăsau la latitudi-
nea solului modalitatea de ac iune, în func ie de situa ia concretă, experien a şi in-teligen a acestuia. În acest ultim caz, solul înceta a mai fi o simplă piesă în slujba domnului, ci devenea un om politic responsabil şi coparticipant la deciziile politice. 

Încheiere – con inea iscăliturile. Unele din instruc iunile care s-au păstrat poartă iscălitura domnului ării27. Din păcate, nu ştim dacă instruc iunile erau is-călite şi de către marele logofăt, în calitate de şef al cancelariei sau de către subal-ternii săi – logofe ii al II-lea şi al III-lea. De asemenea, nu ştim dacă solii, înainte de a purcede la drum, iscăleau și ei instruc iunile, sau copiile lor din cancelaria dom-nească, ca semn că au făcut cunoştin ă cu indica iile con inute în ele. Pe instrucți-
une se punea sigiliul domnesc28. Uneori solii primeau instrucțiuni suplimentare, atunci când deja se aflau în țara de destinație. De regulă, prin ele erau transmise noi știri și noi însărcinări, pentru a fi îndeplinite29. Formal, instruc iunile scrise nu trebuiau prezentate autorită ilor ării în care a fost trimisă solia. Atestăm însă cazuri când solii le prezentau. De exemplu, diplo-matul Ioan Belevici, trimis în trei rânduri în Statul Rus, a fost nevoit să prezinte în Departamentul Soliilor instruc iunile primite de la domnul Gheorghe Duca în 30 şi 31, precum şi să scrie un raport asupra instruc iunilor orale primite. La fel s-a întâmplat şi în -169132, când a fost trimis de Constantin Cantemir. 

Corespondența solilor soliei . În această categorie de documente intră corespondența solilor, aflați în misiune, cu domnul Țării Moldovei sau cu alți fac-tori politici. Acestea puteau fi știri urgente, utile pentru voievod, fie rapoarte de dare de seamă despre desfășurarea soliei. Tot în această categorie intră scrisorile-adresări ale solilor către autorită-țile străine fie ale statului pe care solia îl tranzita, fie ale țării de destinație . Un exemplu al unei astfel de scrisori poate servi adresarea lui Avram din Bănila către 
episcopul de Wilno33, prin care îl roagă să faciliteze o audiență la Sigismund I, că-ruia să-i expună solia, dar nu demnitarilor34, căci domnul l-a trimis să trateze di- 

                                                           

27 Instruc iunile domnului Ştefan Lupu date medelnicerului Andrei Ianovici, semnate „Io Ştefan voe-voda . – Ilie Corfus, Documente... Secolul al XVII-lea, p. 284-285. 
28 „          ...  –        
16  ., -  ., .: . . , . . , Chișinău, Universitas, , p. . 
29 Instrucțiuni și însărcinări suplimentare, scrise în limba greacă și iscălite de Vasile Lupu solului său 
la Moscova, Zosim Iuriev –      ,  II, -1673), , , p. -214, nr. 65. 
30         ., -  ., .: . . , . . , Chișinău, Universitas, , p. -61. 
31 Ibidem, p. 61-62. 
32 Ibidem, p. 67-69. 
33 Se pare că este vorba despre episcopul Jan, fiul nelegitim al regelui Sigismund I, care a ocupat acest scaun episcopal între anii -1536. 
34 Lietuvos Metrika, Kniga Nr. 7, (1506-1539), Parenge Inga Ilariene, Laimontas Karalius, Darius Anta-

navicius, Vilnius, 2011, nr. 302.2, p. 524 – „         
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rect cu regele. La fel, pentru a ob ine audien ă la suveran, a ac ionat şi solul Ioan 
Belevici, care, fiind re inut de autorită ile ruse în oraşul Lihvin în lunile octom-
brie-noiembrie 1679), s-a adresat printr-o scrisoare lui Nicolae Milescu cu rugă-mintea ca acesta să intervină la Departamentul Soliilor ca să-i fie permis să-şi pre-
zinte solia la Moscova35. De asemenea, putem menționa adresarea „  solului moldo-vean Mihail Ioan Mișca Ivanov , din toamna anului , către țarul rus Mihail Fiodorovici, prin care ruga să i se compenseze pagubele suferite pe teritoriul litu-anian în drum spre Rusia, pentru a se putea întoarce în Moldova la domnul său Vasile Lupu, căci misiunea pe care a îndeplinit-o a fost în serviciul țarului36. 

III. Corespondența diplomatică.  Funcția de comunicare pe care o îndeplineau soliile presupunea și tran-
sportarea scrisorilor „literae , „  pe care și le scriau unul altuia suveranii.  Scrisorile domnilor către suveranii străini sau al i factori politici erau întoc-mite conform formularului diplomatic interna ional37. Formularul scrisorii adre-

sate unui suveran se deosebea de formularul scrisorii adresate unui nobil sau 

unor demnitari dintr-o ară străină. Pentru coresponden a cu o anumită categorie de responden i se aplica chiar şi formularul tip al actelor interne. De exemplu, scrisorile domnilor ării Moldovei, scrise în limba slavă şi trimise oraşelor din Transilvania, care păstrează în general formularul actelor interne38. Deseori, la fi-nele unor scrisori domnul aten iona suveranul să creadă celor relatate de trimişii săi39. Astfel, Iliaş Vodă scrie la  decembrie , regelui polon Sigismund „totul ce sluga noastră, pisarul Avram din Bănila, va spune din gură Măriei voastre din partea noastră, Măria Voastră să binevoiască să-l creadă întru totul, căci sunt lu-crurile noastre adevărate şi trebuincioase 40. 

S-a păstrat şi con inutul unei scrisori cifrate, trimisă de Petru Rareş la  septembrie  prin „episcopul Vasile , agentul habsburgic De la Vecchia, ce se afla în Vene ia. Scrisoarea purta drept indica ie de adresă „Ilustrului domn, doctor Froim , care de fapt era împăratul Carol al V-lea41 şi solicita ajutor medical pentru 
                                                           ,   ,           ,   ... . 
35 Ion A. Eremia, Țara Moldovei și Rusia. Relațiile politice în a doua jumătate a sec. al XVII-lea, Chișinău, 
USM, 1993, p. 114-116. 
36      ,  II, - , , , . - , № . 
37 Scrisoarea lui Petru Rareș către Ferdinand I – Andrei Veress, Documente privitoare la Istoria Ardea-

lului, Moldovei și Țării Românești, vol. I, București, , p. - , nr. ; Același către conducerea or. Bistrița sau nobilul ungar Toma Nadasdy – Ibidem, p. 31, nr. 30; p. 31-32, nr. 31. 
38 Andrei Veress, Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești, vol. I, Bucu-rești, , p. ; Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare..., p. 336-339, 356-357. 
39 P. P. Panaitescu, Contribu ii la istoria lui Ştefan cel Mare // Academia Română. Memoriile Sec iunii Istorice, Seria III, tomul XV, Bucureşti, , p. -  „Trimitem la măria ta pe credinciosul nostru boier, Denko Ivaşcovici, cu toate treburile şi veştile … orice ar spune din partea noastră, să binevoieşti să-l crezi, pentru că acestea sânt trebile noastre sigure şi adevărate , p. -68. 
40 Ilie Corfus, Documente... Secolul al XVI-lea, p.129-130. 
41 Alexandru Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele din Simancas, Bucureşti, , p. -18. 
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domn. Cifrul scrisorii a fost adus de acelaşi „episcop Vasile  şi tot el a ajutat la tran-
scrierea scrisorii expediate de De la Vacchia lui Carol al V-lea, la 7 decembrie 1537. Cercetătoarea Ileana Căzan sus ine că cererea de ajutor medical, atât de către Şte-fan cel Mare, cât şi de către Petru Rareş, era în istoria diploma iei medievale ro-mâneşti o posibilitate de a contacta în secret puterile creştine europene în vede-
rea luptei antiotomane42. 

Scrisori peste hotare, prin soli, trimiteau și doamnele țării. Astfel, în iunie 
1647, o scrisoare a doamnei Ecaterina43 și cadouri pentru principesa Transilva-niei Susana Lorantffy, erau duse de către stolnicul Gheorghe Ștefan, împreună cu 
scrisoarea lui Vasile Lupu adresată principelui Gheorghe Racoczy I. 

IV. Documentele de stat. În această categorie de documente includem tratatele de alian ă sau proiectele lor, omagiile de credin ă, jurămintele, diverse acorduri „  , „ , „ 44. Ele con ineau condi iile păcii sau ale în elegerilor stabilite între păr i. Pentru încheierea unei alian e sau unui tratat se iniția un schimb de solii, prin care se negociau condi iile şi textul tratatului45. Drept exemplu al desfăşurării negocierilor şi ceremonialului de încheiere a unui tratat ne pot servi documentele care reflectă tratativele moldo-tătare din 46 , cele moldo-lituaniene din 

149647 şi cele moldo-polone, intermediate de Ungaria în 48 etc. Vedem deci că un sol putea fi purtătorul unui număr variat de documente, fiecare având o funcționalitate bine determinată. Drept exemplu ne poate servi 
solia lui Ioan Belevici din 1690-1691 la Moscova49. În arhivele ruse s-a pastrat protocolul diplomatic al misiunii, publicat de către istoricul Ion Eremia, din care reiese că solul moldovean a avut cu el în jur de  documente:  

 - scrisoarea de liberă trecere dată de Constantin Cantemir pentru a fi pre-zentată autorită ilor ruse din teritoriile din dreapta Niprului şi Oastei Zaporojene, 
hatmanilor, polcovnicilor, sutaşilor, atamanilor etc.; 

 - scrisoarea de liberă trecere dată de hatmanul Mazepa lui Ioan Belevici pentru călătoria spre Moscova; 
 - scrisorile de recomandare date de Constantin Cantemir către arii ruşi, hatmanul Ivan Mazepa şi şeful Departamentului soliilor, Ivan Ucrain ev; 

                                                           

42 Ileana Căzan, Ac iuni diplomatice de înglobare a Moldovei şi ării Româneşti în sfera de influen ă a 
Casei de Austria (1526-1541) // Miscellanea. In honorem Radu Manolescu, Bucureşti, , p. . 
43 Andrei Veress, Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești, vol. X, Bucu-rești, , p. , nr. . 
44 Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare..., p. , , , , , , ; Mihai Costă-
chescu, Documente moldovenești de la Bogdan voievod -1517), București, , p. , . 
45 Ibidem, p. 397 – „      ; p.  – „  . 
46   i       -

    i …, . , № , . - , № , . , № ;   -
   ,  , , , . - , № . 

47 Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare..., p. 397-402. 
48 Ibidem, p. 415-417, 417-435. 
49 Contextul politic şi întreaga activitate a soliei la – Eremia Ion, Ioan Belevici – cronica unei misiuni 
diplomatice la Moscova // Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ștefan Andreescu, Iași, Ed. Univ. „A. I. Cuza , , p. -176. 
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 - scrisorile domnului către arii ruşi şi hatmanul Ivan Mazepa; 
 - două instruc iuni separate pentru Ioan Belevici; 
 - scrisoarea lui Imre Thököly către arii ruşi 50. După încheierea negocierilor solia făcea cale întoarsă în țara de origine, fi-ind purtătoarea unui nou set de documente, în mare parte asemănătoare cu cele menționate deja. În unele cazuri, pe tot parcursul drumului, șeful sau secretarul misiunii completau un jurnal de călătorie. În baza acestuia, ambasadorul alcătuia 

un raport final despre mersul și rezultatele misiunii diplomatice, pe care îl pre-zenta autorităților. Această practică s-a răspândit în țările europene mai ales în 
secolele XVI-XVII, printre primii fiind venețienii51. Se pare că în activitatea soliilor Țării Moldovei nu exsista practica scrierii unor jurnale de călătorii, în orice caz nu au fost depistate astfel de documente. De asemenea, nu au fost găsite nici rapoarte finale asupra desfăşurării misiunii încheiate. Rezultatele soliei erau expuse în fa a domnului şi Sfatului Domnesc printr-un raport oral. Din cele expuse mai sus, vedem că instrumentariul folosit în practica diplo-matică de soliile ării Moldovei, în mare parte, coincidea cu uzan ele rela iilor in-terna ionale din Europa cu excep ia raportului final . Remarcăm în primul rând prezența actelor legate nemijlocit de activitatea soliilor, așa numitele instrumente diplomatice indispensabile. În baza acestor documente se fundamenta statutul de reprezentant al domnului pe care îl avea solul și împuternicirea dată lui de a trata anumite chestiuni. Evidențiem deci ca indispensabile  scrisorile de liberă tre-cere și  scrisoarea de încredințare acreditare /recomandare, fără care solia nu putea funcționa și nu avea caracterul unei misiuni diplomatice. Celelalte acte și documente menționate mai sus le putem eticheta drept facultative, ele nu înso-țeau neapărat solii și lipsa lor nu perturba activitatea soliei. 

 

 

Summary 
The article tries to analyze and classify the diplomatic instruments, ie docu-

ments and acts used in the process of the activity of the embassy of Moldova princi-
pality in the 15th-17th centuries. It is found that the instruments used in the diplo- 
matic practice of the embassy of Moldova principality largely coincided with the cus-
toms of international relations in Europe (except for the final report). First of all, the 
presence of acts directly related to the activity of the embassy, the so-called indis-
pensable diplomatic tools, is noted. On the basis of these documents, he was the re-
presentative of the prince and the empowerment given to him to deal with certain 
matters – the letters of passage and the letter of accreditation, without which the 
embassy could not function and did not have the character of a diplomatic mission. 
The other documents (the instructions, the correspondence etc.) can be labeled as 
optional ones, they did not necessarily accompany the embassy and their lack did 
not disturb the activity of the embassy. 

© Eugen CERNENCHI 

                                                           

50         ., -  ., .: . . , . . , Chișinău, Universitas, 1993, p. 52-134. 
51 Antonio Trampus, Le diplomate vénitien entre les XVIe et XVIIIe siècles: statut, rôles et fonctions // 

Etudes de Lettres, vol. 3, 2010, Le diplomate en question (XVe-XVIIIe siècles , édité par Eva Pibiri, Guil-
laume Poisson, p. 119-136. 
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ROMÂNII ÎN CORESPONDENȚA LUI STANISLAW KONIECPOLSKI 

MARELE HATMAN AL COROANEI (II)1 

Valentin CONSTANTINOV Edi iile documentare poloneze recente sau relativ recente sunt deosebit de importante pentru cunoaşterea istoriei românilor. În studiile precedente am propus câteva dintre publicațiile care con in informa ii deosebit de prețioase cu privire la 

diferite aspecte ale trecutului nostru2. Prima serie de documente edite prezentate într-o colec ie dedicată marelui hatman al coroanei Stanisław Koniecpolski le-am prezentat într-un studiu precedent şi se referă la perioada războiului polono-oto-man între  şi , în care ările Române au ocupat un loc primordial3. După cum în ierarhia politică poloneză, marele hatman avea în prerogativele sale rapor-turile politice cu vecinii regatului, în momentul urcării lui Vasile Lupu în scaun, co-
responden a marelui hatman a fixat şi evenimente privitoare la primii ani de domnie a lui Vasile Lupu, în Moldova4.   Imediat după încetarea opera iunilor militare, pentru negocierea păcii la Con-santinopol a fost trimis Jakub Zieliński. Conform instrucțiunilor primite, acesta tre-buia să treacă pe la domnul Moldovei să-l salute şi apoi, fără a se reține mult, să meargă spre Poartă. Rzeczpospolita dorea pace trainică şi durabilă; Turcii nu puteau să ceară polonezilor plata haraciului, iar polonezii se obligau nu să nu ridice în Mol-dova nici o palancă, pe care să le ină cu for a. Cantemir murza şi alte murze tătăreşti trebuiau să fie alunga i din Bugeac. Polonezii se obligau să-i liniştească pe cazaci, ca aceştia să nu le facă pagube turcilor. Pe tătari, turcii pot să-i mute într-un timp scurt unde doresc, dar să-i scoată din Bugeac. Polonezii  promiteau să-i aducă pe cazaci sub ascultare şi că ei nu vor mai comite pagube turcilor niciodată. Negustorii aveau să se poarte conform obiceiurilor vechi. Instruc iunile acordau Transilvaniei, Moldovei şi ării Româneşti un punct special. „Temându-ne ca din cauza unor tributuri aşa de grele şi dure, precum şi de  
                                                           

1  Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego -1646, opracowała Agnieszka Biedrzycka, Kraków, . 
2 Valentin Constantinov, Documente privitoare la istoria românilor în edi ii documentare poloneze recente I , 

Anuarul Institutului de Istorie, V (2015), p.23-  şi Valentin Constantinov, Documente privitoare la istoria ro-

mânilor în edi ii documentare poloneze recente II  // Anuarul Institutului de Istorie, VI (2016), p. 112-121. 
3 Valentin Constantinov, Românii în corespondența lui Stanisław Koniecpolski marele hatman al coronei 
din perioada rżzboiului polono-otoman 1633-1634 (I) // Anuarul Institutului de Istorie, 2018, p. 52-63. Vezi şi Dariusz Milewski, Mołdawia wobec zatargu polsko-tureckiego w latach 1633-1634 // Biblioteka 

Epoki Nowożytnej, tom 5, zeszyt II, 2016, p. 243-260, precum şi  , -    

 i    i   1633 . //       Є :   , .: . .  ( . .)  ., - -

    І  є , - , 2010,  1, 

200 ., . 5-19. 
4 Despre domnia lui Vasile Lupu în general vezi: C. Şerban, Vasile Lupu, domn al Moldovei (1634-1653), Bucureşti, . E. Baidaus, Politica şi diploma ia Moldovei în timpul domniei lui Vasile Lupu -1653), Chişinău, Civitas, ; I. Eremia, Rela iile externe ale lui Vasile Lupu -1653), Chişinău . 
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schimbarea deasa a domnilor Moldovei şi ării Româneşti, să nu să se transforme în pustiu şi acele pustiuri să le populeze alte popoare, să se păzească de aşa ceva. Tran-silvania, care de demult este în vecinătatea noastră are tratate separate şi tratate de pace, fa ă de obiceiurile vechi greută i noi nu are. Aşa şi ara Românească şi Moldova în tributuri să fie micşorare, iar pe domni să nu-i schimbe şi pe aceia din na iunile lor să li se dea. Iar domnul Moldovei să-i unească pe acei monarhi şi pacea să o men ină. Pentru ca să fie bine, acela domnul – n.n. , permanent, are să fie propus de rege, dar trebuie în fiecare an să prezinte omagiu împăratului <...>. Regii polonezi dădeau domni care domneau multă vreme şi care vegheau asupra păcii între ambele ări Imperiul Otoman şi Rzeczpospolita – n.n. . De asemenea, hatmanul pretindea că inuturile Hotin şi Cernău i au apar inut de demult Coroanei Polone şi de aceea tre-buiau să fie întoarse Poloniei5.  Același sol, Jakub Zieliński, la  septembrie , scria din Giurgiu marelui hatman despre călătoria sa prin Țara Românească. Într-o altă scrisoare trimisă lui 
Koniecpolski îl înștiința despre sosirea lui la București. La Giurgiu s-a întâlnit cu Ali 
Celebi, care l-a admonestat în privin a solului turc, dar care a primit şi explica iile necesare şi faptul că regele era angrenat într-un război cu Moscova şi că a trebuit să aştepte întoarcerea lui. Mai apoi a rezolvat nişte treburi. Solul polonez a rămas ne-mul umit de convorbirile purtate şi a plecat supărat din cauza îndărătniciei şi intran-sigen ei func ionarului otoman. La discu ie a asistat şi un Catargi6, care, conform so-

lului polonez „a moderat mai multe lucruri în discu iile mele cu el . A mai stat acolo, după care a venit la Zieliński şi în numele vizirului şi-a cerut scuze că a vorbit atât de aspru. Ar fi fost vorba chiar de via a lui, deoarece sultanul ar fi fost nemul umit din cauza insucceselor armatei sale. În una din zile l-a trimis pe Ali Celebi, Catargi şi încă pe unul. Solul polonez a scris condi iile şi recomandările domnilor pe care le-a trimis 

vizirului. S-a întâlnit tot acolo cu solul Transilvaniei cu care au discutat despre prin-cipele Gheorghe Rakoczy I şi opiniile polonezilor fa ă de el. Solul polonez l-a asigurat pe cel transilvănean că regele său este în stare să apere toate cele trei ări, adică Mol-dova, ara Românească şi Transilvania7. 

La 19 septembrie 163 , Stanisław Koniecpolscki îi scria lui Murtaza paşa, că boierii moldoveni sunt martori că întăriturile poloneze, nu erau la grani a sultanului turc, dar ceva mai departe. Acesta a şi fost motivul pentru izbucnirea războiului po-
lono-otoman din 1633-1634. Hatmanul polonez atrăgea aten ia că atât cazacii, cât şi tătarii sunt cauza neîn elegerilor. Pentru asta, din punctul său de vedere, trebuiau alunga i to i tătarii din Bugeac, casele şi aşezările lor să fie arse şi să se ia măsuri ca niciun tătar nici în Bugeac şi nici în Moldova să nu locuiască. Dacă erau îndeplinite aceste condi ii, polonezii aveau să trimită la superiorii cazacilor poruncindu-le aspru să rămână în casele lor, iar toate vasele care ar fi fost găsite8 urmau să fie arse. În ce 
                                                           

5  Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego -1646, opracowała Agnieszka Biedrzycka, Kraków, , p. -249, nr. 136. 
6 În această perioadă în Moldova se află trei reprezentan i ai neamului Catargi: Necula, Gheorghe şi Apos-
tol. Vezi N. Stoicescu, Dic ionar al marilor dregători din ara Românească şi Moldova, Bucureşti, , p. 
369-371 
7 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 250-251, nr. 137. 
8 Renumitele ceaice. 
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priveşte chestiunea moldovenească, marele hatman aducea aminte de dorin a polo-nezilor ca anume regele lor să-l numească pe domnul ării Moldovei care „şi mai fierbinte să men ină pacea între monarhi ai Poloniei şi Imperiul Otoman n.n. 9. 

Despre necesitatea de a-i linişti pe cazacii zaporojeni, Koniecpolski îi scria re-gelui Władisław IV Waza 10. În aceeaşi zi, marele hatman îi scria şi lui Tomasz Zamo-yski despre speran a ca turcii să-i scoată din Bugeac pe tătari11. La sfârşitul lui septembrie , regele cerea ca subcămăraşul de Braclaw la Constantinopol să pretindă încheiere unui tratat care să respecte principiile pe care 
polonezii le-au obinut încă din timpul lui Soliman Magnificul. Un astfel de tratat avea să fie adus în Polonia de către un ceauş. În privin a domnilor Moldovei, solul trebuia să ceară ca aceştia să fie numi i la sugestia regilor polonez, la fel cum era prevăzut în tratatele anterioare. În opinia regelui, cazacii trebuiau să fie linişti i, ca să nu dea mo-tiv pentru ruperea păcii12. 

La 3 octombrie 1634, domnul Moldovei Vasile Lupu îi scria lui Koniecpolski. Îl informa că a primit două scrisori una de la Poartă şi cealaltă de la Murtaza pasza în care i s-a încredin at să-l înştiin eze pe marele hatman despre cât de bine a fost primită la Poartă informa ia lui Ali Celebi despre încheierea păcii. Punctele scrise de Sahin aga au fost acceptate de sultan. Tătarii din Bugeac nu au dorit de bunăvoie să 
plece, de aceea s-a poruncit ca aceia să fie alunga i de acolo cu armata. Moldovenii trebuie să se retragă pentru a se feri de pagube şi pustiiri din partea acelei incursiuni. Tătarii erau supăra i pe el deoarece aşa cum afirma Vasile Lupu, parte prin scrisori, 
parte prin promisiuni de bani s-a străduit puternic pentru ca acel „vecin care aduce pagube să fie îndepărtat . Împăratul i-a poruncit să cumpere ostaşi în fa a acelui ve-cin periculos. Îl ruga pe hatman ca să nu fie vreo incursiune împotriva lui nici din 
partea armatelor coroanei, nici din partea celor zaporojene, deoarece este nevoie de 

eforturi pentru pace din ambele păr i. Pe trimisul hatmanului la Murtaza paşa fără re inere l-a lăsat să plece şi promitea ca şi înapoi să-i fie permisă trecerea fără vreun 
obstacol13. Regele polonez, la rândul său era interesat de conflictul iscat între domnul ă-rii Româneşti, Matei Basarab, şi Catargi. Arăta că acel conflict trebuie să fie încheiat cât mai curând, în elegem că aceasta era în interesul polonezilor care vedeau în am-bii nişte alia i importan i. De partea cealaltă, Zielinski, solul polonez la Poartă avea să-l recomande pe Catargi, oare pentru tronul Moldovei14? Marele hatman îi scria regelui la  octombrie , despre scrisoarea primită de la domnul Moldovei, dar 
                                                           

9 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 258-261, nr. 141. 
10 24.IX.1634: Ibidem, p. 261, nr. 143. 
11 „Teraz W.M.m.m.P. oznajmuję, iż dnia onegdajszego wziąłem od J.M.P. podczaszego bracławskiego Zi-
eliński, solul polonez  pisanie w którym mi znać daje, że cesarz na kondycyje z Sahin agą umówione pozwala i Tatary z Budziaków spędzać rozkazuje  Acum î i aduc la cunoştin ă că alaltăieri am primit de la subceaşnicul de Braclaw Zielinski, solul polonez la Poartă  o scrisoare în care dă de ştire că împăratul turc este de acord cu condi iile stabilite cu Sahin aga şi pe tătari din Bugeac porunceşte să-i alunge) Ko-

respondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 161-162, nr. 144. 
12 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 263, nr. 146. 
13 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 264, nr. 148.  
14 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 265-266, nr. 150. 
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şi despre situa ia cu tătarii din Bugeac în frunte cu Cantemir murza. Aceştia stăteau locului şi nici o poruncă din partea împăratului n-au primit. Koniecpolski arăta că informa iile spionului despre starea lucrurilor de acolo contraveneau cu spusele domnului Moldovei, în care hatmanul nu avea nici o încredere, iar despre Catargi avea să în eleagă din scrisoarea trimisă de la Constantinopol de Petru Gembicki, se-
cretar regal15.  Opinia mai detaliată pe care o avea Stanisław Koniecpolski despre Vasilie Lupu se con ine în răspunsul lui Murtaza paşa către hatmanul polonez: „Prietene, de această dată scrisoarea voastră trimisă la mine este bine în eleasă, între altele că domnul de acum al Moldovei face multe rele fa ă de pacea stabilită şi a condi iilor sale şi dacă acel domn ar rămâne în acel loc, acea pace binecuvântată nu poate fi sta-tornică. Prietene, ştim că acel om este prost şi că la acea grani ă nu este dorit, to i ştiu, de altfel de câteva ori i-am scris aducându-i aminte şi ordonându-i aspru ca fa ă de tine să se comporte bine. Şi acum îi scriu din nou şi copia scrisorii scrisă lui o trimit ie prietenului meu . Şi în continuare promitea „cu ajutorul lui Dumnezeu la acea grani ă nu va rămâne, îl vom scoate, iar vom da pe unul care va putea să poarte stima păcii la acea grani ă . În privin a tătarilor arăta că la acea oră turcii nu puteau face 
nimic adecvat împotriva lor16. Regele de asemenea era supărat de faptul că tătarii din Bugeac nu erau alunga i de acolo, dar și de acțiunile domnului Moldovei. Aşa în problema alungării tătarilor scria că „nu vede întru aceea nu numai nici o execu ie, 
dar nici o aparen ă . În opinia regelui, domnul Moldovei era plin de minciuni, la fel ca şi faptele care au arătat natura lui17, „se bazează pe minciună şi nici o credibilitate 
n-are . Spre deosebire de Lupu, Catargi avea toată încrederea polonezilor. „Ar fi destul dacă un aşa supus ar fi la domnie după recomandarea noastră, care nouă şi Rzecz-pos-politei ar fi binevoitor şi prietenos . Moise Movilă, Ioan Movilă şi Costin urmau să fie promova i la Poartă de către solul polonez, pentru ca otomanii să-i ierte18. Probabil, regele polonez dorea să-şi asigure un suport cât mai mare în Moldova şi să repete pe care diplomatică succesul înregistrat în prima parte a domniei tatălui său, Sigismund III, când Moldova a intrat în sfera de influen e poloneze. O primă schimbare în atitudinea poloneză fa ă de Vasile Lupu o remarcăm în scrisoarea din  octombrie . În aceasta regele recomanda marelui hatman 
adoptarea unei strategii de expectativă în cazul domnului Moldovei: „În ce priveşte 
pe domnul Moldovei (Vasile Lupu – n.n.  în ultima scrisoare opinia noastră ne-am 

expus-o, dar dacă prin intransigen a sa păgânitatea nu va ine seama de nicio ra i-
une, va trebui aceasta s-o lăsăm altor vremuri . Regele se arăta nemul umit că turcii nu doresc să treacă în tratat nici men iunea pentru incursiunile mici pe pământ sau pe mare care ar strica pacea între Rzeczpospolita şi Imperiul Otoman. Totodată, pro-misiunea legată de cazacii zaporojeni, care trebuiau să nu mai facă incursiuni de pradă în Imperiul Otoman, trebuia condi ionată de alungarea tătarilor din Bugeac. 
                                                           

15 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p .266, nr. 151. 
16 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 267, nr. 153. 
17 Probabil făcea trimiterea atât la intrigile lui Lupu, când a fost omorât Miron Barnovschi, dar şi circum-stan ele preluării puterii în Moldova, când a preluat domnia în locul lui Moise Movilă.  
18 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 268-269, nr. 154. 
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În general, regele propunea ca toate condi iile înaintate de Sahin aga să fie semnate fără controversele de mai departe, pacea trebuia pe veci întărită, iar solul fără întâr-ziere să se întoarcă înapoi. Tătarii care se apropiau de grani ele Poloniei trebuiau întâlni i fie în apropierea grani ei, fie chiar pe teritoriul Moldovei19. După semnarea deja a păcii între Rzeczpospolita şi Imperiul Otoman, Murtaza paşa îi scria lui Koniecpolski despre retragerea armatei sale peste Dunăre şi despre faptul că a poruncit loc iitorilor săi din Cetatea Albă şi Oceacov să vegheze ca în pa-cea semnată să nu se strecoare niciun obstacol. Dacă ar apărea acei trădători din partea polonă care ar dori să atace teritoriile Imperiului Otoman, hatmanul să-i înşti-in eze pe otomani, iar dacă va apărea cineva din partea turcească, atunci acei dem-nitari otomani să-i înştiin eze pe polonezi despre pericolul care se apropia. Dar to-todată îi aducea aminte despre nişte incursiuni ale cazacilor în teritoriile din apropi-erea Oceacovului şi îl întreba retoric de ce nu i-a prevenit de aşa ceva. Iar dacă „acea pace nu va fi în stimă şi a celor care în acea pace vor fi un obstacol, dacă nu-i vom pedepsi, atunci din aceea va creşte o mare duşmănie 20. Cât de importantă era men inerea cazacilor în supuşenie şi linişte marele hat-man al coroanei îi scria lui Adam Kisiel. Aceştia trebuiau să fie: „în bună ordine şi să 
nu dea nici un motiv păgânită ii pentru duşmănie . Pentru aceasta la ei trebuia tri-misă o solie, iar aceasta trebuia să fie condusă de Kisiel21.  Rizvan aga caimacamul Cetă ii Albe îi comunica lui Koniecpolski despre un incident de la grani ă comis de tătarii care au fost alunga i din Bugeac în Crimeea. Lângă Nipru ei s-au strecurat şi au atacat pământurile Coroanei şi au comis mai multe pagube. Pe câ iva i-au prins şi i-au pus la închisoare, al ii au pierit pe câmpul de luptă. Prizonierii polonezi care erau cu acei tătari îi ine la el până când o să-i dea în mâinile marelui hatman. Iar prizonierii tătari o să fie pedepsi i cu moartea, aşa şi Murtaza paşa „pe mul i duşmani ai Coroanei i-a pedepsit cu moartea . Deşi scoaterea tătarilor din Bugeac era una dintre cerin ele principale ale po-lonezilor, la începutul anului aceştia, sau cel pu in o parte din ei, erau în con-tinuare în Bugeac, iar regele recomanda marelui hatman să scrie un protest otoma-nilor. Din cei  de cazaci care sunt în slujba marelui hatman să se trimită în Zaporojie, ca aceştia să vegheze ca nici o corabie să nu poată ieşi în mare22. Aşa doar la  aprilie , Feti Ghirai, fiul lui Devlet, vărul lui Djanibek Ghirai, calgă în timpul lui Mehmed Ghirai, îi scria din Bender Tighina  lui Stanisław Koniecpolski că i-a alungat pe tăta-rii samavolnici din Bugeac în Crimeea. Îi trimite cu solul său pe nişte prizonieri po-lonezi şi cere ca regele să trimită imediat un sol la hanul tătăresc, iar cu acesta şi ca-dourile obişnuite23. Rela iile încordate dintre Vasile Lupu şi oficialită ile polone au durat pe par-cursul câtorva ani la începutul domniei sale. Totuşi, cu timpul retorica împotriva lui 
                                                           

19 26.X.1634. Władisław IV către Stanisław Koniecpolski. Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 

269-270, nr. 155. 
20 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 270-271, nr. 156. 
21 Adam Kisiel (1600-1653) va ajunge voievod de Kiev. Nota biografică în Zbigniew Wójcik, Adam Kisiel 

// Polski Słownik Biograficzny, vol.XII, Warzawa, 1967, p.487-491. 
22 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 276, nr. 163. 
23 Ibidem, p. 278, nr. 165. 
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Vasile Lupu s-a schimbat. O evenituală ac iune în for ă putea să aibă consecin e grave asupra rela iilor polono-otomane. Aşa la sfârşitul lui , în chestiunea domnului mol-dovean, Władisław IV Waza preciza: „Ac iunile neprieteneşti ale domnului Mol-do-vei fa ă de ara noastră, care aduc cetă enilor coroanei pagube sunt demne con-dam-nării; dar răzbunarea ar putea să aducă repede pericule din partea ărilor păgâ-ne. Vom fi nevoi i să o lăsăm timpurilor mai bune, iar dreptatea dorim acum să o mode-răm şi la Poartă să se scrie şi să se arate ca să fie pedepsit pentru excesele şi omoru-rile sale şi ca să nu dea motive pentru ruperea tratatelor, pentru care a insistat. Pen-tru care vezirului şi altor paşale detaliat o să le scrii . Sugera ca la Poartă să fie trimis Jerzy Kruszyński, colonel regal, substolnic de Podolia, dar nu ca mare sol ci ca unul obişnuit, deoarece calitatea solului subîn elegea şi cheltuieli suplimentare de care visteria statului la acea oră nu dispunea24.  La sfârşitul lunii ianuarie , regele în scrisoarea către Koniecpolski relua acest subiect, iar aşa cum bani nu erau destuli, solul trebuia să pună din banii lui ca la seimul care avea să vină să se hotărască întoarcerea sumelor cheltuite. Atrăgea aten ia ca solul numit, Kruszyński25 , în caz de nevoie să adauge bani, dar ca suma finală să nu de-păşească cifra de   de zlo i. La fel făcuse şi marele sol Zielinski care a negociat pa-cea. Instruc iunea pe care i-a dat-o solului con inea toate detaliile necesare cu atât mai mult că acesta trebuia să treacă prin Moldova lui Vasile Lupu cu care atunci rela iile nu erau tocmai cordiale. De asemenea, se arăta satisfăcut de considera iile hatmanului în privin a liniştirii cazacilor. Totuşi, în privința finalizării şi conservării unei cetă i la Kudak, 
din cauza problemelor din visterie, nu s-a găsit o rezolvare satisfăcătoare26.  La începutul lui , Ştefan Bethlen, fratele lui Gabriel Bethlen, şi fost prin-cipe al Transilvaniei pentru o foarte scurtă perioadă a încercat cu ajutorul paşei de Buda să preia puterea în Transilvania. Evenimentele de aici au avut un răsunet şi în Polonia, iar marele hatman atrăgea aten ia că, în situa ia creată, regatul trebuie să aibă o armată gata de interven ie, pentru a nu da motiv otomanilor să reia opera-iunile militare împotriva lor27. Aceleaşi temeri le avea de fapt şi regele, care este adevărat se îndoia ca Rakoczy să se men ină în scaun. Dar adăuga că aurul trimis la Poartă totuşi îl poate salva. Wladislaw IV se arăta nemul umit de faptele domnului Moldovei pe care le considera demne de condamnat. Avea speran a în reuşita solului polonez trimis la Poartă, ca în urma demersurilor lui turcii să-l mazilească pe Vasile Lupu, dar dacă aşa ceva nu s-ar fi întâmplat, cerea asigurarea linișii la graniță28.  

                                                           

24 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 282, nr. 171. 
25 Este cunoscut în istoriografia noastră ca Jerzy Krasiński. Jurnalul, mai bine zis o parte din el, călătoriei a fost publicat de către Klemens Kantecki, Z podróży Oświęcima. Turcya-Francya-Niemcy-Włochy, Lwów, 
1875. Editorul l-a confundat însă cu un alt diplomat din epocă. De asemenea, în publica ia amintită solul polonez are numele de Krasiński, nume care a fost preluat de către P. P. Panaitescu, în Călători poloni în 
Țările Române, București, , p. - . Iar de acolo în Călători străini despre Țările Române, vol. V, vo-lum îngrijit de Maria Holban, București, , p. - . Tot acolo este numit ca mare sol, deși așa cum se vede nu a fost așa. 
26 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 283-284, nr. 172. 
27 7. IV. 1636, Władisław IV către Stanisław Koniecpolski: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 
286-287, nr. 174. Regele îi scria hatmanului din nou despre primirea, în ziua de  mai, de la el a ştirilor despre situa ia din Transilvania la  mai 6, din Vilno: Ibidem, p. 287, nr. 175. 
28 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 287, nr. 175. 
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Despre chestiunea cu demersurile polonezilor ca Vasile Lupu să fie scos din scaun, scria însuşi solul polonez Jerzy Kruszyński de la Constantinopol lui Stanislaw Koniecpolski. El îl acuza pe domnul Moldovei de mai multe lucruri: Vasile Lupu l-ar fi instructat pe caimacan vizir  cum să se poarte cu solul polonez şi să nu-l lase să intre la sultan „este un lucru greu să-l salu i pe sultan cu mâinile goale , iar această pozi ie o punea de asemenea pe seama domnului Moldovei, care l-a asigurat că solul nu este din partea regelui polon şi că are scrisori imaginare. Îl mai acuza pe domnul 
Moldovei de coruperea demnitarilor otomani29. Solul polonez mai aminteşte despre un rezident al împăratului habsburgic, „care stă aici speriat  deoarece Vasile Lupu a interceptat nişte scrisori de-ale acestuia adresate lui Koniecpolski, care îl priveau di-rect şi probabil îl prezentau într-un culori nu prea bune. Scrisorile în cauză le-a tran-

smis vizirului, care s-a supărat puternic30. Într-o edulă scrisă marelui hatman, acelaşi sol mărturisea despre jocul diplo-matic ini iat de domnul Moldovei pentru a-i creşte credibilitatea în ochii otomanilor şi pentru a-i convinge pe ei să-i acorde credit. Vasile Lupu s-a identificat cu stabilita-tea şi men inerea influen ei otomane în Moldova, de vreme ce polonezii prin scoate-rea lui din tron doresc să-şi revendice această ară lor, iar acolo să pună un apărător 
fidel al politicii sale. Vasile Lupu i-ar fi convins pe otomani că nu-i nici un motiv să-l scoată din scaun, iar dacă polonezii au trimis un sol fără nimic atunci să se aştepte în iarnă cu polonezii în Moldova31. În scrisoarea regelui adresată lui Stanislaw Koniecpolski din 16 iunie 1636, Moldova era arătată în lista păr ilor dinspre care polonezii trebuie să fie foarte aten i. Atrăgea aten ia că faptele domnului moldovean fa ă de solul polonez la Constantino-pol, dar şi fa ă de Rzeczpospolita sunt pline de duşmănie. Pentru care trebuie să fie o mare aten iecu privire la felul cum solul polonez va fi primit la Constantinopol32. În aceeaşi perioadă a avut loc un schimb foarte dur de replici între Kinan paşa Silistrei şi Stanislaw Koniecpolski. La început Kinan paşa cu trimitere la nişte infor-ma ii care i-au venit de la Constatninopol, scrie precum că polonezii ar aduna armata prin oraşe, iar otomanii nu le-au dat nici un motiv pentru încălcarea păcii, mai mult decât atât vizirul i-a restituit pe to i prizonierii care se aflau la otomani. La rândul său, şi domnul Moldovei pe care dintre războinici i-a prins i-a pedepsit aspru. Amin-teşte faptul că în scrut timp otomanii ar putea aduna în acest spa iu câteva sute de mii de oşteni. În acest context, amintea de revolta antiotomană a lui Gaşpar Gra iani şi terminată cu bătălia de la u ora33 . Totuşi, îşi afirma credin a că pacea va fi men inută34. Peste două zile paşa de Silistra primea răspuns din Ploskirow. Conform 
hatmanului polonez, ei doreau mult acea pace, pentru care au fost linişti i şi cazacii. Despre Vasile Lupu scria că acesta însuşi adună tâlhari împotriva Rzeczpospolitei şi oamenii paşnici din ară îi atacă şi îi jefuieşte cum nu demult s-a produs lângă Raşcov  
                                                           

29 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 289, nr. 177. 
30 Ibidem, p. 290, nr. 177. 
31 Ibidem, p. 293, nr. 179. 
32 Ibidem, p. 293, nr. 180. 
33 După care de altfel, Koniecppolski a ajuns prizonier. 
34 26.VI.1636: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 294-295, nr. 181. 
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şi Râbni a. „Spui că el pe aşa tâlhari îi pedepseşte, dar nobilule prieten este o chesti-une de neauzit ca criminalul să-l ia de gât pe criminal, criminal pe criminal să-l spân-zure, cum atunci domnul are să-i pedepsească pe criminali, care de asemenea cu al ii păcătuieşte, iar nu numai ca egali, dar mult mai mult, deoarece acele crime toate se fac din voia şi cu porunca lui . Despre Cantemir murza întreba de ce acesta, care a trimis de atâtea ori armata lui în Rzeczpospolita, nu a fost deocamdată pe-depsit. Se arăta nedumerit de ce solul polonez trimis la Constantinopol încă nu s-a întors, iar dacă sultanul turc îşi doreşte pace, pe tătari să-i alunge din Bugeac. În tronul Moldo-vei să aibă un domn care să aducă între monarhi prietenie şi pace, dar nu duşmănie. Dar acum să demobilizeze armata când aşa armate puternice se află în Bugeac şi când un „domn aşa de neprieten stă la grani ă35?  În scrisoarea către Zbigniew Oleśnicki, Stanislaw Koniecpolski arăta că dom-nul Moldovei depunea eforturi ca sultanul să nu-l primească în audien ă pe solul po-lonez Kruszyński. În Hoarda Crimeei s-a ridicat o rebeliune împotriva sultanului turc, iar Moscova doreşte să încheie cu Turcia un acord antipolonez. Pentru aceea cerea ca Rzeczpospolita să se caute remedii pentru situa ia creată la grani ele Polo-

niei. S-ar putea ca păgânii să-i alunge pe moldoveni şi munteni din ările lor şi să lo-cuiască noile teritorii, iar o aşa vecinătate ar fi „grave i periculosum 36. Despre pozi ia neprietenoasă a lui Vasile Lupu fa ă de solia poloneză de la 
Constantinopol regele scria marelui hatman la 5 iulie 1636. De asemenea s-a amintit şi despre solia transilvăneană la marele hatman, care i-a primit şi le-a dat un răspuns prudent şi corespunzător situa iei create. Evenimentele din Transilvania trebuiau urmărite în continuare ca să nu producă suprpize. Un alt front, care putea destabiliza situa ia în zonă, era Hanatul Crimeei unde se derula lupta pentru putere37. Între timp continua epopeea solului polonez Jerzy Kruszyński la Constantino-pol. În scrisoarea din  iulie  aducea noi elemente ale peripe iilor sale cu mare-le vezir de la Constantinopol. Când trimitea la demnitarul otoman să se intereseze de ce nu era lăsat să intre în audien ă la sultan spunea că a primit diferite răspunsuri: ba că pe sultan fără cadouri nu poate să-l salute, că este sol nu din partea regelui, dar din partea marelui hatman etc. Când l-a trimis pe un ceauş să se intereseze când o să intre în audien ă vizirul i-a spus să nu-l mai deranjeze îl va anun a când o să fie primit în audien ă. Dar până atunci a trimis să se facă cercetare pe al cui pământ este ridi-cată cetatea Kodak. Toate acestea îl făceau pe solul polonez să bănuiască mâna dom-nului Moldovei: „cincizeci de mii de taleri a luat de la Lupu şi doreşte aceea să o as-cundă în fa a împăratului 38. Kinan paşa de Silistra din nou se plângea lui Koniecpolski despre incursiunile cazacilor asupra Oceacovului sau Tighinei. În ceea ce îl privea pe domnul Moldovei, demnitarul otoman preciza că: „avem aşa o informa ie. Cazacii voştri care locuiesc pe Nipru şi Bug câteva sute au intrat în Moldova şaptezeci sau optzeci de sate au 
                                                           

35 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 295-298, nr. 182. 
36 Ibidem, p. 289-299, nr. 183. 
37 „...hospodar wołoski z takimi ofertami cesarzowi tureckiemu i ochotą niewczasować państwa nasze . 
Ibidem, p. 300, nr. 184. 
38 Ibidem, p. 304-305, nr. 187. 
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jefuit şi vitele şi turmele le-au luat, iar când v-a spus de asta nu a i avut grijă, şi nici vitele şi nici turmele nu a i spus să le întoarcă. El le-a poruncit tuturor acelor, care au avut pagube, ca să meargă în Polonia şi să-şi ia ale sale înapoi. Dacă a i fi poruncit 
ceea ce li s-a luat să li se întoarcă, nicio o pagubă dinspre Moldova nu a i fi avut. A trimis mai apoi împăratul turc pe un emir la domnul Moldovei ca mai apoi nici o pa-gubă să nu facă, dar în genere de tratatele de pace să se ină, despre care şi eu îi scriu. Iar dacă o să vă mai facă careva pagube înştiin a i-l pe împărat care va şti ce să facă cu el . Spre finalul scrisorii într-o edulă îi spunea marelui hatman polonez: „Am au-zit că din ara Moldovei unii au intrat la voi în slijbă,39 dar voi să nu-i crede i, şi nici să nu-i ine i pe lângă voi 40. În răspunsul său la această scrisoarea, Koniecpolski spu-nea că dacă temându-se de pedeapsă şi de ordine cineva din cazacii zaporojeni pleacă la cei de pe Don, atunci turcii ar trebui să discute cu stăpânii acestora, făcând aluzie la arul Moscovei. Tătarii din nou se adună în Bugeac, iar de ce ei se adună acolo în apropierea grani ei nu vede o altă cauză decât dorin a de a strica pacea. În 
ceea ce-l priveşte pe Vasile Lupu, marele hatman a afirmat că informa ia prezentată este un fals şi că nu i-a scris nici o scrisoare. Iar dacă acolo s-ar fi comis vreo pagubă, regele a numit comisari care toate chestiunile cetă enilor în ara Moldovei aveau să 
le analizeze şi pe cei care le-au comis a poruncit să fie aspru pedepsi i41. Şi continua: „La aşa ceva ne minunăm cum un aşa mic robac aflat sub protec ia Prealuminatului Împărat, care doar cu o aruncătură l-ar scurta, dă ocazie între aşa mari monarhi de 
neprietenie şi astfel de excese comite, vă trimite ştiri false . Şi continua în chestiunea solului polonez care nu este lăsat în audien ă la sultan de opt săptămâni: „ştim bine că şi aceasta se face prin practica şi intrigile aceluiaşi vecin al nostrul ca crimele lui să nu ajungă la urechile Preluminatului Împărat şi să nu urmeze consecin e. Suntem siguri că NV ve i depune eforturi ca solul Preluminatului rege să intre în audien ă, şi acel om rău, care nu poate să meargă pe lângă men inerea păcii acelor monarhi, în 
locul său nu va rămâne. Întru aceea să face i ca tătarii din Bugeac să fie scoşi, conform tratatelor de pace, iar în ara Moldovei pe unul aşa să-l aşeza i, care va avea în obli-ga iune men inerea păcii, iar nu ruperea ei 42. Aşadar, în primii ani domnia lui Vasile Lupu a fost una foarte anevoiasă. Ajuns în scaunul ării Moldovei ca urmare a unor bulversări majore din centrul şi estul Europei, în primul rând fiind vorba de războiul polono-otoman 1633-1634, declan-şat de ac iunile lui Abaza paşa, el a trebuit dintr-odată să facă fa ă avalanşei de pro-
bleme care s-au abătut asupra lui. Pe de o parte instabilitatea domniei de dinaintea urcării lui în scaun, impunea schimbarea atitudinii fa ă de institu ia domniei din Mol-dova în primul rând de către Polonia şi Imperiul Otoman, pe de altă parte el apărea în ochii polonezilor de la bun început ca un intrigant şmecher care prin banii lui cum-pără totul în Imperiul Otoman. Demersurile polonezilor din primii ani de domnie a  
                                                           

39 Probabil îi avea în vedere pe Costineşti şi pe Nicoară fost hatman în Moldova. 
40 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 306-308, nr. 189. 
41 Volumina Legum, III, Sankt-Petersburg, , p. : „Reanimând constitu ia din , din cauza de-selor ac iuni samavolnice din voievodatele Rusiei, Podoliei şi Braclawului care se fac în ara Moldovei şi viceversa ... să fie numi i comisari în fiecare an... . 
42 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, p. 310, nr. 190. 
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lui Vasile Lupu se axau pe câteva probleme cheie, în care schimbarea lui Vasile Lupu, sau chiar numirea domnului Moldovei de către regele polonez ocupa locul de frunte. De partea sa, după cum rezultă şi din coresponden a prezentată aici, Vasile Lupu a jucat puternic pe sentimentele antipoloneze atât ale marilor demnitari otomani, pre-cum şi a folosit cel mai mic prilej pentru a aduce argumente că polonezii intesc re-luarea ostilită ilor, scoaterea lui din scaun şi înglobarea Moldovei în statul lor. A în-curajat incursiunile moldovenilor în regiunile de margine ale Poloniei, men inând această încredere, precum şi a adus argumente în plus că numai el va putea men ine Moldova în sfera influen elor otomane. Acest joc puternic, abil prin îmbinarea tutu-ror mijloacelor de la cele militare, la cele diplomatice sau făcând apel la for a banilor, cunoscând perfect cum func ionează sistemul administrativ otoman, Vasile Lupu a câştigat încrederea turcilor şi le-a impus polonezilor condi ia să-l accepte ca atare. În perioada următoare ne având altă solu ie, cu atât mai mult că pacea polono-oto-mană era mai importantă, atât regele Wladislaw IV cât şi marele hatman al coroanei 
Stanislaw Koniecpolski l-au acceptat pe Vasile Lupu ca domn al Moldovei, iar în loc de confruntare în rela iile polono-otomane a intervenit o perioadă de colaborare. 

 

Summary 

In this study we are presented summaries of other documents recently appeared 

in the works published in Poland and concern of history of Rumanians Countries. 

They're concern the situation after the Polish-Ottoman war from 1633-1634 and start 

of the reign of Vasile Lupu. In period of this rule Moldova had a very important place in 

the polish-ottoman relations and start the most prosper period in the XVII century. 
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MIJLOACE DE TRANSPORT ACVATIC ȘI TERESTRU 

ÎN MOLDOVA LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVII-LEA.  

MĂRTURIA LUI PAUL DIN ALEP 

Sergiu TABUNCIC Multiple atestări ale ambarcațiilor sunt puse la dispoziția cercetătorilor de iz-
voarele externe datorate operelor memorialistice ale călătorilor străini care au vizi-tat Țara Moldovei. Mărturiile respective vin să completeze datele despre navigația pe râurile interioare și de hotar oferite de sursele cronistice, arheologice, iconogra-fice și desenele lapidare1. Pe lângă știrile despre ambarcații, unele însemnări carac-terizează cursurile de apă și heleșteiele, menționând uneori și podurile de pe ele. To-todată, sunt puse în evidență mijloacele de transport terestru, elementele de securi-tate și locurile de popas. Pentru investigația noastră, o scriere valoroasă prin bogăția mărturiilor, pre-cum și prin înalta plasticitate a limbajului, este Jurnalul de călătorie în Țările Române 
(1653-1658) semnat de arhidiaconul ortodox Paul din Alepul Siriei. Om de aleasă cultură, el l-a însoțit în calitate de secretar pe tatăl său, patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei, în multe dintre călătoriile sale prin lumea creștină, în încercarea de a strânge fonduri și sprijin pentru Biserica antiohiană pe care o păstorea. Astfel, Paul 
din Alep a ajuns să viziteze și să consemneze nenumărate date despre locurile de seamă din Damasc, Anatolia, Constantinopol, Valahia, Moldova, Ucraina și Cnezatul Moscovei. Prin peregrinările din principatele dunărene, Țara Cazacilor și Moscova, 

autorul și-a luat mereu însemnări la fața locului, pe care le-a inclus apoi în relatările de călătorie. Notele respective și le-a completat uneori chiar în timp ce se afla pe drum, dar și după revenirea în patrie, în . 
Patriarhul Macarie cu suita sa a traversat Dobrogea, Moldova și Kievul, pentru a ajunge la Moscova, iar la întoarcere a trecut și prin Valahia. Cât privește Țările Ro-mâne, Paul din Alep a însemnat tot ce i s-a părut important de reținut: a descris lo-calități, orașe, palate domnești, biserici și mănăstiri; a relatat evenimente politice și militare relevante; a furnizat detalii pentru cunoașterea etnografiei și a folclorului, a 

ceremoniilor religioase specifice locului; s-a referit la locuințele țărănești și la unele aspecte din viața cotidiană a românilor. Prin urmare, Paul din Alep a redactat o cu-prinzătoare cronică cu privire la cele văzute în călătoria sa, nelipsind nici informați-ile despre mijloacele de transport acvatic și terestru. Cercetătorii au subliniat interesul lui Paul din Alep de a povesti despre feluri-

tele atelaje pe care le-a folosit fiind la drum. De precizat că sursa a menționat careta, trăsura, căruța, carul, haraba, cucia și sania. Atenția acordată acestor mijloace de transport se explică prin faptul că în Siria, în acea vreme și până la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea, încărcăturile erau purtate pe cal, pe măgar sau pe cămilă, din teama lo- 

                                                           

1 A se vedea Sergiu Tabuncic, Contribuții la cunoașterea mijloacelor de transport pe apă în Moldova din 
Evul Mediu până la mijlocul secolului XX  // Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiin ifice 
anuale 21 decembrie 2017, Academia de Ştiin e a Moldovei, Chișinău, , p. -136. 
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cuitorilor de a le fi rechiziționate vehiculele pe roți de către stăpânirea otomană2.     Clericii levantini au demarat pregătirile pentru călătoria din Constantinopol în Moldova la sfârșitul lunii noiembrie . Din Fanar au coborât într-un caiac și apoi au tocmit o corabie pentru a porni pe Marea Neagră spre Gurile Dunării. Pentru că vremea era potrivnică, vasul a staționat două săptămâni, până când s-a întors vân-tul așteptat. Nava părăsi Fanarul la mijlocul lunii ianuarie . După o navigare cu vânt prielnic și apoi pe o mare zbuciumată, în duminica a doua după Botezul Dom-nului, a ajuns la Constanța. Nu departe de port, puteau fi văzute vreo sută și douăzeci de epave de corăbii ce ar fi naufragiat cu tot cu navigatori. După două zile, călătoria spre Dunăre a continuat pe uscat, cu cinci căruțe și zece cămile cu două cocoașe, fără samare, și o trăsură cu un cal pentru părintele patriarh, toate luate cu chirie3. 

Convoiul s-a apropiat de Dunăre la Iglița și în Duminica Cananeencii4 a popo-sit la Măcin, ambele – sate populate de creștini bulgari. A doua zi dimineață, peregri-
nii s-au urcat într-o barcă și s-a vâslit în susul fluviului, care de puțină vreme se dez-ghețase, iar până atunci se umblase pe el cu caii și căruțele. Seara au ajuns în Mol-dova, la Galați. Acolo, ,,râul Dunărea cel pomenit  i s-a părut lui Paul din Alep ,,foarte mare și adânc și atât de lat încât, în unele locuri, de pe un mal nu poți să-l vezi pe celălalt, nici săgeata nu-l ajunge și nici strigătul nu răzbate de pe un mal pe altul 5. După poruncile stăpânirii, clericii levantini în peregrinarea lor pe tărâmul moldav erau dați sub oblăduirea unor dregători domnești. Îndatorirea pe care ei o aveau de îndeplinit era de a le asigura acestor oaspeți deplasarea organizată prin țară, prin intermediul serviciului de transport pentru călători6.  La Galați, misiunea antiohiană a primit vehicule și însoțitori din categoria ser-
vitorilor militari – o ceată de călăreți, numiți călărași. Atelajele i-au fost oferite fără plată, fapt care definește o practică ce va fi aplicată continuu pe timp de pace. De la Galați, căpeteniile urbei grabnic au trimis vestea sosirii părintelui patriarh la Iași, domnului țării, printr-un călăraș, zis și olăcar. Două zile mai târziu, caravana a pornit spre târgul Tecuci. În avangardă mer-gea pâlcul de călărași, ca element de siguranță, apoi căruțele de bagaje cu boi mânați de moldoveni, urmând caretele cu cai ce transportau peregrinii. Stilul în care se des-fășura drumul prin Moldova se plia pe un sistem ale cărui detalii Paul din Alep le-a notat și la Tecuci: ,,Apoi pârcălabul acestui oraș ne-a trimis trăsuri și cai domnești și, iarăși, ne-a dat călărași. Cel care venise cu noi s-a întors înapoi cu căruțele și cu caii,  
                                                           

2 Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia. Studiu introductiv, ediția manuscrisului arab, traducere în limba română, note și indici de Ioana Feodorov. Cuvânt-înainte: Acad. Răzvan Theodorescu, București-Brăila, Editura Academiei Române, Muzeul Brăilei – Editura Istros, 2014, p. 23. 
3 Ibidem, p. 154, 155, 159, 160. 
4 Duminica a 17-a după Rusalii mai este cunoscută în Biserica Ortodoxă și ca Duminica femeii canane-

ence. 
5 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 161. 
6 În Moldova medievală a funcționat instituția țimirașilor în care activau călăuze și însoțitori oficiali pen-tru soliile venite din țările străine. În regiunea ei răsăriteană anexată la Imperiul Rus în , Basarabia, țimirașii numiți și semirași erau curieri poștali responsabili pentru transportarea corespondenței şi a pachetelor cu bani, serviciul lor fiind desființat la  aprilie : a se vedea Valentin Tomuleț, Basarabia 

în epoca modernă -  Instituții, regulamente, termeni . Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Chiși-nău, Editura Lexon-Prim, 2014, p. 628-630. 
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căci așa e obiceiul lor, în fiecare târg este un loc statornicit pentru căruțe și cai de menzil 7.  Informațiile de mai sus ne confirmă existența serviciului pentru transportul că-lătorilor și al corespondenței – adică serviciul de poștă, desemnat prin cuvântul ,,men-zil . Din aceleași informații se constată că fiecare menzil deservea un anumit teritoriu.  Călătorii levantini s-au îndreptat spre târgul Bârlad de pe râul omonim, care i 
s-a părut lui Paul din Alep ,,un râu mare . Primind iarăși căruțe și cai, în dimineața de sâmbătă,  ianuarie, au purces la Vaslui, un alt târg unde au ajuns spre seară. Cu noi căruțe, cai și călărași au părăsit târgul luni dimineață, iar spre înserat intrau în târgușorul Scânteia. Fiul patriarhului Macarie scrie că ,,mersul nostru a fost mai iute decât [zborul] păsării , adăugând și detaliul că ,,În drum am trecut cu harabalele un râu înghețat, peste un pod mare de piatră 8. Așadar, apare aici menționată haraba – carul mare cu loitre lungi și înalte, destinat transportului de persoane și poveri9. Cât privește podul amintit, unii istorici îl identifică 
drept podul din satul Cănțălărești, localitate situată la  km nord-vest de orașul Vaslui. Reclădit de hatmanul Gavrilă Coci la - , numit și ,,Podul de Piatră  ori ,,Podul Înalt , această construcție medievală i-a determinat pe cercetători să se refere și la locul 
unde s-a dat bătălia de la  ianuarie  între moldoveni și otomani10. Marți dimineață, drumul a continuat printr-o ,,pădure mare și înspăimântă-toare , pe un ger cu ninsori care înghețaseră pământul. Paul din Alep notează difi-cultățile înfruntate: drumeții s-au afundat în mocirlă și tină, apoi în omăt și iarăși în noroi până la burta cailor, din cauza încălzirii bruște a vremii și topirii zăpezii. Ani-
malele s-au opintit grozav și spre seară au ajuns la un lac mare – un heleșteu săpat 
din porunca domnului. Boieri ai țării ieșiseră în întâmpinare, aducând cai pentru cle-ricii sirieni. Apoi au mers călare la o moară unde aștepta solul domnului Vasile Lupu, 
Ioan slugerul11. De acolo s-au îndreptat către orașul de scaun al Moldovei – Iași. Pă-
rintele patriarh fusese urcat într-o cucie domnească trasă de șase cai albi. Secretarul său s-a așezat la ușă și a ținut sus cârja de argint arhierească. În legătură cu această însemnare, pentru a indica o trăsură cu ușă trasă de câteva perechi de cai, Paul din 
Alep a preluat un termen din limba română – cucie/cocie12. Tot în cucii s-au înfățișat pentru întâlnirea patriarhului Antiohiei stareții mă-năstirilor ieșene în seara de  ianuarie. A urmat primirea sa de către Mitropolitul Varlaam, împreună cu boierii și oștenii, căci domnul era plecat la Suceava13. Pe 27 ianuarie, după amiază, Vasile Lupu a revenit la Iași, iar a doua zi avea loc întrevede-rea cu patriarhul Macarie. Poposit la Mănăstirea Sf. Sava, acesta fusese adus la Curte într-o trăsură domnească trasă de șase cai suri14.  

                                                           

7 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 163. 
8 Ibidem, p. 165-166. 
9 Ibidem, p. 166, nota 110. 
10 Ibidem, p. , nota . Se mai consideră că locul acestei bătălii s-a aflat pe teritoriul actual al satului Băcăoani din sud-estul orașului Vaslui, în valea râului Bârlad, iar Ansamblul monumental ,,Podul Înalt  din localitate simbolizează victoria răsunătoare obținută de Ștefan cel Mare împotriva turcilor. 
11 Marele sluger Iane, fiul lui Pârvan  – 1648), vezi Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 167, nota 117. 
12 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 68, 167, nota 116. 
13 Ibidem, p. 168-169.  
14 Ibidem, p. 174. 
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O referire la transportul terestru de pe traseul Galați-Iași se găsește într-un pasaj care descrie biserica Mănăstirii Golia. Paul din Alep spune că din preajma Con-stantinopolului fuseseră procurate lespezi de marmură albă din care erau lucrate cercevelele și stâlpii ușilor. Și adaugă: ,,Ce osteneală și ce chin mare a fost pentru 
aceia ce i-au adus de la Galați în care cu boi, pe drumurile acelea înguste și grele 15. Aici observăm că autorul, care tocmai parcursese împreună cu suita patriarhală ace-eași rută, preferă să-și amintească zonele ei dificile, știindu-se însă, prin comparația cu ,,zborul păsării , că alte porțiuni s-au străbătut cu ușurință.  Paul din Alep menționează și un alt mijloc de transport despre care anterior 
poate chiar n-avea știință – căruța cu tălpi, numită de localnici ,,sanie . Din mirarea sa izvorăște descrierea că aceasta pe zăpadă și gheață ,,alunecă repede și fără hur-ducături , spre deosebire de trăsura cu roți, care înainta mai lent pe un asemenea drum. Părintele patriarh a mers într-o sanie până la Curte la Vasile Vodă pe  febru-
arie, zi care marca praznicul Sf. Teodor Stratilat16. Tot pe o sanie cu patru cai negri s-a 

deplasat în Duminica Lăsatului secului de carne la Mănăstirea Galata, situată cam la o oră și jumătate depărtare de oraș, voiaj făcut pe un ger cumplit, precum notează 
autorul Jurnalului, ,,de simțeam că unghiile noastre aveau să-și ia zborul 17. Și tot cu 
o sanie trasă de cai a venit la Mănăstirea Barnovschi-vodă în joia din săptămâna Lă-satului secului de brânză, ca de fiecare dată însoțit de arhidiaconul Paul care, fie în sănii, fie în trăsuri, ținea cârja înaintea lui18. Ne interesează și remarcile lui Paul din Alep asupra vremii la sfârșit de iarnă și început de primăvară, când începe a se schimba starea drumurilor. Dacă ninge, pământul ,,se face dimineața tare și înghețat ca piatra, mai cu seamă apele , iar odată cu încălzirea timpului și topirea zăpezii, solul se înmoaie ,,de te umpli de noroi și tină până la genunchi 19.  În dimineața primei duminici din Postul Mare, patriarhul Macarie a mers ia-răși la Mănăstirea Galata, cu trăsura lui Vasile Lupu înzestrată cu căptușeală din ca-tifea roșie, bătută în ținte de argint și trasă de șase cai roibi20. Despre o altă trăsură domnească aflăm că era acoperită cu brocart, iar pe dinăuntru avea dublură roșie cu ținte de argint aurite, împărătești21. În aceeași seară, Paul din Alep a văzut călăreți traversând pe cai gheața heleșteului mare de lângă palatul domnesc22.  În deplasările sale prin Iași, părintele patriarh s-a mai folosit de trăsuri trimise de egumenii mănăstirilor sau de la Curte. Una din ele, tot domnească, era trasă de șase cai roșii sau murgi23.   

Alte pasaje din Jurnal mai aduc însemnări despre mijloace de transport, dru-muri și construcții de poduri. În vremea răscoalei lui Gheorghe Ștefan, Vasile Lupu a  
                                                           

15 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 178. 
16 Ibidem, p. 180-181. 
17 Ibidem, p. 191-192. 
18 Ibidem, p. 193-194. 
19 Ibidem, p. 200. 
20 Ibidem, p. 202. 
21 Ibidem, p. 203. 
22 Ibidem, p. 206. 
23 Ibidem, p. 208-212. 
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părăsit Iașii în joia din săptămâna Floriilor, poruncind nepotului său de frate, pahar-nicul Ștefăniță, să dărâme un pod mare din calea oastei rivale. Paul din Alep notează că refacerea podului a durat două zile, amânare care a și zădărnicit intrarea ei în Iași. O altă remarcă este că retragerea lui Vasile Lupu i-a înfricoșat pe târgoveți și locui-torii ținutului, care și-au abandonat casele, și-au dus averile în mănăstiri, iar zidurile 
acestora le-au fortificat de jur-împrejur cu împrejmuiri alcătuite din căruțe. Intrarea lui Gheorghe Ștefan în Iași a avut loc în seara Duminicii Floriilor  aprilie 24, 

iar confirmarea în domnie a primit-o de la trimisul sultanului – chehaie de capugii, 

la 27 septembrie 165325. În alt loc din Jurnal, descriind bătălia dintre oștile lui Gheorghe Ștefan și Vasile Lupu de la Valea Seacă de lângă Bacău  iulie , unde cea din urmă a fost în-frântă, autorul subliniază și faptul că fostul domn făgăduise părintelui patriarh spri-jin financiar și tocmise pentru călătoria sa la Moscova trăsuri, cai și tot soiul de lu-cruri de trebuință26.  Căruțele erau utilizate și la transportul răniților scoși de pe câmpul de bătălie. Acest fapt este relatat de Paul din Alep în descrierea ultimului episod al luptelor pen-tru tron dintre Vasile Lupu și Gheorghe Ștefan. Este vorba despre asediul cetății Su-ceava de către oastea noului domn, în august-octombrie , când fortăreața era apărată de cazacii lui Timotei Hmelnițki, ginerele lui Vasile Lupu. Jurnalul mențio-nează multe căruțe cu mii de răniți care ajungeau zilnic la Iași27. Deci, observăm un parcurs apreciabil cu căruțe pentru transportul ostașilor suferinzi care nu se mai puteau deplasa cu propriile forțe, în vederea îngrijirii medicale. O sută de care încărcate cu averile lui Vasile Lupu, abundente în aur, argint și podoabe, ar fi fost trecute peste râul Nistru, de la cetatea Hotin la cea a Cameniței spre adăpostire, scrie Paul din Alep și indică sursa acestei știri: ,,niște oșteni, fii ai neamului nostru  care erau printre însoțitorii domnului fugar și care i-au mai spus că aceste care erau trase de opt, de zece sau de doisprezece cai28. 

O vreme, frământările în Moldova au continuat și după suirea pe scaun a lui Gheorghe Ștefan: ele erau alimentate de oastea ungurească venită la hotarele din-spre munți, iar cazacii și tătarii tulburau țara în ținuturile interioare. Patriarhul Ma-
carie i-a trimis domnului ,,întrebare  pentru a i se îngădui să meargă în Țara Valahiei, însă Gheorghe Ștefan, având temeri pentru securitatea înaltului oaspete, nu și-a dat acordul. Apoi, părintele patriarh a trimis încă de două ori ,,întrebare  către domn ca să nu-l rețină și să i se dea cele trebuincioase pentru plecare. În cele din urmă, Ghe-orghe Ștefan i-a slobozit o ,,carte de învoire  și i-a dat bani de drum, ,,numai că era foarte strâns la pungă . Paul din Alep afirmă că prețul cărăușiei în vremea aceea era 
foarte mare: chiria unei căruțe trase de boi până la Focșani se ridica la douăzeci și cinci de guruși29, după ce fusese trei sau patru guruși. Foarte greu au fost găsite trei- 
                                                           

24 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 218. 
25 Ibidem, p. 236, nota 473. 
26 Ibidem, p. 231-232. 
27 Ibidem, p. 236. 
28 Ibidem, p. 238. 
29 Vezi informații și referințe bibliografice asupra acestei monede turcești: Ibidem, p. 200, nota 290.  
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patru căruțe de închiriat30. Clericii sirieni au plecat din Iași pe  octombrie și s-au îndreptat către Foc-șani. Au trecut prin Scânteia, Vaslui, Bârlad și Tecuci și au traversat ,,râul cel lat Siret  cu bărcile. În ziua de  octombrie au ajuns la Focșani, după un drum ,,tare înfrico-șător  și cu ,,primejdii și spaime . Paul din Alep spune că târgurile și satele aflate în cale erau pustii, căci locuitorii lor se refugiaseră la munte și în codri din pricina nesi-guranței din acea vreme31. Gheorghe Ștefan se afla atunci la Roman, iar întrucât pa-triarhul Macarie nu apucase să-l întâlnească, acesta a fost nevoit să meargă la el. Lă-sând în urmă întrevederea dorită și câteva evenimente liturgice petrecute împreună cu ierarhii locali, Paul din Alep mărturisea că drumul de la Focșani la Roman și înapoi la Focșani a fost ,,cumplit de greu . Clericii sirieni au părăsit orașul pe  noiembrie 
165332, începându-și călătoria în Valahia. În anul următor aveau să revină în Mol-dova, tot prin Focșani, în ajunul celei de-a doua duminici după Rusalii33.  În seara duminicii pomenite, patriarhul Macarie și alaiul său au trecut cu băr-cile pe malul stâng al Siretului și au înnoptat într-un sat mare aflat prin apropiere. Către amiaza zilei următoare au sosit la Tecuci, iar după căderea nopții au intrat într-un sat colonizat de Vasile Lupu cu greci din Rumelia, care între timp fuseseră ,,zdro-biți  și ,,izgoniți  de către ,,vrăjmașii lor moldoveni . În condiții de drum bune – Jur-

nalul nu arată că s-ar fi mers anevoios – marți pe la mijlocul zilei au ajuns la Bârlad, iar miercuri, în timpul amiezii, la Vaslui34. 

Aceste date au semnificație și pentru aprecierea aproximativă a vitezei de de-plasare pe drumurile moldovenești de odinioară. Vedem, bunăoară, că itinerarul Te-
cuci-Bârlad-Vaslui, care are o lungime de circa 100-  km, a fost parcurs într-un interval cuprins între amiaza zilei de luni și amiaza zilei de miercuri, incluzând și orele de înnoptare. Drept care într-o zi erau străbătuți puțin peste  de km de drum cu vehicule tradiționale – care, căruțe, trăsuri. Paul din Alep precizează că uneori se dormea peste noapte în câmp, pentru a lăsa dobitoacele să pască, vara fiind una plo-ioasă35, deci, cu o bogată vegetație ierboasă.   Călătorii sirieni și-au continuat drumul, sosind la Scânteia în dimineața zilei de joi. Apoi au mers pe un munte și prin pădure și, către seară, s-au apropiat de he-leșteul Mănăstirii Barnovschi. Acolo au și dormit, iar în dimineața următoare au in-trat în Iași, trăgând încă o dată la Mănăstirea Sf. Sava. În duminica a treia după Rusa-lii, după slujirea Liturghiei, Gheorghe Ștefan l-a poftit pe patriarhul Macarie să ia parte la un ospăț de la Curte și a trimis după el trăsura domnească36. Peregrinii sirieni și-au reluat călătoria în dimineața de marți,  iunie . Domnul rânduise unsprezece călărași însoțitori care pășeau înaintea lor ,,pe drumu-rile acelea înfricoșate  ce duceau spre hotarul estic al Moldovei. După vreo două cea-suri, prima apă curgătoare – ,,râul cel larg Jijia  – au trecut-o pe un pod lung de lemn, 

                                                           

30 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 239. 
31 Ibidem, p. 240. 
32 Ibidem, p. 240-241. 
33 Ibidem, p. 282. 
34 Ibidem, p. 282. 
35 Ibidem, p. 282. 
36 Ibidem, p. 282. 
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iar peste alte două ceasuri, la Țuțora, au traversat în bărci ,,râul cel mare Prut, care 
este foarte adânc și are maluri înalte . Paul din Alep notează că satul Țuțora se întin-dea pe ambele țărmuri și în plus mai dă amănuntul că ,,locuitorii lui sunt tocmiți să-i treacă râul [pe călători] 37. Din detaliul evocat deducem două fapte: primul atestă 
specializarea țuțorenilor în conducerea bărcilor, iar următorul probează că ocupația respectivă le aducea anumite câștiguri. Mai mult ca sigur, sătenii cunoșteau și meș-teșugul construirii ambarcațiilor – acelor vase întrebuințate la transferarea persoa-
nelor – fie peregrini străini sau oameni din țară – de pe un mal pe celălalt al râului. Tot la Țuțora s-a făcut schimbul de călărași și caravana și-a continuat drumul 

printr-un șes pustiu și fără apă, până seara, înnoptând lângă o fântână. În ziua urmă-
toare a ajuns pe culmea unui munte împădurit, de unde se vedea orașul Iași. Se pare că peregrinii au coborât în satul Hoginești38, unde așteptau alți călărași cu schimbul. Apoi au mers într-un sat de străjeri ai țării39 din preajma pădurii numite Bravicea, unde au rămas să doarmă40. A două zi dimineață, întregul echipaj al patriarhului Macarie pleca spre un he-leșteu de o mai mare întindere – ,,Am mers pe malul lui cale de patru ceasuri , scrie 
Jurnalul –, iar seara intra în târgul Orhei, așezat pe țărmul acelei ape41. Evidențiem că heleșteul a reprezentat o construcție inginerească realizată prin tehnologii com-
plexe42, dispunând de felurite amenajări care nu au rămas neremarcate de erudiții 
vremii43.  

Autorul Jurnalului a trecut peste apa heleșteului ,,pe niște bârne de lemn  – după toate aparențele, poate fi un pod a cărui platformă era susținută pe ambarcații legate între ele, pe care Paul din Alep nu le-a putut vedea. Către acest loc se ajungea ,,[pășind] pe niște punți făcute din trunchiuri de copaci înfipte în [pământ]  de la pe-riferia orașului. Este clar că punțile s-au construit pe povârnișul țărmului, creându-se un mijloc de accedere la marginea apei. Paul din Alep a fost încântat să observe și alte sisteme hidraulice la heleșteul orheian, notând că pe sub punți ,,trec fire de apă către morile ce se învârtesc 44. Ceea ce înseamnă că o parte din apa heleșteului a fost abătută cu ajutorul unor canaluri pentru a pune în mișcare roțile morilor. După ce făcea acest ocol, apa revenea pe luciul lacului.  Paul din Alep găsește potrivit să amintească și ,,podurile de lemn înălțate de 
Vasile-vodă în vremea [domniei] lui peste cele zece lacuri din Țara Moldovei , zicând 
                                                           

37 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 282-283. 
38 Lectură neclară semnalată de Ioana Feodorov.  
39 În termenii autorului Jurnalului: un timar de spahii.   
40 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 283.   
41 Ibidem, p. 283.  
42 Pentru localizarea și evoluția acestuia vreme de trei secole, vezi Sergiu Bacalov, Aspecte istorice privi-

toare la Iazul sau Heleșteul cel Mare al Orheiului secolul al XVI-lea – începutul secolului al XIX-lea), în Con-

ferin a ştiin ifică interna ională: „  de ani de la geneza problemei Basarabiei. Aspecte social-politice, 

economice și culturale . Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău. Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM, Chişinău, , p. 2-183. 
43 Dimitrie Cantemir Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei. Studiu introductiv, notă asupra ediției și note de Valentina și Andrei Eșanu. Traducere din limba latină și indici de Dan Slușanschi, București, Institutul Cultural Român, , p. , . 
44 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 283. 
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despre toate acestea că ,,Sunt locuri și lucrări de mare minune 45. Afirmația în cauză nu este însă probată de exemple și descrieri lămuritoare. Clericii sirieni au plecat din Orhei vineri dimineață și au sosit seara în satul numit Trifești. Ei au trăit tot drumul în ,,spaimă și groază  din cauza zvonului despre cazacii care ar fi venit să prade. A fost un motiv pentru a merge ,,cu mare zor , de unde înțelegem că s-au străbătut căi bine umblate, netede, bătătorite. Caravana siri-enilor a plecat din Trifești și a ajuns ,,la un alt sat numit Soroca 46, unde au petrecut noaptea. În dimineața sâmbetei de  iunie  au mers la hotar, la țărmul ,,râului celui mare  Nistru, și l-au trecut cu bărcile. Pe țărmul celălalt, în Țara Cazacilor, pa-triarhul Macarie era așteptat de o mulțime impresionantă de credincioși – ,,mii de oameni , ,,[norod] fără număr  venit acolo din orașul Rașcov pentru a-l întâmpina47. Călătoria în Țara Cazacilor a prilejuit o însemnare sugestivă pentru o compa-rație cu ambarcațiile întâlnite în Moldova: Paul din Alep semnalează trecerea râului Nipru, în dreptul orașului Kiev, ,,cu o barcă mare , făcându-ne să ne închipuim că bărcile moldovenești erau mai mici. Se precizează că în ea s-au urcat oamenii, căru-țele și caii și au plutit vreo două ceasuri dintr-un mal în altul48. De aici s-ar subînțe-lege că acea ,,barcă mare  era un pod umblător de dimensiuni apreciabile, cu păli-mare pe la margini, dar care era mișcat cu prăjini și vâsle. Evident, de-a curmezișul unui fluviu lat precum Niprul nu se putea întinde o funie de felul celor ce erau folosite cu scripeți la podurile umblătoare de pe râurile înguste. Sesizăm și un fragment din relatarea călătoriei în Țara Moscovei, înfățișând o amintire prețioasă despre pădurile din Valahia, Moldova și Țara Cazacilor, păduri asemănătoare cu cele din ținuturile rusești. Paul din Alep notează că în ele ,,se găsesc mulți pomi , dar mai tare l-a impresionat datorită aromei senzuale o anume varie-
tate, un anume arbore: ,,I-am văzut florile în zilele lunilor iunie și iulie, cu totul minu-nate. Mireasma lui este foarte plăcută și se răspândește la mare depărtare. Are [cu-loare] cenușie și este numit <tei> . Însemnarea continuă prin indicarea întrebuință-rilor acestui copac, din care nu lipsesc cele referitoare la vehicule terestre: Pământe-nii ,,jupuie scoarța aspră de deasupra a acestui pom și fac din ea coviltire la căruțe și acoperișuri la case, ca să împiedice ploaia și neaua să intre înăuntru. Trunchiul lui poate fi mai gros de trei coți. Mai fac din el cercuri pentru căruțe, cufere, donițe, cofe, cercuri pentru site și roți de car, apoi hamuri pentru cai din curmeie împletite, legă-
turi pentru căruțe și altele asemenea 49. Iată, deci, o valoroasă mărturie în ce privește meșteșugul de a face din scoarță de tei învelișuri la case și căruțe, curele pentru ani-male de tracțiune și funii de calitate mai proastă, iar din trunchiuri – recipiente cas-nice, felurite piese pentru căruțe, inclusiv roți de car.  Un crâmpei din narațiunea lui Paul din Alep reliefează avantajul pe care îl adu-cea în Țara Moscovei sania, ceea ce îl face pe autor să-și amintească și de săniile ro-mânești. Beneficiul acestora era viteza de deplasare sporită comparativ cu celelalte 
                                                           

45 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 283. 
46 Ibidem, p. 283. 
47 Ibidem, p. 284. 
48 Ibidem, p. 290. 
49 Ibidem, p. 299. 



37 

atelaje tractate de animale. Să reținem următorul citat: ,,Când pământul și drumurile sunt toate netede, fără ridicături sau gropi, ci seamănă cu pardoseala, din pricina gheții și a omătului mare, mai cu seamă trăsurile numite <sănii>, adică acelea fără roți, alunecă iute și mersul lor este fără opreliște . În acest sens, Paul din Alep evocă un fapt concret și spune că în Moldova a întâlnit niște călugări care merseseră cu săniile din ținutul Moscovei până în orașul Iași doar douăzeci și patru de zile. El își mai amintește că atunci când se afla în Valahia își pregătise vestimentația și încălță-mintea necesară pentru deplasări cu sania în condiții de vreme aspră: ,,ne făcusem [haine de] blană, mănuși, veșminte și cizme căptușite 50.    După doi ani de aflare în Rusia, patriarhul Macarie a părăsit la  mai  Mos-cova și s-a îndreaptat cu suita către Iași, prin Țara Cazacilor. După un voiaj de puțin peste două luni și jumătate, vor atinge Nistrul la Rașcov, pe 15 august51. La intrarea în Moldova erau întâmpinați de un pârcălab și alte căpetenii, după cum poruncise dom-nul. Peregrinii sirieni și-au închiriat trăsuri cu cai și și-au continuat calea întovărășiți de două steaguri de călărași. Acestea, scrie Paul din Alep, ,,ne-au însoțit necontenit din ținut în ținut, […] până ce am intrat în Iași, joi,  august 52. Pare-se că ceea ce reiese de aici ar fi că unitățile de călărași nu s-au mai schimbat în locurile de cantonament, 
care nici nu sunt indicate. Acest lucru este mai curând improbabil, din motive lesne de înțeles. Durând șase zile, un asemenea drum lung, de la Nistru la Prut și de acolo la Iași, nu putea fi parcurs fără câteva popasuri, cu înlocuirea călărașilor și atelajelor, așa cum 
s-a practicat la călătoria precedentă prin aceste părți de țară. Ca și în rândurile trecute, pelerinii au găsit găzduire la Mănăstirea Sf. Sava. Dom-nul Gheorghe Ștefan i-a stabilit patriarhului Macarie un tain generos alcătuit din bani, alimente, vin, lumânări și alte lucruri necesare traiului, inclusiv o căruță de fân, orz pentru treizeci și cinci de dobitoace, o căruță de lemne și o saca de apă53. Pentru inves-tigația noastră, sugestivă este mențiunea despre numărul de animale hrănite, pe-semne acele animale care se înhămau la vehiculele peregrinilor. La fel, prețioasă este și consemnarea sacalei – butoiul așezat pe un cadru de căruță cu două sau cu patru roți pentru transportat apa; firește, un asemenea suport cu roți putea fi folosit și la sate când apa trebuia cărată cu poloboacele mai de departe. De altfel, amintind splendida baie cu scăldătoare clădită la Palat în domnia lui Vasile Lupu, Paul din Alep notează că ,,Apa trebuincioasă era adusă cu căruțele de la lac 54, adică, zicem noi, cu sacalele. În continuare, clericii sirieni au călătorit  cu trăsurile și însoțitorii care le-au fost tocmiți de ,,vechilul și boierii  domnului. Pornind din Iași la  octombrie, înainte să ajungă la Târgul Frumos, au trecut peste un pod de piatră de lângă satul Sârca, unde se dăduse ultima bătălie între Vasile Lupu și Gheorghe Ștefan55. A doua zi au mers la Roman, unde armenii au avut în grijă trăsurile și lucrurile de trebuință călătorilor – iată, zicem noi iarăși, o afacere armenească. A fost o cale  

                                                           

50 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 299-300. 
51 Ibidem, p. 316. 
52 Ibidem, p. 317. 
53 Ibidem, p. 317. 
54 Ibidem, p. 194. 
55 Ibidem, p. 317-318, nota 741. 



38 

grea când din Roman s-a apucat spre Bacău ,,pe drumuri foarte proaste , scrie auto-
rul Jurnalului, menționându-se și trecerea cu bărcile peste ,,un râu mare . Drumurile din codri și munți, ce făceau legătura dintre Bacău și mănăstirea Bogdana – următoa-rea destinație – au fost și ele dificile. Paul din Alep le vede ,,mai sălbatice  decât drumu-rile din Țara Moscovei. Negăsind nici un han unde să se adăpostească peste noapte, drumeții au dormit lângă ruguri pe care nu le-au stins decât în zori. Tot atunci au fost adunate dobitoacele care de cu seară fuseseră slobozite ca să pască în voie56. Gheorghe Ștefan, întorcându-se din Galați, unde plecase la sfârșitul lunii sep-
tembrie 165657, a ținut să se întâlnească cu patriarhul Macarie în satul Bogdana și, la despărțire, i-a rânduit un căpitan cu ceata lui pentru a-l însoți până la Focșani. Nu ne îndoim că acest căpitan era persoana însărcinată cu conducerea activității unui menzil. Când au ajuns la Focșani, o altă ceată de slujitori trimisă de domnul Valahiei Constantin Șerban aștepta la hotar ambasada siriană. Jurnalul precizează că drumul de la Roman până la Focșani a durat cinci zile58. Aflându-se în Valahia, Paul din Alep și-a notat și rânduielile tradiționale de nuntă din această țară și din Moldova, având ocazia să remarce ipostaze legate de 
mijloace de transport. Sursa a subliniat că mireasa era purtată în trăsură, iar zestrea sa era adusă cu căruțele, în timp ce mirele mergea pe jos ori încălecat pe cal59. Legat de obiceiurile de căsătorie la moldoveni, o altă tradiție frumoasă – ne-semnalată de Paul din Alep – ar merita aici să fie pomenită, anume organizarea tur-nirelor ecvestre. O găsim oglindită în prețioasa lucrare a lui Dimitrie Cantemir – Des-

crierea Moldovei, unde citim că atunci când în casa miresei se strângeau musafirii ei și ai mirelui, ,,se hotărăște o întrecere de cai și se pune dinainte o răsplată: între ce-tățenii <de rând>, un ștergar învrâstat cu ales meșteșug, între cei mai avuți, un sul de 

stofă sau de mătase mai de preț. După ce au fost trimiși oameni care să tragă semnul de întors, crainicul dă semnul alergării, iar, auzindu-i glasul, cei care cred că au cai mai buni îi ațâță din pinteni. Învingătorul își primește de la mireasă menita răsplată, iar calului i se pune o cunună din flori meșteșugit împletită 60. Deci, datina aprecia deopotrivă virtuțile călărețului și ale cursierului ager, care în galop zorit dădea cu mânaciul o întrecere amețitoare pentru câștigarea competiției. Cursele hipice prile-juite de sărbătoarea nunții reprezintă o dovadă suplimentară privind practicarea că-lăriei pe scară largă de toate păturile sociale în Moldova medievală. Suntem siguri că moldovenii încă din copilărie începeau a se familiariza în arta călăriei. În cazul de mai sus, observăm o complementaritate evidentă între elementul competitiv și mo-
dalitatea de agrement colectiv. Pe de altă parte, să reiterăm că în acele veacuri călăria oferea o metodă de de-plasare rapidă a omului pe distanțe mai scurte sau mai lungi și tot cu ajutorul călăriei se realiza transportul corespondenței. Animalele de călărie și tracțiune și atelajele 
acestora erau indispensabile pentru orice menzil care organiza mijloacele de călăto- 

                                                           

56 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 318-319. 
57 Ibidem, p. 317. 
58 Ibidem, p. 320. 
59 Ibidem, p. 367-368. 
60 Dimitrie Cantemir Principele Moldovei, Descrierea Moldovei, p. 313. 
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rie în comun și, poate, chiar pentru peregrini particulari. Părăsind orașul Brăila și apoi un sat care se afla alături, peregrinii sirieni își sfârșeau călătoria în Valahia, la  septembrie . În acea seară, ei intrau în Galații 
Moldovei, unde s-au aflat până pe  octombrie. A urmat voiajul pe Dunăre, cu o co-rabie, până în orașul Reni Timarovo , iar de acolo mai departe la Isaccea, Smil Is-mail  și Chilia61. De la Galați până la Smil au navigat timp de două zile și tot atâtea până la Chilia. Paul din Alep a reținut faptul că la Chilia funcționa un serviciu vamal: ,,Aici se ține socoteala corăbiilor și a celor ce se află pe ele . Importanta așezare dunăreană mai era și ,,gura unui canal către Marea Neagră 62. Ieșind din port, arhidiaconul si-rian preciza: ,,Am plecat apoi de aici și am mers vreo optsprezece mile, ajungând la canalul 63 pomenit care ,,se numește Buġazi în toate limbile 64. 

Jurnalul vizează și traficul din acest sector al Dunării, ușor navigabil pentru ambarcații mici și mai dificil de parcurs pentru navele mai mari. Pentru ca acestea din urmă să poată trece prin canal, li se ușura povara prin transbordarea unor încăr-cături pe transportoare de marfă, numite ,,tombaz  ponton, gabară . Nu puține își tocmeau asemenea transportoare ca să coboare de la Chilia la mare bunurile respec-tive. Paul din Alep le numește ,,corăbii de Dunăre  și indică un interesant detaliu con-structiv: prezența la punte a unei schele din lemn care înlesnea transbordul mărfii. Se înțelege de la sine că în acest caz ne putem referi la o asamblare provizorie a unui eșafodaj, care era demontat după trecerea greutăților dintr-o ambarcație în alta. Tombazele, după ce coborau pe mare, se înapoiau la Chilia65. Zeci de corăbii lăsaseră ancora în așteptarea vremii bune pentru a ieși în larg. Între timp, unele echipaje își consumaseră toate rezervele de alimente: ,,Își trimiteau veste unii altora și astfel am văzut caiacele mergând încolo și încoace după hrană 66, 

scrie autorul Jurnalului. Înclinăm să credem că mânuitorii caiacelor și navelor mici la transportul mărfurilor erau moldovenii din părțile locului, care trebuie să fi fost cei mai încercați navigatori pe ambarcații de aceste tipuri.  În ce privește cadrul general al comunicațiilor pe Dunăre, cercetătorii au sta-bilit lipsa unei regularități în conexiunea cu Marea Neagră până către secolul al XVIII-lea inclusiv, și aceasta din cauza dificultăților de navigație pe tronsoanele foarte în-guste ori cu adâncimi scăzute, pe cele cu acumulări de aluviuni sau prin locurile unde apa forma vârtejuri67. Pe de altă parte, s-a specificat faptul că traficul fluvial și ex-ploatarea portuară la Dunărea de Jos și brațele sale de vărsare au fost întreținute  
                                                           

61 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 428-430. 
62 Ibidem, p. 431. 
63 Ibidem, p. 432. 
64 Ibidem, p. 433. 
65 Ibidem, p. 433, notele 1199, 1200. 
66 Ibidem, p. 433. 
67 Ibidem, p. , nota  cu trimitere la studiul semnat de Viržinija Paskaléva, Le rôle de la navigation 
à vapeur sur le Bas Danube dans lʼétablissement de liens entre lʼEurope centrale et Constantinople jusquʼà 
la Guerre de Crimée, în Istanbul à la jonction des cultures balkaniques, méditerranéennes, slaves et orienta-
les aux XVIe-XIXe siècles. Actes du Colloque international organisé par lʼAIESEE, Istanbul -20 octobre 1973, București, , p. -171.   
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neîntrerupt, încă de la începutul secolului XVI, cu bărci, bacuri, caicuri și alte vase 
mici68.   Paul din Alep a arătat de-a lungul aflării în Valahia un interes și față de două neamuri străine întâlnite acolo: primul ar fi fost originar din lumea arabă, iar celălalt ar fi aparținut rasei negroide. Exponenților celui dintâi le-a evocat meseria, obârșia și confesiunea: ,,Află că cei mai mulți dintre surugiii domnilor și ai dregătorilor Curții sunt din țara noastră și din Egipt, musulmani ori creștini . Iar reprezentanților celu-
ilalt neam le-a remarcat presupusa stare socială – ,,și mai au și foarte mulți robi negri  –, și numele atribuit lor de către români – ,,arapi . Imaginea acestor seminții în societatea valahă și transferul unor percepții asupra membrilor delegației siriene reies din însemnările autorului Jurnalului: ,,Ei socotesc așadar că toți în țara noastră sunt asemenea acestora, robi negri sau surugii. Din această pricină noi eram tare rău văzuți de ei. Când am sosit la ei și au privit la părintele nostru patriarh, la rânduielile noastre și la felul cum citeam grecește, foarte curat, s-au mirat nespus de tare 69. Co-mentând respectivele pasaje, unii istorici au presupus că Paul din Alep i-a avut în vedere pe țigani, iar alți cercetători opinează că el s-a referit la persoanele cu pielea de culoare închisă, originare din Orient. S-a invocat și argumentul că aceste păreri s-ar putea datora și unei confuzii între ,,arap  sau ,,harap  și ,,negru , știindu-se că ne-grii întâlniți în Țările Române proveneau din comerțul cu sclavi, care era ocupația 
negustorilor arabi70.  Dacă aceste mărturii și comentarii istorice asupra lor au fost reținute de noi pentru motivul că menționează surugii străini la trăsuri domnești și boierești, urmă-toarea și ultima trimitere la Jurnalul lui Paul din Alep privește cărăușii români. De pildă, o asemenea specializare o aveau cei mai mulți locuitori din Câmpulung, Argeș și Cozia: aceștia, cu căruțele lor, în vremuri tulburi, veneau îndată la oraș și se puneau 
la dispoziția oamenilor pentru a le evacua avutul în locuri tainice de ei știute sau în ascunzișuri știute de târgoveți. Ultimii, pentru acest serviciu, plăteau însă un preț 
foarte mare71. Am văzut mai devreme că și în Moldova, dacă se întâmpla vreo tulbu-rare, cărăușii căutau să-și crească câștigurile din transportarea poverilor și a persoa-nelor. De altfel, cărăușii moldoveni erau bine pricepuți și cunoscuți de stăpânii cara-vanelor comerciale care brăzdau teritoriul țării și care uneori îi angajau inclusiv pen-
tru itinerare îndepărtate din afara Moldovei72.  

* * * 

Materialul factual excerptat din Jurnalul protodiaconului sirian Paul din Alep, comentat până acum după consecutivitatea sa textuală, merită a fi supus unei gene-ralizări pentru a-i uni și evidenția informațiile esențiale privind mijloacele de tran-sport acvatic și terestru, situația drumurilor și condițiile de circulație a soliilor stră- 

                                                           

68 Paul din Alep, Jurnal de călătorie, p. 433, nota 1199 cu trimitere la studiul semnat de B. Cvetkova, Za 
režima ni stopanskata obmjana meždu rumănskite i bălgarskite pridunavski zemi prez XVI v., în Bălgaro-
rumănskite vrʼzki i otnošenija prez vekovete, t. I, Sofia, 1965, p. 118-119. 
69 Ibidem, p. 256-257. 
70 Ibidem, p. 256, nota 552. 
71 Ibidem, p. 402. 
72 A se vedea Alexandru Ciocîltan, Portretul unei caravane comerciale în Europa Răsăriteană în secolul al 
XVI-lea. Mărturia lui Martin Gruneweg // Revista istorică, tom XXV, , nr. -2, p. 87.  
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ine venite în Moldova la mijlocul secolului al XVII-lea. Spre deosebire de Siria, unde poverile erau duse pe spatele calului, măgarului, cămilei, în Moldova curiozitatea l-a motivat pe Paul din Alep să noteze diverse vehi-cule cu patru roți, cu tracțiune animală. Deplasarea lor era provocată de forța bovină, cu mișcări lente, sau cea cabalină, cu mișcări rapide. Sunt menționate atelaje cu boi, cu un cal și cu mai multe perechi de cai. Un vehicul încăpător pentru căratul poverilor era carul. Carele încărcate cu bogățiile lui Vasile Lupu ar fi fost trase chiar și de o duzină de cai. Haraba desemna tot un car mare de transport. Mai mică decât acesta era că-ruța pentru transportul de persoane și de mărfuri ușoare. 
Careta trasă de cai era un vehicul de dus oameni. O caretă elegantă cu coș, ușă și posibil cu geamuri, poate fi asimilată unei trăsuri domnești, numită și cucie/cocie. Nu se știe dacă avea adaptate suspensii ori sta montată direct pe osii. Trăsura și căruța erau vehiculele angrenate și în desfășurarea ceremonialului organizat cu prilejul unei căsătorii. Doar mireasa era purtată într-o trăsură – proba-bil se considera mai puțin demn pentru un bărbat să fie dus ca o femeie –, iar mirele prefera să meargă călare sau pe jos. În schimb, averea mobilă adusă de o fată în că-sătorie era transportată cu căruța. Căruța avea să servească și ca vehicul medical. Paul din Alep semnala tran-sporturi de oșteni răniți pe câmpul de luptă, efectuate cu convoaie de căruțe, de la 

Suceava tocmai la Iași,  pentru a le da primele îngrijiri, desigur, după posibilitățile și cunoștințele epocii.    
S-a înregistrat și faptul că pentru transportul apei era folosită sacaua – un bu-toi pus pe două sau patru roți trase de boi ori de cai. În anotimpul rece, când se așterneau fulgii, cel mai valorificat vehicul hipomo-

bil era sania. Alunecând pe zăpadă sau pe gheață cu ajutorul a două tălpi înguste şi netede, aceasta era folosită la transportarea pasagerilor și încărcăturilor. Presupu-nem că sania putea fi trasă şi peste unele părți de drumuri umede sau noroioase. Firește, pe întinderile înzăpezite se mișca cu viteză superioară vitezei vehiculului cu roți. Dar și căruțele cu cai puteau circula rapid pe drumuri cu omăt bătătorit. În tim-
pul aspru a fost atestat și mersul ecvestru pe apa solidificată a lacurilor și râurilor – suprafață pe care o asemuim cu un pod de gheață între maluri. De rând cu sania mare cu tracțiune animală, o modalitate de transport trebuie să fi fost și sania mică, trasă de om cu ajutorul unei sfori. Ambele tipuri erau potrivite și în desfășurarea activității recreaționale. Dacă bovina și calul erau utilizați la tracțiunea diverselor tipuri de atelaje, ani-malul din urmă mai era folosit și pentru călărie. Însemnările pauliane oferă posibilitatea de a urmări drumurile străbătute și de a cunoaște localitățile parcurse. În fiecare târg funcționa câte un menzil ori o poștă – serviciu de transport pentru călători, aflat sub autoritatea unui căpitan. Un menzil este semnalat și la Hoginești – sat din codrii centrali dintre Prut și Nistru. Și tot în acest areal silvic, lângă pădurea numită Bravicea, apare menționat un sat cu rol mi-
litar – vatră de străjeri care păzeau zona de frontieră. Funcționarea menzilurilor este strâns legată de activitatea călărașilor – călă- 
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reți ai unui corp militar de slujitori ai domniei. Călărașii făceau și serviciu de curierat, având însărcinarea să ducă la destinație corespondența și mesajele. Un asemenea mesager ecvestru, cunoscut drept olăcar, a fost trimis de la Galați la Curtea dom-nească din Iași să transmită vestea despre intrarea în Moldova a patriarhului Antio-
hiei, Macarie al III-lea. O știre despre armenii din orașul Roman este legată de funcționarea afacerilor în domeniul călătoriilor: aceștia ofereau servicii de întreținere a vehiculelor și de asi-
gurare cu provizii de drum. Transportul călătorilor sirieni s-a făcut cu atelaje din dotarea menzilurilor. Că-lărașii se deplasau în față, având rol de pază. La fiecare menzil se efectua înlocuirea 
vehiculelor, animalelor de tracțiune și a străjii călare. Din notele lui Paul din Alep reiese faptul că stațiile de menzil erau așezate din distanță în distanță, respectiv din  în  de km, lungime măsurată de noi cu aproximație. Călărașii de mai înainte și cărăușii cu tot cu atelaje apucau calea întoarsă spre menzilul la care erau arondați. Locurile unde au existat menzilurile ne arată că fiecare dintre acestea își derulau ac-tivitățile pe o arie teritorială delimitată, având margini comune cu locurile menzilu-rilor proxime. În așa fel, pe de o parte, menzilurile rămâneau în hotarele lor proprii, iar pe de alta, hotarele dintre menzilurile învecinate se întrepătrundeau, în funcție de direcția dorită de deplasare. Aceste menziluri sau relee poștale organizate pe traseele lungi funcționau pentru Curtea domnească, slujbașii statului și soliile străine. Pe lângă slujitori înar-mați și cărăuși, la deservirea unui menzil participau și bucătari, rotari, potcovari și rândași. Menzilurile ofereau găzduire și mâncare călătorilor, întrețineau grajduri și pregăteau hrana necesară animalelor. Efectivele avangardelor participante la deplasarea clericilor levantini rămân necunoscute, cu o singură excepție. Astfel, aflăm dintr-o însemnare că delegația an-tiohiană a fost secundată pe drumul Iași-Țuțora de o gardă formată din unsprezece călărași. Neprecizată a rămas și componența numerică a soliei. Avem doar un indiciu indirect în mențiunea că la porunca domnului Gheorghe Ștefan aceasta primea un tain ce includea și porția de nutreț pentru treizeci și cinci de animale. Din păcate, nu știm dacă toate dobitoacele urmau a fi înhămate la vehicule, dacă era o înhămare individuală, în pereche sau în mai multe perechi. Deci, numărul precis al mijloacelor de transport comportate de deplasările soliei tot nu-l putem stabili. Dintre acestea, câte erau care de bagaje și câte căruțe de dus oameni, la fel, nu se știe. Și ne mai în-trebăm, în afară de vizitiu, câți pasageri îmbarca o căruță? Să zicem, într-una obișnu-ită pot încăpea și șase-opt voiajori, așezați pe bănci. Având însă în vedere statutul 
prestigios al delegației patriarhale și faptul că drumurile parcurse erau de fiecare dată lungi, este neîndoios că aceasta miza pe o deplasare comodă cu atelaje neaglo-merate, între un menzil și altul. Fără a mai socoti și vehiculele cu tracțiune animală, în anumite împrejurări, călătoria pe distanțe mai mici se făcea călare pe cai ori se 
apela la mersul pe jos. Potrivit uzanțelor vremii și conform poruncilor date de domni, ambasada antio-hiană a beneficiat pe parcursul călătoriei în Moldova de însoțitori din rândul slujbașilor și boierilor țării, care s-au îngrijit să aibă pe seama stăpânirii tot ce îi era de trebuință. 
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Jurnalul lui Paul din Alep face câteva mențiuni despre podurile întâlnite în cursul călătoriei. Ansambluri destinate traversării obstacolelor naturale de către un drum, podurile legau între ele malurile unei ape sau marginile unei depresiuni de pământ, pentru a permite trecerea dintr-o parte în alta. Paul din Alep semnalează două poduri mari de piatră, mai multe poduri lungi de lemn și un altul despre care 
nu se spune din ce materiale era făcut. Cert este însă că erau bine construite, permi-țând circulația oamenilor, animalelor și atelajelor. Ar fi de admis că podurile fixe de peste râuri erau prevăzute cu sparghețuri – întăritură din stâlpi de lemn în formă de 
pinten, montată lângă piciorul podului, pentru a-l apăra de loviturile sloiurilor de ghea ă și de buşteni plutitori. O altă însemnare se referă la un pod stătător de pe un întins heleșteu de la marginea târgului Orhei. Putea fi un pod pe vase, demontabil, format dintr-un șir de bărci acoperite cu un pavaj din scânduri și legate de ancore ori de piloți. Putea fi și un pod alcătuit dintr-o platformă de plute ancorată ori prinsă de stâlpi fixați în albie. O informație arată că un pod distrus intenționat era ca o stavilă neașteptată pentru oștiri, și, mai spunem noi, pentru drumeți și atelaje încărcate cu marfă. Pre-zentând obiective importante din punct de vedere economic și militar, podurile fixe în Moldova medievală nu se atestă în număr mare. Motivul principal rezidă în rațio-namentele strategiei de război, în necesitatea unei mai bune apărări, podurile pu-tând ușura pătrunderea dușmanului pe teritoriul țării. Afară de poduri, la trecerea peste cursurile de apă Paul din Alep menționează folosirea bărcilor, fără a le specifica sistemul constructiv. Socotim că acestea puteau fi niște ambarcații monoxile – bărci cioplite din trunchiuri de copaci. De asemenea, se remarcă prezența unor comunități riverane care practicau transportarea pe apă a oamenilor și încărcăturilor. Este indubitabil că această îndeletnicire dintâi și-au în-sușit-o moldovenii care și-au fondat așezări în acele locuri mărginite de râuri. Deci, meseria conducerii ambarcației nu putea să nu fie marcată și de o experiență locală în executarea vaselor, bazată pe cunoștințe transmise prin generații de meșteri și 
prin practici personale. Având o bună calificare profesională, barcagiii erau năimiți, adică ,,tocmiți , precum scrie Paul din Alep, să traverseze curgeri de apă pe vase, având la bord pa-sageri, atelaje, greutăți. E de la sine înțeles că mânuirea lor cerea îndeosebi prudență și îndemânare unită cu forța în brațe. Pe de altă parte, într-o asemenea acțiune de ,,tocmire  aflăm și un indiciu al câștigurilor obținute de luntrași, care percepeau pen-tru fiecare transport o taxă. O clientelă mai numeroasă determina frecvența tran-sporturilor și în consecință genera venituri mai însemnate. Se urmărea ca accesul la locul de îmbarcare/debarcare să fie lesnicios. Acolo unde malurile erau accidentate, precum cele ale Prutului la Țuțora, nu este greu să ne închipuim prezența unor ame-najări menite să asigure trecerea de pe țărmul mai ridicat la buza apei și invers. Cea mai simplă lucrare putea fi o săpătură înclinată făcută de-a curmezișul coastei, pen-tru a trasa un drum în pantă/rampă. Paul din Alep a lăsat multiple aprecieri despre starea drumurilor pe care a cir-culat. În general, constatăm că formulările tind să acorde o importanță exagerată unor inconveniențe din timpul călătoriei. Rutele urmate sunt descrise ca fiind ane- 
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voioase, primejdioase, înfricoşătoare, rareori menționându-se buna lor calitate. De fapt însă, lectura atentă a cumulului de mărturii vădește că pe vreme uscată se cir-cula în condiții obișnuite, iar pe ploaie și viscol – în condiții dificile. 
Jurnalul înregistrează câteva date privind costurile de transport pe timp de pace și în perioade de răzmerițe. De exemplu, sunt precizate sumele de bani cheltu-ite pentru drumul unei căruțe cu boi de la Iași la Focșani, de cam  km: chiria ate-lajului costa trei sau patru guruși în vremuri liniștite, iar în cele tulburi urca excesiv de mult, ajungând până la douăzeci și cinci de guruși. 
Notele Jurnalului delimitează unele sectoare de drum pe care poate fi evaluată viteza de deplasare a atelajelor. După estimările noastre, acestea parcurgeau în medie  de km pe zi, înainte de a ajunge la un nou menzil dacă drumurile erau practicabile . 
Peste noapte, călătorii sirieni se adăposteau la menzilurile situate pe traseu. Acestea ofereau condiții decente de găzduire, punând la dispoziția clienților și ca-

mere de dormit.  Solia găsea găzduire și în satele aflate în cale, însă Jurnalul nu concretizează în-căperile unde maseră peregrinii. Bănuim că aceștia au tras la hanuri, dar nu excludem nici faptul că li s-ar fi pus la dispoziție casele sătenilor. Când se aflau departe de men-ziluri și hanuri, aveau să înnopteze pe drum, în plin câmp, în preajma heleșteielor, lângă fântâni. Nu se atestă nicio mențiune despre întinderea corturilor pentru dormit. Poate că se dormea pe saltele de paie, care și ele nu sunt pomenite. În schimb, se con-semnează că animalele erau deshămate de la vehicule și lăsate să pască fără îngrădire. Și masivele forestiere erau folosite ca loc de înnoptare. Călătorii pregăteau și aprindeau ruguri, în preajma cărora își improvizau culcușuri. Focul era întreținut până în zori prin adăugare de lemne. Ca și în zonele fără păduri, dobitoacele erau slobozite să pască, iar la lumina dimineții – adunate și puse în ham la atelaje. Din mărturiile referitoare la pădurile din Țările Române, Țara Cazacilor și Țara Moscovei, despre care Paul din Alep spune că erau asemănătoare între ele, aflăm de 
arborele de tei din al cărui lemn și scoarță se realizau piese pentru atelaje. Din tulpini se lucrau pentru căruțe felurite cercuri și roți, dar și lăzi pentru depozitarea unor obi-ecte și vase pentru păstrarea fluidelor. Coaja era recoltată și întrebuințată la confecți-onarea de coviltire și elemente de harnașament, precum și la executarea învelitorilor de acoperiș la case. Fibra din scoar a de tei mai era folosită şi la producerea sforilor și a frânghiilor. Desigur, pe lângă această specie care a atras atenția lui Paul din Alep, fal-nicele păduri de diferite esențe ale Moldovei dădeau lemnul necesar pentru a face în-
tregul vehicul.  Paul din Alep relatează și despre navigația desfășurată pe Dunărea de Jos între porturile Brăila, Galați, Reni, Isaccea, Ismail, Chilia. Mărturiile sale evidențiază ambarcații de felurite tipuri: nave negustorești, poduri plutitoare cu rampe, bărci tradiționale. Călătoria delegației siriene pe Dunăre s-a făcut cu o corabie – adică pe un vas 
comercial de dimensiuni mai mari –, care se putea opri în acele porturi. La Chilia, mărfurile şi mijloacele de transport naval erau supuse controlului vamal. Navigația navelor marfare pe porțiunea moldovenească a Dunării întâmpina di-ficultăți din cauza variației debitelor. Particularitatea în cauză făcea uneori imposibilă coborârea acestora de la Chilia la mare, fără a le fi redusă greutatea. Soluția consta în 
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operația de alimbare – descărcarea pe alt vas mai mic a unei părți din încărcătura na-
vei mai mari, pentru a-i permite să navigheze în ape scăzute. Vasele de alimbare re-
prezentau tombaze prevăzute cu o estacadă mobilă, care înlesnea manipularea manu-ală a încărcăturii. Fiind destinate pentru descărcarea/încărcarea/transportarea bunu-rilor pe distanțe nu prea mari, aceste ,,corăbii de Dunăre  credem că erau dirijate de băștinași moldoveni, interesați să atragă și ceva câștig de partea lor. Tot pe cursul inferior al Dunării, Paul din Alep a întâlnit și caiace, care nu pu-teau fi decât niște luntri ușoare. Comandanții corăbiilor ancorate departe de porturi apelau la stăpânii acelor luntri pentru procurarea de alimente. În opinia noastră, transportarea cu caiace a hranei pentru personalul respectivelor corăbii ilustrează o activitate ce poate fi atribuită moldovenilor indigeni. Supoziția este determinată și de împrejurarea că atât podurile plutitoare, cât și bărcile simple se lucrau de către meșteri autohtoni, pe malurile fluviilor. Paul din Alep le-a văzut pe brațul Chilia, fă-când transporturi în ambele sensuri, atât în sus, cât și în jos. Fără doar și poate, la Dunărea românească a existat o veche îndeletnicire de construcții de vase dintr-un lemn – monoxile. Deși în relatările lui Paul din Alep nu se întâlnesc mențiuni asupra lor, totuși este posibil să regăsim acest tip de ambarca-ție chiar în notele de mai sus despre caiace. Bărcile monoxile puteau avea mărimi diferite și echipaje formate dintr-un număr variat de vâslași, după cum vădesc sur-sele medievale târzii și mărturiile mai recente. De pildă, monoxile mici, pentru una-două persoane, au fost observate în perioada interbelică la pescarii dunăreni din zona Căscioare-Chirnogi, precum și la cei de pe lacul Snagov-Tâncăbești73. Pentru a semnala monoxile de proporții mari, consemnăm o informație datorată renumitului învățat Ruggiero Giuseppe Boscovich, care a călătorit în Moldova în vara anului . Vizitând portul Galați, el și-a notat următoarele: ,,În același loc am văzut mai multe bărci mici scobite dintr-un singur trunchi întreg de copac cum sunt «canoele» americanilor; dar una din aceste bărci era de o mărime însemnată și putea primi mulți oameni; am găsit că era lungă de treizeci de picioare de Paris și largă pe dină-untru de  picioare 74. Dacă socotim, aidoma unor cercetători, piciorul parizian la ,  metri, re-zultă că monoxila de la Galați avea ,  metri în lungime și o lățime interioară de 
1,30 metri75: era o barcă încăpătoare, putând cuprinde ,,mulți oameni , adică vâslași și pasageri. Cu referire doar la Valahia, căci în privința Moldovei o mențiune expresă nu se atestă, deși realitățile nu o exclud, Paul din Alep a reținut că atelajele domnului și ale demnitarilor însemnați erau mânate de surugii de alt neam decât cel român. Cu-noscuți sub numele de ,,arapi , întunecați la piele, Jurnalul îi prezintă ca fiind egipteni și sirieni de confesiune islamică ori creștină, reduși la starea de servaj. Este plauzibilă  
                                                           

73 Cf. Constantin C. Giurescu, Contribuții la istoria științei și tehnicii românești în secolele XV – începutul 
secolului XIX. București, Editura Științifică, ,  p. -98. 
74 Călători străini despre Țările Române. Vol. IX. Volum îngrijit de † Maria Holban (redactor responsabil), 

M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Academia Română. Institutul de Istorie ,,N. Iorga , București, Editura Academiei Române, , p. . 
75 Cf. Constantin C. Giurescu, Contribuții la istoria științei și tehnicii, p.  și nota . 
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explicația că respectivii indivizi au putut ajunge în Țările Române datorită negusto-rilor arabi de robi. La fel, este verosimil și faptul că printre mânașii pomeniți se gă-seau și țigani localnici. Pe lângă serviciul de transport din cadrul menzilurilor, Jurnalul certifică și că-răușia practicată de unii locuitori din sate și târguri cu propriile vehicule și animale de tracțiune. În perioadele zbuciumate, cărăușia era foarte scumpă: plata făcută că-răușului creștea exagerat, profitul fiind maxim. E limpede că în aceste ocazii cărăușii vedeau o modalitate mai neașteptată de satisfacere a nevoilor financiare. Ca o înde-letnicire de bază, sătenii din unele ținuturi umblau în cărăușie cu atelaje, atraşi de perspectiva unor câştiguri mai bune. Desigur, a existat și cărăușia cu cai și boi, tot pentru transportarea persoanelor și a poverilor mai mici. Cărăuși moldoveni se în-tâlneau și în caravanele negustorești venite sau plecate din țară, întinse pe o mare 
arie de drumuri. Datorită notelor de călătorie ale lui Paul din Alep, fiu și întâiul diacon pe lângă 
patriarhul de Antiohia, Macarie al III-lea, putem reconstitui un capitol important din 

istoria mijloacelor de transport acvatic și terestru din Moldova la mijlocul secolului 
al XVII-lea. Prin intermediul acestor însemnări putem aprecia și starea unor drumuri din țară în diferite anotimpuri, organizarea circulației și a popasurilor. 

 

Summary 

A valuable historical source that contains information about the water and land 

transport means in Moldova in the middle of 17th century is the Journal of Travelling 

in the Romanian Countries (1653-1658) signed by the orthodox archdeacon Paul of 

Aleppo (Syria). This study analyses testimonies describing navigation on inland and 

border rivers, some types of boats and bridges, as well as animal traction vehicles for 

dry roads and snow covered roads. 

At the same time, there are examined the news about the activity of the tran-

sport service (menzil - a post situated on the road), about organizing the travel of fore-

ign delegations on the territory of Moldova and about ensuring their security. 
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DIN ISTORIA FAMILIEI ÎN ȚARA MOLDOVEI  
ÎN SEC. AL XVII-LEA – ÎNC. SEC. AL XIX-LEA:  

CEA DE-A PATRA CĂSĂTORIE 

Alina FELEA În Țările Române în Evul Mediu şi în Epoca Modernă, instituția familiei se afla în vizorul societății, fiind atât sub controlul Bisericii cât și sub cel al statului1. Familia era su-pravegheată de stat datorită rolului ei social-economic fundamental în funcționarea sta-tului; în plus, relațiile familiale erau reglementate în corespundere cu normele religioase și morale ale comunității, deoarece acestea aveau impact nu doar asupra membrilor familiei în cauză, ci şi asupra comunită ii, asupra mentalului colectiv. Anume Biserica manifesta „un adevărat control al comportamentului moral şi social al individului în mijlocul comu-nită ii, fapt justificat prin rolul esen ial atribuit căsătoriei în bunul mers al societă ii. Din acest motiv, statul recunoştea dreptul Bisericii de a supraveghea şi de a interveni în pro-bleme inând de via a privată a indivizilor 2.  

Conform dreptului canonic, care privește căsătoria în calitate de Sacrament 
pentru creştini, au fost formulate anumite condi ii, respectarea cărora era necesară şi obligatorie pentru a încheia un mariaj. Biserica Ortodoxă declară valide căsătoriile care îndeplinesc mai multe condiții, ce pot fi grupate conform câtorva criterii: a  reli-
gioase; b) etice; c) fizice; d) sociale3.  În categoria normelor religioase se înscriu: 

1) Botezul valid al mirilor. 

2) Calitatea de membri ai Bisericii a mirilor, cu toate drepturile ce le revin. 

3) Credința ortodoxă a mirilor. 
                                                           

1 Ș. Solcan, Familia în secolul al XVII-lea în ările Române, Bucureşti, Editura Universită ii din Bucureşti, 
1999; V. Barbu, De bono conjugali, Bucureşti, Meridiane, ; Idem, Ordo Amoris. O istorie a căsătoriei 
în ara Românească în secolul al XVII-lea, Bucureşti, Editura Academiei, . Constan a Vintilă-Ghi u-
lescu, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divor  în ara Românească a secolului al XVIII-
lea, Humanitas, 2004; De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei din ara Românească sub 
Vechiul Regim, coordonator V. Barbu, Institutul Cultural Român, Bucureşti, ; Via a familială în spa-
iul românesc în secolele XVIII-XX, coordonatori: Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Ep-

pel, Elena Crinela Holom. Supliment al Romanian Journal of Population Studies, Cluj-Napoca, Presa Uni-versitară Clujeană, ; Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From Traditional 
Model to Contemporary PACS, coord. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa Uni-versitară Clujeană, ; I. Bolovan, S. Bolovan, Biserică şi familie la românii din Transilvania în sec. al XIX-
lea // Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 31, 1992, p. 93-102; Lilia Zabolotnaia, Femeia în relațiile 
de familie din Țara Moldovei în contextul european până la începutul sec. al XVIII-lea Căsătorie, logodnă, 
divor , Chișinău, . 
2 Daniela Doltu, Momente fundamentale ale vieții de familie în Moldova (1832- : încheierea căsătoriei 
// Buletinul cercurilor științifice studențești. Arheologie. Istorie. Muzeologie, , nr. , p. -148; Daniela Mârza, Femeia între familie şi societate în Moldova regulamentară // Despre femei și rolul lor în România, coord. Alin Ciupală, București, 004,  
http://ebooks.unibuc.ro/istorie/ciupala/femeiaintrefamilie.htm 
3 Ioan N. Floca, Administrarea Sfintei Taine a Cununiei // Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, vol. II, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, ; Nicolae Fuștei, Creștinismul pe înțelesul tuturor, ed. a 2-a revăzută și completată, Chișinău, . 
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 Lipsa gradului de rudenie spirituală între miri. 
5) Persoanele care doresc să se căsătorească trebuie să fie libere de legături de căsătorie. 
6) Mirii nu trebuie să aibă dat jurământul fecioriei sau călugăriei. 
7) Cea de-a patra căsătorie este interzisă creștinii ortodocși au permisiunea de a se căsători de trei ori 4. În categoria normelor etice pot fi incluse:  Lipsa gradelor de rudenie care interzic căsătoria.   Libera dorință a tinerilor.  Consimțământul părinților.  Conduita morală ireproșabilă, în special a fetelor fecioria . 
Normele fizice conțin următoarele condiții:  Sănătatea fizică a partenerului și integritatea fizică reclamată.  Deplinătatea facultăților mentale.  Vârsta corespunzătoare pentru căsătorie. 

Printre normele sociale pot fi evidențiate:  Cetățenia unui stat, cu drepturi depline.  Aprobarea autorităților ecleziastice sau civile, în caz de necesitate în cazu-rile de libertate socială .  Existența unei dovezi ferme a dezlegării cununiei precedente, dacă este ne-

cesar5. În absen a respectării acestor condi ii, apar impedimente pentru căsătorie, care pot fi absolute şi condi ionate. În cazul unora dintre ele, precum cea de-a patra căsătorie, mariajul este considerat nul din momentul încheierii acestuia şi, prin ur-
mare, se desface.   În sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea, în Țara Moldovei, în reglementarea pro-
blemei privind cea de-a patra căsătorie, din punct de vedere canonic, se ținea cont de reglementările prevăzute în canoanele Sinoadelor Ecumenice și scrierile Sfinților Părinți și de legislația bizantină, care a influențat legislația Moldovei. Matei Vlastares stipulează clar: „Iar legea spune: să fie ştiut de to i, că dacă cineva va cuteza să se căsătorească a patra oară, ceea ce nu este căsătorie adevărată, nu numai că această căsătorie va fi socotită fără fiin ă 6, cu o motivație destul de clară în sensul mentali-tății timpului și păstrării drepturilor copiilor legitimi din punctul de vedere al bise-
ricii: „Orice uniune maritală care depășește limita numărului de  căsnicii permise este numită clar poligamie, și a spus că e mai rea decât curvia, și așa este cu adevărat: pentru că cine curvește, își face rău doar sie, în mod voluntar cufundându-se în abisul incontinenței, iar cel  care s-a împerecheat cu a patra și chiar a cincea căsnicie iese 

din ascultarea legilor dumnezeiești care interzic acest fapt, și face o nedreptate obidă  copiilor săi legitimi, alipind la ei pe cei născuți ilegal 7.  

                                                           

4 Despre cele trei căsnicii permise ale creștinilor ortodocși vom trata în alt studiu. 
5 Ibidem.  
6   M  .      , 

     , , .  Vezi și pe https://azbyka.ru/otechnik/Matfej_Vlastar/Alfavitnaia_Sintagma/ 
7   M  … 
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Cea de-a patra căsătorie putea fi desfăcută la ini iativa autorită ii bisericeşti, deoarece era o încălcare explicită a normelor Bisericii Ortodoxe8.  
Sursele din sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea atestă pentru Țara Moldovei puține cazuri de încheiere a celei de-a patra căsătorii. Despre o a patra căsătorie practicată în Țara Moldovei relatează călătorul Iacob Sommer. Cazul la care se referă acesta este al unui bărbat și al unei femei din târgul Trotuș, fiecare dintre ei având deja mai multe căsătorii anterioare: „unul avusese patru neveste, dar şi ea avusese patru bărba i, şi to i erau în via ă. Episcopul a vrut să ia măsuri, dar târgul întreg s-a ridicat, cerând să nu-i supere pe creştini 9. În istoriografie, cel mai cunoscut și analizat caz este a patra căsătorie a lui Con-

stantin Cantemir10. Acesta se căsătorise, succesiv, cu Anastasia, Maria din Ceucani, Ana Bantăş și Alexandra, „niciuna [dintre care] nu trăise mult  și „murise una după alta 11. Cercetătoarea L. Zabolotnaia consideră că cea de-a patra căsătorie a lui Constantin Can-temir nu era recunoscută „nici de biserică, nici de cei apropia i. […] Faptul că un fiu, An-tioh Cantemir, la cinci ani de la decesul tatălui, cere dezlegarea păcatului «celei de-a patra căsătorii», iar celălalt fiu, Dimitrie Cantemir, nu scrie nimic despre Alexandra în biografia tatălui său, confirmă încă odată că faptul era considerat «un păcat mare» în familie.… 12. 
Conform lui Matei Vlastares, pedeapsa pentru cea de-a patra căsătorie era destul de dură: „aceștea, printr-o despărțire prealabilă unul de celălalt, vor fi supuși aceleiași pedepse ca și cei ce s-au pângărit de curvie , „Prin urmare, pe aceștia, dacă abandonează fărădelegea și se pocăiesc sincer, ordonă să fie pedepsiți mai mult de-cât cei ce au curvit, pentru că dacă vei pătrunde profund în definirea dată de Sfânt, el îi pedepsește cu o epitemie de șapte ani, iar pe aceia cu una de opt ani; căci dacă a stabilit ca vinovatul să petreacă în cele două locuri de pocăință menționate patru ani, apoi, bineînțeles, în celelalte două, despre care, după cum se știe, pentru o expunere scurtă n-a vorbit, urma să-și petreacă și ceilalți patru ani înainte de Împărtășirea cu Sfintele Taine . Deci, pe lângă separare, cei care au încheiat a patra căsătorie urmau a fi supuși epitemiei și trebuiau să se pocăiască în anumite locuri.  La depistarea unei astfel de căsătorii nelegitime, pe fiecare caz în parte se efec-tua o anchetă minu ioasă, ce includea anchetarea învinuiților, interogarea și înregis-trarea depozi ilor martorilor, foi de jurăminte, extrase din căr ile metricale etc. Cele două cazuri prezentate mai jos, deși depășesc puțin limitele cronologice ale studiului de față, redau o situație cotidiană din istoria relațiilor de familie de la sf. sec. al XVIII-

lea – înc. sec. al XIX-lea, fiind clar că în viața de zi cu zi se întâlneau astfel de căsătorii. În 1819 a fost examinat cazul lui Tudor Ghiba, paracliser al satului Briceni, inutul 
Hotin, căruia urma să i se retragă cinul duhovnicesc pentru a patra căsătorie13.  

                                                           

8 . . , , -  1900, c. 17; V. Al. Georgescu, Bizan ul şi institu iile româneşti 
până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, , p. 240; Lilia Zabolotnaia, Institu ia căsătoriei în 
epoca medievală: impedimente şi interdic ii. Explorări de antropologie istorică şi studii comparative // Ty-
ragetia, s. n., vol.V (XX), nr. 2, 2011, p. 23-24. 
9 Călători străini despre ările Române, vol. I, volum îngrijit de M. Holban, București, , p. 191-203; 406. 
10 Ştefan S. Gorovei, A patra nevastă a lui Constantin Cantemir // Arhiva Genealogică, IV (IX), nr. 1-2, 1997, Iaşi, p. - ; Ştefan S. Gorovei, Obârşia Cantemireştilor. Familia şi domnia lui Constantin Cantemir 
(1612/1627-1693) // Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII. Coordonator şi redactor ştiin ific acad. A. Eşanu, Chişinău, Ştiin a, . 
11 E.R. Bogdan, Originea şi înrudirile primilor Cantemireşti // Arhiva Genealogică, IV (IX), nr. 1-2, 1997, Iaşi, p. . 
12 L. Zabolotnaia, Femeia..., p. 113. 
13 Arhiva Națională a Republicii Moldova În continuare: ANRM). F. 205, inv. 1, d. 2376. 
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La  februarie , în Dicasterie a fost înregistrat raportul protoiereului ți-nutului Hotin, Loncicovschi, în care se arată că sus-numitul paracliser, întărit în cinul său la  mai , a recunoscut că este căsătorit a patra oară. În urma anchetei şi interogării s-a stabilit:  Prima căsătorie a fost înregistrată în  în satul Măr-cău i, inutul Hotin. Tudor Ghiba trăise cu so ia sa Vasilisa  de ani; în  so ia a murit de ciumă.   A doua căsătorie a fost înregistrată la Briceni în . Cu Maria, a doua so ie, a trăit doi ani, ea decedând în .   În , Toader Ghiba s-a căsătorit a treia oară, cu Eufrosinia, locuitoare a satului Savca, inutul Soroca. Cununia a fost oficiată în Briceni. Tudor Ghiba sus inea că, după  luni de trai comun, și-a demascat so ia în be ie şi în alte vicii, ea ne dorind să mai rămână împreună. De aceea, Tudor a luat permisiune de divor  de la cadiul turc şi a trimis-o pe Eufrosinia acasă.   În , s-a căsătorit cu văduva Anastasia.  Pe lângă vinovatul numit, au mai fost interogați și alți martori, inclusiv nașul de cununie al lui Ghiba. Martorii afirmau că nu ştiuseră despre cele patru căsătorii ale lui Ghiba. Naşul de cununie în cea de-a patra căsătorie, Burzui, susținea și el că nu ştiuse că e vorba de o a patra căsătorie14. Hotărârea instanței a fost de a considera a patra căsătorie drepte nelegitimă şi a o desface. Totuși, deşi în conformitate cu canoanele bisericeşti ambii foşti so i urmau să fie supuşi la epitimie, avand în vedere vârsta lor înaintată, ei au fost con-damna i doar la pocăire. Al doilea caz, pe care îl vom menționa aici este cel al Ghiniei, locuitoare a satului 
Condrăteşti din inutul Orhei, care, la  iulie , a adresat o plângere Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni cu privire la faptul că, în februarie , nişte preo i au con-
vins-o să se căstorească a patra oară cu un oarecare Grigore din Glingeni. În jaloba res-pectivă femeia informa că a avut trei căsătorii „după lege : „am avut trii bărba i cu cu-nunie şi cu cel dintâi, anume Petrea, am trăit doi ani şi giumătate, cu al doilea, anume Iacov, am trăit numai un an, şi cu al triilea, anume Tudosi, am trăit doi ani şi trustrii au murit 15, deci prima căsătorie fusese încheiată prin  sau chiar mai înainte, dacă admitem că între căsătorii femeia a fost în doliu cel puțin un an.  Din relatare se vede că populația ortodoxă din Țara Moldovei era conștientă de interdicția celei de-a patra căsătorii. Ghinia susținea că a încercat să combată poziția preotului Ioan din satul Chişcăreni: „eu am arătat preo ilor că trii cununii am avut şi cum să poate să iau şi a patra cununie . Totuși, femeia a cedat insistențelor preoților, fiindcă preotul Ioan era o persoană respectată, iar un alt preot, Toma din Iezăreni, ar fi susținut că „femeilor să cade pănă la şapte cununii . Protopopul Cos-
tandin din Făleşti i-a acordat peci de cununie. Problema a apărut la o jumătate de an de conviețuire a femeii cu Grigore din Glingeni: prin ordinul Consistoriului Iaşului, îndeplinit de blagocinul din târgul Băl i, în iunie  Ghinia a fost despărțită de cel 
de-al patrulea soț. Dificultatea esențială era că între timp femeia rămăsese însărci-nată, mai târziu născând o fiică.  În această situație, Mitropolitul Bănulescu-Bodoni a ordonat Dicasteriei Exar-hale să cerceteze cazul, iar preoții învinuiți să fie aduși la Dicasterie sub pază, fiind lipsiți de liberate până când vor acoperi cheltuielile și vor oferi o sumă de bani pen-tru copila apărută în urma acestei căsătorii nelegitime. Preoții implicați au fost cata- 

                                                           

14 ANRM). F. 205, inv. 1, d. 2376, f. 5-16. 
15 Ibidem, d. 287, f. 1-1v. 
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logați drept „nişte răzvrătitori a aşăzărilor bisericeşti , urmând a fi puși sub canon16.  Ceva mai târziu, Ghinia înștiința că fostul ei soț a binevoit să îngrijească el de copilă, luându-și asupra sa toate cheltuielile, astfel că nu mai avea pretenții față de preoții numiți. Aceștia, deși urmau „preot Vasile din Foleşti şi preot Ioan din Chişcă-reni, în curgirea de  ani să fie opri i de toată lucrarea preo ească 17, au fost iertați. Totuși, foștii soți au rămas despărțiți, căsătoria fiind declarată nelegitimă, iar femeia nemaiavând drept legal de a-și reface viața, chiar dacă primii trei soți decedaseră. Cu toate acestea, deoarece căsătoria fusese încheiată fără vina foștilor soți, ei n-au fost pedepsiți, copila născută n-a fost calificată drept nelegitimă, urmând a fi crescută și întreținută de tatăl ei.  
Faptul că, în cele din urmă, s-a ajuns la o soluție pozitivă în privința fiicei Ghiniei este mai curând o excepție, dat fiind că situația copiilor născuți într-o astfel de căsnicie ilegitimă era deosebit de complicată. Matei Vlastares, în Syntagma, re-marcă: „...dar nici copiii născu i din această căsătorie nu vor fi recunoscuți legitimi 18. În Țara Moldovei, copiii născuți în cea de-a patra căsătorie erau privați de dreptul la moștenire. Ilustrativ în acest sens este procesul de judecată  din  martie , când domnul Țării Moldovei, Ştefan Tomşa, a judecat pricina slugii sale Ştefan Moi-măscul cu nişte „cuconi mici a socru-său, carii sunt făcu i cu a patra femeie și fără 

cununie , adică frați după tată cu soția acestuia Irina, pentru stăpânirea unor case 
din averea socrului19. În acest caz, hotărârea luată de domnitor a fost următoarea: „ direptu acesta şi despre aceasta am aflat lege şi am dat casele şi biserica pe mâna slugii noastre lui Ştefan […] să aibă a ine […] cu jupâneasa sa Irina, casele şi biserica, 
a le înnoi şi a le întări 20. Analizând acest caz drept unul cu valoare ilustrativă speci-ală, Valentin Al. Georgescu a remarcat: „nulitatea bizantină a celei de-a patra căsăto-rii a fost aplicată în Moldova de Ştefan Tomşa, fără nicio referire la originea ei, de altfel binecunoscută, ca să putem admite că devenise şi o cutumă desprinsă de origi-nea ei canonică. Această origine este afirmată în toate poruncile domneşti privitoare la jurisdic ia episcopilor, unde figurează şi nulitatea celei de a patra nun i 21. În concluzie, în Țara Moldovei cea de-a patra căsătorie era strict interzisă, fi-ind considerată drept nelegitimă conform canoanelor religioase. În cazul depistării unei astfel de căsătorii, ea era desfăcută, iar foștii soți, după cercetarea prealabilă, 
erau supuși pedepselor. Cel mai mult aveau de suferit copiii născuți din astfel de căs-nicii, aceștia fiind lipsiți de dreptul la moștenire. 

 

Summary 
This article, written on the basis of unpublished documents and historiography, 

refers to the fourth marriage in the XVIIth century – early XIXth century. The article pre-
sents the situation of couples who have ended the fourth marriage Moldova in the XVIIth 
century – the early XIXth century, the punishment and the situation of children born in 
such illegitimate families etc. 

© Alina FELEA 

 

                                                           

16 ANRM. F. , inv. , d. , f.  v. ș. a. 
17 Ibidem.  
18   M  …, c. 133–135. 
19 Documente privind Istoria României, A. Moldova, veac XVII, vol. , București, , p. , nr. . 
20 Ibidem. 
21 V. Al. Georgescu, Bizan ul şi institu iile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, p. 241. 
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OPERELE LUI DIMITRIE CANTEMIR: 

LUCRĂRI CUNOSCUTE, SCRIERI NEDESCOPERITE SAU PIERDUTE 

Andrei EȘANU Prin eforturile mai multor generații de cercetători și editori, treptat din seco-

lului al XVIII-lea până în zilele noastre, s-au lărgit orizonturile de cunoaștere a moș-tenirii cărturărești a lui Dimitrie Cantemir. Cu toate acestea, încă nu a fost reconsti-tuit pe deplin un tablou integral veridic al acestei moșteniri. În studiul de față, ne propunem noi precizări și nuanțări pentru o eventuală listă completă a operelor can-
temiriene.  Deși a avut o viață destul de zbuciumată, Dimitrie Cantemir a avut parte și de perioade mai așezate, mai tihnite, fără mari perturbări și zguduiri. Prima dintre aces-tea a fost cea a copilăriei și adolescenței în casa părintească, unde i s-au creat condiții favorabile pentru instruire și educație temeinică, pentru acumularea de cunoștințe și 
formarea unei culturi intelectuale. Cea de-a doua (1693-1710) include șederea cu anumite întreruperi  în capitala otomană, unde nu numai că absorbea din însuși me-diul cosmopolit stambuliot tot ceea ce îi trezea interesul, dar a și trecut la întocmirea primelor sale scrieri filosofice, muzicale și literare. Cea de-a treia perioadă mai liniștită a fost șederea sa în Rusia după dezastrul din vara anului  și, mai ales, după stabi-
lirea la Moscova (1713), apoi la Sankt-Petersburg (1719), unde a elaborat cele mai im-portante dintre scrierile sale referitoare la istoria românilor (Despre numele Moldaviei: 

în vechime şi azi, Istoria moldo-vlahică, Descrierea Moldovei; Viața lui Constantin Cante-
mir; Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor  și cea a otomanilor Istoria măririi şi 
decăderii Curții othmane; Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane).   Astfel, învățatul principe şi-a realizat opera în trei ări – Moldova, Imperiul Otoman şi Rusia – scriind în limbile latină, greacă, română, rusă şi turco-osmană. A 
debutat cu Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea, care a văzut lumina tiparului la Iaşi, în , pe când era foarte tânăr, şi a continuat să muncească asupra scrierilor sale de tot felul, cu anumite întreruperi, până în ultimele zile de via ă. Deşi principele 
era o personalitate cu viziuni moderne şi în elegea importan a  tiparului pentru cul-tură şi circula ia de idei, cea mai mare parte a scrierilor sale în timpul vie ii a rămas în manuscrise. Din totalitatea scrierilor sale1, în timpul vieții, pe lângă Divanul..., au mai văzut lumina tiparului doar două: Panegiricul din 1714 și Sistemul sau întocmi-
rea religiei mahammedane. Activitatea de cercetare și publicare a operelor lui Dimitrie Cantemir, a înce-put încă în timpul aflării lui în Rusia și continuată până în prezent a condus la con-vingerea cercetătorilor că în temei este cunoscută și chiar editată întreaga sa moște-nire științifică și culturală. Doar în treacăt vom arăta că până în prezent au fost între-
prinse patru tentative de editare a operelor complete ale lui Dimitrie Cantemir. 

                                                           

1 Vezi: Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Opera lui Dimitrie Cantemir în manuscrise și ediții princeps. Reper-
toriu // Neamul Cantemireștilor. Bibliografie. Coord. acad. Andrei Eșanu. Alcăt. Eșanu Andrei, Cereteu Igor, Eșanu Valentina, Dinu Poștarencu, Maria Poștarencu, Chișinău, Pontos, , p. -125.  
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Prima ține de anii -  ai secolului al XIX-lea, când G. Seulescu, C. Negruzzi, Al. Do-nici au tipărit la Iași unele scrieri ale lui Dimitrie și Antioh Cantemir; a două se referă 
la efortul Academiei Române din ultimile decenii ale sec. al XIX-lea, care a întreprins căutări de proporții Gr. Tocilescu, A. Papiu Ilarian, Al. Odobescu ș.a.) ale operelor lui Dimitrie Cantemir, reușind să editeze o serie de importante lucrări ale acestuia în 
limbile latină și română; a treia încercare ține de anii -  ai secolului al XX-lea, când, sub conducerea lui Virgil Cândea, a fost întreprinsă o vastă activitate în vede-rea traducerii și editării conform principiilor critice academice a seriei Dimitrie Can-

temir. Opere complete; cea de a patra include primele decenii ale secolului nostru, când Eugen Semion a preluat ștafeta, reușind să publice unele dintre cele mai impor-tante lucrări cantemiriene în colecția Opere fundamentale.  Atât în timpul vie ii învă atului principe, cât şi după moartea acestuia, unele opere fie au fost pierdute în naufragiul din Marea Caspică2), fie s-au dispersat, ră-mânând unele la Istanbul operele muzicale , altele în Europa Occidentală şi Statele 
Unite ale Americii, iar cea mai mare parte – în posesia urmaşilor săi, în Rusia. Dar şi acestor texte, prinse în vâltoarea anilor, trecând prin mai multe mâini, fie li s-a pierdut urma, fie ele au ajuns în diferite colec ii ale marilor arhive şi biblioteci ru-seşti3, iar mai târziu și în cele occidentale. Astfel, o parte din cele mai valoroase ma-

nuscrise cantemiriene (Istoria ieroglifică; Hronicul…; Compendiolum universae Logi-
ces institutionis; Historia Moldo-Vlahica; De antique et hodierni Moldaviae nominibus; 

Curanus  după moartea lui Serghei Şerban  la  cel din urmă dintre descen-den ii lui Dimitrie Cantemir , a ajuns la ruda lor pe linie maternă N.N. Bantîş-Ka-

menski. Acesta, le-a dăruit, în anul , laolaltă cu unele păr i din Istoria Imperiului 

Otoman în limba italiană, traduse de Antioh Cantemir procurată la mezat4), Arhivei 

Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei (ulterior Arhiva de Stat de Acte Vechi a Ru-

siei5 , pe când el exercita func ia de şef al institu iei men ionate. Despre aceasta ne mărturisesc inscrip iile sale de pe fiecare dintre codicele arătate mai sus: „Această 
carte este dăruită Arhivei [Ministerului] Afacerilor Externe din Moscova de Nikolai 
Bantîş-Kamenski, consilier de curte 6. Gra ie acestui gest al lui N. N. Bantâş-Kamenski, importante relicve cantemiriene au fost salvate şi au ajuns pănă în zilele noastre, fă-când posibilă pe această cale valorificarea și cunoaşterea lor în întreaga Europă.   Alte scrieri, de astă dată cu con inut teologic şi filosofic (Imaginea ştiin ei sa- 

                                                           

2 Mai mul i cercetători consideră că D. Cantemir a pierdut unele lucrări în naufragiul din Marea Caspică în vara anului  [ . . - ],   . B .: [  ] .         ,  -

        , c , [ ] -[ ], , . 314). 
3  . . ,      //     , , , . -143. 
4 „  ,    [ ]      , 

   ,         , notă 
de N.N. Bantîş-Kamenski. 
5      În continuare: ), fosta  

    ( ), Moscova. 
6 „            -

. . 
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cre, care nu se poate zugrăvi; Ioannis Baptistae Van Helmont. Physices universalis; Lo-

curi întunecate în Cathechism  au ajuns în ultimele decenii ale sec. al XVIII-lea, nu se ştie de la cine, în Biblioteca Seminarului Teologic de pe lângă Lavra Sf. Serghie7 de lângă Moscova, iar în  au trecut în posesia Muzeului Rumean ev din Moscova ulterior Biblioteca de Stat a Rusiei, fosta „V.I. Lenin 8).  

Un destin aparte l-au avut manuscrisele cantemiriene, care după sosirea la Londra, în  a lui Antioh Cantemir, la cererea acestuia, i-au fost trimise de către 
Ivan Ilinski, secretarul personal al lui Dimitrie Cantemir, spre a fi publicate9. Este vorba de lucrările Istoria Imperiului Otoman şi Via a lui Constantin Cantemir ambele în limba latină, în variantele originale copiate pe curat şi pregătite pentru tipar de autorul însuși. Tot pe atunci, se pare, i-a fost expediată sau poate o luase cu el  şi 
Descrierea Moldovei, de asemenea în redacția latină definitivată. Dintre aceaste trei lucrări, până astăzi a fost publicată în Occident, în limbile engleă, franceă și germană, 
doar Incrementorum & decrementorum Aulae Othomanicae sive aliothmannicae his-

toriae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres, al cărei ma-

nuscris a fost identificat relativ recent de Virgil Cândea în Statele Unite ale Americii10, iar cele două din urmă fie că au fost pierdute, fie că nu au fost încă descoperite. Aceleaşi lucrări ale lui Dimitrie Cantemir, în variante de lucru sau în copii ul-
terioare, Istoira Imperiului Otoman, Descrierea Moldovei; Via a lui Constantin Cante-
mir, Collectanea orientalia, împreună cu altele, trecând prin mai multe mâini de-a 

lungul sec. al XVIII-lea, au ajuns la Muzeul Asiatic, astăzi Arhiva Institutului de Ma-

nuscrise Orientale din Sankt-Petersburg al Academiei de Științe a Rusiei11. Câte un manuscris cantemirian a fost depistat în Biblioteca Na ională a Rusiei, fosta „Sal-tâkov-Şcedrin  Panegiricul, 1714; Diplomă [Tratarul  de la Lu k, , aprilie 13])12, Arhiva Centrală Istorică de Stat Catehizis)13, Biblioteca Academiei de Științe a Rusiei 
(Monarchiarum phisica examinatio)14 toate trei institu ii din Sankt-Petersburg, în Bi-blioteca regională „A.M. Gorki  din Odessa o copie latină a Descrierii Moldovei de la 

                                                           

7 Apartenen a acestei colec ii cantemiriene la Biblioteca Seminarului Teologic din Serghiev Posad (de lângă Moscova  este atestată prin inscrip ia „Ex Biblioteca Seminarii ad Lauram Sfae Triados S. Thauma-

turg Sergij . 
8   , M . 
9 . ,     .      . 

       ; C ., .39. 
10 Virgil Cândea, Manuscrisul original al Istoriei Imperiului Otoman de Dimitrie Cantemir // Dimitrie Can-

temir, Creşterile şi descreşterile Imperiului Otoman. Textul original latin în formă finală revizuită de autor. 
Facsimil al manuscrisului latin – 124 din Biblioteca Houghton Harvard University, ed. de Cândea Virgil, Cambridge, Mass., Bucureşti, Ed. Roza Vânturilor, 1999, p. XVII-LVII. 
11 A       ,   -. Despre odiseea unor manuscrise cantemiriene din această colec ie vezi: . . , -

      //     -, , , . -143. A. Eşanu, V. Eşanu, Studiul introductiv // Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei. Studiu introductiv, notă asupra edi iei şi note de Valentina şi Andrei Eşanu. Traducere din limba latină şi indici de Dan Sluşanschi. Bucureşti, In-stitutul Cultural Român, , p 36-43.  
12   , - . 
13    , - .  
14    , - .  
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mijocul secolului al XVIII-lea: Historiae Moldavicae. Partes Tres)15; Biblioteca Acade-miei Române din Bucureşti două compartimente din Imaginea ştiin ei sacre, care 
nu se poate zugrăvi  şi cea a Filialei din Cluj-Napoca două copii din  şi  ale 
Hronicului… , în Biblioteca Institutului de Turcologie din Istanbul Cartea ştiin ei mu-
zicii după felul literelor , iar în Muzeul Istoric de Stat din Moscova a fost depistată o traducere în limba rusă a  altui Panegiric cantemirian din 1719.  Dacă mai multe dintre aceste scrieri, prin efortul genera iilor de cercetători, au fost identificate şi publicate, altele continuă să zacă în manuscrise până astăzi. To-todată trebuie să subliniem că, în lipsa originalelor pierdute sau nedescoperite , 
unele opere cantemiriene au fost publicate după edi iile princeps cum ar fi Divanul, 

Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane și Harta Moldovei.  Cu toate că valorificarea moştenirii ştiin ifice, culturale şi literare a lui Dimitrie Cantemir a început de mai multă vreme, până în prezent nu se cunoaşte exact numă-rul textelor. O primă încercare de a întocmi o listă a lucrărilor lui D. Cantemir a făcut-o chiar fiul său, Antioh Cantemir16, listă care a fost publicată pentru prima dată în edi ia princeps în limba engleză a Istoriei Imperiului Otoman (Londra, 1734-  și 
care includea 10 titluri17: 

 

1. „History of the growth and decay of the Othman Empire, in Latin a ma-nuscript  (Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Ottomanicae / Isto-

ria creşterii şi descreşterii cur ii otomane . 
2. „Sistem of the Mahometan Religion, written and printed in Russian, by the order of Peter the Great, to wjom it is dedicated by the Author, in Folio . i  

i   i  i  i i  / Sistemul sau întocmirea religiei 

mahomadane). 

3. „The World and the Soul, printed in Moldovaia in the Greek and Mol-davian longues: it is a book of morality in dialogues  (Divanul sau Gâlceava În elep-
tului cu lumea sau Giude ul sufletului cu trupul … / KRITHRION H DIALEXIS TOU SO-

FOU ME TON KOSMON H KRISIS  THS YUCHE ME TO SWMA ...). 

4. „The antient and modern history of Dacia, a large Folia, written in the 

Moldavian language, a manuscript. The same book in Latin was lost in the Caspian Sea . (Hronicul Vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor. Întăi pre limba latinească, iară 
acmu pre limba româniască scos cu truda şi ostenin a lui Dimitrie Cantemir Voievodul 
şi de moşie domn a Moldovii şi a svintei rossieştii împără ii cniadz. În Sanct Petersburg 
annul (7225) 1717. / Dacia vetus et nova ). Anume această lucrare o propunea D. Can- 

                                                           

15    . « . . ». Vezi mai detaliat despre acest manuscris în: A. Eşanu, V. Eşanu, Studiul introductiv // Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei. Studiu Introductiv, notă asupra edi iei şi note de Valentina şi Andrei Eşanu. Tradu-cere din limba latină şi indici de Dan Sluşanschi. Bucureşti, Institutul Cultural Român, , p. -57. 
16 . . ,      //    -  , , , . . Virgil Cândea, La vie de Prince Demetrie Cantemir, 

écrite par son fils Antioh. Texte intégral d après le manuscris original de la Houghton Library // Revue des Études Sud-Est Européennes, Bucarest, , , nr. , p. -221. 
17 The Life of Demetrius Cantemir, Prince of Moldavia // The History of the Growth and Decay of the Ot-

toman Empire. Translated into English by N. Tindal, Part. II, London, 1735, p. 460. 
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temir prin  în copespondența sa colegilor din Berlin18 prin denumirea prescur-tată De Dacia sau Dacia19.  

5. „Present State of Moldavia, in Latin, with a large map of the country. It is 

now printing in Holland in Cuarto . Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae / 

Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei sau Descrierea Moldovei). Anume la această se referă Dimitrie Cantemir în Istoria Imperiului Othoman prin „mica noastră 
carte despre Moldova cea veche și cea nouă20 sau Despre Moldova veche și nouă 21.   

6. „History of the Creation, with physical observations, in Latin. A ma-

nuscript in Folio, intitled, Theologo-Physica” (Istoria Creației [Universului], cu ob-
servații fizicești sau Teologo-Fizica). 

7. „The History of the two houses of Brancovan and Cantacuzenus, in the 

Moldavian Longue, a manuscript, in Cuarto  Scurtă povestire despre stârpirea familii-
lor lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor, cunoscută azi după o traducere în limba rusă 

   c     ).  

8. „History of the Mahometans, from the time of the false Prophet Maho-
met, to the first Turkish Emperor22, lost in the Caspian Sea . Istoria mahomeda-

nilor de la falsul profet Mahomed până la primul sultan al Imperiului turc). 

9. „A book of Turkis musical Airs, in Cuarto  Kitâb-ı ilmü l  mûsikî  alâ vechi 
l hurûfât Kantemiroğlu Edvârı / Cartea ştiin ei muzicii după felul literelor). 

10. „Introduction to the Turkish musick, in the Moldavian language, in Oc-tavo  (Introducere în muzica turcească, în moldoveneşte, in 0)23. De la bun început trebuie să arătăm că două dintre aceste zece lucrări nr. 4. „The antient and modern history of Dacia  (Dacia vetus et nova); nr. 8. „History of 

the Mahometans, from the time of the false Prophet Mahomet  (Istoria mahomeda-

nilor de la falsul profet Mahomed până la primul sultan al Imperiului turc , după cum afirmă Antioh Cantemir, au fost „lost in the Caspian Sea  trad.: pierdute în naufragiul 
din Marea Caspică , iar altele două nr. 6 „History of the Creation, with physical ob-
servations, in Latin. A manuscript in Folio, intitled, Theologo-Physica  (Istoria Crea-

ției [Universului], cu observații fizicești sau Teologo-Fizica  și nr. 10. „Introduction to 
the Turkish musick, in the Moldavian language, in Octavo  (Introducere în muzica 
turcească, în moldoveneşte, in 0  au fost pierdute sau nu au fost încă descoperite.  

Bibliografia cantemiriană din prima ediție engleză a Istoriei Imperiului Oto- 

                                                           

18 Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Dimitrie Cantemir și Academia de Științe din Berlin // Dinastia Cante-mireștilor, sec. XVII-XVIII. Coord. Andrei Eșanu, Chișinău, , p. -263. 
19 Ibidem, p. 263. 
20 Cantemir Demetrius Princeps Moldaviae, Istoria creșterilor și a descreșterilor Curții Othman[n]ice/ His-
toria Incrementorum atque Decrementorum Aulae Othomanicae. De la primul început al neamului, adusă până la vremurile noastre în trei cărți. Volumul I și volumul II. Prefața traducerii românește de acad. Virgil Cândea. Traducere românească și indice de Dan Slușanschi. Ediția a II-a revăzută, București, Paideia, 
2012, p. 307.  
21 Ibidem, p. 235. 
22 „Historia Pseudoprophetae mahommetae usque ad Osmanum, primum Turcarum Imperatorem  Virgil Cândea, Manuscrisul original al Istoriei Imperiului Otoman de Dimitrie Cantemir // Dimitrie Cantemir, Creşte-
rile şi descreşterile Imperiului Otoman. Textul original latin în formă finală revizuită de autor, p. XXX). 
23 The Life of Demetrius Cantemir, Prince of Moldavia // The History of the Growth and Decay of the Ot-

toman Empire. Translated into English by N. Tindal, Part. II, London, 1735, p. 460. 
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man (1734-  a fost reluată integral în edi iile franceză Paris, , germană 
(Hamburg, 1745)24 şi următoarea ediție engleză Londra, , precum şi în edi iile 
germane (Frankfurt şi Leipzig, 1769- , rusă Moscova,  şi românească Mă-năstirea Neam ,  ale Descrierii stării de odinioară și de astăzi a Moldovei.  Întocmind un studiu istorico-genealogic inclus în edi ia bilingvă latino-rusă 
din 1783 a Vie ii lui Constantin Cantemir, N. N. Bantîş-Kamenski25 prezintă, de astă dată, o listă de  lucrări ale lui Dimitrie Cantemir, adăugând la cele înșiruite mai sus altele două:  

11. „    ” (Monarchiarum phisica exa-

minatio / Studiu asupra naturii monarhiilor).  

12. „Compendiolum Universae Logices institutionis” (Mic compendiu asu-

pra întregii învă ături a logicii 26.  La lucrările enumerate mai sus în edi ia londoneză din -  şi la cele adăugate de N. N. Bantîş-Kamenski în , P. P. Panaitescu27 adaugă în 58 alte nouă lucrări, numărul acestora ajungând astfel la :  
13. „Ioannis Baptistae Van Helmont. Phisices universalis” doctrina et 

christianae fidei congrua et necessaria philosophia (Doctrina fizicii universale şi 
a credin ei creştine strâns legate cu filosofia de Ioannis Baptistae Van Helmont) (cu introducere în limbile latină şi română de Dimitrie Cantemir „Encomium in I.B.Van-

Helmont et virtutem physices universalis doctrinae ejus / Laudă către izvoditor şi către 
virtutea învă ăturii lui . 

14. „Collectanea orientalia”. Principis Demetrii Cantemiri, variae schae-

dea et excerpta e autographo descripta, (Colec ia orientală. Diverse  file extrase 
din descrierea autografă a Principelui Dimitrie Cantemir ). 

15. „Loca obscura in Cathechisi”, quae ab anonymo aunore slaveno idio-

mate edita et Pervoe ucenie otrokom intitulata est, dulucidata autore Deme-

trio Cantemirio /    К  (Locuri întunecate în Cathechis-
mul publicat de un autor anonim Teofan Procopovici  în limba slavonă şi intitulat Per-
voe ucenie otrokom, lămurite de principele Dimitrie Cantemir . 

16. „Imaginea ştiin ei sacre, care nu se poate zugrăvi”. Sacrosanctae sci-

entiae indepingibilis imago titluri în variante româneşti: Imaginea ştiin ei sacre, 
care nu se poate zugrăvi; Icoana de nezugrăvit sau Metafizica).  

17. „Istoria ieroglifică”, în doasprădzéce păr i împăr ită, aşijderea cu  

                                                           

24 Este vorba despre edi iile în  şi, respective,  volume ale Histoire de l'Empire Othoman, Paris, ; şi edi iile într-un volum şi respectiv în  volume a Geschichte des Osmanischen Reichs nach seinem Anwachse 

und Abnehmen, Hamburg,1745.  
25 Considerăm că autorul studiului „    la care ne referim este N. N. Ban-tîş-Kamenski (1737- , rudă pe linie maternă cu D.Cantemir. El cunoştea îndeaproape via a tuturor urmaşilor acestuia, fiind o persoană cu vaste cunoştin e istorice; era considerat pe drept biograful Can-temireştilor [ . . - ],    // [  ] 

,         ,   -
      , c , [ ] [ -

], 1783, c. 278-362 + arbore genealogic).  
26 [ . . - ],   ..., . . 
27 P. P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir. Via a şi opera, Bucureşti, ,  p.  
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 de senten ii frumos împodobită, la începătură cu scară a numerelor dez-
vălitoare, iară la sfîrşit cu a numerelor streine tâlcuitoare, alcătuită de Dimi-
trie Cantemir.  

18. „Harta Moldovei ” supliment la Descriptio Moldaviae28.  

19. „Panegiricul, ”. Petro Primo Hyper Serenissimo et potentissimo 

Pio, Victori et Clementissimo Imperatori Domino et Protectori Suo Panegyri-

cum holocaustum humillime litat et offert, Inclytae et Theophruritae Phalan-

gis Sanctae Metamorthoseos, miles nec non, Sacri Rass[iaci]: Imperij Princeps 

et Moldaviae Hospodarowicz, servus deditus, Serbanus Cantemyr in Burgo S. 

Petri. Anno a Portu Ving[inis]: 1714 Martii ineunte septimo aetatis suae anno, 

hellinika dialecto peroratum.  

20. „Via a lui Constantin Cantemir”. Vita Constantini Cantemyrii, cogno-

meno Senis, Moldaviae Principis Via a lui Constantin Cantemir, zis cel Bătrân, 
Principele Moldovei). 

21. „Scrisoare către contele Golovkin”. П    К -

    , -1722 (Scrisoarea lui Dimitrie Can-

temir către contele Gavriil Golovkin).   Cu trecerea anilor, aria de cercetări extinzându-se, au fost scoase la iveală atât scrieri, cât şi documente necunoscute referitoare la circula ia şi receptarea operei cantemiriene în întreaga Europă, ceea ce ne-a determinat să reluăm această pro-blemă pentru a întregi reprezentările despre moştenirea ştiin ifică a lui Dimitrie Cantemir de la înăl imea cercetărilor şi descoperirilor din ultima jumătate de secol. Drept urmare, la rândul nostru, am revizuit lista lucrărilor lui Dimitrie Cantemir, al-cătuind un nou Repertoriu pe care l-am completat în  cu alte  de titluri, unele ditre care au fost menționate de autor în operele sale dar fie că nu au fost descope-rite, fie că au fost pierdute, astfel încât lista lucrărilor lui D. Cantemir a ajuns să in-cludă  de scrieri29: 

22. „Historia Moldo-Vlachica” (Istoria Moldo-Vlahică). 

23. „De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus” (Despre numele antice 

şi de astăzi ale Moldovei . 
„К    А    [c     

  .]”  (Descrierea actualei campanii în Asia [de la  iulie până la  
octomrie 1722].   

25. „        
    e   ,  

   [K ]”. (Membrilor credin ei creştine ce au trecut de 
la întunericul muhamedan la lumina adevărului evanghelic întru folosin ă aceste în-
trebări şi răspunsuri pe scurt [Catehism slavo-turc].  

                                                           

28 Această lucrare cartografică este arătată drept supliment la Descriptio Moldaviae în lista lui Antioh 
Cantemir în prima ediția engleă a Istoriei Imperiului Otoman „with a large map of the country. It is now printing in Holland in Cuarto  The Life of Demetrius Cantemir, Prince of Moldavia…, p. 460).  
29 Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Opera lui Dimitrie Cantemir în manuscrise și ediții princeps. Repertoriu // Neamul Cantemireștilor Bibliografie. Coord, acad. Andrei Eșanu. Alcăt. Andrei Eșanu, Igor Cereteu, Eșanu Valentina, Dinu Poștarencu, Maria Poștarencu, Chișinău, Pontos, , p. -125.  
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26. „З  . К       -

  ” (Observa iile lui D.Cantemir la proiectul „Uca-
zului  cu privire la litigiile civile ale Sinodului Guvernamental). 

27. „Nos Petrus Primus Divina Favente Clementia Csar et Autocrator to-
tius Rossiae…” Diplomă [Tratatul de la Lu k, , aprilie ], text întocmit de Di-
mitrie Cantemir) 

28. „Manifesti Palatini Terrarum Moldaviae Demetrius Cantemir Dei 
Gratia advitalis Palatinus Terrarum Moldaviae (Manifestul lui Dimitrie Cantemir, 

Domnul ării Moldovei, din mila lui Dumnezeu Domn al ării Moldovei , Proclamație-adresare către țară și poporul său, ante 4 iunie 1711. 

29. „  П  I   К   П …  Manifestul lui 

Petru cel Mare, , către popoarele Caucazului şi Persiei…, text tradus de Dimitrie 

Cantemir în limbile turcă, persană ș.a. . 
30. „    .  ” Informa ie cu 

privire la cultivarea, prelucrarea şi rentabilitatea cânepei). 

31. „Memorii către Petru cel Mare. ”. 

 .        ,    Cu privire la acordarea de drepturi şi privilegii moldovenilor în Rusia). 

 2.          - ,    (Cu privire la condi iile de stabilire a moldovenilor în 
Rusia şi despre datoriile principelui moldav). 

 .        , -

3    Cu privire la statutul şi situarea domnului moldovean în Rusia .  
. „Memorii către Petru cel Mare  şi ”. . ,         [ ]    ,  ,   , -     ,    Ştirile pe care ni le-a adus trimisul 

nostru [plecat] cu paşaportul Măriei Sale arului în Transilvania la 19 septembrie 1716 

[şi] care s-a întors la noi la  februarie ).  .         - .  Propuneri în vederea ajutorării poporului moldav din partea Rusiei). 
33. „Panegiricul, ”.      -

     -

,       -

  А  К  e    -
 П        

  C       -
      -

.           
    (Cuvânt Panegiresc de laudă Sfântu-

lui mucenic Dimitrie din Thesalonik, urmaş al vechiului principat, preavrednic şi astăzi 
comoştenitor al împără iei lui Hristos, de la Prealuminatul principe Antioh Cantemir, 
soldat al preasfin itului regiment împărătesc Schimbarea la Fa ă în mersul celui de al 
zecelea an al vârstei sale în colegiul slavo-latin de pe lângă Sfânta noastră mănăstire  
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Mântuirea Domnului rostit în chipul cel mai frumos în dialectul grec. În urbea împără-
tească Moscova, anul Domnului  octombrie în  zile aşezat [cu hramul] aceluiaşi 
purtător de biruin ă).  

34. Prefață în latină și română la Hronicul vechimei româno-moldo-vlahilor. 

. Praefatio Prefață la Dacia vetus et nova, originalul latin al Hronicului … .  
2. Predoslovie.  

35. „Kitap. Biringii Mearabea Otoman Memlechet Mihai ‘a Molduvanian” 

Primele Războaie ale ării Otomane cu Domnul român Mihai . 
36. „З   К ,    . Testa-

mentul lui Dimitrie Cantemir) 

37. „De origine nostrae gentis” ( Despre originea neamului (gintei) noastre.). 

38. „La petite carte Dacyarum et Moesyarum” Mica hartă a Daciei şi Moe-
siei).   

39. „П  К 30   ,  e  -
 ,   . З     -

      .    
К . a [ ]. А  З , ” (Planul Constantinopolului sau al 

arigradului, numit odinioară Bizan , iar în antichitate Vigos. Cucerit de Mehmed al 
doilea anul Domnului  luna mai în  zile. Desenat de principele Dimitrie Cante-
mir. Gravor Alexei Zubov, 1720), cel mai vechi titlu cunoscut al planului, supliment la 

Historia Incrementorum atque Decrementorum Aulae Othomanicae.  

40. Harta Dacia vetus et nova Dacia veche şi nouă , supliment la lucrarea în latină Dacia vetus et nova). 

41. „De regimine Ottomani Imperii” Despre orânduirea de stat şi ocârmu-
rea  Imperiului Otoman). . „De Statu politico Aulae Ottomanicae” Despre starea politică a Cur ii 
otomane. Lucrare menționată ca finisată de D. Cantemir în Istoria Imperiului Otoman şi considerată pierdută în naufragiul din Marea Caspică. Se admite că titlul lucrării a fost formulat de T. S. Bayer. Vezi discu ia: Vasile Harea, Dimitrie Cantemir şi fiul 
său Antioh. Studii. Ed. de Sorina Bălănescu şi Mihail Harea, Iaşi, , p. -55). 

Nota bene: La nr. ,  poate fi vorba de una şi aceeaşi lucrare, dar D. Cante-
mir referindu-se la propriile lucrări obișnuia să le men ioneze în diferite locuri cu 
titluri modificate)  . „Libro Moldavicae nobilitatis genealogiae / Cartea ghenealoghiii a 

neamurilor boierimii moldoveneşti” „pre carea cu limba lătinească am scris-o  
(Cantemir Dimitrie, Predislovie, în Cantemir Dimitrie, Hronicul vechimei a romano-

moldo-vlahilor. Ed. îngrijită, studiu introductiv şi indici de Stela Toma. Vol. I, Bucu-reşti, Ed. Minerva, 1999, p. 20 ). 

44. „De muro Caucaseo”, (Despre Zidul Caucazian). 

45. „De muro Caucaseo”. Hartă întocmită în timpul campaniei persane din  a lui Petru I în Caucaz. 

                                                           

30 Denumirea latină a hărții  nu este cunoscută, deoarece originalul hărții  nu s-a păstrat sau nu a fost 
descoperit. 



61 

46. „П   . К a А   [   
   ]  .” Jurnal de campanie la Astrahan a lui D. Cantemir, 1722). 

47. „Institutio Logices Idest de philosophiae arhc habitu” (Principiile lo-

gice ale naturii filosofiei), care s-ar fi păstrat în fosta Bibliotecă a Seminarului teologic 
Sf. Serghie din Serghiev Posad.  La cele arătate, trebuie să mai subliniem că, deși mai multe din scrierile lui Dimitrie Cantemir au fost descoperite și publicate, unele în repetate rânduri, altele mai rămân nedescoperite, dacă s-au păstrat pe undeva în biblioteci sau arhive. Această din urmă serie de lucrări, de mare sau mai mică întindere, pe care principele le menționează în scrierile sale, fie ca definitivate, fie drept în curs de elaborare sau ca proiecte de viitor, își așteaptă cercetătorul. Dintre acestea fac parte:  

1. „History of the Creation, with physical observations, in Latin. A ma-

nuscript in Folio, intitled, Theologo-Physica” (Istoria Creației [Universului], cu ob-
servații fizicești sau Teologo-Fizica . Menționat de Antioh Cantemir în lista lucrărilor tatălui său la nr. . . Originalul lucrării în latină Vita Constantini Cantemyrii, cognomeno 

Senis, Moldaviae Principis Via a lui Constantin Cantemir, zis cel Bătrân, Principele 

Moldovei), scrisă prin 1714-1716. Antioh Cantemir a luat manuscrisul cu sine în An-
glia. Originalul este pierdut sau a rămas nedescoperit, în schimb s-au păstrat două 
copii latine în redacții diferite, una făcută de Gottlieb Siegfried Bayer, iar cea de-a 

doua – de Antioh Cantemir. Prima dintre ele, intitulată: Vita Constantini Cantemyrii 

Cognomeno Senis, Mold[aviae] P[rinci]p[is], se păstrează astăzi la Institutul de Ma-nuscrise Orientale al Academiei de Ştiin e a Rusiei din Sankt-Petersburg, Fond. 25  , Registrul 1, mss. nr. 9, 91 f. (182 pagini), iar cea de a doua – 

De Vita et rebus gestis Constantini Cantemiri la Arhiva de Stat de Acte Vechi a Rusiei, 

Moscova, Fond 181, inv. 16, mss. latin, nr. 1363, f. 186-251.  . Originalul românesc31  al scrierii К    c  
  К ы   (Scurtă povestire despre stârpirea 

familiilor lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor , fiind cunoscut în două variante de tra-ducere în rusă:        
     32. Menționată la nr.  de Antioh Cantemir ca lucrare în limba română „…in the Moldavian Longue… . . Originalul în limba latină al Hronicului Vechimei a Romano-Moldo-Vlahi-

lor. Dpă cum reiese din varianta românească a Hronicului…, D. Cantemir a elaborat această lucrare „Întăi pre limba lătiniască , ante , „iară acmu pre limba români-
ască scos… În Sanct Petersburg annul  . Titlul lucrării în originalul latin 
nu se cunoaşte, dar, după cum reiese din lista lucrărilor lui D. Cantemir, întocmită de fiul său Antioh, aceasta figurează cu titlul „The antient and modern history of Dacia , 
care, evident este traducerea denimirii latine Dacia vetus et nova „The same book in  
                                                           

31  The Life of Demetrius Cantemir, Prince of Moldavia..., p. 460. 
32           

    ,     .   -    ,      -.  II, , , . -297. 
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Latin was lost in the Caspian Sea , în -26 iulie 172233.  . Traducerea în limba rusă a Istoriei Imperiului otoman: ы   -

   Ascensiunea și căderea Curții otomane . Din porunca lui Pe-

tru I, Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Ottomanicae de Dimitrie Cantemir a fost tradusă din limba latină în rusă şi copiată pe curat de Dimitrii Grozin, 
iar „traducerea istoriei a fost definitivată şi înmânată Lumină iei sale Majestă ii împă-
răteşti  în , în vederea pregătirii pentru tipar; prin alt ucaz din  împăratul cerea din nou publicarea cât mai urgentă a acestui tratat, dar se vede că după moar-tea sa, survenită foarte curând, acest proiect a fost amânat și până la urmă dat uitării.  

6. Originalul latin al lucrării cartografice Planul Constantinopolei, cunoscut doar în traducere în limbile rusă  К   Ц  …, efectuată de   în , în engleză  și germană . Pregăti-rea matricei gravate a planului topografic în limba rusă, ar putea fie un indiciu că 
prin 1720 s-ar fi purces la pregătirea pentru tipar la Petersburg sau la Moscova a traducerii în limba rusă a Istoriei Imperiului Othoman. Deocamdată nu se cunoaște din ce cauză acest proiect editorial al lui Petru I nu a fost dus la bun sfârșit. Să fi fost la mijloc aceeași rezistență, mai curând tacită, a cercurilor clericale ale Sfântului Si-nod al Bisericii Ortodoxe Ruse, al cărui gir se cerea la orice tipăritură din imperiu? Ne face să presupunem o asemenea întorsătură de situație faptul că, precum am ară-tat în altă parte, cu mare dificultate a apărut  … în , la insistența repetată a țarului.  . Originalul lucrării Introducere în muzica turcească, în moldoveneşte, in 80, inclusă în lista lucrărilor lui D.Cantemir întocmită anterior de Antioh Cantemir, anexată la ediția engleză a Istoriei Imperiului Othoman din , la numărul .  Reproducând lista lucrărilor lui D. Cantemir, N. N. Bantîş-Kamenski prezintă această 
Introducere ca pe o lucrare publicată. Se admite că manuscrisul lui D. Cantemir Intro-

ducerea în muzica turcească, scrisă în limba moldovenească, ar fi fost întocmit în Rusia, între anii - , și că s-ar păstra astăzi la Biblioteca Centrală orășenească -  , .  din Astrahan Rusia . . Originalul manuscris „Primele Războaie ale ării Otomane cu Domnul 
român Mihai”. „Această carte a fost întocmită de Dimitrie Cantemir după fragmen-
tele scrise de turci, găsite într-o odaie secretă din arhivele lor. Dimitrie Cantemir a 
scris-o în anul   a Hegirei , la Istanbul. „Carte  „scrisă în limba turcească 
cu litere arăbeşti vechi  (Kitap. „Biringii Mearabea Otoman Memlechet Mihai a Moldu-

vanian , găsit de Constantin Nicoară din satul Valea apului, jud. Constan a în anul , ulterior pierdută. S-a păstrat Kitapul într-o transcriere din , făcută de tur-cul Cair Memet Curt, ăran din acelaşi sat o variantă în româneşte de Constantin Ni-coară, un caiet pe  file. În  manuscrisul românesc a fost trimis la Comisiunea Monumentelor Istorice din Bucureşti, unde se păstrează până astăzi.  
9. Originalul latin Cartea ghenealoghiei neamurilor boierimii moldove-

neşti „pre carea cu limba lătinească am scris-o  arăta D. Cantemir în două rânduri în  
                                                           

33  ,  ,       I -1723) // 

Studia medievalia Europaea et Orientalia. Miscellanea In Honorem professoris emeriti Victor Spinei. Oblata. Ediderunt George Bilavschi, Dan Aparaschivei, Editura Academiei Române, București, , p. 617-649. 
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Predislovia, la Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor.  . Originalul românesc și traducerea latină a lucrării De origine nostrae 

gentis / Despre originea neamului (sau gintei) noastre, – compunerea pe care o evocă Dimitrie Cantemir în , într-o scrisoare adresată Academiei din Berlin, specificând că a întocmit-o în românește și a tradus-o în latinește. . Originalul hărții pe care D. Cantemir o intitulează La petite carte Da-

cyarum et Moesyarum (Mica hartă a Daciei şi Moesiei  după câte se pare supliment la o altă lucrare intitulată  Historiae Dacyarum et Moesyarum. Lucrare cartografică primită la Berlin la  mai  de Johann T. Jablonsky, trimisă de Heinrich von Huys-
sen din Rusia34. 

12. Originalul latin al lucrării Historiae Dacyarum et Moesyarum menționat în copespondența ditre Heinrich von Huyssen din Rusia și Johann T. Jablonsky din Berlin, care îi confirmă celui dintâi la  mai , „primirea … din Rusia a unor noi colete de căr i  între care și Mica hartă a Daciei şi Moesiei [La petite carte Dacyarum 

et Moesyarum]. Se doreşte ca ea să fie cât mai curând urmată de manuscrisul întregii istorii a acestor provincii 35.   

13. Originalul latin al Hărții Moldovei, „…a large map of the country…  trad.: 
cu o mare hartă a acestei țări  supliment la lucrarea Descriptio Moldaviae, întocmită prin . Este cunoscută doar în variantă gravată la Amsterdam în . Menționat de Antioh Cantemir în lista lucrărilor tatălui său la nr. .  . Originalul în limba latină al lucrării Dacia vetus et nova, inclusă în lista lucrărilor lui D.Cantemir întocmită anterior de Antioh Cantemir, anexată la ediția en-gleză a Istoriei Imperiului Otoman din , la numărul .  . Originalul hărții în limba latină Dacia – se pare un supliment la Dacia vetus 

et nova, adică în originalul latin al Hronicului…; în această din urmă lucrare, în româ-nește, este frecvent mențională o hartă a Daciei.  . Originalul latin al lucrării De regimine Ottomani Imperii Despre orându-
irea de stat şi ocârmurea  Imperiului Otoman).  . Originalul latin al lucrării De Statu politico Aulae Ottomanicae (Despre 

starea politică a cur ii otomane . În ultimele două poziții  și  poate fi vorba de una şi aceeaşi lucrare, D. Cantemir obișnuind să se refere la lucrările sale sub titluri variate. Considerată pierdută în naufragiul din Marea Caspică.  . Originalul grecesc al lucrării Cuvânt Panegiresc de laudă Sfântului mucenic 
Dimitrie din Thesalonik, urmaş al vechiului principat, preavrednic şi astăzi comoşteni-
tor al împără iei lui Hristos, de la Prealuminatul principe Antioh Cantemir, soldat al 
preasfin itului regiment împărătesc Schimbarea la Fa ă în mersul celui de al zecelea 
an al vârstei sale în colegiul slavo-latin de pe lângă Sfânta noastră mănăstire Mântui-
rea Domnului rostit în chipul cel mai frumos în dialectul grec. În urbea împărătească 
Moscova, anul Domnului  octombrie în  zile aşezat [cu hramul] aceluiaşi purtă- 

                                                           

34 A. Eșanu, V. Eșanu, Activitatea cartografică a lui Dimitrie Cantemir, în Dimastia Cantemireștilor, sec. 
XVII-XVIII. Coord. Andrei Eșanu, Chișinău, , p. -309.  
35 T. Tru er, Aspecte inedite privind rela iile lui Dimitrie Cantemir cu Academia din Berlin // Forum, 1971, 

nr. 10, p.  În continuare: T. Tru er, Aspecte inedite); E. Winter, Die Brüder Daniel Ernst und Johann Ja-
blonsky und Russland // Acta Comeniana, vol. XXIII, Praga, 1965, s. 137, doc. nr. 12. 
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tor de biruin ă. Textul Cuvântului Panegiresc de laudă Sfântului mucenic Dimitrie din 
Thesalonik… din  este cunoscut doar după o traducere în limba rusă din primul 
sfert al sec. XVIII-lea:      -

     ,  
       

А  К  e     П -
         C  

      
     .  -

           
 36.  . Originalul latin al lucrării De muro Caucaseo (Despre Zidul Caucazian , în-tocmit în vara anului , în timpul campaniei persane a lui Petru I. S-a păstrat în varianta publicată de T. S. Bayer, de unde deducem că a existat un original al lui D. Can-

temir.  . Originalul hărții în limba latină De muro Caucaseo, întocmită în timpul 
campaniei persane din 1722–  a lui Petru I în Caucaz. S-au păstrat două copii 
ulterioare, una din 1728 a unui cartograf anonim cu titlul Tractus Orientalis Caucasi 

cum vestigiis muri veteris in eo ducti, descriptus a Celsissimo Principe Demetrio Cante-

miro, se păstrează în Departamentul geografic al Academiei de Ştiin e din Peter-sburg, cu dimensiunile  x ,  cm. O altă copie a hărții, din , întitulată  
          -

   ,  . . Locul păstrării originalului nu se cunoaște.  
21. Institutio Logices Idest de philosophiae arte habitus (Principiile logice 

ale naturii filosofiei), care s-ar fi păstrat odinioară în fosta Bibliotecă a Seminarului teologic Sf. Serghie din Serghiev Posad. Astăzi locul de păstrare rămâne necunoscut. . Originalul latin al lucrării Istoria mahomedanilor de la falsul profet Ma-

homed până la primul sultan al Imperiului turc. Originalul se crede pierdut în na-ufragiul de pe Marea Caspică, din -  iulie . Inclusă în lista lucrărilor lui D. 
Cantemir, întocmită de Antioh Cantemir, anexată la ediția engleză a Istoriei Imperiu-

lui Otoman din , la numărul .   . Originalul în limba rusă   Д. К a -
  [     9 ] 7  . (Jurnalul lui D. Cantemir în 

campania de la Astrahan în , cunoscut după varianta publicată de N. N. Bantîș-
Kamenski. 

24. Originalul Testamentului lui Dimitrie Cantemir semnat la 28 septembrie . Cunoscut după varianta publicată de N. N. Bantîș-Kamenski З  Д -

 К . Odată cu publicarea mai multor scrieri cantemiriene după toate rigorile unei ediții critice, în ultima vreme am purces la recitirea lor, efort plăcut care s-a soldat cu  

                                                           

36 Dimitrie Cantemir, Cuvânt Panegiricesc de laudă Marelui Mucenic Dimitrie din Tesalonic…  /  

      … . Ediție îngrijită, stu-diu introductiv și traducere de acad. Andrei Eșanu și dr.Valentina Eșanu, Iași, Doxologia, 2017, 82 p. 
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unele surprize dintre cele mai interesante. După seria de lucrări dedicată istoriei ro-mânilor, Despre numele Moldaviei: în vechime şi azi, Istoria moldo-vlahică și Hronicul 

vechimei a romano-moldo-vlahilor, s-a văzut că Dimitrie Cantemir a expus istoria po-porului său de la împăratul Traian până la întemeierea celor două țări românești ex-
tracarpatice – până în secolul al XIII-lea. Cu toate acestea, după câte se vede, D. Cante-mir a avut intenția să continue istoria românilor până în timpurile sale și să dedice le-topisețe sau „hronici  aparte fiecărei dintre cele trei țări românești, reușind însă să rea-lizeze aceasta doar pentru Moldova. Astfel, pe lângă cunoscuta Descriptio Moldavie, cu anumite evocări din trecut, principele nostru a întocmit un letopiseț sau cronică a 
Moldovei, care de astă dată a cuprins desfășurarea evenimentelor din provincia na-tală de la „al doilea descălecat  mijlocul secolului al XIV-lea  până la . . Astfel, înșiruind în Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor o serie de lucrări întocmite anterior, D. Cantemir menționa precum că: „Cu doi ani mai dena-
inte [cc.1716 – n.n.], toată Hotărârea Țărâi Moldovii [Descrierea Moldovei – n.n.], cu tablă gheografică [Harta Moldovei întocmită de el – n.n.], cu câtă osirdie și trudă s-au putut, deplin, precum ni să pare, s-au șiruit. Așijderea în anul de curând trecut [cc. 
1717 – n.n.], continuă D. Cantemir, Hronicul vechimei neamului moldovenesc [vari-anta latină a Hronicului vechimei a romano-moldo-vlahilor – n.n.]…, de la vremile lui Avgust Chesar și mai pre urmă de la Traian pănă la înturnarea lui Dragoș-Vodă din Ardial, la locul și la moșiia sa, pre cât mâna și vremea ni-au dat, desăvărșit l-am isto-risit. Iară într-acest an [cc.1718 – n.n.], puind nedéjde în dumnădzăiasca agiutorin ă, 
cules-am [adică a întocmit – n.n.] Hronicul Moldovii de la pomenitul Dragoș Vodă 
pănă la domniia lui Ștefăni ă Vodă ficiorul lui Vasilie Vodă. Care hronic întăi iaste scris de Uréche vornicul, pănă la Aron Vodă, cel ce-i dzic Cumplit; iară de la Aron Vodă pănă la Ștefăni ă Vodă iaste alcătuit de Miron Costin logofătul; însă într-amân-doi acești scriitori, multe și de triabă a să ști lucruri, carele la istoricii streini în-sămnate să află, ei cu ce pricină nu putem ști  cu condeiul trecându-le, noi la trupul și la locul său a le aduce ni-am nevoit. Cătră acestea, oricâte la această istoriografie trebuitoare a fi am socotit, iară de al ii, sau de tot nepomenite, sau într-alt chip de cum adevărul poftéște abătute, sau și nu deplin, sau așéși de tot necunoscute au ră-mas, cu curată inimă giuruim aducând fa ă și mărturiile de unde ni-am împrumu-
tat), precum li-am aflat, așé fără adaos și fără scădére în privala și giudecata, nu nu-mai alor noștri, ce și a streinilor să le scoatem; iară giude ul în mâna și socotiala citi-toriului lăsind, orice senten ie ar da, cu un suflet și cu o voie a o priimi și a o sufferi, gata sintem .  Din această relatare destul de întinsă a lui Dimitrie Cantemir reiese că pe lângă 
Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, principele învățat a mai întocmit încă un 

Hronic, de astă dată doar al Moldovei, având drept surse de bază letopisețele vorni-cilor Ureche și Miron Costin, dar și numeroase informații din mai multe istorii stră-ine. Respectiv, această nouă „Hronică a Moldovei  pare să fie mult mai amplă decât cele ale predecesorilor săi, dar a rămas neidentificată până astăzi.  Se prea poate că anume acest din urmă Hronic era unul și același cu cel despre care avea cunoștință și-l căuta cu insistență prin anii  și  slavistul român Ioan Bogdan. Potrivit 
acestui istoric, un asemenea codice s-ar fi păstrat în bogata bibliotecă a colecționa- 
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rului rus E.V. Barsov și că acesta ar fi o Cronică moldovenească din sec. XVII-lea, „cu mult mai pe larg , decât „Cronica lui Macarie 37 „închisă într-o ladă pecetluită  de avarul colecționar38. Din păcate, nici slavistul român, nici alți cercetători de mai târ-ziu nu au reușit să-l consulte, rămânând astfel necunoscut până în zilele noastre. Se știe că o parte din colecția de manuscrise vechi ale lui E.V. Barsov se păstrează astăzi 
la Muzeul Istoric din Moscova39 vândută de proprietar în , iar alta la Biblio-
teca de Stat a Rusiei (fosta V. I. Lenin) 40 unde a trecut în 41. Bineînțeles, am putea pune la îndoială existența unora dintre aceste lucrări ale lui Dimitrie Cantemir, dar există unele dovezi că acestea au fost elaborate de prin-cipele nostru cu adevărat, fie parțial, fie integral și sub anumite forme și redacții, in-cluse ca părți componente în lucrările sale de mai mare întindere. Așa de exemplu, se afirmă că cel puțin unele părți din Cartea I Despre prorocul mincinos Muhammed 

din i  i   i  i  i i  /Sistemul sau întocmi-
rea religiei mahomadane au fost preluate de D. Cantemir din altă lucrare a sa, Historia 

Pseudoprophetae Mahommetae usque ad Osmanum, primum Turcarum Imperato-

rem42, iar într-o formă sumară Cartea ghenealoghiei neamurilor boierimii  moldove-

neşti a fost inclusă în Capitolul VI, Despre Boierii Moldovei şi treptele lor şi Capitolul 
XV Despre nobilimea moldovenească, ale Păr ii a II-a din Descriptio Moldaviae. Nu este exclus că o altă lucrare în limba latină, De origine nostrae gentis / Despre originea 

neamului (sau gintei) noastre, a fost preluată de D. Cantemir într-o altă lucrare de proporții considerabile, Dacia vetus et nova în traducere românească – Hronicul ve-

chimei a romano-moldo-vlahilor, iar tratatul De antiquis et hodiernis Moldaviae nomi-

nibus (Despre numele antice şi de astăzi ale Moldovei) și-a găsit reflectare într-o formă mult mai comprimată în Capitolul I, cu același titlu, din Partea întâi a Descrierii Mol-

dovei. Încă un exemplu grăitor în această privință: lucrarea Theologo-Physica, pe care Antioh Cantemir o include în lista sa la nr. , drept o scriere aparte o aflăm inclusă 
                                                           

37 Este vorba de cunoscutul Letopiseț al lui Macarie din sec. XVI, care de asemenea se păstra în colecție lui E.V. Basov, de pe care Ioan Bogdan a reușit să obțină o copie Pelin Valentina, Colecționari și colecții de ma-
nuscrise românești din Rusia // Valentina Pelin, Manuscrise românești din secolele XIII-XIX în colecții străine 
(Rusia, Ucraina, Bielorusia). Catalog, Ediție îngrijită de acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu și Veronica 
Cosovan, Chișinău, Știința, , p. -13). La timpul său Ioan Bogdan presupunea că acea Cronică moldo-
venească din sec. XVII-lea care este „cu mult mai pe larg , ar fi acel Letopiseț moldovenesc în limba țării care a fost cunoscut și din care s-a inspirat atât Ureche vornicul, cât și interpolatorii de mai târziu.  
38 Ibidem, p. 12-13. 
39 Colecția lui E. V. Barsov de la Muzeul Istoric din Moscova are două inventare: nr.  și  și 
descrierea scurtă a proprietarului, editată cu anumite precizări. Vezi: . . ,  . . , -

   , , . Extras din   -
   .  

40 Manuscrisele lui E. V. Barsov de la Biblioteca de Stata a Rusiei se află în fondul nr. , întrunind  cărți 
din secolele XI-XIX, dar nu și descrierea lor editată, vezi:    

   . . . ,  , .  - , , , . -336.  
41 Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Cantemiriana: câteva precizări necesare // Anuarul Institutului de Is-torie, , Chișinău, , p. -105.   
42 Virgil Cândea, Manuscrisul original al Istoriei Imperiului Otoman de Dimitrie Cantemir // Dimitrie Can-

temir, Creşterile şi descreşterile Imperiului Otoman. Textul original latin în formă finală revizuită de autor. 
Facsimil al manuscrisului latin –  din Biblioteca Houghton Harvard University, Ed. de Cândea Virgil, Cambridge, Mass., Bucureşti, ed. Roza Vânturilor, , p. XXX. 



67 

întru-un tratat filosofic de mai mari proporții Sacro-sanctae scientiae indepingibilis 

imago titluri în variante româneşti: Imaginea ştiin ei sacre, care nu se poate zugrăvi; 
Icoana de nezugrăvit a științei preasfinte sau Metafizica), chiar în partea de început, „Cartea întâi din primul tom : Theologo-Physices principia sacra. Praefiguratio scien-

tiae sacrae Temeliile sacre ale teologiei fizice. Prefigurarea științei sacre 43.  

Astfel, de la Antioh Cantemir până astăzi, prin efortul mai multor generații de 
istorici, au fost identificate 48 de titluri de scrieri mai mari sau mai mici ale lui Dimi-trie Cantenir, dintre care , din lipsă de originale, au fost editate după copii sau tra-
duceri ulterioare, iar altele nedescoperite sau pierdute. Căutările în vederea identi-ficării și descoperirii acestor din urmă scrieri cantemiriene urmează a fi continuate, și această muncă poate să ne aducă surprize dintre cele mai interesante.   

 

Summary 

The paper Dimitrie Cantemir's works: well-known works, undiscovered or 

lost writings shows that the valorization of the scientific heritage of the prince of Mol-

dova started in 18th century, including a attempt to compile a list of his works. In a 

repertoire compiled in 2010, the authors of this study completed the list so that their 

number reached 47 titles. Subsequent investigations have revealed other work titles, 

either not discovered or lost, concluding that the representations of the prince's works 

and their circulation in Europe can be greatly expanded. A further list of 25 Cantemir-

ian works were discovered and are brought to light. 

© Andrei EȘANU 

 

                                                           

43 Dimitrie Cantemir, Icoana de nezugrăvit a științei preasfinte • Pasaje neclare în Catehism • O cercetarea 
naturală a monarhiilor • Elogiu pentru autor • Mic compendiu de logică. Editarea textului latinesc, apara-tul critic și indice de Florentina Nicolae. Traducere din limba latină de Ioana Costa. Studiu introductiv de Ștefan Afloroaei, București, Academia Română – Funda ia Na ională pentru Ştiin ă şi Artă, Muzeul Nați-
onal al Literaturii Române, , p. XCIII, . 
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ASPECTE ISTORICO-HERALDICE ÎN OPERA  
LUI DIMITRIE CANTEMIR 

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU În spectrul de probleme de istorie națională și universală pe care le-a abordat Dimitrie Cantemir în lucrările sale, observăm că principele a manifestat interes și față de o serie de aspecte ce țin de problematica istorico-heraldică, în prim-planul 

acesteia situându-se simbolurile care au compus stema sau herbul Țării Moldovei.  
 

 
 

Dimitrie Cantemir, Divanul, Iași, . Herbul Țării  
(foaia de titlu, verso). 
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Chiar în prima sa lucrare, Divanul…, publicată la Iași în , tânărul principe includea în această ediție blazonul patriei sale, căruia îi dedica versuri din care răz-bate mândrie și respect față de simbolul heraldic al Moldovei: 
 „Herbul Țărâi, vechii ș-au fost ales buăr, 

      Numele vestindu-și ca tunul prin nuăr. Noii mai pren urmă, avându-l moșie, 
      Tot acel vechiu nume mai cestindu-l șie. Într-această vréme cine-l stăpânește 
       O, Dumnădzău svinte, tu îl ocrotéște,  Că mâna ta  svintă l-au încorunatu-l 
       Și brațul tău tare l-au întemeiatu-l… . 
 Dacă în Descrierea Moldovei, finalizată pe la mijlocul anului , Dimitrie Cantemir amintește doar în treacăt, fără comentarii speciale, despre stema țării, atri-

buind-o lui Dragoș-vodă „….capul boului a voit să fie însemnul noului său Principat 1, mai târziu, pentru a desluși obârșia acestui simbol heraldic, apelează la predecesorul său în materie de istorie națională, istoricul moldovean din prima jumătate a seco-
lului al XVII-lea, „Ureche vornicul 2, menționând: „umblându păstorii de la Ardeal, ce să chiiamă Maramoroș, în munți cu dobitoacele, au dat de o hiară ce să chiamă buor și după multă goană ce o au gonit-o prin munți cu dulăi, o au scos la șesul apei Moldovei. Acolea fiindu și hiara obosită, au ucis-o la locul unde să chiamă acum Buorenii, adică s-au discălicat sat. Și hierul (herbul – n.n.  țării sau pecetea cap de buor să însemnează 3. Treptat, pe măsură ce se aprofunda în această chestiune, principele învățat a ajuns să aprecieze critic această părere, considerând-o „istorioară, însăilată nu fără farmecul unei povești 4, în esența ei respingând-o. Mai aproape de adevăr i s-a părut învățatului nostru că bourul sau zimbrul din stema Țării Moldovei își are originea nu din timpul descălecatului lui Dragoș-vodă pe la mijlocul secolului al XIV-lea, ci una mult mai ve-

che. Astfel, prin , când finisa traducerea Hronicului vechimei a romano-moldo-vla-

hilor, Cantemir a prezentat anumite argumente în această privință, exprimând opinia despre originea antică a capului de bour în stema Țării Moldovei.   
Unul dintre aceste argumente este că un cap de zimbru apare pe o monedă romană găsită în ruinele vechii cetăți Gherghina „care este mai sus de Galați , mo-nedă de pe timpul lui Constantin cel Mare -  și a urmașilor săi, piesă care pe o parte avea „chipul crucii †, primpregiurul crucii slove latinești scrise, carele măcar că erau cam șterse, însă să putea citi: CONST. VICT. AVG. IMP. Constans, Victor Av-

gustus Imperator – n.n. , iară de altă parte avea săpat un chip de zimbru, cu coarnele  
                                                           

1 Vezi mai detaliat în Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Mol-
dovei. Studiu introductiv, notă asupra edi iei şi note de Valentina şi Andrei Eşanu. Traducere din limba latină şi indici de Dan Sluşanschi. Bucureşti, Institutul Cultural Român, , p. , -137, nota 25.  
2 Grigore Ureche, Letopise ul ării Moldovei, ed. de P.P. Panaitescu, Bucureşti, , p. . 
3 Ibidem, p. 60. 
4 Cantemir Dimitrie, Despre numele Moldaviei: în vechime şi azi // Dimitrie Cantemir, Despre numele Mol-daviei: în vechime şi azi • Istoria moldo-vlachică • Via a lui Constantin Cantemir • Descrierea stării Mol-daviei: în vechime şi azi. Editarea textului latinesc, aparatul critic şi indicii Florentina Nicolae, Traducere din limba latină Ioana Costa, Studiu introductiv Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Bucureşti, Academia Ro-mână - Funda ia Na ională pentru Ştiin ă şi Artă, , p. 167.  
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mult deșchisă, ca a cerbului, numai fără crăngi. Între coarne ținea iarăși o cruce în chipul cei din ceia parte, numai mai mica, cât putea între coarnele boului încăpea 5.   Un alt argument în favoarea aceleiași păreri ar fi faptul că încă pe timpul lui 
Traian (98-117) coloniștii romani au întemeiat în Dacia cucerită o cetate numită Ca-

put Bovis, adică Cap de bou: „Așijderea chipul boului carele iaste într-acest ban (mo-neda descrisă mai sus – n.n. , nu pu ină dovadă poate să să ie pentru herbul ărâi noastre, caréle cap de bou ine, de pre cetatea carea a zidit singur Traian împărat în Dachia și au numit-o Caput Bovis (Capul Boului)6, pentru carea s-au și mai pomenit, macar că Ureche vornicul altă povéste pentru aceasta aduce, carea mai mult basnii să asamănă decât istoriii adevărate 7. Aceeași părere o exprimă D. Cantemir și în alt 
compartiment al Hronicului vechimei a romano-moldo-vlahilor, când susține: că „…pentru pecetea herbul – n.n.  țărâi, … nu poate de aiurea să să fie luat, fără numai de pe cetatea carea întâi au făcut Traian împărat în Dachia și au numit-o (scris lati-nește de D. Cantemir  [Caput Bovis] – Capul Boului  8.   Al treilea argument în favoarea vechimei simbolului cap de zimbrului în stema țării D. Cantemir îl aduce în Istoria Imperiului Othoman: „…cum în niciun oraș 
al Moldovei, nu s-a găsit nici vreo inscripție, nici vreun semn prin care să i se poată afla întemeietorii, sau vechimea locului, numai pe zidurile ei a Sucevei  se află sculptate, pe o piatră mare, șapte turnuri încununate cu o Coroană împărătească purtată de doi Lei. Apoi, la temeliile turnurilor a apărut o bucată pe care se văd doi pești cu șolzi cu capetele în jos, iar cozile în sus, uniți de-a latul, și sub ei capul de Bour, purtând între coarne o stea înzestrată cu șase raze. Iar acesta este un argument cum că semnul acesta n-a fost pus, prima dată, de însiși întemeietorii ei dintâi adică de pe timpul lui Dragoș-vodă – n.n. , dat fiind că un cap de Bour a început să fie pictat doar lungă vreme după aceea pe scuturile Provinciei  9, adică ale Țării Moldovei.    De asemenea în legătură cu stema Țării Moldovei, D. Cantemir sugerează că de fapt a fi existat consecutiv cronologic două Moldove: una înainte de invazia mon-golă din -1242, iar alta – cea care a apărut după o pauză de stăpânire mongolo-tătară la mijlocul secolului a XIV-lea. Mai mult, fiecare dintre aceste două Moldove a avut herbul ei propriu. Astfel, în timpul șederii la Harcov, prin 1711-1713, D. Cante-mir a continuat să lucreze și să examineze unele relicve istorice moldave descoperite 

de el pe acele meleaguri, unde a „văzut, scrie el, în Charcovia Ucrainiei1 un tun uriaş de război, din aramă, turnat în forma unui balaur, pe care se vedeau amândouă în 

                                                           

5 Cantemir Dimitrie, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, ed. de Stela Toma, Chișinău, , p. . 
6 Ibidem, p. 283. 
7 Ibidem.  
8 Ibidem, p. 492. Gheorghe Săulescu, Descrierea istorico-geografică a cetă ii Caput Bovis Capul Boului sau 
Gherghina  ale cărei ruine se află în apropierea Gala ului, Bucureşti, .  
9 Dimitrie Cantemir, Istoria creșterii și a descreșterilor Curții Othman[n]ice sau Aliotma[n]ice, de la primul în-
ceput al neamului, adusă până în vremurile noastre, în trei cărți. Volumul I și volumul II. Prefața traducerii românești de acad. Virgil Cândea. Traducerea românească, [Postfață] și indice de Dan Slușanschi. Ediția a II-a revăzută, București, Editura Paideia, [ ], p. . Dimitrie Cantemir, Istoria măririi şi decăderii Curții 
othmane, Editarea textului latinesc și aparatul critic Octavian Gordon, Florentina Nicolae și Monica Vasi-leanu. Traducere din limba latină Ioana Costa. Cuvânt înainte Eugen Simion. Studiu introductiv Ștefan 
Lemny. Vol. II, Bucureşti, Academia Română – Funda ia Na ională pentru Ştiin ă şi Artă, ,  p. 170-171. 
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semnele 10, adică cele două herburi ale Țării Moldovei, primul – de până la invazia lui Batâi și altul – de după trecerea lui Dragoș din Maramureș peste Carpați spre apa Moldovei. 
Conform lui D. Cantemir, primul herb de pe acel tun includea: „…doi lei care ineau trei turnuri sub o coroană regească, iar sub cele două turnuri erau aşeza i doi peşti, puşi în X, pe un fundal de culoarea cerului 11, iar cel de-al doilea herb cuprin-

dea – „pe acelaşi câmp, capul boului sălbatic între lună şi soare, inând între coarne luceafărul, iar deasupra coarnelor, coroana regească 12. Din nou, conform lui D. Can-
temir, „stricând vechile semne ale stemei  Dragoș voievod cu ai săi le-a înlocuit cu altele noi, care includeau și capul boului sălbatic13, de aceea, arată principele învățat, primul care „capul boului sălbatic a vroit să fie însemnul noului său Principat  a fost voievodul Dragoș14. Merită să arătăm și faptul că pe cea de-a doua stemă de pe tun Cantemir a văzut și „…un înscris al principelui Moldaviei, Bogdanus, fiul lui Stepha-
nus cel Mare 15. După cum vedea evoluția stemei moldave D. Cantemir, „nu au lipsit însă, mult mai târziu, între principii ce i-au urmat lui Dragoș – n.n. , unii care să amestece însemnele, deopotrivă cele vechi şi cele mai noi 16.  Aceste probleme abordate de D. Cantemir ce țin de istoria stemei Moldovei sunt deosebit de viu discutate în istoriografia românească contemporană, dar fără referințe la Cantemir, fiind exprimate păreri diferite atât în ceea ce priveşte repre-zentarea elementului central din stema ării cap de zimbru, de bour sau taur , cât şi originea şi semnifica ia acestui simbol17. După opinia quasiunanim recunoscută, ele-mentul în cauză apare în stema ării Moldovei cu începere din domnia lui Petru I Muşat -1391)18. După unii autori, acest element a fost adus din Transilvania odată cu legenda descălecatului19, după al ii din Polonia20 sau chiar din Germania21. Conform lui Emil Vârtosu, de exemplu, „stema Moldovei a fost alcătuită [...] având drept model stema oraşului Baia 22, iar după Dimitrie Onciul23 şi Ilie Minea24 le-
genda cu bourul şi stema ării a fost creată mai târziu, pentru a se explica prezen a  
                                                           

10 Dimitrie Cantemiri, De antiquis et hodiernis Moldaviae  nominibus // Dimitrie Cantemir, Opere com-
plete, prefață de Virgil Cândea, Edi ie critică, traducere, introducere, note și indici de Dan Sluşanschi, vol. IX, partea I, Bucureşti, ed. Academiei Române, 1983, p.119), Dimitrie Cantemir, Despre numele Moldaviei: 
în vechime şi azi, 2017, p. 161-171. 
11 Această stemă D. Cantemir o consideră a fi cea a Țării Moldovei de până la invazia lui Batâi în spațiul 
est-carpatic în / . Cantemir Dimitrie, Despre numele Moldaviei: în vechime şi azi..., p. 169. 
12 Ibidem, p.169. 
13 Dimitrie Cantemiri, De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus..., p. 119. 
14 Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei..., p. 132. 
15 Dimitrie Cantemiri. De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus..., p.119. Cantemir Dimitrie. Despre 
numele Moldaviei..., p. 161-171. 
16 Ibidem, p. 171. 
17 I. Filipciuc, Geneza însemnului „Cap de bour  // Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xe-nopol , Iași, , XIV, p. -430; vol. XV, 1978, p. 57-69; Grigore Jitaru, Blazoane domneşti în ara Ro-
mânească şi Moldova sec. XII-XV, Chişinău, , p. -84.  
18 Dan Cernovodeanu, Evolu ia armeriilor ărilor Române de la apari ia lor şi până în zilele noastre sec. 
XIII – XX), Brăila, , p. -112. 
19 Miron Costin, Opere, ed. de P. P. Panaitescu, Bucureşti, , p. . 
20 Rudolf Gassauer, Influen a polonă asupra stemei Moldovei şi a blazoanelor de pe monedele moldoveneşti // Buletinul Societă ii numismatice Române, Bucureşti, XXVII-XXVIII, 1933-1934, nr. 81-82, p. 84-88. 
21 Grigore Jitaru, Blazoane domneşti..., p. 76-84. 
22 Documente privind istoria României. Introducere, vol. II, Bucureşti, 956, p. 467. 
23 Dimitrie Onciul, Dragoş şi Bogdan fundatorii principatului moldovenesc // Scrieri istorice, ed. de A. Sa-cerdo eanu, vol. I, Bucureşti, , p. -130. 
24 Ilie Minea, Despre stema Moldovei // Cercetări istorice, Iaşi, I, , p. -402.  
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capului de bour în blazonul ării25. Cât privește cea mai veche stemă a Moldovei cunoscută astăzi, care datează din domnia lui Petru I Mușat, fiind vorba de sigiliul suspendat la actul de omagiu re-
gelui polon Vladislav, la Lvov, 2  septembrie , având în centru, ca simbol prin-cipal, capul de bour, precum se deduce din cercetările din ultima vreme, nu putea veni de la Dragoș, voievodul mărcii ungare est-carpatice, căci acesta a fost înlăturat de un alt voievod maramureșean, Bogdan I, devenit primul suveran al Moldovei și, prin urmare, acesta nu avea cum să accepte stema țării de pe timpul precedentului domn, chiar dacă Dragoș voievod ar fi fost în fruntea entității prestatale de la est de Carpați26. Prin urmare, simbolul heraldic cap de bour apare în stema voievodatului 
Moldovei fie din domnia lui Bogdan I (1362- , fie din cea a urmașilor săi, care ulterior depun jurăminte de credință regilor Ungariei și Poloniei, care le-a acordat 
sau chiar le-a impus voievozilor moldoveni anumite însemne heraldice proprii din stemele lor regale. Totodată s-a stabilit că capul de bour din stema țărilor este o em-blemă heraldică occidentală cunoscută27 și ajuns în herbul moldav fiind „de sorginte maramureșeană, care ar fi fost adusă de Bogdan Întemeietorul, și ar fi fost impusă de acesta ca emblemă dinastică, evoluând în timp spre calitatea de emblemă monar-hică , ce s-a consolidat definitiv în domnia lui Ștefan cel Mare28. Dar și această rezol-vare, în problema originii herbului Țării Moldovei, la care au ajuns istoricii români după un secol de cercetări, nu este definitivă. Poate considerentele lui D. Cantemir, expuse în această privință cu trei secole în urmă, pot aduce unele noi soluții sau chiar pot impulsiona și aduce noi deschideri și  deslușiri în această privință.   Cu toate că ipoteza lui Cantemir privind originea antică a capului de bour în stema țării nu și-a găsit mai târziu aderenți, poate chiar din cauza că scrierile sale au rămas multă vreme inaccesibile în manuscris, totuși, în lumina valorificării moșteni-rii cărturărești din ultima vreme, ea merită a fi luată în considerație în viitoarele cer-cetări ale heraldiștilor.  

Summary 

The paper Historical and heraldic aspects in the works of Dimitrie Cantemir 

(1673-1723), analyzes the prince s interest both regarding the historical beginnings of 
Moldova, and the origins of this country's state symbols. If in his early works he believed the 

legend about Dragoş the Founder of the Country -1354), with whom the state symbol 

with the wild bull head in the center was said to originate, then, in his later researches, he 

proposes a different opinion, that the coat of arms of the country has an ancient origin, from 

Roman Emperor Trajan (98-117), who founded in Dacia a fortress called "Caput Bovis" or 

Emperor Constantine the Great (306-  on whose currency a bulls  head was repre-
sented. Finally, the authors propose critical assessments of D. Cantemir's views in terms of 

national historical-heraldic research from the last decades. 

© Andrei EȘANU, Valentina EȘANU 

                                                           

25 Vezi şi Gh. Burlacu, Bourul Moldovei – semn de hotar // Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol , Iași, , vol. , p. - . Traian Bi a, Când a devenit capul de bour stemă a Moldovei? // Arheologia Moldovei, Iaşi, , vol. , -202. O bogată bibliografie vezi: Dan Cernovodeanu, Evolu ia armeriilor 
ărilor Române de la apari ia lor şi până în zilele noastre sec. XIII-XX), Brăila, , p. -531.  

26 Silviu Andrieș-Tabac, Stema de stat // Simbolurile naționale, coord. S. Andrieș-Tabac, Chișinău, , 
p. 32-33. 
27 Ibidem, p. 33-34. 
28 Ibidem, p. 34. 
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CU PRIVIRE LA POZI IA PĂR ILOR BELIGERANTE DUPĂ SEMNAREA  
TRATATULUI DE PACE DE LA BUCUREŞTI  

Vlad MISCHEVCA În timpul Războiului ruso-turc din anii 1806-812 problema celor două Princi-
pate Române a fost unul din factorii importan i în raporturile interna ionale ce vizau alian ele politice şi militare ale Rusiei, Austriei, Fran ei şi altor state implicate. Răz-boiul declanşat în toamna anului , unul dezastruos pentru Principate, poate fi împăr it în patru perioade distincte: 

Perioadă I. Domnia lui Constantin Ypsilanti sub ruşi: de la trecerea Nistrului, 

la 10-11 (22-23) noiembrie 18061, a armatei ruse a lui Ivan I. Michelson până la în-cheierea armisti iului de la Slobozia  august .  În această perioadă, armata rusă, ce număra un efectiv de  000 de oameni, a ocupat fără lupte cetă ile Hotin, Bender, Akkerman, Chilia, adică tot teritoriul dintre Nistru şi Dunăre, cu excep ia unor puternice cetă i de pe Dunăre Ismail, Bră-ila, Giurgiu ş.a. 2. La   noiembrie, generalul P. P. Dolgorukov a ocupat Iaşii. C. Ypsilanti, revenind la   decembrie  împreună cu trupele ariste la Bucureşti, a adresat o circulară către ispravnici, vestindu-i că a sosit ca „Domn amân-dorora ărilor Moldova şi Valahia . Domnul Moldovei Al. Moruzi, rămăsese fidel Por-ii şi s-a retras peste Dunăre. Autoritatea lui C. Ypsilanti se răsfrângea asupra ambelor Principate, însă acest principe fanariot nu se bucura de sus inerea boierimii locale şi a intrat în conflict cu generalul rus M. A. Miloradovici. Cea mai mare victorie a flotei ruse, sub comanda amiralului D. N. Seneavin, a fost repurtată în lupta navală cu turcii de lângă peninsula Athos . .1807)3.  

Perioadă II. Armisti iul de la Slobozia: august 1807 – primăvara . În perioada respectivă, reieşind din stipula iile Tratatului de la Tilsit , prin medierea diploma iei franceze, s-a încheiat la   august  Armisti iul de la 
Slobozia, conform căruia armatele păr ilor beligerante urmau să fie evacuate din Principate. Alexandru I, hotărât să-şi stabilească frontiera imperiului pe linia Dună-rii, nu şi-a retras trupele4 armata rusă atingea  000 de oameni), iar la 17 februarie 

1808 l-a destituit definitiv pe C. Ypsilanti din scaunul Moldovei şi ării Româneşti, acesta părăsind pentru totdeauna Principatele în august . Negocierile ruso-otomane de la Iaşi martie-aprilie 1809) n-au înregistrat niciun progres, deoarece 

Sankt-Petersburgul cerea grani ă pe Dunăre şi pe bra ul Sf. Gheorghe. 

                                                           

1 Armata rusă, conform relatărilor de epocă, a trecut Nistrul în noiembrie , în patru puncte: Hotin, Movilău, Dubăsari şi Palanca. Hurmuzaki, vol. III. Supliment 1, 1709- , Bucureşti, , p. . Cf.: 
Violeta-Anca Epure, Războiul ruso-turc (1806-  şi societatea românească în viziunea consulilor şi vo-
iajorilor francezi în Principate // Prin labirintul istoriei, coord. D. Vitcu, Iaşi, 2009, p. 51). 
2 . . ,     -1812), . 1, C ., , c. 86-114. 
3 . ,  , .- ., , c. 36-70. 
4 Generalul Meyendorf a fost concediat sub pretextul că nu avea împuternicire pentru ratificarea ar-

misti iului, ce nu corespundea „cu demnitatea imperiului . Violeta-Anca Epure, Războiul ruso-turc 

(1806-  şi societatea românească…, p. 61). 
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Perioadă III. Bătăliile decisive: de la reînceperea ostilită ilor militare inclusiv în Caucaz  în primăvara anului , până când Kutuzov5 având la dispozi ie patru divizii 
cu un efectiv de cca 46  de oameni  a reuşit să schimbe raportul de for e în favoarea 
Rusiei – repurtând cu for e numeric inferioare victoria de la Rusciuk  iunie / 4 iulie , ulterior încercuind trupele otomane în tabăra lor de la Slobozia, de pe malul stâng al Dunării la  noiembrie  turcii –doar 12  rămaşi în via ă – au capitulat).  

Perioadă IV. Al doilea Armisti iu şi tocmelile diplomatice: de la începerea 
negocierilor de pace de la Giurgiu (19 / 31 octombrie – 21 noiembrie / 3 decembrie – stil nou  ; din ianuarie  şedințele au fost transferate la Bucureşti  şi până la semnarea păcii de la Bucureşti, la   mai . Pe parcursul acestei perioade, preten iile teritoriale ale Rusiei, care cerea drept hotar Dunărea, se loveau de rezisten a diplomatică a otomanilor. La începutul lunii octombrie , marele vizir Ahmed paşa era gata să cedeze Hotinul şi propunea ca noul hotar să fie stabilit pe râurile Bâc şi Kunduk Cogâlnic 6. Până la urmă, s-a acceptat formula de compromis, 

pe care marele vizir i-a declarat-o lui M. I. Kutuzov încă la sfârşitul anului : „Vă dau Prutul şi nimic mai mult! Prutul sau războiul! 7. 

Un episod important al războiului l-a constituit etapa postbelică: după   mai , până la retragerea definitivă a trupelor ruse din Principatele Române, la începutul lunii octombrie , când în fruntea Armatei de la Dunăre s-a aflat amiralul 

P. V. Ciceagov, care, încercând să ob ină „alian a  Por ii Otomane, planificase noi ac iuni militare şi diplomatice contra Fran ei napoleoniene „Diversiunea Adriatică 8. În aceşti şase ani de război după cum s-a men ionat, au avut loc numeroase negocieri de pace, fiind încheiate armisti ii temporare  la conducerea trupelor a-
riste s-au succedat şapte comandan i-şefi ai Armatei de la Dunăre numită şi Moldav-

skaia armiia sau Dunaiskaia armiia , dintre care doi au fost comandan i interimari 
(cel de-al optulea – P.V. Ciceagov – a preluat postul de comandant-şef de la M. I. Ku-tuzov, deja după semnarea tratatului preliminar de pace)9. 

                                                           

5 În aprilie , M. I. Kutuzov a preluat comandamentul Armatei de la Dunăre şi, de îndată ce a sosit din Lituania la Bucureşti, şi-a căutat o amantă. Langeron relatase discret: „...nu era greu să găseşti aşa ceva, dar 
alegerea sa ne-a uimit. S-a oprit la o copilă de  ani, nepoată a lui Varlaam, căsătorită cu un tânăr boier numit Guliano Nicolae Guliano, căminar – n.n.). Kutuzov a placut-o şi, cunoscându-i pe români, i-a spus so ului să-şi aducă nevasta şi acesta s-a executat. A doua zi Kutuzov ne-a prezentat Dulcineea şi s-a afişat cu ea în lume; din nefericire, această copilă a ajuns curând să-  domine, aşa cum se întâmplă cu toate femeile de orice calitate ar fi fost, care ob ineau orice de la el, profitând pentru ea şi familia ei  Călători străini despre 

ările Române în secolul al XIX-lea. Serie nouă, Vol. I (1801-1821), Bucureşti, 2004, p. 349).  
6  . .  , . III (1808–1812), . . . , .,  -, , . , . 
7 Hurmuzaki, vol. III. Supliment 1 (1709– , Bucureşti, , p. . 
8 . . ,  «  »  .   «  » // - :     . . . . ,  , . . ,  ,  , . XIII, .,   « », , . - . . . -,     . .    . //     .  , , №  , . -191.  
9 M. I. Golenişcev-Kutuzov [ -   ] (1745-1813), comandant-şef al Armatei Dunărene:  martie  a sosit la . .  – mai 1812; P. V. Ciceagov [   

] (1767- , amiral, în anii -  ministru maritim. La sfârşitul lunii aprilie , plecat spre Bucureşti sosind pe data de   mai , fiind numit oficial comandant-şef al Armatei 
Dunărene, amiral al Flotei Mării Negre şi guvernator al Principatelor.  
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Pacea, semnată la Hanul lui Manuc, după lungi discu ii şi tocmeli, prevedea, conform Articolului IV, ca frontiera între cele două imperii să fie stabilită pe râul Prut. Hotar arbitrar şi inechitabil, ce poate fi considerat un compromis între ambi iile imperiale ale păr ilor beligerante Rusia avusese ini ial preten ii la ambele Prin-cipate, apoi doar la Moldova, ulterior cerând ca hotar râul Siret , ce dezmembra în jumătate  ară.  
Articolul V prevedea ca: „împără ia Rusiei să înapoieze şi să predea Înaltei îm-pără ii otomane pământul Moldovei (Bogdan) de pe partea dreaptă a râului Prut . Chiar şi după semnarea tratatului de pace, actorii principali ai negocierilor di-plomatice, printre care şi D. Moruzi - , mare dragoman al Por ii Otomane: 

1808-1812)10 au rămas, împreună cu restul delega iei otomane, în capitala ării Ro-mâneşti, fanariotul continuând să ofere informa ii ruşilor. Despre acea perioadă re-latează noul comandant al armatei ruse de la Dunăre, amiralul P.V. Ciceagov: „Prin-cipele care ne este apropiat atât cât e posibil să fie fără să-şi primejduiască zilele  
mi-a spus că popula ia Constantinopolului, mai obişnuită ca niciodată cu revolu iile, nu putea suporta ideea vreunei concesii şi că, recunoscându-şi slăbiciunea, prefera să piardă totul cu arma <în mână> decât să cedeze ceva, căci aşa ar fi trebuit să se împlinească profe ia care anun a căderea Imperiului şi guvernul e silit să menajeze popula ia, că sultanul e de asemenea nemul umit de preten iile mereu sporite pe care le găseşte umilitoare pentru turci şi că, jignit de refuzul întâmpinat în ceea ce priveşte înapoierea trupelor luate la Slobozia, e gata să se lase antrenat de partida opusă. Nu există deci alte mijloace de a încheia alian a decât de a termina definitiv prima tranzac ie şi ceea ce noi am încercat să facem. Prin această pace noi dobândim o parte de teritoriu în Europa şi restituim în Asia doar ce a fost cucerit în ultimele bătălii. Această pace ne e necesară; nu putea fi ob inută în alte condi ii în situa ia în care ne aflam, căci toată lumea e de acord aici că cele mai bune prilejuri au fost ratate pentru a încheia o pace pe care am fi dorit-o şi că negociatorii turci au fost mai ales încuraja i să reziste de graba cu care s-a insistat să se semneze preliminariile. Pentru a evita întârzierile „les longueurs , atât cât ine de mine, am ob inut de la marele vizir <dreptul de liberă> trecere pentru dl Bulgakov, trimis la Constantinopol cu mi-siunea de a sonda ministerul otoman şi pe miniştrii cur ilor aliate nouă, pe care l-am înzestrat cu scrisori de recomandare. [...] L-am prevenit pe principele Moruzi de in-ten ia pe care o aveam de a-l trimite pe dl Bulgakov la Constantinopol; mi-a spus că pentru moment era lucrul cel mai bun 11. 

La 26 august 1812, reis efendi Galib Bey, şeful misiunii otomane, şi Dimitrie 
Moruzi au primit ordin să se întoarcă la Șumla. La  octombrie  noiembrie , Mo-ruzi a primit de la marele vizir Laz Aziz Ahmed Paşa, a fost mare vizir din aprilie  până în septembrie , fiind înlocuit cu Hurşid Ahmed Paşa  un caftan ono-rific ca recompensă pentru realizarea păcii, dar imediat după aceea a fost decapi-
tat12. Locul execuției şi referirile la acest eveniment diferă destul de mult de la un  

                                                           

10 Florin Marinescu, Familia Moruzi din Trapezunt: scurt studiu genealogic, prefa ă de Ştefan S. Gorovei, Bucureşti, Corint Books, , p. -60. 
11 Călători străini despre ările Române în secolul al XIX-lea. Serie nouă, vol. I (1801-1821), p. 553. 
12 Vezi mărturia lui Adam Neale în: Călători străini... secolul al XIX-lea. Serie nouă, vol. I, p. 179. 
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scriitor la altul13. După asasinarea lui Dimitrie Moruzi, turcii s-au deplasat în Moldova şi în Țara Românească pentru a-i depista pe agenții lui. Avertizați din timp, aceştia trecuseră Prutul şi se refugiaseră în noile posesiuni ale Rusiei14.  Despre evenimentele care au precedat uciderea lui Moruzi relatează mai târ-ziu, la , călătorul englez Bagarve Wyburn, într-un Raport către ministrul de ex-
terne al Marii Britanii, Lord Stewart: „Atunci când Moscova a fost luată de Napoleon 
(septembrie 1812 – n.n.), <Moruzi> a suferit tot blamul şi răzbunarea ambasadoru-lui francez Sebastiani fiind îndepărtat în septembrie din postul de mare dragoman al Por ii la cererea Fran ei – n.n. , şi-a pierdut capul (fiind decapitat – n.n.) pentru osteneala şi devotamentul fa ă de interesele Europei 15. Un alt contemporan, Adam Neale, punctează elocvent: „La  noiembrie  principele Dimitri Moruzi, [...] unul dintre plenipoten iarii otomani de la Congresul de la Bucureşti, care a semnat tratatul de pace cu Rusia, a fost decapitat la Şumla, 

cartierul general al marelui vizir, potrivit ordinelor trimise de sultan16. Se afirmă în-deobşte că el a suferit această pedeapsă pentru că se ştia că era un partizan al Ru-

siei17. Aceasta a fost soarta lui D. Moruzi, soartă care, de obicei, este şi cea care înche- 

                                                           

13 Marietta Minotou, Άγ ωσ  η ε όγι  ω  α α ώ  ης Ε α ασ άσεως   // Ε ην ά, Γ , Αtena, , p. - , confirmă prezen a la execu ie a sultanului însuşi, ceea ce înseamnă că ea a avut 
loc la Constantinopol. În schimb, Abdolonyme Ubicini, în lucrarea, Provinces danubiennes et roumaines, 

vol. II, Paris, 1856, p. 112– , afirmă că, la sosirea lui Dimitrie Moruzi la Rusciuk, Galib l-a oprit imediat şi l-a trimis la Şumla, unde se afla marele vizir. Asasinarea s-ar fi produs în cortul acestuia din urmă. Capul său a fost trimis la Constantinopol, unde a fost expus timp de trei zile. Robert Walsh Voyage en Turquie, , p.  redă o altă variantă a execu iei lui Dimitrie Moruzi, conform căreia acesta fusese invitat la Şumla. La intrarea lui Moruzi în cortul marelui vizir, ultimul l-a ucis cu ajutorul gărzii puse la dispozi ie 
de Galib Bey. William Turner scrie în lucrarea sa, Journal of a Tour în the Levant (vol. I, Londra, , că „pe dragoman l-au tăiat în bucă ele . 
14 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, t. I, Bucureşti, , p. ; N. Iorga, Documente pri-

vitoare la familia Callimachi, t. II, Bucureşti, , p.  „Panaiotachi Moruzi e decapitat la Babi-Hu-maium Poartă  – scrisese Stürmer din Constantinopol, la  octombrie ; G. Lebel, La France et les 

Principautés Danubiennes. Du XVI-e siècle à la chutte de Napoléon I-er), Paris, 1955, p. 180; Fl. Marinescu, 

Etude généalogique sur la famille Mourouzi, Athènes, , p. ; Despre cei şase copii ai lui Dimitrie Mo-ruzi şi Eufrosinei Su u vezi la: Florin Marinescu, Familia Moruzi din Trapezunt…, p. 60, 76-79; Istoricul ucrainean V. Tomazov men ionează că Moruzeştii refugia i ulterior în Rusia au fost bine răsplăti i de autorită ile ariste: „           -

     є     ,    , 

             -

 [...]  1829 .   (familia lui Ralu Moruzi – so ia lui C.D. Moruzi, 1785–1821, – n.n.) 

  .       :   – , 

28 , , 26 , , 14 , , 9    – , 18 , Є , 16 , , 14 , , 10    , 99  Vezi: B. B. -

,    i  І є : І    // 

 o є ,  4-5, 2009–2010). 
15 Călători străini … în secolul al XIX-lea. Serie nouă, vol. I, p. 994–995 (7 aprilie 1821, Sibiu (Hermanstadt)). 
16 Ini ial, Ahmed-Paşa, mare vizir otoman, l-a îmbrăcat pe D. Moruzi cu un caftan îmblănit ca mul umire pentru serviciul făcut şi apoi a ordonat decapitarea lui.  
17 Extras dintr-o scrisoare din Viena (22 decembrie 1812) – Morning Post Newspaper (Ibidem: Călători 

străini..., nota nr. 41, p. 179). 



77 

iase via a domnitorilor fanario i lipsi i de credin ă şi intrigan i... 18. Dimitrie Moruzi nu a servit Rusiei deschis şi cu atâta tărie ca domnul fanariot Constantin Ypsilanti, preferând să rămână, în primul rând, devotat intereselor pro-
priei sale familii iar pentru realizarea acestora se impunea o conlucrare secretă până în ultima clipă cu Petersburgul . Este de netăgăduit că el a fost un important informator secret al ruşilor divul-gând instruc iunile pe care le primeau plenipoten iarii turci şi relatând despre inten-țiile sultanului fa ă de preten iile teritoriale ale Cur ii ruse , fiind stimulat cu promi-siuni şi recompense materiale, iar urmaşii familiei Moruzi au fost pe deplin răsplăti i de autorită ile ruse pentru serviciile prestate de acesta19. Să nu uităm că D. Moruzi – unul dintre cei mai activi plenipoten iari ai Păcii din  – a activat simultan şi în vederea convingerii ruşilor având contacte mai ales cu Italinski şi Kutuzov  în ce pri-veşte reducerea preten iilor teritoriale fa ă de otomani din contul teritoriului na io-nal al românilor , deoarece spera să ob ină, la fel ca şi fratele său Alexandru, scaunul domnesc al Principatelor Române planul unei Dacii Mari ori al „ambelor Dacii  sau, cel pu in, al unei Moldove amputate. Fapt care, de asemenea, i-a motivat şi i-a grăbit pe turci să semneze pacea. 

Panaiotis Moruzi (post 1780- , este cel care a activat chiar din „inima  Imperiului Otoman, având un rol secundar, dar destul de semnificativ în derularea 
                                                           

18 Călători străini … în secolul al XIX-lea. Serie nouă, vol. I. p. 179. 
19 Printre lucrurile personale ale lui D. Moruzi s-a găsit un inel cu briliante în valoare de   de piaştri 
(C.C. Giurescu, Istoria românilor, vol. III, p. . Printre hârtiile lui D. Moruzi s-a găsit un ukaz al arului rus, prin care i se dăruia o moşie în Basarabia. Sora lui D. Moruzi, Ralu - , căsătorită cu C. Ka-liarhi, decedând la Iaşi, a lăsat o moşie de   de desetine de pământ în Bugeac, jude ul Akkerman 
(Arhiva Na ională a Republicii Moldova. F. 2, inv. 1, d. 3757); Au de inut în proprietate moşia Hotărniceni din jude ul Bender          -

           , 
 -2- ,    . //     , 
- .    .  . . , . , . ; . , . , . ; . , . , . ; moşia Pârli a din jude ul Orhei   -

 .  .     .     . -
          ,    

          , -
    . // . . , . , . ; Ungheni şi Dănu eni   

 .  .      .    . -
             // A. . , . , . ; s. Rezina, jud. Iaşi    .  

              . 
.  ,  .      . -    . 

// , . , . , . ).  Moruzeştii refugia i în Imperiul Rus au primit moşii considerabile şi au avansat în carieră ca dvoreni ruşi. În centrul Peterburgului s-a păstrat până în prezent „Casa Muruzi  – un adevărat monument de arhitec-tură apar inând faimoasei familii, construit în stil mauritan de Al. D. Moruzi la –1877:   -
      ,    , 

         - -
.  . . . // . . , . ,  ., . .  În această vestită casă au locuit multe personalită i ilustre, printre care şi Iosif Brodski, laureat al Premi-ului Nobel , până la emigrarea sa for ată din  Vezi: A. , . ,  , ., ,  . .  
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procesului de negocieri de la Giurgiu  şi Bucureşti -  şi, mai ales, în schimbul de informa ii între participanții la acele congrese. O dovadă în plus, documentată, a colaborării secrete a fanario ilor Moruzi cu diploma ia rusă o reprezintă şi confirmarea confiden ială a demnitarului rus, parti-cipant nemijlocit la evenimentele din acea perioadă, A. Italinski, care remarcase, la , că „cei doi fra i Moruzi în timpul ultimelor negocieri cu Poarta Otomană au contribuit suficient pentru sfârşitul favorabil al acelor tratative – devenind jertfă râv-
nei lor [...] Cel de-al treilea frate, rămas în via ă, principele Alexandru Moruzi, pentru fidelitatea şi sârguin a sa primise şi el de nenumărate ori de la Alexandru I asigurări de sus inere şi protec ie 20. Moruzeştii au primit pământuri în proprietate, atât în Basarabia, cât şi în gubernia Herson21. Descenden ii familiei Moruzi stabili i în Rusia au benefeciat de asisten ă materială şi peste o sută de ani de la evenimentele de la începutul secolului XIX –cazul Amaliei P. i inia, văduva camergherului A. C. Moruzi 
(1842-1900), care în  solicitase cur ii ariste o îndemnizare22. Din descrierea acestor situații, reiese indubitabil că D. Moruzi a trădat Poarta Otomană, însă nu îl putem învinovăți și de geneza problemei basarabene, nu-i putem atribui răspundere personală pentru raptul arbitrar din , pe care o poartă, în fond, doar păr ile beligerante: Imperiile Otoman şi arist. Fie şi în postură de mare dragoman, D. Moruzi nu era un factor de decizie, întrucât nu el era şeful delega iei otomane la , delega ia era condusă de Galib efendi, chiar dacă Al. Langeron afirmase că: „Galib efendi, cel mai spiritual şi mai cultivat dintre agen ii Por ii, era manevrat de Dimitrie Moruzi, care era omul Fanarului ; conducătorul delegației oto-

mane la tratativele de pace ruso-turce din 1812 a fost caracterizat de englezul Wyburn drept un „oarecare cocoşat mărunt, om de litere )23. Iar abrogarea sau acceptarea unui tratat interna ional nu era de competen a negociatorilor şi nici a marelui vizir, 
ci a medjlisului otoman şi a sultanului.  Gheorghe Brătianu, abordând problema Basarabiei, a men ionat, că, după semnarea păcii, „Prestigiul Padişahului trebuia salvat cu orice pre  şi toată vina pen-tru această cedare teritorială trebuia să cadă pe capul negociatorilor. Nu prea îndrăz-niră să se atingă de turci şi se mul umiră să-l exileze pe Galib bei, cel mai activ dintre ei; mai rămâneau fra ii Moruzi, creştini şi greci; există ceva mai simplu decât tăierea 
                                                           

20 Arhiva Na ională a Republicii Moldova. F. 2. inv. 1. d. 413, f. 12– : „    -    .  , ,               –             -  .      –   ,  -               ... . 
21 . . , . , . :         , (15 

  –   ; . , . , . :        
     ,      

     -   ). 
22 . . , . , . :   . . .     -

     „  :  .  . ., ,  -
  . .  .  

23 Călători străini despre ările Române în secolul al XIX-lea. Serie nouă, vol. I, p. 359, 994. 
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capului a doi «ghiauri»? . Totodată, „ceea ce a contribuit la sublinierea versiunii unei trădări şi corup ii a fost zelul excesiv al unora dintre descenden ii marelui dragoman ucis la Şumla, trecu i în serviciul Rusiei şi care au crezut de cuviin ă să se mândrească cu un serviciu pe care strămoşul lor nici nu s-a gândit să-l facă arului 24. Incontestabil rămâne faptul că „urechile  uneltirilor familiei Moruzi se observă într-un şir de documente diplomatice, aceştia fiind informatori secre i ai ruşilor. Un ansamblu întreg de premise politice, diplomatice, economice şi militare, la care se ada-ugă şi impactul Marilor puteri europene Fran a, r  Britanie, Austria – interesate nemijlocit , fără  neglija şi rolul fanario ilor interesa i, a influen at şi a determinat re-
zultatul cunoscut.  Tactica diploma iei otomane de  tergiversa tratativele şi de  exploata la maxi-mum înrăută irea raporturilor franco-ruse în ajunul invaziei lui Napoleon din iunie , promovându-şi propriile interese, precum şi tactica diploma iei ruse de  cu-ceri şi men ine un teritoriu cât mai mare, eliberându-şi, totodată, cât mai repede acea armată terestră circa  mii de oameni şi  de tunuri către  aprilie 25 imo-bilizată la Dunăre, au avut drept rezultat acceptarea, în fond,  unei concesii, exprimate prin stabilirea noului hotar „pe trupul viu  al Principatului Moldovei, ceea ce însemna scindare, deoarece poten ialul uman şi economic al ării era, practic, înjumătă it…  Fără a tăgădui influen a fanario ilor din familia Moruzi asupra mersului nego-

cierilor ruso-turce, precum şi ac iunile „agentului dublu  Manuc bei26 şi ale altor per-sonaje implicate în acest război, factorii decisivi ce au determinat semnarea tratatu-lui de pace de la Bucureşti au fost totuși cei de natură geopolitică. Men ionăm, în concluzie, principalii factori: politica păr ilor beligerante, devenită tradi ională în această parte a Europei, determinată de interesele proprii în ajunul conflictului eu-ropean şi de situa ia internă a ambelor imperii, precum şi perspicacitatea diplo-ma ilor şi starea efectivului for elor armate.  Trebuie luat în considerare şi factorul temporal, care, evident, precipita diplo-ma ia rusă să încheie pacea până la declanşarea războiului „mare  cu Fran a napoleo-niană; turcii, mai avantaja i sub acest aspect temporal, încercau să se distan eze de noua conflagra ie europeană. Un rol important l-a avut şi factorul extern, adică presiu-nile exercitate din partea ter elor state, interesate de solu ionarea diferendului ruso-

turc prelungit de mai bine de cinci ani, Fran a, Marea Britanie, Austria, Suedia – influ-en ând asupra evolu iei duelului diplomatic din sud-estul continentului european. Credem că acest set de premise geopolitice mai ales cele de ordin diplomatic şi 
militar), conjugate cu starea de spirit a unei păr i a otomanilor partizani ai păcii 27, 

sub impactul factorului fanariot (grecii nu doreau ca Iaşii să revină ruşilor 28, au pre- 

                                                           

24 Gh. I. Brătianu, Basarabia. Drepturi na ionale şi istorice, Bucureşti, Semne, , p. , . 
25  . .  , . . . , . III, ., , c. 859. 
26 Vezi: H. Dj. Siruni, Manuc Bey între legendă şi adevăr // Magazin istoric, nr. , , p. ; P. Ştefănescu, 
Enigme ale istoriei române, vol. II, Bucureşti, , p. -82. 
27 Din cei 54 de membri ai Consiliului suprem, convocat de sultan în luna mai ,  s-au pronun at pentru semnarea păcii cu ruşii.  ,     // , , № . 
http://istrodina.com/rodina_articul.php3?id=4512&n=185 (ultima accesare 17.09.2012). 
28  . .  , . . . , . III, ., , c. 654-655. La 10.10.1811 
Kutuzov relatase: „       ,   . 
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cipitat şi determinat semnarea Tratatului de pace ruso-turc la 16 (28) mai 181229.  La /  mai , în incinta hanului armeanului Manuc bei din Bucureşti a avut loc procedura oficială a semnării Tratatului de pace ruso-turc de către împuter-nici ii celor două imperii. El includea  articole de bază, dintre care articolele  şi  vizau în modul cel mai direct soarta Principatului Moldovei.  La a nouăsprezecea conferin ă, ultima, a negocierilor de pace, plenipoten iarii ambelor păr i s-au întrunit în apartamentul lui Galib efendi. Dragomanul Por ii, D. Moruzi, a dat citire textului tratatului de pace în limba turcă, în timp ce traducătorul P. A. Fonton îl confrunta cu textul în limba franceză. Apoi, secretarul conferin ei, C. Ia. Bulgakov, a dat citire variantei franceze, pentru a o confrunta cu cea turcă a trata-tului. În acelaşi mod s-a procedat şi cu cele două articole secrete.  În final, plenipoten iarii ruşi au semnat şi au aplicat sigiliile pe textul tratatului în limba franceză, iar otomanii au procedat similar cu textul în limba turcă. Schim-bând actele semnate, s-a purces la felicitări cu ocazia încheierii tratatului de pace – conferin a sfârşindu-se cu o masă, iar to i participan ii fiind stropi i, conform obice-
iului oriental, cu apă de trandafir...30. Guvernul arist, fiind presat de pericolul iminent al conflictului militar cu Fran a, de împotrivirea Marilor puteri occidentale la realizarea planurilor sale ex-

pansioniste în sud–estul Europei şi de rezisten a diploma iei otomane, şi-a redus substan ial preten iile teritoriale: de la ambele Principate la cel al Moldovei, apoi de 

la Moldova până la Siret, la Moldova dintre Prut, Dunăre şi Nistru, în cele din urmă.  Imperiul Rus, care se extindea către începutul secolului XIX pe trei continente – Europa, Asia şi America de Nord –, promovând abil o politică expansionistă în di-rec ia Balcanilor, şi-a realizat, la , doar par ial planurile. Totuşi, în pofida si-tua iei interna ionale nefavorabile şi plătind pre ul a   de mor i ai armatei sale în acest război31, a ob inut un limes geostrategic foarte important – cucerind, la acea dată, gurile Dunării bra ul Chilia , dezmembrând străvechiul teritoriu al Mol-dovei. Împăratul Alexandru I, ocupând în mod for at şi arbitrar pământurile mol-dave dintre Nistru şi Prut, după ce-şi dorise extinderea grani elor până la Siret sau chiar până la Carpa i, nu avea niciun temei legitim de revendicare a acestora în afara 
dreptului for ei.  

 

Pacea ruso-turcă din primăvara anului , fiind o ac iune grăbită, denotă o pauză impusă în planurile expansioniste ale arismului în această direc ie sud–est europeană, chiar şi prin faptul că autorită ile ruse au dispus ca popula ia Basarabiei să depună jurământ de credin ă împăratului Rusiei destul de târziu, la , când a 
                                                           

29 Vezi textul celor  articole ale tratatului traduse în limba română din turcă : M. A. Mehmet Docu-

mente turceşti privind istoria României, vol. III. Bucureşti, , p. -366; Literatura şi arta, nr. 12 

(3473), 23 martie 2012, p. 2. Traducerea tratatului de pace ruso-turc din limba franceză în limba rusă a fost publicată integral, pentru prima dată în RSSM, abia în : . . , . . , -

   1812 . // Revista de Istorie a Moldovei, 1990, nr. 1, p. 36–44 (Apud: -
   XIX –   .      În continuare: ), . VI, M., , . -416). 

30 . . ,   . .   -   -  . // 

Revista de Istorie a Moldovei, 2011, nr. 3–4, p. 185–186. 
31 Hurmuzaki, vol. III. Supliment 1, 1709– , culese de A. I. Odobescu, București, , p. . 
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fost organizat primul recensământ al popula iei32. Iar împăratul Alexandru I a vizitat 
noua sa provincie abia peste 6 ani: la 27-29 aprilie 1818.  

Actul din anul de gra ie  poate fi calificat drept o cesiune de compromis (fiind o ac iune compromisă chiar din start, din punctul de vedere al dreptului interna ional  şi o deziluzie a moldovenilor, pentru „nădejdile cele deşarte , urmate de răul pricinuit Principatului Moldovei şi întregului popor român, care a periclitat dezvoltarea firească 
statal-identitară a basarabenilor închista i între două râuri – Prut şi Nistru.  

 

Tratatul de pace (inclusiv articolele secrete) a fost ratificat de Alexandru I la   iunie  mar i , în oraşul Vilno Vilnius . Iar schimbul actelor de ratifi-
care s-a produs la Bucureşti, la   iulie sultanul refuzând să ratifice cele două articole din partea secretă a tratatului . Din ziua când tratatul a fost ratificat, a dema-

rat de facto procesul instaurării domina iei ariste şi al stabilirii noului hotar ce a sfâşiat Moldova timp de mai bine de un secol33. 

Astfel, Tratatul de pace ruso-turc, scris în limbile franceză şi turcă inclusiv 
articolele secrete, semnate, din partea Rusiei, de A. d Italinsky, Jean de Sabaneeff, Jo-
seph de Fonton , a fost ratificat doar cu o singură zi înaintea for ării râului Niemen de către Grande Armée a lui Napoleon Bonaparte:  „  –     ,       ,   - ,      ,   ,    ,    ,     ,  ,    ,      .      ,  ,     .               34.  La  mai  iunie  , Tratatul de pace semnat la Bucureşti a fost adus la Poartă de un ofi er otoman, trimis special de Galib efendi, însă sultanul a refuzat, ini ial, să-l ratifice35. În aceeaşi zi, generalul Harting aducea şi la Iaşi vestea păcii, con-firmând clar că, de acum înainte, Prutul va fi hotar36. Abia după o lună de la semnarea păcii, amiralul Ciceagov îi comunica lui Alexandru I, la   iunie, vestea ratificării tratatului de către sultan37. 

Schimbul actelor de ratificare s-a făcut la Bucureşti, la   iulie 38. P. V.  

Ciceagov a asistat personal la schimbul actelor de ratificare cu excep ia articolelor 
                                                           

32 Basarabenii, din porunca lui A. N. Bahmetev, au fost puşi „ca să săvârşească jurământul credin ei pen-tru adevărata supunere către pristolul împără iei Rosiei . C. Tomescu, Catagrafia Basarabiei din 1817, Chişinău, , p. . 
33 V. Pâslariuc, Cum a fost semnat Tratatul de la Bucureşti // Contrafort, nr. 5-6 (211-212), 2012, p. 15. 
34      (În continuare: ), . XXXII, . 316- , № , 

     . 
35 Hurmuzaki. Supl. I, vol. 2, 1781- , Bucureşti, 1885, p. 696–697. 
36 Ibidem, p. 695; N. Iorga, Basarabia noastră. Scrisă după  de ani de la răpirea ei de către ruşi, Ploieşti, 
2012, p. 146. 
37 , . VI, . . 
38 Ibidem, p. ; . ,  :      

, ., , . -84. 
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secrete), scriindu-i din Bucureşti marelui vizir Ahmed paşa că îl felicită pentru înche-
ierea acestei „salvatoare afaceri . Demnitarul otoman a cedat ceea ce preconizase mult mai înainte – Prutul „rien de plus , pentru că vedea „mai departe . Salvându-i pe ruşi, la acel moment, el considera că-şi salvează imperiul, deoarece Poarta, „după ruinarea Rusiei , ar fi putut „deveni victima lui Napoleon 39. Poarta a refuzat să ratifice partea secretă a tratatului şi, ca urmare, articolele men ionate n-au ob inut putere juridică40. Cele două articole secrete anexate la tra-
tatul de pace ruso-turc (confirmate de comandantul-şef, contele Kutuzov – în origi-nalul în limba franceză este scris Koutousoff) prevedeau dărâmarea de către Rusia a cetă ilor Ismail şi Chilia art. I  şi delimitau noul hotar în Caucaz art. II . Împăratul Alexandru I a primit ratificarea otomană în timpul retragerii arma-

telor ruse de la Smolensk spre Moscova41, anun ând semnarea păcii cu otomanii în vechea capitală a Rusiei la   iulie 42. „Manifestul  special al arului a fost emis la   august, pacea semnată fiind considerată aici „dăruită de Dumnezeu  «   » 43. Vestea semnării şi ratificării spoliatorului tratat de pace a fost adusă la cunoştin a Di-vanului din Bucureşti în cadrul unei şedin e comune la mitropolie abia la   iulie de către 
amiralul Ciceagov, care primise ordin să se retragă cu armata în interiorul imperiului44.  Guvernul arist, presat de pericolul iminent al conflictului militar cu Fran a, de împotrivirea puterilor occidentale la realizarea planurilor sale expansioniste în sud–estul Europei şi de rezisten a Porții Otomane, şi-a redus substan ial preten iile teri-
toriale. Starea de spirit a ruşilor, care caracterizează atitudinea fa ă de rezultatele ob inute în urma păcii de la Bucureşti, a fost redată de generalul Al. Langeron: „Ni-ciodată un război n-a fost mai prost condus şi, totuşi, nu s-a încheiat într-un chip mai fericit şi mai neaşteptat 45. Totodată, semnarea tratatului de pace de la Bucureşti s-a dovedit o „surpriză neaşteptată  şi extrem de neplăcută pentru diploma ia fran-ceză, fapt ce l-a făcut pe Napoleon să-i reproşeze ministrului său de externe, Hugues 
Bernard Maret, că trebuia să-i asigure alian a suedezilor şi turcilor, dar „nimeni acum  nu mai poate face politică... 46. 

                                                           

39 Hurmuzaki, vol. III. Supliment 1, 1709- . Culese de A. I. Odobescu, Bucureşti, , p. . „Mais, je 
vais plus loin. En vous sauvant, nous nous sauvons nous mêmes. Apres votre ruine, si elle peut s executer, 
nous deviendrions les victimes de Napoleon . 
40 Vezi textul integral în: Vlad Mischevca, Anul  în destinul neamului românesc. Anexarea Basarabiei 
de către Imperiul Rus , ed. a 3-a, revăzută şi adăugită, Chişinău, Litera, , p. -187; , . VI, . 416-
417;  . .  , . III, ., , p. -914. 
41 „       – i-a scris Alexandru I lui Ciceagov din Moscova, la 30 
iulie (11 august) 1812. –    .     .,   . . .  //  , 1870, № VІІІ, . 49-1550. 
42 . . ,     –  ., . , ., , . . 
43   I         -

.    . .  . . . . . , . , . -  .  
44 P. Cernovodeanu, Basarabia. Drama unei provincii istorice româneşti în context politic interna ional 
(1806-1920), Bucureşti, 1993, p. 46. 
45 Hurmuzaki, vol. III. Supliment 1, 1709-1812, Bucureşti, 1889, p. 108; G. Penelea, ările Române în tim-
pul războiului din 1806-1812 văzute de ofi erii superiori ruşi A. de Langeron şi P.V. Ciceagov // Revista de 
istorie, tom. 41, 1988, p. 680. 
46 . , , M., 1943, c. 121– ; . . ,     

   //  , M., 1967, nr. 3, p. 127-128. 
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Aprecierile superlative la adresa activită ii diplomatice a lui M. I. Kutuzov, carac-teristice istoriografiei sovietice şi celei ruseşti47, nu sunt confirmate de propria părere a bătrânului diplomat şi comandant de oşti rus vizavi de semnarea păcii de la Bucureşti. Să nu uităm că „lui Kutuzov îi plăcea să folosească totdeauna mijloace mărunte, intriga uşoară etc. 48. Nereuşind să semneze un tratat de alian ă cu Poarta şi să extindă până la cursul Dunării sau Siretului hotarele Imperiului Rus, Kutuzov, în scrisoarea sa din 4/16 mai  către arul Alexandru I, relata: „…că eu nimic mai bun n-am reuşit să fac se explică prin situa ia treburilor din Europa, dar pentru faptul că n-am precupe it stăru-in ă şi diferite metode, Dumnezeu îmi este martor... 49. „Conjunctura [...] n-a permis să insistăm asupra semnării unui tratat de alian ă  – recunoştea acest abil diplomat chiar după semnarea preliminariilor păcii, în scrisoarea din  mai către ar50. Semnificativ este că, deja în ziua semnării tratatului de pace, la  mai , Kutuzov se adresa lui N. Rumean ev cu o scrisoare specială, ca să-i trimită „diferite obiecte pre ioase, ce ar putea fi cadouri plenipoten iarilor turci şi celorlal i slujbaşi care au participat la congres , anexând şi o listă concretă inele, ceasuri de aur, blă-
nuri scumpe etc.)51. Lista delega ilor otomani care au încheiat pacea număra, la acea dată,  persoane în frunte cu Galib efendi)52. 

Amiralul Ciceagov care sosise la Bucureşti luni,   mai , numit oficial co-

mandant-şef al Armatei Dunărene, amiral al Flotei Mării Negre şi guvernator al Prin-
cipatelor, chiar şi după semnarea păcii – a doua zi după consumarea evenimentelor de la Bucureşti la /  mai  – continua să solicite acordul lui Alexandru I ca „partea din Moldova achizi ionată prin tratatul de pace să le fie oferită otomanilor , 
ca recompensă a alian ei intime şi sincere pe care o să le-o propun 53. Nici aceste propuneri nu puteau să-i mai determine pe otomani să se ralieze fie taberei antifranceze, fie celei antiruse. Planurile cu privire la o posibilă retroce-
dare a Basarabiei, sau cele ce vizau o mare diversiune a Armatei Dunărene cu con-cursul slavilor de sud răscula i  în direc ia hotarelor austriece şi a „provinciilor Ili-rice , s-au dovedit himerice în fa a noului Război franco-rus, care a periclitat întregul 
sistem politic al Europei54.  

                                                           

47 . . , . .    .     . .  -
  //     , . XXVI.  - , , , . ; . ,    -

    //  .  150-   .  , ., , c. ; . . ,  , ., , , . . 
48 Călători străini despre ările Române în secolul al XIX-lea. Serie nouă, vol. I – , Bucureşti, 
2004, p. 351. 
49 . - ,     - ,  –
4,  . .  ., M., 1990, c. 59. 
50      (În continuare: ), . . 133 ( -

    . –1836 ,  , . 468, . , . . 
51 Ibidem, f. 267–269. 
52 Ibidem, f. 271. 
53 A. Goşu, Între Napoleon şi Alexandru I, Bucureşti, 2008, p. 230. 
54 P.V. Ciceagov „Era sincer şi dezinteresat [...] Capul lui era un vulcan ce producea în fiece minut un nou proiect [...], îl putem compara în acest sens cu împăratul Pavel I [...] Dar, nu putea fi un proiect mai absurd şi mai dezastruos decât acesta , relata Al. Langeron Hurmuzaki, vol. III. Supliment 1, 1709-1812, Bu-cureşti, , p. -388). 
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Astfel, în cadrul acestui război ruso-turc şi mai ales în ajunul şi după semnarea Tratatului de pace de la Bucureşti, Sublima Poartă se afla sub o presiune multilaterală atât din partea duşmanului său – Rusia cât şi din partea alia ilor – Fran a, Marea Britanie – şi chiar din partea ărilor neutre, cum ar fi Suedia. Iar Rusia, pentru a ob ine alian a râv-nită a Por ii Otomane „a încredin at această misiune diploma iei suedeze 55.  Era evident că Marile puteri ale Europei încercau să atragă Imperiul Otoman 
de partea lor în ajunul Războiului franco-rus iunie , conflict ce urma să hotă-rască soarta întregului continent european56. Şi era explicabil de ce la Istanbul, capi-
tala Imperiului Otoman, se intersectau toate interesele puterilor europene care 

aveau de realizat anumite obiective în problema Orientală57. Or, şi după semnarea Tratatului de pace diploma ia rusă primise din trezore-
ria statului sume considerabile de bani (24  de ruble aur  pentru „între inerea  delega ilor otomani la Bucureşti58. Totodată, ruşii au alocat  000 de ruble pentru 

hrana prizonierilor militari turci59. Iar între  iunie şi  iulie au fost alocate încă 
15  de ruble pentru între inerea acestor prizonieri60. În luna iunie, amiralul Ciceagov a primit  665 ruble pentru repararea cetă ii Hotinului, care era cea mai apropiată de teatrul de război ruso-francez61. Iar în lunile 
iunie-iulie, Ciceagov era încă gata „să treacă Dunărea şi în mai pu in de opt zile să vină în fa a Balcanilor  şi chiar să ajungă la por ile Constantinopolului62, dar Alexan-dru I, după lungi chibzuieli, hotărâse ca Armata sa de la Dunăre să se ab ină de la orice diversiune împotriva otomanilor. În scrisoarea din   iulie către amiralul 
Ciceagov, Alexandru I ordonase ca: „...făcând schimbul actelor de ratificare, să ne mul umim temporar cu această pace şi să nu insistăm asupra unei alian e, ci să mişcăm toate oştirile sub comanda Dumneavoastră spre Hotin şi Kamene -Podolsk [...] direct spre Varşovia [...]. Afacerea cu Constantinopolul poate fi făcută mai târziu; dacă afacerile noastre împotriva lui Napoleon vor lua o întorsătură bună, atunci vom putea pune în ac iune şi planul nostru contra turcilor 63. Putem conchide că diplo-ma ia otomană a prevăzut o asemenea perspectivă nefavorabilă. În decembrie , 
ambasadorul britanic, Sir Robert Liston, concluzionase, în urma unor discu ii cu un 
                                                           

55 Veniamin Ciobanu, Tratative suedeze de a determina modificarea raportului de for e în Europa Orien-
tală, în defavoarea Fran ei -1812) // Destin Românesc serie nouă . Revistă de istorie şi cultură, 
2010, an V (XVI), nr. 2 (66), p. 110. 
56  Despre cauzele războiului, pregătirea lui şi planurile păr ilor beligerante vezi: . . , 

     , 2- ., .  . ., , , . –310. 
57 Veniamin Ciobanu, Tratative suedeze de a determina modificarea raportului de for e în Europa Orien-
tală..., p. 109. 
58 .             -

 . . /V; . . /VI.  . . . , . ,  :  .  
       , . .  

59 .           -  . . 
/V; . /V.  . . , . ,  . . -    , . .  

60 .           ,    
 . . /VI; . /VII.  . . , . ,  . . -    , . .  

61 .           . . 
/V; . . /VI.  . . , . ,  . . -    , . .  

62    .     .,   . . .  //  -, . № VІІІ, . . 
63 Ibidem, c. 1548. 
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însemnat dregător otoman, că: „pacea, care a luat de la Turcia o por iune atât de mare de teritoriu şi a lipsit-o de controlul asupra naviga iei pe Dunăre, nu putea fi niciodată o pace prietenească şi, prin urmare, o pace durabilă 64. La  iulie , amiralul Pavel Vasilevici Ciceagov semna, la Bucureşti, pri-mul act legislativ referitor la provincia anexată – Regulamentul privind constituirea 

administra iei provizorii în Basarabia65. Documentul privind constituirea Aşezămân-
tului provizoriu al Basarabiei –      – a intrat în vigoare la   august . În încheiere, vom aminti că notoriul istoric al relațiilor internaționale din această epocă, Leonid Boicu, remarcase că: „Rușii au dispus în Principate de o nume-roasă forță armată, dar slăbită și, pe măsură, de un credit politic anemiat pană la ex-tenuare, ca urmare a experienței nefericite a anilor de război, care au degradat în 
cele mai sumbre culori viziunea asupra atotputernicului țar neputincios să ingenun-cheze statul otoman socotit muribund fără de remediu. Ei au săvârșit și marea gre-șeală de a nu fi oferit românilor «războiul național», de a le fi ruinat și ciuntit terito-riul 66. 

Summary 

The problem and destiny of the two Romanian Principalities during the Russian-

Turkish War of 1806-1812 was permanently one of the important factors of the interna-

tional relations regarding the political and military alliances of Russia, Austria, France and 

other involved states. An important episode of war was the post-war phase: after the 16th 

(28th) May 1812 – until the final withdrawal of the Russian troops from the Romanian 

Principalities – at the beginning of October 1812, when the admiral P.V. Ciceagov (the Com-

mander-in-Chief of the „Moldavian  Army, the General-Gouvernor of Moldavia and Wala-

chia and the Commander-in-Chief of the Black Sea Navy), who, in trying to obtain the Otto-

man Porte „alliance , planned new military and diplomatic actions against Napoleonic 

France „Project of the Adriatic expedition of the admiral P. V. Chichagov in 1812 . Even 
after the signing of the peace treaty, the main actors of the diplomatic negotiations, includ-

ing D. Moruzi (1768-1812, Great dragoman of the Ottoman Government: 1808-1812) re-

mained with the rest of the Ottoman delegation in the capital of Walachia, Phanariot con-

tinuing to provide information to the Russians. Without denying the influence of the Phan-

ariot of the Moruzi family on the course of the Russian-Turkish negotiations, as well as the 

actions of the „double agent  Manuc bey and other characters involved in this war, how-
ever, the decisive factors that led to the signing of the peace treaty in Bucharest were of 

geopolitical nature. In conclusion, we mention the main factors: the policy of the belligerent 

parties, which has become traditional in this part of Europe, determined by its own inter-

ests on the eve of the European conflict and by the internal situation of both empires, as well 

as the diplomacy of the diplomats and the state of the armed forces. 

© Vlad MISCHEVCA 

                                                           

64 P. Cernovodeanu, Basarabia. Drama unei provincii istorice româneşti în context politic..., p. 47. 
65  V. Tomule , Basarabia în epoca modernă – : Institu ii, regulamente, termeni , vol. 1, Chişinău, , p. . 
66 Leonid Boicu, Principatele Române în raporturile politice internaționale, -1821, Iași, Institutul Eu-
ropean, 2001, p. 270. 
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II. BASARABIA ÎN EPOCA MODERNĂ 

 

 

 

O DESCRIERE STATISTICĂ A BASARABIEI DIN ANII -1830.  

ȚINUTUL ACKERMAN 

Sergiu BACALOV În secolul al XIX-lea, autoritățile Basarabiei de mai multe ori au inițiat lucrări 
de elaborare a unor descrieri statistice detaliate a regiunii. Aceste materiale erau ne-

cesare pentru a se putea realiza o imagine de ansamblu asupra teritoriului aflat în subordine, dar și pentru a promova mai lesne politicile imperiale ruse în diferite sfe-rele de activitate: fiscală, economică, socială, sanitară, comercială, militară etc. Inițial au fost întocmite descrieri pe ținuturi1. Informațiile de acest gen cu referire la sudul 

Basarabiei ulterior au fost folosite pentru totalizarea lucrărilor Comisiei Cornilovici 
(1827-1828). Sinteza statistică realizată de Comisia Cornilovici mult timp a fost un 
instrument de lucru de uz intern pentru diferite organe administrative ale Basara-biei, ea fiind publicată abia în 2. O altă lucrare capitală a fost elaborată și publi-cată de A. Zașciuk, în , ea fiind o descriere statistică și militară a întregii Basara-bii. Deși a fost editată la Sanct-Petersburg, admit că la bază lucrării au stat multe date statistice colectate de administrația civilă și militară a Basarabiei3.  Totodată, am semnalat și alte inițiative de a crea baze de date statistice referi-

toare la Basarabia. Rezultatele unora din ele așa și n-au mai fost publicate, iar altele, după câte se pare, nici măcar n-au fost folosite pentru necesitățile curente ale admi-nistrației. Astfel, știm că, în luna mai a anului 1829, Consiliul regional al Basarabiei a 

constatat necesitatea realizării unei asemenea lucrări și a cerut să se colecteze infor-mații. Printre responsabilii de acumularea datelor statistice s-a numărat și conducă-
torul dvorenimii Basarabiei, deoarece el era și membru al Consiliului. La acel mo-

ment, funcția de conducător regional al dvorenimii era deținută de Alexei P. Leonard. 

Ca urmare, în luna septembrie , el a solicitat susținere din partea conducători-
lor dvorenimii din ținuturi, și, prin intermediul lor, a judecătorilor din teritoriu. Știm că, la rândul lor, judecătorii au apelat la ajutorul organelor polițienești locale. Așa se explică faptul că rapoartele, ce au parvenit la Adunarea Deputaților Dvorenimii din Basarabia, au fost întocmite de judecătorii și de poliție. La baza lor a stat un chestio-
nar compus din 13 puncte, elaborat, probabil, chiar de A. P. Leonard. El viza aspecte deosebit de importante pentru Basarabia: fiscalitate, probleme sanitare și veteri-nare, agricultură, învățământ, comerț etc.  
                                                           

1 Vezi: Materiale statistice referitoare la ținutul Ackerman . Elaborate sub egida generalului Stepan 
Cornilovici // Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos, Chișinău, , p. -311. 
2   ,   ,  ,  -

    ,      -
,          ., , .  

3 . ,      ,    
.  , ., . Tot de acolo s-au inspirat, probabil, și alți autori: . , 

      //     , , , . VI, c. - . . . , .  , ., , c. . 
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Este remarcabil faptul că s-au păstrat doar rapoartele pentru ținutul Acker-man. Nu știu ce s-a făcut cu cele privitoare la celelalte ținuturi: poate din Adunarea Deputaților Dvorenimii Basarabiei ele au fost expediate la Consiliul regional al Basa-rabiei, sau, în general, autoritățile din ținuturi nici nu le-au trimis la Chișinău. Pro-blema, deocamdată, rămâne nerezolvată. Din ținutul Ackerman au parvenit trei rapoarte, două din partea polițiilor oră-șenești din Ackerman și Chilia, cu referință la statistica acestor urbe, iar al treilea, elaborat la judecătoria ținutului Ackerman, arată situația din restul ținutului. Infor-mațiile rapoartelor comportă caracter general, reflectă impresii, fiind bazate pe ob-servații și nu pe date statistice extrase din documentația autorităților locale, de aceea 
ele au un limbaj vioi. Cu toate că informațiile prezentate sunt succinte, însă evidenți-ază foarte clar esența unor fenomene complexe ce au avut loc în Basarabia în primele decenii după .  

Dintre problemele abordate în rapoarte se remarcă: modul de percepere a dă-rilor și de prestare a corvezilor se atestă menținerea autonomiei obștilor în dome-niul fiscal, prin distribuirea sumei între membrii ei fără vreun amestec din partea organelor de stat ; introducerea treptată a noi legislații rusești în administrația pri-mară , însă cu păstrarea autonomiei în sfera economică; detalii interesante referitoare la economie: viticultură și vinificație în regiunea Nistrului de Jos și în preajma orașului Ackerman acestea constituiau ocupații de bază, fiind surse impor-tante de venit , creșterea vitelor apariția oilor de rasa merinos, în cadrul fermei su-

pusului străin Maidji, în cea a coloniștilor germani de la Sarata, și în cea a lui Con-
stantin Iacovlevici Bulgacov4); date despre sistemul de construcție a locuințelor, de-
terminat de factorii geografici (predominau casele clădite din chirpici de ceamur, fă-cuți din lut cu paie, și acoperite cu stuf , despre utilizarea ca combustibil a stufului, buruienilor și a tizicului, despre lupta contra lăcustelor și stoparea invaziei țistarilor. 
Apropo, metoda de luptă cu țistarii prin inundarea vizuinilor, practicată în -

1823, s-a menținut în părțile sudice ale Basarabia și în deceniile următoare, până în perioada interbelică, și chiar mai târziu, până în anii 60-  ai secolului XX, când s-a început utilizarea pe scară larga a substanțelor chimice în agricultură5. Prezintă in-teres faptul că, la întrebarea despre insectele dăunătoare, localnicii s-au arătat nedu-meriți, deoarece, cu excepția lăcustelor, nu existau alte insecte ce le-ar fi putut afecta serios culturile agricole. A se compara, în acest sens, cu situația din zilele noastre, când nu există cultură să nu fie atacată de vreun dăunător. Rapoartele atestă câteva aspecte referitoare la tratativele ruso-turce din 1826, încheiate cu semnarea Convenției de la Ackerman. În anii 1829/30, în orașul Acker-man încă se mai păstrau corturile ce au folosite cu acea ocazie.  

                                                           

4 C. I. Bulgacov (1782/83-1835) – cunoscut diplomat rus, participant la tratativele din timpul războiului 
ruso-turc din 1806- . A jucat un anumit rol în ratificarea tratatului de pace de la București . 
Pentru serviciile aduse Imperiului Rus, a fost răsplătit de țar cu o moșie în Bugeac, în ținutul Ackerman. C. I. Bulgacov a fost căsătorit cu fiica lui Constantin Vârlan, un boier din Țara Românească.  
5 Aceste date de ordin etnografic le-am înregistrat în raionul Ștefan Vodă, teritoriul căruia constituia cândva partea nordică a ținutului Ackerman. Remarc faptul că, actualmente, țistarii, numiți și popândăi, sunt pe cale de dispariție. Țin minte cum, pe la sfârșitul anilor , sau la începutul deceniului următor, ecologii din Chișinău au inițiat o campanie de salvare a țistarilor, sub lozinca: „Popândăul european este în pericol! . 
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După , populația Basarabiei a fost scutită de recrutări pentru armată, nu însă și de corvezi. Aceasta s-a văzut în contextul războiului ruso-turc din 1828-1829, când locuitorii ținutului Ackerman, dar probabil și cei din alte părți ale Basarabiei, 
au cărat provizii cu transportul lor, călcând pe urmele armatei ruse până în inima Balcanilor, au adus de pe front militarii ruși bolnavi și răniți, pentru a fi tratați în la-
zaretul de la Ackerman etc. Prezintă interes faptul că corvezile erau de două tipuri:  în interesul statului. Ele vizau construcția, repararea și paza temnițelor, punctelor de frontieră, cordoa-nelor sanitare și vamale, transportarea arestanților etc.;  de interes obștesc – con-strucția și repararea podurilor, drumurilor etc., de care se foloseau și localnicii.  

S-a atestat prezența viticultorilor elvețieni. Sunt primii ani de la stabilirea lor la Șaba (1822). Evident că, în câțiva ani ei n-au putut influența semnificativ viticul-tura și vinificația Basarabiei. Efortul muncii elvețienilor a devenit sesizabil spre mij-

locul secolului al XIX-lea. Totuși, și până la sosirea elvețienilor, regiunea Nistrului de Jos și împrejurimile orașului Ackerman erau specializate în viticultură și vinificație. Autorii rapoartelor relatează în mod repetat că localnicii acestor două microzone obțineau venituri foarte bune în domeniul vinificației, adică înainte de a se face sim-țită influența elvețiană. În anexă prezentăm aceste trei rapoarte în limba originalului, iar traducerile îmi aparțin. Textele le-am tradus după sens, dar m-am străduit să le păstrez stilul. 
 

 

Anexă 
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,          
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12- .       ,  : , -  ,        , -      :              ? 
13- .        ,         -      ,    :      ,           ? 
 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 426, 

filele 27, 27 verso, 28, 28 verso, 29, 29 verso, 30. 

 

Traducere 

30 septembrie 1829. Circulară. Către conducătorii dvorenimii  din ținuturi 
Ținuturile Hotin, Iași și Orhei, și, la îndemnul lor, către judecătorii din ținuturi. 

Bender, Ackerman și Ismail. 
 Celui din ținutul Hotin nr.  Celui din ținutul Ackerman nr.  Celui din ținutul Iași nr.  Celui din ținutul Orhei nr.  Celui din ținutul Ismail nr.  Celui din ținutul Bender nr.  
 În timpul ședințelor din luna mai, anul curent, Consiliul Suprem al Basarabiei, în 

baza așezământului de administrare a regiunii, confirmat de împărat la  februarie , a decis, printre altele, să se adune diferite informații pe subiecte ce țin competența sa, de aceea îmi cere și mie să contribui, deoarece sunt membru al Consiliului. 
De aceea, rog cu smerenie pe Domniile Voastre, ca să vă implicați fără întârzi-ere, ca să se colecteze, după posibilitățile locului, și să mi se pună la dispoziție urmă-toarele informații, cât mai detaliat: . În ce este bogat fiecare loc, cum sunt solurile, ce culturi se cresc, cu deose-birea solului după bonitate și calitatea culturilor?  . Ce fel de întreprinderi există: fabrici, ferme, livezi, vii, legumării, mori, vel-nițe și altele de acest fel, cui ele aparțin și ce venituri aduc? . Care este nivelul de prelucrare a câmpurilor și, în general, a întregului fond funciar, modul de prelucrare a acestuia, care sunt măsurile întreprinse și experiența 

privind îmbunătățirea și răspândirea plugăritului, pomiculturii, creșterii cailor, vitelor și oilor, a apiculturii, producerii vinului și altele de acest tip. Ce fel de venituri obțin locuitorii, și anume: a câta parte din produsele agricole o folosesc pentru consum pro-priu, și cât, aproximativ, scot în vânzare, pe piața internă și, în special, pe cea externă, și, în afară de acestea, care este starea comerțului și a profitului obținut din el? 
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. Ce locuri abundă și, în ce măsură, altele suferă din pricina lipsei lemnului; în locurile fără păduri cu ce se înlocuiește lemnul, și dacă sunt luate măsuri pentru a înlătura acest neajuns? . Referitor la construcția caselor în locurile cu insuficiență de lemn, piatră și var, cu ce sunt înlocuite aceste materiale, și care este modul lor de întrebuințare și la ce preț ele se pot obține? . În ce stare se află administrația rurală; oare are ea conducere ce ar putea da indicații și recomandări în domeniul administrativ și cel economic local?  . La perceperea birului și dărilor, în ce măsură se ia în calcul necesitatea ar-monizării plăților, adică: dacă la adunările de obște se împarte suma plăților între membri și în ce mod; nu au de suferit unii din cauza altora: adică acei săraci față de cei bogați; și dacă funcționarii poliției, sau chiar însăși poliția rurală și cea urbană, au oarecare influență în această privință? . În ce locuri și cum anume se execută dările în natură, cu indicarea stării de înaintea începerii acțiunilor militare, dar și după începerea acestora, cu explicarea mo-dului în care ele se îndeplinesc, pentru a putea afla dacă nu cumva s-au făcut abuzuri? . În ce locuri au fost deschise școli pentru instruirea tineretului, atât a celui de origine nobilă, cât și a celui din păturile de jos; ce obiecte sunt predate acolo și care sunt succesele obținute de învățăcei? . Ce măsuri s-au luat pentru stoparea invaziilor frecvente ale lăcustelor, și care este efectul acestor măsuri? . Ce fel de metode, și în ce loc ele au fost descoperite, se practică pentru ni-micirea a tot felul de insecte dăunătoare cerealelor, atât în faza aflării câmp, cât și în perioada păstrării lor în hambare și gropi; de asemenea și a acelor insecte ce fac rău pomilor fructiferi și legumelor? . Bolile ce predomină în acest climat, cum ar fi: febrele și diareea, au loc, conform afirmațiilor medicilor, din cauza apei potabile ce conține multe impurități și nămol. S-a inventat oare vreun mijloc folositor pentru a putea purifica apa, pentru ca astfel locuitorii să fie feriți de boli? . Epizootiile ce în ultimii ani au lovit puternic în bunăstarea locuitorilor re-giunii, au atras atenția fiecăruia, și i-au motivat pe mulți gospodari să caute metode pentru a nu permite extinderea bolilor asupra vitelor sănătoase, dar și pentru vin-decarea celor bolnave. Ce rezultate au fost obținute în urma acestor eforturi, și a fost oare descoperită vreo metodă pentru a proteja vitele de acest pericol?  

 

Nr. 2 

   .   . № .     . . .      ,     . 
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   . 
12- .        -        ,                -   
13- .                  ,    -                    - ,            .        -    ,      ,                .   . 
 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond , inventar , dosar , 
filele 31, 31 verso, 32, 32 verso, 33, 33 verso, 34. 

 

Traducere 

Primit la 29 octombrie 1829. Poliția orașului Ackerman. 
Nr. 7227. 

28 octombrie anul 1829. 

Or. Ackerman. 
 Către judecătorul ținutului Ackerman, titulearnîi sovetnic Krasnogleadov, con-form îndemnului conducătorului dvorenimii locale. Ca urmare a adresării nr. , prin care Domnia Voastră solicită diferite infor-mații ce urmează să fie folosite pentru descrierea statistică a Basarabiei, în baza ace-

lor 13 puncte propuse de conducătorul dvorenimii din regiune, poliția locală are onoarea să vă înștiințeze că, deși nici în actele sale nu există materiale statistice de-taliate pentru fiecare punct și despre lucrurile menționate în ele ce trebuie descrie, 
ea poate comunica date doar privind partea formală a lucrurilor aflate în arealul ei de activitate, după cum sunt cunoscut tuturor celor de la fața locului:  . Actualmente, în perimetrul hotarele sale orașul Ackerman o răspândire largă o are vinificația, solul nisipos este foarte prielnic pentru cultivarea viței de vie, pe țărmurile limanului nistrean, unde se găsește doar nisip, în afara viței de vie nimic altceva nu se poate cultiva, iar la ceva depărtare de acolo există cernoziom, pe care se cultivă toate felurile de cereale, excepție face hrișca, precum și legume.  . Din întreprinderi aici există  întreprinderi de producere a grăsimilor,  de pescării, mai mult de   de grădini cu vie, printre care se găsesc și pomi fruc- tiferi, cum ar fi peri, meri, pruni și nucari, mai sunt  de grădini de zarzavat și  de mori de vânt. Toate aceste întreprinderi aparțin persoanelor particulare din mediul 
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localnicilor, cu excepția a  de grădini cu vie imperiale și  de grădini cu vie ale statului ce urmează să fie date în stăpânirea elvețienilor. Aceste întreprinderi aduc proprietarilor lor venituri semnificative, pe măsura investițiilor făcute acolo.  . Moșia orașului cuprinde  539 desetine 1 382 sajeni, din care 400 de de-

setine sunt sub țarină,  658 desetine – sub grădini și curți, iar  000 desetine – sunt rezervate pentru plantarea unor grădini noi. În acest fel se prelucrează pământul și capătă răspândire grădinăritul, ocupație preferată de localnici, contribuind astfel la 
valorificarea pământului și obținerea unor venituri frumoase. Deși o parte din locu-itorii orașului practică plugăritul, creșterea vitelor mari cornute și a oilor, de pe care obțin venituri semnificative, totuși, aceste ramuri predomină mai mult pe moșiile 
statului din ținut. Astfel, plugăritul aduce un venit de  și mai multe procente, creș-
terea vitelor –  și mai multe procente, iar grădinăritul și vinificația –  și mai multe procente. Din produsele obținute, proprietarii își opresc pentru consum doar o parte din ele, iar restul le comercializează, cum ar fi, de exemplu: două părți din cereale merg pentru comerț intern, trei sau patru părți din vite – pentru comerț intern și extern, iar vinul îl orientează în întregime spre comerț, pe plan intern și extern.   Grație practicării activităților indicate mai sus, precum a comerțului cu sare, produsă la lacurile sărate din ținut, locuitorii acestui oraș nu duc lipsă de nimic, în cazul în care depun efort și au câștig din muncă, deoarece acei care au nevoie de 
pâine sau alte produce le obțin prin cumpărare de la alții, având această posibilitate datorită veniturilor obținute din activitățile lor specifice, fapt ce demonstrează faptul că, aici, comerțul prosperă și aduce nu puțin venit, mai ales în sfera vinificației. Referitor la lemnul de construcție, cu toate că în teritoriu nu există păduri, lemnul este adus din guberniile  Herson, Nikolaev și, parțial, din ținutul Orhei al Ba-sarabiei, de care fapt locuitorii sunt mulțumiți, deși măsuri speciale pentru a îmbu-
nătăți starea lucrurilor la acest capitol nu s-au luat, mai ales că nici nu este obiceiul să se aducă mai mult lemn decât trebuie și astfel să i se scadă prețul. Pentru de foc există stuful, fel de fel de buruieni, și bălegarul uscat, numit tizic. . În privința edificării caselor, locuitorii nu duc lipsă de materiale de con-strucției, deoarece lemnul, parțial, este înlocuit cu piatră but, totodată, aici în mare parte locuințele sunt făcute din pământ, fiind numite case din ceamur, iar varul se obține din piatră locală. Toate aceste materiale pot fi obținute la un preț accesibil, și 
anume: piatra, cu tot cu transportare, – 15 ruble sajenul, varul – 4 ruble cetvetul, iar lemnul este destul de scump, în dependență de anotimp și de locul din care este adus.  

6. Despre starea administrației sătești știe mai bine poliția rurală, ca și despre alte chestiuni din ținut ce intră în subordinea ei.   . Echivalarea orășenilor la plata dărilor se face chiar de către dânșii, la adu-nările obștești, prin mai mari lor pe care tot ei îi și aleg, care împart suma dărilor după numărul familiilor, indiferent de avere, iar poliția orășenească locală și funcți-onarii ei nu au nici o influență la luarea acestor decizii, cum, de altfel, nu are nici duma orășenească, ce este formată tot din membri aleși ai obștii.  . Obligațiile în natură și muncă ale orășenilor se referă la efectuarea lucrări- lor de reparare a drumurilor, a podurilor, să însoțească transportarea persoanelor arestate, să facă de strajă în timpul unor activități de stat sau obștești, sau la edificii, 
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cum ar fi, de exemplu, la clădirea lazaretului militar, atelierul de croitorie și la alte locuri pentru militari după ce aceste posturi sunt părăsite, ele sunt luate sub pază , ca și obiectele și corturile rămase din timpul Congresului de la Ackerman, din  – n.n. , ce sunt în grija unui paznic. Aceste obligații sunt executate tradițional, de multă vreme, până în zilele noastre. Suplimentar, după începerea acțiunilor militare 
(1828 – n.n.), s-a cerut odată de la dânșii  de oameni, în calitate de cărăuși, cu  care, cu câte o pereche de boi la car, ce au făcut podvoadă de trei ori, a câte  de care de fiecare dată, pentru transportarea proviziilor peste graniță și pentru aduce-rea militarilor bolnavi de peste frontieră, de asemenea au transportat fânul statului până la hotar, de două ori au făcut pesmeți din făina statului, în volum de 2 000 de 

cerverturi, cu transportarea tuturor materialelor necesare din contul lor, de aseme-nea au făcut strajă la temniță și la cordoanele pentru stoparea epidemiei, și toate 
acestea s-au făcut cu participarea tuturor locuitorilor, conform indicațiilor primite de la autorități, prin medierea starostilor și a altor aleși din partea obștii.  . Există o singură instituție de învățământ, nou fondată din contul statului, iar altele particulare nu există. Ce fel de științe se predau acolo și despre succesele învă-țăceilor se poate afla de la curatorul acelei instituții.  . În , deși au fost întreprinse măsuri de nimicire a lăcustelor, cu ajuto-rul unor mături, de oameni trimiși special, de asemenea și în timpul aratului de pri-măvară, cu plugurile până la ieșirea lăcustelor la suprafață de unde erau îngropate , însă aceste măsuri au fost de puțin folos, deoarece așa și n-au putut fost nimicite în întregime, și puține grâne au fost salvate. . Alte metode de nimicire a diferitor insecte dăunătoare cerealelor pe câmp, în hambare și în gropi, de asemenea și a celor ce fac stricăciuni pomilor fructiferi și legumelor, 
nimeni aici n-a practicat, și nimeni, până acum, n-a dat nicio atenție oarecare acestui lucru.  . Referitor la cele solicitate în acest punct, cu privire la bolile locuitorilor și la purificarea apelor, poliția nu are nicio informație de faptul dacă cineva ar fi luat vreo dată asemenea măsuri. . Cu toate că locuitorii și stăpânii de vite au suferit pierderi și sărăcie în urma 
epizootiilor din anii trecuți, însă ei nu au putut lua nici o măsură pentru evitarea sau stoparea lor, deoarece nu aveau cunoștințe și nici oarecare practică în acest sens, până a nu veni instrucția elaborată în cadrul Cârmuirii sanitare a Basarabiei, iar în 
prezent se lucrează la stoparea extinderea maladiei asupra altor vite.  Toate aceste informații formale, referitoare la unele lucruri menționate în chestionarul amintit, au fost adunate de poliție după starea de la față locului, iar al-
tele – după datele din actele poliției.  Polițmaistru B ran covici. 

 

Nr. 3. 
     .   . № .    . 
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Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond , inventar , dosar , 
filele 37, 37 verso, 38, 38 verso. 

 

Traducere 
 

Primit la 18 ianuarie 1830. Poliția orășenească Chilia. 
Nr. 9061. 

14 decembrie anul 1829. 
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Către domnul judecător a ținutului Ackerman <….>. 
 Ca urmare a adresării <…..> am stabilit următoarele: 
 . Moșia orașului Chilia <…> pământ necalitativ <…> din cauza sărăturilor.  . Nu există nicio fabrică. Grădini cu vie sunt foarte puține, și câteva grădini noi, iar velnițe nu există.  . Locuitorii din Chilia, cu excepția locului de pășune, duc lipsă de pământ bun, fiind sărături aproape peste tot. Din această cauză se practică mai puțin plugăritul, moldovenii și velicorușii se ocupă îndeosebi cu pescuitul, iar malorușii activează prin ținut în calitate de ciumaci.  . Locuitorii orașului Chilia duc lipsă de pământ pentru plugărit și de pășune pentru vite, pădure nu există deloc și în locul lemnului folosesc stuful. . Nu există lemn, piatră și var pentru clădirea caselor, însă la nevoie procură lemn din ținutul Orheiului, iar la construcția locuințelor se folosesc de stuf și lut. . Administrare polițienească în baza legislației rusești, și acțiuni bazate pe in-dicațiile superiorilor.  . Suma dărilor este împărțită chiar de locuitori în cadrul adunărilor de obște, fără nici un fel de amestec din partea funcționarilor poliției. 
8. Locuitorii din Chilia anual sunt obligați să repare cordoanele de pe malul Dunării, alții execută podvoadă, însoțesc persoanele arestate și militarii bolnavi. . Instituții de învățământ nu există. . Nimicirea lăcustelor s-a făcut prin diferite moduri, cu participarea localni-cilor, și frecvent se reușea salvarea semănăturile.  . Nu a fost aplicată nicio metodă originală de luptă cu insectele, pentru că alte insecte dăunătoare  decât lăcustele n-au fost.  . Ca boli există mai mult febrele, și în afară de recomandările medicilor, alte acțiuni nu se întreprind.  . În timpul epizootiilor, activa un funcționar de la poliție, împreună cu sta-rostii obștii, și despărțeau vitele bolnave de ele sănătoase, ungeau vitele cu dohot, usturoi și oțet. 
Despre toate cele scrise mai sus Domnia Voastră este informată de către poliție. Polițmaistru Baradovschi. Conțopist Iachimovschi. 

Nr. 4 
     .   . № .     . 
 

     - .          №            ,  :    
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Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond , inventar , dosar , 
filele 39, 39 verso, 40, 40 verso, 41, 41 verso, 42. 

 

 

Traducere 

Primit la 21 ianuarie 1830. Judecătoria teritorială Ackerman. 
Nr. 244. 

18 ianuarie 1830. 
 Către domnul conducător al dvorenimii ținutului Ackerman.  
 La această judecătorie a fost examinată adresarea Domniei Voastre nr. , re-feritoare la prezentarea diferitor informații necesare pentru a fi raportate autorită-ților regiunii. S-a decis să se răspundă la punctele: . În general, în ținutul Ackerman se cultivă din abundență diferite feluri de cereale, ierburi și, în parte, vin și fructe, solul pe malurile Nistrului și Dunării este 
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mlăștinos, crescut cu stufării, iar în restul ținutului este parțial nisipos și parțial cer-noziom, cresc cereale, ierburi, poamă, fructe și stuf; pământ pentru plugărit există, 
conform planului cadastral, 13  desetine, iar pământ de calitate proastă – 96 233 desetine  sajeni, calitatea culturilor este bună.  . În ținut nu există nici o fabrică sau întreprindere, cu excepția a trei crescă-torii de oi de rasa merinos, ce aparțin cetățeanului străin Maidji, coloniștilor din Sa-rata și domnului tainîi sovetnic Bulgakov; livezi, vii, grădini cu zarzavat, mori, de pă-mânt și de vânt, există, primele pe malul Nistrului, iar celelalte, adică morile, în toate localitățile, și ele aparțin localnicilor, iar în parte – funcționarilor și străinilor, aduc un venit bun proprietarilor lor, din surplusul obținut.  . Seceta, lăcustele, ce au persistat în decursul de opt ani la rând, precum și trecerea la stare de război, ar fi trebuit să ducă la aceea că, prelucrarea pământului să fie în delăsare, localnicii ocupându-se cu această activitate importantă doar ca să obțină produse pentru hrană, asemenea și creșterea vitelor a scăzut semnificativ, comparativ cu anii trecuți, din cauza epizootiilor, iar hergheliile de cai și oieritul n-au fost îmbunătățite în niciun fel, ca de altfel ca și apicultura. Aceeași situație se con-stată și în cazul pomiculturii și vinificației. Locuitorii din valea Nistrului practică pre-ponderent vinificația, obținând venituri semnificative din această activitate, deoa-rece ei lasă pentru consumul propriu a zecea parte din vin, iar restul îl pun în vânzare 
pe piața internă, cu o valoare aproximativă de  de mii de ruble, dar în general se face comerț și se obține câștig din el în sumă de  950 ruble. . Locuitorii ținutului suferă doar de pe urma insuficienței lemnului, care este adus aici din locuri îndepărtate ale Basarabiei, din ținutul Orheiului care abundă în păduri, iar pentru de foc se folosește stuful, buruieni și, parțial, tizicul. Pentru a re-zolva situația cu lipsa lemnului nu s-a luat nici o măsură.  . În părțile ținutului lipsite de lemn, piatră și var, la construcția caselor se fo-losește lemnul cumpărat și adus din ținutul Orheiului, iar în locul pietrelor și a varu-lui se folosește lutul amestecat cu paie, din care se fac chirpici. Lemnul necesar pen-tru construcția unei case țărănești costă între  și  de ruble.  . Administrația sătească actualmente este într-o stare foarte bună, condu-cându-se pe acest segment de prevederile proiectului de administrare întărit de îm-părat la  iunie . Pe partea economică însă, nu există nici un fel de instrucțiuni, ci numai indicații orale privind necesitatea prelucrării câmpurilor, plantării grădini-lor cu vie și livadă, și, parțial, a pădurilor.  . La perceperea dărilor de la locuitori se menține tradiția adunărilor obștești în fiecare localitate, la care împart, ei înde ei, suma dărilor ce trebuie plătită, în con-formitate cu starea economică a fiecărui gospodar, de aceea unii altora, cum ar fi bo-gații și săracii, nu cauzează nedreptăți la acest capitol, dar în asemenea cazuri poate influența poliția rurală locală.  . În tot ținutul Ackerman plătitorii de dări execută obligații în natură, ce con-stau în încartiruirea militarilor, însoțirea persoanelor civile arestate, construcția și repararea pichetelor de la cordon, precum și a podurilor, a cărărilor prin locuri mlăș-tinoase și a drumurilor. Pentru executarea obligației referitoare la construcțiile de la cordon, în trecut dar și acum, lemnul se asigură din pădurile statului, iar în cazul ce- 
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lorlalte obiecte – sunt folosite materiale din contul însuși a locuitorilor, iar cheltuiala este împărțită prin intermediul cârmuirilor de voloste și a polițiilor rurale.  . În ținutul Ackerman, cu excepția orașului Ackerman, nu există nicio institu-ție de învățământ sau școală pentru instruirea tineretului.  . Pentru nimicirea lăcustelor se iau următoarele măsuri:  Se folosesc bo-roanele;  Se sapă canale; și  Se nimicește lăcusta cu ajutorul unor mături făcute din porumbar. După aplicarea acestor metode se constată o micșorare a numărului de lăcuste, cu toate că ele au fost nimicite pe întreg teritoriul ținutului în luna ianua-rie a anului trecut  din cauza timpului umed și gerurilor puternice. . În nici un loc a ținutului Ackerman n-a fost observată apariția vreo-unor insecte ce ar putea nimici cerealele în câmp, în hambare și în gropi, precum și fruc-tele sau legumele, de aceea nici un mijloc de luptă contra lor nu a fost utilizat, cu ex-cepția anilor  și , când au apărut într-un număr foarte mare țistarii po-pândăii  de stepă, care au făcut prăpăd în cerealele de pe câmp și zarzavaturile oră-șenești, însă ei au fost nimiciți de către locuitori prin turnarea apei în vizuinile lor.  
12. Nu s-a descoperit nici o metodă ce ar putea proteja oamenii de așa boli precum sunt febrele și diareea.  . Separarea vitelor bolnave de cele sănătoase a contribuit mult la evitarea pierderilor; alte metode de luptă cu epizootia n-au fost descoperite.  

 Judecător Ba<….>ov. 
Secretat Ro<…….>. Conțopist Dodonov.  

 

Summary 

In the article, the author presents one statistical description of Bessarabia 

in 1829-1830, according to Akkerman district. The description contains interest-

ing information relating to different areas, including economic, social, fiscal and 

health issues. 
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SURSELE ISTORICE ÎN STUDIEREA MENTALITĂȚII NOBILIMII  
DIN BASARABIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 

Cristina GHERASIM 

Aspecte generale În cercetarea istoriei, care, în viziunea lui N. Iorga, „ne prezintă oamenii feluri i ai timpurilor deosebite 1, factorii politici şi economici se raportează, în ultima in-stanță, la om și la mentalitatea lui. De fapt, ceea ce ne interesează este istoria „fapte-lor şi suferin elor acestei fiin e sălbatice, violente, brutale, bune, nobile, liniştite, ale acestei fiin e pătate şi pure, care e noi înşine 2. În esen a ei, concep ia lui Iorga este idealistă; factorii materiali, deşi n-au fost niciodată ignora i de istoricul român do-vadă nenumăratele sale studii şi sinteze dedicate diverselor aspecte ale vie ii econo-mice , rămân totuşi la periferia scenei istorice, simple decoruri, care nu participă de-cât pasiv, indirect şi, deci, fără niciun rol important la marea dramă care se joacă pe scenă. Rolul principal îl de in ideile, stările de spirit, mentalită ile colective3, căci „în ciuda miopilor sau a interesa ilor care nu văd ori nu vor să vadă decât factorul ma-terial al ac iunilor sociale, stările de spirit sunt acelea care domină totul 4. Aşadar, istoria se adânceşte în trecut ca să prindă fenomenele în toată bogă ia lor concretă şi vie şi să le redea cu toată vivacitatea lor reală, oameni vii, în carne şi oase, cu sen-timentele şi dorin ele lor omeneşti, cu scopurilor lor înalte sau meschine, cu tot ceea 
ce i-a frământat şi i-a zbuciumat în via a lor de lupte, renun ări, de sacrificii şi de sa-tisfac ii5.  Astfel, comunitățile istorice care s-au succedat de-a lungul timpului nu numai au săvârșit fapte și au creat instituții, ci au acumulat și transmis un „bagaj mental , sub formă de amintiri, concepții, idealuri, norme, obiceiuri, iar cercetătarea mentali-tăților6  istorice oferă posibilitatea înțelegerii lumii contemporane7 . Mentalitatea este produsul dezvoltării istoriei de durată, fiind formată dintr-un ansamblul/sistem 

ce cuprinde toate formele și manifestările unei colectivită i, atât cele ale conştientu-lui, cât şi tema predilectă ale subconştientului atitudini, comportamente; viziuni asupra vie ii, religiei, timpului, spa iului, identită ii şi alterită ii etc; imaginarul social, 
                                                           

1 Nicolae Iorga, Despre utilitatea generală a studiilor istorice // Nicolae Iorga, Generalități cu privire la studiile istorice, Iași, , p. . 
2 Nicolae Iorga, Despre concepția actuală a istoriei și geneza ei. Lec ie de deschidere inută la Universitatea din Bucureşti, la  noiembrie, 1894 de N. Iorga, p. 55. 
3 M. Suciu, N. Iorga şi istoria mentalită ilor // Studii şi materiale de istorie medie, vol. XI, , p. . 
4 Nicolae Iorga, Generalități cu privire la studiile istorice, edi ia a III-a, Bucureşti, , p. . 
5 N. Bagdasar, Filosofia contemporană a istoriei, București, , p. 222. 
6 Pentru analiza conceptului de mentalitate în istoriografia franceză, germană, rusă și românească a se 
vedea detaliat: Cristina Gherasim, Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-
economic și mentalități colective. Teză de doctor, Chișinău, , p. -20. 
7 Simona Nicoară, Mentalități colective. Imaginarul social. Istoria în durata lungă, Cluj-Napoca, Accent, 

2009, p. 10. 
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mit, utopie, simboluri . Începând cu anii , mentalitatea a devenit o temă predi-lectă a istoricilor din majoritatea statelor. Mentalitatea este un fenomen complex şi de „lungă durată , iar metamorfoza par ială a acesteia se realizează în prezen a a trei ele-mente: într-un anumit climat mental, conjuncturi mentale şi contagiune mentală. Ane-xarea teritoriului dintre Prut și Nistru la Impeirul Rus, în viziunea noastră, a reprezentat o cotitură radicală în istoria poporului român, creând un cadru propice pentru schim-barea mentalității nobilimii. În condi iile noi, create de venirea la putere a noilor struc-turi străine, nobilii basarabeni se vedeau impuşi să abordeze noi modele de comporta-ment şi atitudine, să reac ioneze altfel decât o făceau până a fi sub jurisdic ie străină, să 
manif-este alt gen de sentimente față de noii lor concetă eni şi stăpâni.  Astfel, problema mentalității nobilimii basarabene este una complexă, iar cer-
cetarea acesteia prevede abordarea tuturor surselor prin intermediul unei noi meto-dologii. În primul rând, majoritatea istoricilor sus in că la baza studierii istoriei men-talită ilor pot sta multiplele surse. Fondatorul Şcolii de la Annales, Lucien Febvre, promotor al acestei tendin e noi în istorie, trece în revistă gama largă de surse stau la îndemâna istoricului mentalită ilor. După ce men ionează mărturiile documentar-juridice, artistice, literare, muzicale, care trebuie interpretate pertinent şi corect, is-toricul francez atrage în mod deosebit aten ia asupra necesită ii ini ierii şi men ine-rii contactului cu cercetările psihologilor. Atâta vreme cât nu vom apela la „ultimele rezultate ob inute de munca pozitivă şi critică a vecinilor noştri, psihologii, […] nu vom avea o adevărată istorie 8. În această ordine de idei, J. Le Goff afirma că „tout est source pour l historien des mentalites 9: pe de o parte – sursele tradi ionale, deja ex-ploatate, dar care trebuie supuse unei noi lecturi, cu scopul de a descifra şi semnifica-iile profunde ce in de registrul imaginilor, reprezentărilor, miturilor etc.; pe de altă parte, surse ignorate până de curând de istorici, ca literatura, arta, iconografia, folc-lorul şi altele, care reprezintă produc iile privilegiate ale imaginarului social10. Diversitatea izvoarelor care trebuie să stea la baza cercetării istoriei este ref-lectată, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de Nicolae Bălcescu. Acesta sus ine că în studierea istoriei se includ cinci tipuri de documente: . Poeziile şi tradi iile po-pulare; . Legile şi actele oficiale; . Cronicile care cuprind faptele generale; 4. In-scrip iile şi monumentele; . Scrierile care zugrăvesc obiceiurile private11. Obser-văm că istoricul român punea accentul mai întâi pe documentele literar-artistice, considerând că „poe ii sunt primii istorici .  În opinia istoricului Ştefan Lemny, „istoria mentalită ilor a descoperit valoa-rea altor surse, a celor figurative mai ales, sugerate de studiile de istoria artelor şi de imagologie, care, alături de izvoarele documentare tradi ionale, au putut surprinde şi alte expresii ale marii sensibilită i 12.  

                                                           

8 Citat după: Ioana ighiliu, Mentalită i şi introspec ia istorică // Studii şi materiale de istorie medie, , 
vol. XI, p. 140-141. 
9 Simona Nicoară, Mitologiile revoluției pașoptiste moldovenești, Cluj-Napoca, Editura Accent, 1999, p. 119;  

J. Le Goff, L imaginaire medieval, Paris, 1986, p. 8. 
10 Simona Nicoară, Mitologiile revoluției pașoptiste moldovenești, Cluj-Napoca, Accent, 1999, p. 119 
11 Nicolae Bălcescu, Opere. Scrieri istorice, politice și economice. - . Texte, note și materiale, vol. I, București, , p. . 
12 Ștefan Lemny, Sensibilitate și istorie în secolul XVIII românesc, București, Meridiane, , p. . 
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Istoricul român Alexandru Du u, analizând sursele istoriei mentalită ilor, con-stată că „a face istoria mentalită ilor înseamnă, întâi de toate, să faci o anumită lec-tură oricărui gen de document 13. Acesta vorbeşte despre două tipuri de documente. În prima categorie include orice documente de natură administrativă şi fiscală, acte şi documente oficiale sau obiecte materiale etc. A doua categorie reprezintă sursele privilegiate ale istoriei mentalită ilor. În primul rând, sunt documentele care vădesc sentimentele şi comportamentele paroxistice sau marginale care, datorită distan ă-rii, aduc în lumină mentalitatea comună. O altă categorie de surse privilegiate ale is-toriei mentalită ilor este constituită de documentele literare şi artistice. Istorie nu a fenomenelor „obiective , ci a reprezentării acestor fenomene, istoria mentalită ilor se hrăneşte din documentele imaginarului14. La fel, Alexandru Du u men ionează că este important a nu separa analiza mentalită ilor de studiul locului şi al mijloacelor de produc ie. Palatul, mănăstirea, castelul, şcolile, cur ile sunt, de-a lungul Evului Me-diu, centrele în care s-au plămădit mentalită ile15. În această ordine de idei se înscrie perfect şi un alt tip de documente importante în studierea mentalită ilor, şi anume – cele de tip etnografic: obiecte materiale necesare vie ii cotidiene, iconografia gestu-rilor, norme ale rela iilor între sexe, genera ii, ranguri sociale, literatura populară etc., în spatele cărora sunt identificate viziuni asupra lumii, credin e, spaime, aştep-tări, adică mentalită i16. La documentele privilegiate men ionate de Alexandru Du u, istoricul Alexandru Florin Platon adaugă arhivele private testamentele, inventarele, 
actele notariale, contractele de căsătorie etc. , care au constituit, de-a lungul timpu-lui, surse demne de cel mai mare interes, fiind cu atât mai intens utilizate pentru re-constituirea dimensiunii umane a trecutului. În general, conchide istoricul român, cercetările consacrate mentalului colectiv au încercat, fără excep ie, să exploateze tot ceea ce era, în mod rezonabil, accesibil17, istoria mentalității a schimbat deîndată și în mod radical însăși noțiunea de izvor istoric, deschizându-i un orizont de semni-ficații de o amploare fără precedent. Nimic nu putea fi, din acest punct de vedere, pentru specialistul în domeniul mentalului colectiv, lipsit de relevanță: nici tradițio-nalele scrieri, apreciate de erudiția pozitivistă, nici oralitatea, nici registrul acustic muzica  și imaginile figurative, nici structura vocabularului ori repertoriul imagina-

rului18.  Profesorul universitar Maria Magdalena Szekely într-un curs referitor la isto-ria vie ii cotidiene sus ine că pentru o istorie a mentalită ilor istoricul trebuie să aibă răbdarea de a parcurge sute, poate mii de izvoare, de cele mai diferite tipuri şi pro-venien e. Într-o ordine absolut aleatorie, care nu ine seama de criteriul importan ei, autoarea men ionează: urmele de via ă descoperite pe cale arheologică locuin e, 
vase, obiecte, morminte, podoabe, resturi de veşminte etc. , documentele acte de 
                                                           

13 Alexandru Duțu, Literatura comparată și istoria mentalităților, București, Univers, , p. . 
14 Ibidem, p. 9. 
15 Ibidem, p. 10-11. 
16 Carmen Diaconescu, Idei și mentalități în Europa modernă. Note de curs, București, Ars Docendi, , 
p. 19. 
17 Alexandru Florin Platon, Societatea și mentalitățile în Europa medievală, Iași, Editura Universității „Ale-xandru Ioan Cuza , , p. . 
18 Ibidem, p. 30. 
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stăpânire a pământului, zapise, căr i de mărturie, foi de zestre, testamente, privilegii comerciale, registre de socoteli, scrisori particulare , cronicile interne, consemnările călătorilor străini care au trecut prin ările Române, inscrip iile de tot felul, însem-nările pe căr i, pece ile şi celelalte izvoare heraldice. La toate acestea se adaugă măr-turiile vizuale miniaturile, pictura religioasă şi pictura laică 19. Totodată, în procesul de cercetare a mentalită ilor, Marc Bloch a sesizat im-portan a demersului în durată lungă, a comparatismului, a unei noi chestionări a tex-telor narative, dar şi a folosirii surselor nescrise în descoperirea imaginilor men-
tale20. Lucien Febvre, trecând în revistă instrumentele de lucru, numeşte: lexicul cu-prins în vocabulare şi dic ionare, iconografia artistică şi literatura care înregistra şi crea sentimente, difuzându-le în masă21. El consideră că pentru o istorie adevărată istoricii sunt datori să privească la „vecini  – la istoricii literari, istoricii filosofiei, ai artelor, ai ştiin elor22. În acelaşi context, Fernand Braudel sus ine că este nevoie ca istoricul să refuze cantonarea într-o unică perspectivă, să caute să multiplice unghi-urile de analiză, pentru a surprinde complexitatea lumii şi pentru a realiza o istorie cât mai apropiată de exigen a totalită ii23. Ideea este sus inută şi de Raymond Aron, care pledează pentru necesitatea existen ei unei pluralită i de sisteme de interpre-tare în funcție de spa iu, timp, limbă etc.  care vor permite elucidarea cu adevărat a 
problemelor de istorie24. Aceea idee este sus inută şi de prof. Simona Nicoară, care consideră că un domeniu atât de profund ca cel al imaginarului colectiv, al mentali-tă ilor presupune o analiză specială a con inutului surselor cu ajutorul comparatis-
mului, lexicologiei, metodei structurale sau al celei hermeneutice25 . În realitate, aprecia Francois Furet, istoria trebuie să se caracterizeze printr-o „elasticitate extra-ordinară şi aproape nelimitată a surselor 26. Totodată, fiecare sursă documentară exprimă doar fragmente de mesaje ale imaginarului colectiv, de aceea un deziderat important îl constituie coroborarea tutu-ror mărturiilor, pe cât posibil a tuturor surselor, omogene şi neomogene: de la memo-rii, coresponden ă, scrieri de propagandă, discursuri, manifeste, pamflete, acte juri-dice, căr i de în elepciune până la povestiri, opere dramatice, predici liturgice, elogii, epitafe, înso ite de întreaga suită de semne, simboluri şi imagini, toate, împreună, pot aduce mărturii complete asupra construc iilor dominante ale imaginarului unei epoci, despre „prezen a  miturilor, utopiilor, viselor colective la un moment dat27. Aceleași 
                                                           

19 Maria Magdalena Szekely, Viața cotidiană în evul mediu românesc Curs special de istorie medievală a 
românilor , Iași, , p. -2. 
20 Simona Nicoară, Mentalități colective. Imaginarul social. Istoria în durată lungă, Cluj Napoca, Accent, 

2009, p. 25. 
21 Alexandru Duțu, Literatura comparată și istoria mentalităților, București, Univerrs, , p.  
22 Ibidem, p. 15. 
23 O lecție de istorie cu Fernand Braudel: Chateauvallon, „Zilele Fernand Braudel  – ,  și  octombrie 
1985: dialoguri, București, Corint, , p. . 
24 Raymond Aron, Introduction a la philosophie de l histoire. Essai sur les limites de l objectivite historique 

completee par des textes recents, Paris, Gallimard, p. 109-116. 
25 Simona Nicoară, Mitologiile revoluției pașoptiste moldovenești, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară 
Clujeană, , p. . 
26 Ibidem, p. 119. 
27 Ibidem, p. 124. 
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idei sunt susținute și de istoricul Toader Nicoară, care afirmă, că, odată cu studierea mentalităților, a antropologiei istorice s-au modificat mult perspectivele metodolo-gice de studiere a istoriei, fapt ce a dus la o nouă înlănțuire a evenimentelor, propu-nând o istorie făcută cu evenimente repetate sau așteptate, cu evenimente banale din cotidian, precum sărbătorile calendarului religios, cu evenimente și ceremonii cunoscute din istoria biologică sau familială: nașterea, căsătoria, moartea etc.28. Astfel, în cercetarea istoriei mentalită ilor, trebuie să se urmeze traseul meto-
dologic pe care-l aplică istoricul oricărei activită i restitutive: inventarierea surselor, culegerea datelor, organizarea lor tematică şi cronologică, analiza şi interpretarea după metode şi proceduri apte să dezvolte demonstra ia coerentă şi să permită ve-
rificarea acestei demonstra ii. 

Sursele de cercetare a mentalității nobilimii basarabene. Sursele utilizate în procesul cercetării mentalității nobilimii din Basarabia sub regimul de dominație țarist pot fi clasificate, convențional, în următoarele categorii: documente oficiale legi și decizii ale organelor de administrație la nivel imperial, regional/gubernial, recensăminte ; colecții de documente care reflectă încadrarea nobilimii basarabene în sistemul imperial rus; dări de seamă, memorii ale funcționarilor ruși; surse nara-tive; informa ii ale călătorilor străini; presa periodică. 
 Din categoria documentelor oficiale guvernamentale emise de către adminis-tra ia imperială rusă, gubernială/regională, din care fac parte legi, instruc iuni, regu-lamentele, menționăm pe cele publicate în Colec ia completă de legi ale Imperiului 

Rus29. Acestea ne oferă informa ii generale referitoare la statutul nobilimii din Impe-riul Rus, con inând şi un şir de legi specifice nobililor din Basarabia30, legi cu privire la rela iile dintre nobili şi ărani, vestimentația nobililor în funcție de statutul deținut, care de fapt, prezintă politica imperială promovată fa ă de dvorenime în calitate de categorie socială principală în Imperiu. Un rol important în cercetarea mentalității nobilimii din Basarabia îl au dările de seamă, memoriile ale reprezentanților administrației imperiale referitoare la si-tua ia din regiune. În acest sens putem menționa darea de seamă întocmită sub co-
ordonarea locotenent-colonelului Dragan31, precum și volumul de înscrieri selectate de Comitetul statistic regional al Basarabiei, apărut sub îngrijirea lui A.N. Egunov în anii  ai secolului al XIX-lea32, recensămintele popula iei din Imperiul Rus33 care, 

                                                           

28 Toader Nicoară,  teme de antropologie istorică, Cluj-Napoca, Accent, 2013, p. 17-18. 
29  e    În continuare: .   -, , ; C   - , ., - ;   -1913), , -1915. 
30 , C . II,  IX ,  , ., , № , . ; , C . II,  XI ,  , ., , № , . -509; , C . II,  XVIII ,  , ., , № , . ; , C . II,  XX,  , ., , № , . -151 etc. 
31 -    ,  ,  ,  , ,   , .  . 
32     .   . . , . I-III. , -1869. 
33        ., III ,  ,      B  ,   . . . 
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deşi descriu, în general, situa ia din Basarabia sub ocupa ie aristă, fac referire şi la situa ia nobilimii din regiune/gubernie. Totodată, o parte din func ionarii care au ocupat anumite func ii în Basarabia sau care au fost trimişi pentru a cerceta situa ia în regiune au lăsat mărturii pre ioase. Dintre aceştia putem numi pe A. Mihailovski-

Danilevski34, F. Wighel35, S. Urusov36 ş.a. Aceste lucrări con in date cu referire la no-bilimea din Basarabia, informa ii despre comportamentul, atitudinile, vestimenta ia, ocupa iile ei etc., iar constatările respectivilor autori servesc drept bază pentru stu-dierea evoluției mentalită ii acestei categorii sociale. Importan a acestor amintiri, memorii este argumentată şi prin faptul că autorii relatează despre evenimente şi situa ii la care au participat sau în care au fost implica i nemijlocit. Desigur, trebuie să inem cont de faptul că func ionarii reprezentau în regiune „Centrul , adică Mos-
cova sau Sankt-Petersburgul, iar Basarabia era pentru ei o periferie, un spa iu necu-noscut, spa iu care pentru politica panslavistă promovată de Imperiul Rus, politica de eliberare a creştinilor din Balcani şi de eliberare de fapt, cucerire  a Constanti-
nopolului, juca un rol important. Astfel, Al. Mihailovski-Danilevski, ofi er de gardă a Împăratului, descriind vizita arului Alexandru I în Basarabia relatează despre no-bilimea din Basarabia şi comportamentul acesteia la balul dat în cinstea Maiestă ii 
Sale37, prezentând boierii ca o categorie socială înapoiată. F.Wighel prezintă infor-ma ii mai detaliate despre boierii care au rămas în Basarabia după anexare, despre ceea ce reprezenta boierimea în calitate de categorie socială în Moldova, despre pro-cesul de confirmare a noble ei şi de încadrare în rândurile nobilimii basarabene a unor reprezentan i „falşi  ai acesteia. În procesul de studiere a mentalită ii nobilimii, importan a lucrării lui F.Wighel îşi găseşte confirmare prin faptul că în ea este dată o caracterizare detaliată a tipului nobililor noi drept exemplu fiind prezentat nobi-
lul Pruncul38 , se descrie în detalii organizarea primelor alegeri în Adunarea Depu-ta ilor Nobilimii din Basarabia şi confruntarea dintre cele două „partide  – cea veche, în frunte cu boierii Balş şi Sturdza, şi cea nouă, condusă de Bălănescu-Rosseti şi 
I.Pruncul39.  În studierea evoluției statutului și mentalității nobilimii basarabene sunt im-portante însemnările despre Basarabia ale guvernatorului S. Urusov, unde un capi-
tol aparte este dedicat nobilimii40. Cneazul S. Urusov face o compara ie între nobili-mea din Basarabia şi dvorenimea din alte regiuni ale Imperiului Rus, luând drept criterii de compara ie moşia şi importan a acestea, amenajarea moşiei şi casei, mo-bilierul etc. Prezintă interes datele despre reprezentan ii familiei Krupenski, precum şi despre alte familii de nobili din Basarabia, despre modul de via ă, despre valorile de care se conduc etc. De fapt, informa ia prezentată de cneazul S. Urusov este redată 
                                                           

34 . . - ,  . . - .   // - , , . , № , . -373.  
35 . . ,          , -, . 
36 . . ,  . ё  -  ., , . 
37 . . - ,  . . - .  ..., . -362.  
38 . . ,     ..., c. 8-9. 
39 Ibidem, c 11-14. 
40 . . ,  ..., c. 128-154. 
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de pe aceeaşi pozi ie de superioritate ce se men ine în rândurile administra iei im-
periale ruse. Din colecțiile de documente care prezintă informații despre nobilimea din Ba-sarabia sub regimul de dominație țaristă prezintă importan ă volumul de docu-
mente din anii 1437- , din arhiva Catargiu de la Cobâlnea inutul Soroca , pu-blicate de către Gh. Ghibănescu41. Deşi se referă mai mult la perioada de până la ane-xare, aceste documente sunt un contraargument forte la tezele enun ate de istorio-grafia rusă, precum că pe teritoriul dintre Prut şi Nistru nu ar fi existat nobili. Din documentele publicate, prezintă o valoare deosebită în cercetare, culegerile semnate 

de Gheorghe Bezviconi42 şi Leon Boga43. Colec ia de documente editată de Gheorghe Bezviconi cuprinde informa ii cu privire la actele prezentate de nobilii din Basarabia în procesul de confirmare a noble ei, precum şi înseşi documentele prezentate de 
cele peste  de familii de nobili Comisiei pentru confirmarea titlului nobiliar în Basarabia, din . Istoricul Gh. Bezviconi publica în volumul I date despre  de familii de nobili incluse în cele şase păr i ale Căr ii Genealogice a neamurilor nobile 
din Basarabia. În documentele respective, autorul prezintă datele personale ale no-bilului numele, prenumele, starea familială, copiii, vârsta , informa ii despre moşiile de inute de acesta, cu indicarea: metodei prin care a fost achizi ionată proprietatea 
(cumpărare, moştenire, zestre , numărului de desetine, numărului de case şi de lo-cuitori ai satului, numărului de ărani şerbi pe care îi de inea nobilul, date despre provenien a neamului spi a neamului . Ulterior, autorul oferă lista documentelor 
prezentate de către nobil pentru confirmarea noble ei, incluzând con inutul aces-tora. Volumul II al acestei lucrări este structurat în trei păr i: Partea I se referă la bo-
ierii din perioada 1812-182144; partea a II-a este consacrată nobilimii Basarabiei 
(1821-1918), aici fiind incluşi to i cei înscrişi pe listele nobilimii locale, confirma i de 
Departamentul Heraldic al Senatului45; partea a III-a con ine informa ii despre câ-teva familii care nu figurează în primele două păr i – reprezentan i ai nobilimii care 
au depus dosare la Adunarea Deputa ilor Nobilimii pentru confirmarea noble ei, însă nu au fost recunoscu i şi confirma i în statutul de nobil. Aceste date ne permit să analizăm procesul de încadrare a nobilimii basarabene în cadrul sistemului impe-rial rus, precum și aspecte ale mentalită ii nobilimii basarabene, în special prin prisma politicii imperiale ruse de acordare şi confirmare a titlului nobiliar.  O categorie aparte o formează documentele care reflectă viața privată a nobi-limii. L. Boga a realizat două volume de documente basarabene, în care prezintă scri-sori, testamente şi foi de zestre, care s-au dovedit a fi surse importante în studierea 
                                                           

41 Gh. Ghibănescu, Surete și izvoade, volumul IX, Documente basarabene din arhiva Catargiu de la Cobâl-
nea ținutul Soroca , Iași, Tipografia „Dacia  P. & D. Iliescu, 1914. 409 p. 
42 Gheorghe Bezviconi, Boierimea dintre Prut și Nistru. Actele Comisiei pentru cercetarea documentelor 
nobilimii din Basarabia, la 1821, vol. I, București, Fundația Regele Carol I, ; Idem, Boierimea dintre 

Prut și Nistru, vol. II, București, . 
43 Leon T. Boga, Documente basarabene, vol. I. Foi de zestre (1734-1834), Chișinău, Tipografia Centralei Cooperativelor de Producție și Consum, . Idem, Documente basarabene, vol. II. Scrisori și răvașe 
(1660-1860), Chișinău, Tipografia Centralei Cooperativelor de Producție și Consum, . 
44 Gheorghe Bezviconi, Boierimea dintre Prut și Nistru, vol. II, București, , p. . 
45 Ibidem, p. 8. 
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unor aspecte ale mentalită ii nobilimii din Basarabia. Din categoria documentelor private trebuie să men ionăm şi colecția de scrisori publicate de Constantin Gane46. Autorul prezintă coresponden a dintre Caterina Krupenski, so ia lui Matei Kru-penski, şi Maria Comnen soacra acestuia , care include cca  de scrisori. Din aceste scrisori putem desprinde micile amănunte din via a de toate zilele a boierilor basarabeni de la începutul veacului al XIX-lea, de fapt în primii ani de după anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru la Imperiul Rus, încadrarea acestora în funcții civile în administrația rusească, precum și pozițiile diferitor nobili în cadrul primelor alegeri nobiliare din regiune. Un alt volum de scrisori care a apar inut unui nobil, cu pseudo-
nimul Basarab47, publicate în gazeta bucureşteană Telegraful, între anii -1890, a 

fost editat de Aristi a şi Tiberiu Avramescu48. În aceste scrisori, autorul menționa unele aspecte din via a cotidiană a nobilimii basarabene aflate sub ocupa ie ru-sească, implicarea acesteia în mişcarea na ională etc. După anii  au apărut mai multe colecții de documente referitoare la diferite aspecte din istoria Basarabiei sub regimul de domina ie arist şi, respectiv, la nobili-mea basarabeană.  Colecția de documente publicată de istoricul Dinu Poştarencu49 ne permite să studiem în general istoria Basarabiei în secolul al XIX-lea şi în prima jumătate a se-colului XX, dat fiind că în ea sunt prezentate documente referitoare la schimbările survenite în via a politică, socială şi culturală a Basarabiei.  Un interes deosebit îl prezintă culegerea de documente a istoricului Valentin Tomule 50, dedicată protestelor şi revendicărilor popula iei din Basarabia în anii 
1812-1828. Lucrarea include 1502 documente inedite, selectate exclusiv din fondul 

2: Cancelaria Guvernatorului Basarabiei (1812-  al Arhivei Na ionale a Repu-
blicii Moldova. Documentele incluse în această culegere înglobează în principiu plângerile, reclama iile, nemul umirile, cererile etc. adresate guvernatorului civil al Basarabiei de către diferite categorii sociale ale popula iei din Basarabia, în fond ă-
rani şi orăşeni. Acestea vizează, de regulă, revoltele lor împotriva abuzurilor din par-tea administra iei locale, moşierilor, arendaşilor, concesionarilor, mănăstirilor, poli iei orăşeneşti etc., fiind o sursă importantă în studierea rela iilor dintre nobili şi ărani în Basarabia sub dominație străină și respectiv a identității sociale a  acestor 
categorii sociale. 

                                                           

46 Constantin Gane, Amărâte și vesele vieți de jupânese și cucoane boieroaice din Moldova și Țara Româ-
nească în veacurile XVI-XIX, București, Corint Books, .  
47 Istoricii Aristița și Tiberiu Avramescu îl identifică pe Basarab cu nobilul basarabean Gheorghe Gore. A 

se vedea detaliat: Basarab, Scrisori din Basarabia (1880-1883), vol. I, ediție de Aristița și Tiberiu Avra-mescu, Chișinău-București, Știința / Editura Fundației Culturale, , p. XIV-XVIII. 
48 Basarab, Scrisori din Basarabia (1880-1883), vol. I; Idem, Scrisori din Basarabia (1884-1890), vol. II, ediție de Aristița și Tiberiu Avramescu, Chișinău, Știința, . 
49 Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabie în date şi documente -1940 , Chişinău, Cartier, . Idem, 
Documente referitoare la administrarea Basarabiei de către guvernatorul civil Scarlat Sturza // Revista 

de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 3, p. 92-102.  
50 Valentin Tomule , Cronica protestelor şi revendicărilor popula iei din Basarabia (1812- . În baza 
documentelor depozitate în fondul  „Cancelaria guvernatorului Basarabiei  al Arhivei Na ionale a Repu-
blicii Moldova, vol. II. Chişinău, CEP USM, . 



111 

O importan ă deosebită în studierea istoriei nobilimii din Basarabia o are cu-legerea de documente care se referă la nobilii şi stăpânii de moşii din regiune51, care 

include trei compartimente: primul se referă la actele legislative în baza cărora ba-sarabenilor li se confirma noble ea, al doilea compartiment include prima parte a Căr ii Genealogice a neamurilor nobile din Basarabia, iar al treilea – listele celor care au de inut proprietă i mobiliare şi imobiliare în Basarabia la sfârşitul secolului al 
XIX-lea – începutul secolului XX.  Totodată, un rol importat în cercetarea mentalită ii nobilimii din Basarabia îl 
au sursele narative. Romanele, povestirile, poeziile, fabulele scrise de către repre-zentan ii nobilimii din Basarabia şi care au ca lait-motivuri istorii din via a lor, sau tratează probleme care îi deranjează. Acestea reprezintă o sursă importantă în stu-dierea mentalită ii nobilimii, din considerentul că subiectele sunt tratate prin viziu-nea autorilor înşişi, pornind de la felul în care percep ei lucrurile, evenimentele, me-
diul etc. Una dintre primele lucrări în acest sens este autobiografia boierului Teodor Vârnav52 . Aceasta prezintă informa ii cu privire la via a boierilor moldoveni din prima jumătate a secolului al XIX-lea, astfel încât, analizând-o, putem face mai multe deduc ii asupra societă ii româneşti din acele vremuri. Stilul lui Vârnav este un ta-blou viu al gândirii şi graiului unui moldovean din acele vremuri, autorul oferind descrierea „stării societă ii noastre , a vieții familiale a boierilor moldoveni. În aceas-tă lucrare, Teodor Vârnav a expus „istoria vie ii, creşterii, învă ăturii sale  şi unele 
dintre cele mai însemnate „pricliucenii  din anii săi de copilărie şi de tinere e, pre-zentând astfel via a unui nobil din Basarabia anilor - . Importan a acestei lucrări este men ionată şi de A.Gorovei: „Teodor Vârnav, scriindu-şi Via a, poate 
pentru a-şi trece de urât, ne-a adus, fără să-şi dea seama, un mare serviciu […] va aduce lumii mare folos pentru istorie 53. 

Dumitru C. Moruzi54, nobil din Basarabia retras în Principatul Moldovei, a scris mai multe povestiri și romane în care prezintă informații despre via a privată şi publică a nobililor. Importan a lucrărilor lui Dumitru C. Moruzi rezidă în faptul că 
el descrie propriile experien e, evenimentele care i-au marcat via a, ac iunile la care a participat nemijlocit. Anume din aceste considerente mărturiile lui sunt foarte im-portante, prezentând o sursă valoroasă de cercetare a moravurilor societă ii. Lucră-
rile semnate de Dumitru C. Moruzi prezintă o imagine fidelă, realistă, pu in idealizată a realită ii de atunci, crea ia moruziană captează prin veridicitatea şi verosimilitatea relatării, realismul nara iunii şi al dialogurilor surprinzătoare, detaliul semnificativ 
                                                           

51 Elita social-politică și economic a Basarabiei. Sec. XIX – începutul sec. XX. Documente, vol. I, coordonator S. Bacalov, Chișinău, ,  p.; Elita social-politcă și economică a Basarabiei. Sec. XIX – începutul sec. 
XX. Documente, vol. II, coordonator S. Bacalov, Chișinău, ,  p. 
52 Teodor Vârnav, Istoria vieții mele, Chișinău, Elan Poligraf SRL, . 
53 Ibidem, p. 3. 
54 Dumitru C. Moruzi – scriitor român care a trăit în Basarabia și s-a remarcat printr-o vastă operă lite-rară: poezii Marșul răzeșilor din Basarabia, Doina mazilului, Dorul basarabeanului, Basarabeanca, Hora 
Basarabiei, Pribeagul), nuvele, memoralistică, drame și comedii, studii sociale, romane, în care a abordat problemele stringente ale societății basarabene (Pribegi în țara răpită, Înstrăinații, Moartea lui Cain) etc. 

A se vedea detaliat: Dumitru C. Moruzi, Scrieri, vol. I, Chișinău, Știința, , p. -25; 
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şi analiza psihologică subtilă. Astfel, analizând lucrările semnate de Dumitru C. Mo-ruzi putem identifica informații despre viața cotidiană a nobilimii activitățile zilnice, vestimentație și alimentație, preferințele muzicale și balurile organizate, locuințele și mobilierul etc. , precum și manifestări ale identității naționale și sociale în mediul nobiliar, reprezentări și atitudini față de politica țaristă, procesul de rusificare, față de războaiele ruso-turce și spațiul românesc etc. O sursă narativă importantă în studierea mentalității nobilimii basarabene ar fi și romanul semnat de Constantin Stere55 în care acesta prezintă istoria familiei sale, descriind viața de pe moșia unui boier de tip vechi Iorgu Răutu , copilăria feciorului acestuia, studiile lui, viața pe moșiile boierești, modernizarea societății nobiliare, rela-țiile stabilite cu reprezentanții nobilimii noi, păstrarea modelelor cotidiene tradițio-nale prezența lăutarului Lemiș și ascultarea melodiei Doina) și acceptarea modelelor noi impuse de adminsitrația țaristă, inclusiv prin politica de „disciplinare . O altă lucrare de memoralistică, utilă în realizarea unei comparații dintre ati-tudinile, comportamentele, viziunile boierilor din Principatul Moldova aparține lui 
Radu Rosseti56. Autorul a realizat o descriere a moravurilor şi mentalită ilor păturii superioare a societă ii din Moldova, în perioada anilor - , în baza celor po-vestite de membrii familiei sale, precum și a amintirilor proprii din copilărie și tine-rețe. Studierea acestei lucrări ne permite să realizăm un studiu comparativ între di-ferite aspecte ale mentalității boierimii din Moldova și celei din Basarabia, și anume, influența procesului de modernizare și a tuturor evenimentelor care s-au derulat în spațiul românesc în secolul al XIX-lea. Via a nobililor din Basarabia, înainte şi după anexare, devine subiect şi în po-
vestirile semnate de Olga Nakko57 şi Pavel Kruşevan58, în care personajele principale sunt nobili dintre Prut şi Nistru. Ele con in date în baza cărora putem judeca despre 
activitatea economică, modul de via ă, atitudinea nobilului fa ă de femei, fa ă de alte categorii sociale, organizarea alegerilor nobiliare, relațiile dintre nobilimea veche și cea nouă, casa, mobilierul, aceste fiind surse importante în studierea mentalului res-
pectivei categorii sociale. O lucrare care se referă la nobilimea din Basarabia şi la felul în care aceasta îşi petrecea timpul liber este semnată de boierul Constantin Negruzzi59. Deşi are ca idee principală o istorie de dragoste, în ea sunt infiltrate date despre loisirul nobililor: or-ganizarea în Basarabia a alergărilor de cai, petrecerea serilor de către cei mai privi- 

                                                           

55 Constantin Stere, În preajma revoluției. Roman, vol. I, București, Hyperion, .  
56 Radu Rosseti, Amintiri. Ce am auzit de la alții. Din copilărie. Din prima tinerețe, București, Humanitas, . 
57   ,  //  , «  »    

   XIX –  XX ., , Civitas, 2012, p. 35-52. 
58  ,  // op. cit., Civitas, 2012, p. 115-117. Idem,    //  -, op. cit., p. 118-122. Idem,  //  , op. cit,, p. 123-140. Idem,   

?  , , 1896 //  , op. cit,, p. 141-147. 
59 Costache Negruzzi, O alergare de cai  // C. Negruzzi, Negru pe alb, București-Chișinău, p. -. C. Negruzzi, împreună cu familia sa, în anul , din cauza mișcării eteriștilor, s-a refugiat la moșia sa din Șirăuți, ținutul Hotin. În  familia Negruzzi s-a mutat la Chișinău. Mai vizitează Basarabia în , când participă la evenimentele descrise. În anul  a publicat O alergare de cai, lucrare inspirată de situația din Basarabia. 
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legia i membri ai societă ii. Dorin a unor nobili de a se uni cu Patria-mamă, sus inerea faptului că ei sunt români şi vorbesc româneşte este argumentată prin operele scriitorilor Constantin 
Stamati60 (poeziile: Imnul lăutei româneşti, Dragoş I, domnul Moldovei, Dorul de pa-
trie, Fiica lui Decebal, Un român înstrăinat etc.  şi Alexandru Hajdeu poezia Soarta, 

Epistolă către români) etc. Aceste lucrări sunt o adevărată oază a ideilor româneşti în teritoriul dintre Prut şi Nistru. În poezia Un român înstrăinat Constantin Stamati pledează pentru unirea cu Moldova: „Mâhnit şi pe gânduri şăd posomorât, // Cu un dor nespus // Ş-întristat, şi dornic trăind amărât, // Mă uit spre apus… // Acolo îi via ă! // Acolo-i speran ă! // Să fim ferici i // De-am fi to i uni i61 . Dezideratul unirii 
Basarabiei cu Patria-mamă, pledarea pentru limba română şi grafia latină reprezintă un laitmotiv al întregii activită i a lui C.Stamati,  „lebăda Basarabiei  cum îl numeşte Al. Hurmuzachi. Astfel, în coresponden a sa cu Al. Hurmuzachi, Constantin Stamati sus inea că „noi, românii din Basarabia, înstrăina i de demult de vechea patria noas-tră, Moldova şi Valahia, nu aveam nici o idee de limba cea învă ată latino-română ; „căci noi, basarabenii, nu putem avea nicio comunica ie literală [sic!] cu fra ii moldo-vlahi şi bucovineni, ci ne-au uitat de demult ca pre nişte distra i 62. De fapt, autorul se sim ea înstrăinat şi singur în Basarabia, men ionând în una dintre scrisorile sale, 
referindu-s ela el însuși: „Aducându-şi aminte că este aice, în Basarabia, un român izolat ca mine, unde trăiesc trupeşte, iar cu sufletul în Moldova  63. La fel, Constantin Stamati susținea că „bunului patriot și fumul țărei sale i se pare dulce și mirositor 64, iar în poezia dedicată Patriei/ României mărturisește că dacă ar putea să se tran-sforme într-o „frunză  atunci ar zbura peste orice obstacole, „peste păduri neum-blate , „peste stânci de cremini , „peste răsfățatul lac , „peste dumbrava cerboaicei , „peste bârlogul ursoaicei , ca să ajungă în Moldova „unde Ceahlău desparte// Pe Moldova de Ardeal, Bistrița, Siretul, Dacia 65.  

 Din izvoarele narative cu caracter istoric men ionăm şi lucrarea elaborată de Ange Bally care prezintă un tablou istoric şi politic al Moldovei, descrie provenien a na iunii moldoveneşti, situa ia ei actuală: stările sociale, comer ul intern şi extern etc. Ange Bally face referire la rela iile de proprietate dintre marii proprietari şi ă-rănime, la noul regulament privind drepturile şi obliga iunile ăranilor intrat în vi-goare în Basarabia. Alte aspecte ale vie ii din provincie care şi-au găsit o anumită reflectare în lucrarea lui Ange Bally sunt cele legate de noul sistem legislativ66.  În această ordine de idei se înscrie şi lucrarea, rămasă în manuscris, a lui  
                                                           

60 Constantin Stamati, Scrieri. Text îngrijit, studiu introductiv, note, comentarii, bibliografie și glosar de Vasile Ciocanu, Chișinău, . 
61 Ibidem, p. 74. 
62 Ibidem, p. 468. 
63 Ibidem, p. 469. 
64 Constantin Stamati, Dorul de Patrie dedicat României  // Constantin Stamati, op. cit., p. 67 
65 Ibidem, p. 68. 
66 A se vedea detaliat: Ange Bally, Un ouvrage d il a un siecle sur la Bessarabie comme pays Moldave, publie 

par N.Iorga, Vălenii-de-Munte, 1940, 156 p.; M. Danilov, O istorie a Basarabiei de Ange Bally. Inventarierea 

surselor (primele trei decenii ale sec. XIX) // Studii de arhondologie și genealogie, vol I, Chișinău, , p. 
99-108. 
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A. Nakko67, în care autorul analizează istoria Basarabiei din punct de vedere istoric, economic şi statistic. Din această lucrare aflăm date despre implicarea nobilimii în in-stitu iile de administra ie aristă, date statistice referitoare la numărul de nobili pentru anii  şi , despre încadrarea alogenilor, în special a şleahtei poloneze, în rân-durile nobilimii autohtone, divergen ele dintre diferite grupări boiereşti în timpul ale-gerilor nobiliare organizate de Adunarea Deputa ilor Nobilimii din Basarabia. Totuși, trebuie să constatăm că informațiile oferite de sursele narative trebuie analizate critic. Deși majoritatea autorilor afirmă că descriu evenimente reale, la care au participat nemijlocit, lucrările lor sunt supuse și influenței imaginației autorilor. Un izvor important în studierea mentalită ii, în special prin prisma alterită ii, sunt rapoartele şi relatările călătorilor străini. Scopurile diferite ale vizitelor (fie ele 

diplomatice, militare sau cultural-religioase , subiectivismul călătorilor străini şi-au lăsat nemijlocit amprenta asupra calită ii şi cantită ii informa iei. Impresii frapante ale călătorilor sunt cuprinse în voluminoasele lucrări ale lui V. Panapol68, P. P. Pana-

itescu69, G. Oprescu70, Gh. Bezviconi71, N. Iorga72, precum şi în volumele care adună toate men iunile călătorilor străini despre ările Române73, publicate de Academia Română, sau publicate de călătorii înşişi74. Aceste mărturii ale călătorilor străini re-levă impresiile lor despre nobilimea din Moldova şi Muntenia la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea – secolul al XIX-lea: despre modul ei de via ă, moravurile, tradi iile, compor-tamentele, atitudinile etc., caracterul acestor mărturii purtând, desigur, amprenta statutului de „străin . Aspecte din via a privată şi publică a nobilimii sunt identificate în presa tim-
pului75. În articolele, informa iile, anun urile din ziarele şi revistele publicate în Ba-sarabia constatăm activită ile la care participau nobilii basarabeni: sărbătorile orga-nizate în cinstea vizitelor reprezentan ilor familiei împărăteşti sau ale func ionarilor civili şi militari, concertele sau alte ac iuni de binefacere, operele de teatru prezen-tate la Chişinău etc., precum și politica de „disciplinare  promovată de administrația rusă, prin publicarea, drept exemplu, a listelor nobililor care au realizat anumite ac-țiuni în vederea susținerii țarismului. În procesul de analiză a mentalității nobilimii basarabene, a atitudinilor și re- 

                                                           

67 A. ,    ,    -

 , , , Manuscrisul se păstrează în fondul de manuscrise al bibliotecii Uni-versită ii de Stat din Odessa , f. . 
68 V. Panopol, Românce văzute de străini, București, Corint Books, .  
69 P. P. Panaitescu, Călători poloni în Țările Române, București, Editura Cultura Națională, .  
70 G. Oprescu, Țările Române văzute de artiști francezi sec. XVIII-XIX), București, Cultură Românească, 
1926. 156 p. 
71 Gh. Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia, București, Impremeria Națională, . 
72 N. Iorga, Istoria românilor prin călători, vol. III, Bucureşti, Editura Casei Școalelor, . 
73 Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea. Seria nouă, vol. I - , București, Editura Academiei Române, ; Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea. Seria nouă, 
vol.III (1831- , București, Editura Academiei Române, ; Călători străini despre Țările Române 
în secolul al XIX-lea. Seria nouă, vol.VI - , București, Editura Academiei Române, .  
74 M. Bugnion, La Bessarabie ancienne et moderne, Paris, 1846. M. A. de Demidoff, Voyage dans la Russie 

meridionale et la Crimee par la Hongorie, la Valachie et la Moldovie, Paris, 1854. 
75   /  ,  ,  etc. 
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prezentărilor ei, a modelelor ei cotidiene un rol important îl are studierea propriu-zisă a conacelor/ locuințelor, mobilierului și parcurilor76  create de elita basara-beană. Valoarea acestor surse se explică prin faptul că moșia sau casa boierului re-
prezintă felul său de a fi, viziunile sale, ideile sale. Întreaga viață a unei persoane se desfășoară cel mai adesea în ambianța unei locuințe. Cei care au trăit între pereții ei 
i-au resimțit inevitabil influența, iar dimensiunile, arhitectura, aranjamentele au re-flectat, la rândul lor, gustul și preferințele stăpânului casei77. Astfel și pentru nobili casele reprezentau spațiile în care aceștia se simțeau în siguranță, spațiu care le asi-gura, într-o oarecare măsură, identitatea, personalitatea. Când te simți stăpân într-un spațiu, îl organizezi după bunul plac, desfășurând, totodată și activitățile dorite78. De fapt, putem concluziona că o lege sau o scrisoare, un regulament, o in-struc iune sau o povestire, un roman, o poezie, dările de seamă oficiale sau mărturi-ile călătorilor străini, o autobiografie, un conac, o casă, o masă de scris, bijuteriile şi 
podoabele etc. – absolut toate pot servi ca sursă în cercetarea vieții private și publice a nobilimii din Basarabia, a statutului și mentalită ilor acestei categorii sociale. 

 

Summary 

The article based on specialised literature analyses issues connected to the re-

search sources of the mentality of bassarabian nobility. Starting from the ideea that 

mentality is a result of a long history developement, comprising a system of all from of 

collective events conscious and subconscious (atti tudes, behavior, visions of life, reli-

gion, time, location, identity, myth, symbols, utopia). To study the topic we must use all 

existing historical resources, official documents issued by administration, as well as lit-

erary work and private correspondence, furniture and clothing, parks and homes, leas-

ure activities, music etc. Only by having done an extensive study of all mentioned as-

pects we could have a real and complete image of the nobility of Bassarabia from in 

the XIXth centry. 

© Cristina GHERASIM 

 

                                                           

76 Despre parcurile create de nobilimea basarabeană a se vedea detaliat: Petru Tarhon, Parcurile vechi 

boierești din Republica Moldova. Istoria fondării, starea actuală, structura compozițională, diversitatea 
dendroflorei și particularitățile ecologo-biologice ale plantelor, Chișinău, Pontos, , p. . 
77 Ștefan Lemny, op. cit., p. 38. 
78 Despre metamorfoza reprezentărilor nobilimii basarabene cu privire spațiu a se vedea detaliat: Cris-
tina Gherasim, Sensibilități și metamorfoze în reprezentarea timpului și spațiului în mediul nobilimii basa-
rabene în epoca modernă // Revista de Istorie a Moldovei, Nr.  , Chișinău, , p. -84. 
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ȘCOLILE BISERICEȘTI PRIMARE DIN BASARABIA ȘI REFORMA DIN . 
CADRUL IMPERIAL ȘI LOCAL 

Diana EȚCO Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în  era însoțită de o serie de măsuri care aveau drept obiectiv major integrarea noilor teritorii în arealul social-politic al 

acestui imperiu. E curios cum s-a realizat acest proces prin prisma școlilor primare 
bisericești. Vom arunca pentru început o privire retrospectivă asupra cadrului impe-rial și apoi, prin juxtapunere, vom analiza impactul acestor măsuri asupra realității basarabene, cu modalitățile ei de a se înscrie în noul orizont de actualitate. De fapt, atât în Rusia, cât și în Principatul Moldovei, școlile bisericești primare au evoluat de-a lungul secolelor într-o perspectivă istorică similară.  Instruirea teologică din Țara Moldovei a cunoscut, pe parcursul a cca patru secole, o evoluție lentă dar ascendentă, determinată atât de factori politici interni, caracteristici societății medievale, cât și de unii externi, fiind încetinită de aflarea țării sub suzeranitate otomană dar, totodată, stimulată de pătrunderea ideilor moderni-zatoare din țările europene. 

Către începutul secolului al XIX-lea, învățământul teologic din Moldova, repre-zentat preponderent prin școli mănăstirești și bisericești, a inclus și forme mai avan-sate de instruire: școli episcopale, domnești, Academia Domnească și, în sfârșit, Se-
minarul Teologic de la Socola, aflat în proces de constituire. În Rusia însă, din cele mai vechi timpuri instruirea s-a realizat în strânsă conexi-une cu tradiția bizantină. Cu toate acestea, spre deosebire de sistemul grec de învăță-mânt, bazat pe forme particulare de instruire, școala rusă tradițională s-a dezvoltat în calitate de instituție de stat, deoarece, în primul rând, bazele strategiei de implemen-tare a instruirii publice bisericești s-au pus sub egida reprezentanților elitei conducă-
toare ruse. Pentru elucidarea aspectelor ce au determinat aplicarea ei vom apela la ac-tele normative, care au transformat instruirea publică bisericească într-un sistem di-namic, în reformare permanentă, capabil să-și realizeze obiectivele propuse. În Introducerea la programa școlară pentru școlile bisericești-parohiale este 

amintit Sf. Mihail, primul mitropolit al Kievului (988- , botezătorul Rusiei Kie-vene, care a acordat o atenție deosebită instruirii populației. Astfel, se afirmă că aces-tea îi aduna pe dascăli în preajma sa și îi povățuia cum să le predea copiilor, reco-mandându-le să-și adapteze lecțiile la mintea și forțele intelectuale ale fiecărui elev. Activitatea misionară a Sf. Mihail era încadrată politicii de creștinare a Rusiei, 
promovate de cneazul Vladimir (980- . Fiii cneazului, care primiseră o educație aleasă, și-au antrenat eforturile în organizarea instruirii publice. De exemplu, în anul , cneazul Iaroslav cel Înțelept -  a înființat în orașul Novgorod un co-
legiu teologic cu un contingent școlar de  de elevi. Marea majoritate a absolven-ților acestei școli au devenit propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu, fondatori de biserici și lăcașe de cult. În cadrul dezbaterilor de la Soborul celor  de capitole, desfășurat în peri- 
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oada 23 februarie –  mai  la Moscova, țarul Rusiei Ivan cel Groaznic a pus problema instruirii publice în Rusia. Conform rezoluției Soborului, clerul din diverse localități, cu autorizația arhiereului, urma să selecteze preoți, diaconi și paracliseri instruiți, capabili să-i învețe pe păstoriți „gramota  știința de carte  și scrisul, înfiin-țând în propriile case școli unde toți creștinii, nu doar clerul, să-și poată trimite odraslele pentru a studia scrisul cărturăresc, citirea bisericească și cântul, iar dascălii aleși să le insufle copiilor și bazele moralității. Astfel, pe parcursul secolelor, de la cneazul Vladimir până la reformatorul Pe-tru I, școala teologică a fost unica școală din Rusia. Începând cu domnia Ecaterinei a 
II-a, învățământul bisericesc primar urma să fie sponsorizat de către membrii socie-tății civile, mizându-se pe donatorii particulari, filantropi etc. Deși însăși Ecaterina a 
II-a a făcut donații din propriile rezerve financiare pentru a se întemeia noi școli pu-blice în vastul imperiu, exemplul ei nu a fost urmat. Ponderea veniturilor din donații era insuficientă pentru organizarea activității școlilor publice. Se poate afirma deci că, în fond, strategia în cauză eșuase. Pe timpul lui Alexan-
dru I s-a pus în aplicare un nou proiect, conform căruia statul era cel care urma să finanțeze activitatea universităților, gimnaziilor guberniale și a școlilor județene; ceea ce ne interesează pe noi – activitatea școlilor primare parohiale – urma să fie asigurată de către obștile sătești, orășenești și parohii. Astfel, chiar și pe timpul lui Alexandru I, școlile primare au rămas „la cheremul nimănui , organizându-și activitatea așa cum găseau de cuviință, fiecare în parte. Situația s-a schimbat pe timpul domniei lui Nicolai I. Conform legislației din , statul rus și-a revendicat responsabilitatea de a înființa, organiza și controla școlile parohiale. Inițial, prevederile preconizate vizau doar orașele, apoi, în anii  
ai secolului al XIX-lea reforma a fost aplicată și în localitățile rurale. Doar că pentru finanțarea activității lor, nici de data aceasta, nu s-au găsit bani în visteria statului și în fiecare parohie a fost instituită o taxă școlară specială. În Moldova, primele școli primare au fost înființate pe lângă biserici și mănăstiri. În pofida tuturor vicisitudinilor, pe parcursul secolelor, în rezultatul unui com-plex și dificil proces evolutiv, s-a reușit implementarea unei educații instituționali-zate în unitățile de învățământ teologic. Absolvenții Academiei Domnești, ai Seminarului Teologic, ai școlilor de pe lângă episcopii, mănăstiri și ai celor din centrele de județe activau pe întreg teritoriul Țării Moldovei, inclusiv între Prut și Nistrean, deși marea majoritate a cunoscătorilor 
de carte, mai ales copiii din mediul ecleziastic, erau instruiți de preoți și dascăli pe lângă biserici și în familii. În Moldova, scopul învățământului public era de a forma personalitatea umană în limita valorilor religioase creștine, având în calitate de pi-loni de rezistență școala și familia. 

Acest proces a luat amploare în Principatul Moldovei în primele decenii ale 
secolului al XIX-lea. Însă, spațiul dintre Prut și Nistru, anexat în  la Imperiul Rus, izolat de restul teritoriului Țării Moldovei, procesul unic de dezvoltare a sistemului de învățământ a fost întrerupt. Învățământul din Basarabia urma să fie organizat după sistemul rusesc. În circumstanțele acelor vremuri, rolul de bază în păstrarea unor tradiții naționale prin promovarea limbii române în învățământ i-a revenit cle- 
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rului din provincie. În timpul războaielor ruso-turce, clerul autohton din Moldova, împreună cu marea boierime, vedeau în Rusia o putere capabilă să-i salveze de suzeranitatea oto-mană, de regimul fanariot și să apere Biserica Ortodoxă. După anexarea Basarabiei 
la 1812 ei au colaborat cu noua administrație dar, concomitent, s-au opus procesului de rusificare, promovat de înalții funcționari ruși. După încheierea Păcii de la București din /  mai , Gavriil Bănulescu-

Bodoni s-a retras împreună cu trupele ruse la est de Prut. Stabilindu-se la Chișinău, el a elaborat un proiect de organizare a unei noi eparhii în spațiul dintre Nistru și Prut. Proiectul a fost prezentat Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse și aprobat la  august , cu condiția ca noua Mitropolie a Chișinăului și Hotinului, care includea și gubernia Herson de la est de Nistru, să dispună de o școală teologică proprie. Necesitatea unei școli teologice în Basarabia era determinată de izolarea pro-vinciei de centrele de pregătire a slujitorilor cultului din Principatul Moldovei. Prin ur-mare, în condițiile în care preoțimea locală nu dispunea de cunoștințe teologice ele-mentare, creștea riscul de a fi comise abateri serioase de la principiile moralei creștine. Pentru afirmarea noilor „reforme spirituale  și, mai cu seamă, pentru deștep-tarea simțului de demnitate personală, Gavriil Bănulescu-Bodoni a inițiat un proiect coerent, cu soluții viabile. Un prim moment al acțiunilor concrete în dinamizarea spi-ritualității basarabene a fost înființarea Dicasteriei de la Chișinău, care trebuia să de-vină organ de supraveghere a preoțimii1. Dar, la o analiză în perspectivă a fenome-nului, Gavriil Bănulescu-Bodoni a înțeles perfect, că drept temelie a dezvoltării spiri-tuale în provincie trebuie să servească nu organul de supraveghere al acesteia, ci in-struirea ei. La acel moment, conform relatărilor contemporanilor, „clerul nu avea ni-ciun fel de studii, preoții de rând nu știu cum se oficiază corect un serviciu divin, pro-
topopii n-au studii, printre ei nu e nimeni care să cunoască rânduiala lucrurilor... 2. Miza unei școli teologice naționale prevestea implicit o profundă și radicală transformare a societății. Doar datorită ei urmau să se obțină rezultate operante în ceea ce privește cristalizarea unei mentalități spirituale profunde în mediul ortodox basarabean. Drept premisă inițială a acestei acțiuni serveau realizările sistemului de învățământ, inclusiv cel teologic, din Principatul Moldovei, menționat anterior. Un 
exemplu era vestitul Seminar Teologic de la Socola, menit să fie „o școală de pardo-sire a bogosloviei și de tălmăcire a Sfintei Scripturi, dascăli pricopsiți în limba ro-mână pentru a învăța dogmele pe feciorii de preoți și diaconi . Pentru a-i eficiența, Gavriil Bănulescu-Bodoni, în timpul exarhatului din Principate, a propus transforma-rea școlii de la Socola într-un adevărat seminar teologic, după modelul Academiei Movilene, ceea ce și s-a realizat. Planificând înființarea unei asemenea școli teologice și în Basarabia, Gavriil Bănulescu-Bodoni, încă aflat la Iași, a expediat o scrisoare amiralului rus P. V. Cicea-gov, solicitându-i să asigure la Chișinău nu doar cazarea sa și a personalului ce-l în-soțea, ci și organizarea unor condiții speciale pentru a deschide o școală teologică. În 
                                                           

1 A. Stadnițki, Viața și nevoințele Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, Kiev-Chișinău, , p. . 
2 . . ,    , , .  - , , c. . 
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acest context, ierarhul se referea și la organizarea unei rețele de școli primare bise-ricești. În rezultatul acestui demers, Ciceagov a distribuit atribuțiile în felul următor: inițial, guvernatorul Basarabiei urma să se ocupe de organizarea rețelei școlilor bi-sericești primare, iar lui Gavriil Bănulescu-Bodoni îi revenea responsabilitatea de a organiza și deschide Seminarul Teologic. O importantă premisă pentru buna funcționare a seminarului duhovnicesc preconizat, apoi pentru activitatea eficientă a absolvenților lui ca duhovnici, promo-tori ai limbii și culturii românești în Basarabia, era asigurarea lor cu cărți religioase în limba națională. Drept urmare, mitropolitul Gavriil a solicitat Sfântului Sinod înfi-ințarea unei tipografii eparhiale. Solicitarea a fost aprobată în . În perioada 
1815- , la tipografia eparhială din Chișinău au fost editate cca  de cărți biseri-cești, de învățământ și de cultură în limba română, precum și  de regulamente, acte oficiale ale administrației provinciei etc.3. În adresarea către Sfântul Sinod privind deschiderea tipografiei, Gavriil Bănu-
lescu-Bodoni mai solicita permisiunea de a publica Evanghelia, Apostolul și Trebnicul 

conform „obiceiului moldovenesc , indicându-se doleanța de a tipări cărțile biseri-cești în conformitate cu canoanele vechi din Țara Moldovei4. Cele menționate vorbesc despre insistența mitropolitului de a pune în provin-cie bazele unei instruiri și culturi bisericești naționale. 
 Pentru orientarea generală asupra așa-ziselor școli de casă bisericești din re-

giune, s-au păstrat materiale documentare de arhivă și unele descrieri ale contempo-ranilor, care conțin câteva elemente informative cu privire la localitate, numele preo-tului, învățătorului, în ce an a studiat, etc. De exemplu: „Așa dascălul Ștefan Istrati a în-vățat a citi și scrie moldovenește, precum și tipicul bisericesc în școala din comuna Bumbăta, o altă școală a fost în comuna Holercani, un preot Lupu Vartic învață înainte de anul  în comuna Ișnovăț din județul Orhei, iar mai pe urmă în Tețcani 5. Asemenea școli bisericești au existat și în comunele Buda, Trușeni, Răspopeni, Scumpia, Molești, pe lângă biserica Măzărachi din Chișinău etc.6. 

Despre preotul Simion, angajat al bisericii cu hramul Sf. Nicolae din comuna Dănuțeni, în formula documentelor din  e scris că acesta „carte a învățat la pre-otul Vasilie la Buda de la care are o adeverință 7. Preotul din satul Selemet a învățat a citi și a scrie moldovenește, tipicul mol-dovenesc și cântarea după imolghion în școala bisericească din satul Holercani. Preotul din satul Trușeni a făcut carte la școala, unde activa dascălul Costache, așa cum ne spun cu claritate documentele: „a învățat a citi și a cânta la dascălul Cos-tache din satul Trușeni . Certificatul de studii al preotului bisericii Sf. Nicolae din satul Cobâlca ne con-firmă faptul că acesta și-a făcut studiile primare la școala bisericească din satul Răs-popeni, avându-l în calitate de învățător pe dascălul Strătilă. Preotul Gavriil de la bi- 

                                                           

3 Ion Nistor, Istoria Basarabiei, București, editura Sf. Neagoae, , p. . 
4 Ion Gumenâi, Basarabia sub dominația țaristă // O istorie a Basarabiei, red. A. Petrencu, Chișinău, , p. . 
5 Arhiva Națională a Republicii Moldova În continuare: ANRM). F. 2, inv. 1, d. 676, f. 7. 
6 Ibidem. 
7 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 60, f. 34. 
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serica Adormirea Maicii Domnului din satul Soci a făcut studii la școala bisericească 
din satul Scumpia. Există unele informații documentare ce demonstrează prezența unei școli bi-sericești în satul Chipercenii de Jos, din județul Orhei: „în Chipercenii de Jos de mult timp există școală primară bisericească, pentru a învăța carte pe copiii sătenilor cu concursul clerului local. Oamenii mai bătrâni ai satului, toți știu carte, știu să citească și cu greu scriu moldovenește 8. Sau păstrat și informații ce vizează bisericile din ținutul Tighina. Preoții acestui ținut și-au luat angajamentul să organizeze câte o casă de rugăciuni, iar pe lângă ea – o școală primară, pentru a oferi copiilor posibilitatea de a învăța carte și rugăciuni. Șirul exemplelor ar putea continua pentru a confirma ideea că, la începutul se-

colului al XIX-lea, în regiunea dintre Nistru și Prut exista o preocupare constantă a clerului pentru a asigura un anumit nivel de instruire în limba maternă în mediul po-pulației locale. În acest scop, se deschideau pe lângă biserici școli primare. În aceste școli preoții activau în rol de învățători. Din materialul selectat de P. A. Lotoțki aflăm că Dimitrie Sulima, vicarul mitro-politului Gavriil Bănulescu-Bodoni, a părăsit Iașiul în decembrie , stabilindu-se la mănăstirea Curchi. Aici, cu acordul mitropolitului, a deschis o școală primară. În școala mănăstirească la studii erau admiși copii din toate păturile sociale. Este im-portant că această contribuție a lui Dimitrie Sulima a fost valorificată prin acțiuni analoge, înființându-se noi școli și la celelalte mănăstiri: Dobruja, Hârjauca ș.a.9. Aceste informații sunt confirmate de sursele documentare. De exemplu, la  aprilie , preotul Petru Ghentus îi înainta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bo-doni următoarea cerere: „Din mila lui Dumnezeu, eu am trei copii pentru școală, dar la noi în sat nu este școală. Conform ordinului emis de Dumneavoastră, trebuie să-i aduc la școala arhierească. Cer permisiunea și blagoslovirea Dumneavoastră, ca să-i dau să facă carte la școala mănăstirească din Dobruja, deoarece sunt singur, nu am posibilitate să-i aduc la Chișinău 10. Petru Kunițki, în lucrarea sa dedicată Basarabiei de la început de secol al XIX-lea, 

dezaproba activitatea episcopilor greci, care nu numai că nu s-au îngrijit de instruirea 
clerului moldovenesc, dar nici n-au acordat sprijin școlilor bisericești deja existente11. Aceste școli se aflau pe lângă catedrele episcopale, uneori în sate, în locuințele 
preoților. În ele învățau a citi și a scrie românește, Ceaslovul, Psaltirea, Octoihul, Evan-

ghelia și Pentacostul cele cinci cărți ale lui Moise , elevilor oferindu-li-se cunoștințe 
ecleziastice elementare12. Majoritatea covârșitoare a contingentului didactic își elabora propriul plan de lucru. Deseori, pregătirea profesională a învățătorilor din aceste școli lăsa de dorit. 
De exemplu, dintr-un raport adresat Dicasteriei din Chișinău aflăm despre un diacon 
                                                           

8 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 60, f. 34. 
9 . . ,    ..., c. 11. 
10 ANRM. F.2, inv. 3, d. 76, f. 19. 
11 . ,     ,   

   ,        , 

- , 1813, c. 28-29. 
12 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 676, f. 1. 
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Spiridon, „care foarte prost citește, la fel de prost cântă, nu numai că nu cunoaște ti-
picul bisericesc, dar nici caditul deloc nu-l cunoaște, și, plus la toate, nici nu poate să țină cădelnița în mâini, așa cum se cuvine 13. Organizarea procesului de studii e descrisă detaliat de Ioan Stoicov. În aceste școli, o singură carte revenea la mai mulți elevi. Pentru a arăta literele, învățătorul folosea un arătător confecționat din lemn, numit „ukazka . Elevii pronunțau în cor fiecare literă, făcând zarvă mare, astfel, încât orice trecător putea să-și dea cu ușu-rință seama unde se află școala din localitatea respectivă. Studierea scrisului era la fel de interesantă. Pentru început se făcea un uluc de vreo doi metri, care se umplea cu nisip. Elevii, sub îndrumarea învățătorului, se deprindeau să deseneze literele. După ce căpătau anumite abilități în scrierea lor, se trecea la exersarea la tablă. Fie-care elev își confecționa din lemn propria tăbliță. Ea avea dimensiunile de  cm înăl-țime și  cm lățime. Era de culoare neagră, pe ea se scria cu o pană de gâscă înmuiată în cerneală albă, făcută din cretă. Drept manuale în aceste școli serveau Bucoavna, Psaltirea și Ceaslovul. La fi-nele studiilor, elevii trebuiau să posede deprinderi practice de a citi și a scrie în limba română, numită în provincie și „moldovenească , să cunoască cele patru operații ma-tematice și principiile de bază ale învățăturii ortodoxe. Evident, se punea accentul pe cunoașterea rânduielilor legate de oficierea serviciului divin, și de întreținerea unui lăcaș de cult14. Examinarea școlilor primare bisericești din Basarabia de la începutul secolu-
lui al XIX-lea ne demonstrează viabilitatea lor, ele contribuind semnificativ la cultura și spiritualitatea dintre Nistru și Prut. Caracteristicile lor esențiale constau în faptul că ele nu erau luate sub un control riguros din partea autorităților ecleziastice, nu funcționau în baza unui statut și a unui program de studii unice, obligatorii pentru toate aceste școli. Școlilor primare bisericești le revine un rol important în promovarea și con-
servarea elementului spiritual național. Pe lângă menirea cultural-națională, ele mai aveau și un caracter social, fiind accesibile tuturor copiilor din diferite pături sociale, care obțineau astfel cunoștințe elementare.  Prin urmare, în faza incipientă de organizare a învățământului public basara-bean, școlile primare au servit drept eșafodaj, având adânci rădăcini în trecutul isto-ric al Țării Moldovei. Mecanismul țarist nu a intervenit în reformarea lui, deoarece ar 
fi riscat să-și contrapună cea mai largă pătură a populației din provincie – lumea de la sate. Prin urmare, și după  aceste nuclee constituente ale învățământului pa-triarhal moldovenesc și-au continuat inert activitatea, păstrându-și status-quo-ul, la 

acel moment autoritățile țariste fiind preocupate de probleme mai importante pri-vind încadrarea Basarabiei în sistemul politico-administrativ din imperiu. După , în consens cu Gavriil Bănulescu-Bodoni, căruia i-a revenit rolul de 

organizator al Seminarului Teologic din Chișinău, guvernatorul militar al Basarabiei, generalul Ivan Harting, a încredințat monitorizarea școlilor primare din Basarabia guvernatorului civil al provinciei, octogenarul Scarlat Sturza. Vârsta înaintată, dar și 
                                                           

13 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 676, f. 1. 
14 Ibidem. 
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problemele cu care se confruntau după  noile autorități ale provinciei nu i-au permis lui Sturza să sistematizeze coerent și aprofundat un proiect viabil de organi-zare a școlilor primare. Mai mult ca atât, la doar un an de zile, , Sturza a rămas paralizat în urma unui atac de apoplexie, ceea ce l-a făcut să se retragă din viața pu-blică. Circumstanțele în cauză au marcat nefavorabil rețeaua școlilor primare, care mult timp a activat fără vreun coordonator desemnat din partea autorităților. Drept urmare, și după  clerul basarabean, și-a structurat activitatea în conformitate cu propriile concepte pe coordonatele promovării procesului instructiv-educativ în rândurile maselor largi ale populației. În baza unei evaluări realizate în  referitor la unele parohii din Basarabia, aflăm că „din   de copii cu vârsta între  și  ani,  din ei au făcut studii în școala primară bisericească, iar  764 – erau analfabeți; din  de tineri cu vârsta între  și  de ani,  aveau cunoștințe de carte, iar  de tineri erau analfabeți; și din cele  de persoane care aveau peste  de ani,  aveau cunoștințe de carte și  erau analfabeți 15. În anul , la data de  februarie, Sf. Sinod a emis un decret prin interme-diul căruia bisericii ruse i s-a acordat împuterniciri și obligații de a înființa școli pri-mare. Anticipat, pe timpul țarului Alexandru I, au existat tentative de a reglementa domeniul instruirii publice primare prin adoptarea unui cadru legal adecvat. În acest context a fost adoptat Statutul instituțiilor de învățământ laic, a mai fost emis decre-tul, care mobiliza clerul să participe activ la instruirea publică primară. În anul  a fost publicat noul Statut al școlii teologice, care urma să fie reorganizată după mo-delul școlii laice. Reforma a fost implementată între anii -1814. Aceasta presu-punea divizarea netă a instituțiilor de învățământ în patru niveluri:  școlile parohi-ale;  școlile județene;  seminariile pe eparhii  și  academiile pe patru circum-scripții: Moscova, Petersburg, Kiev și Kazan . Fiecare dintre aceste școli era subordo-nată instituțional următorului nivel, fapt ce asigura consecutivitatea programei de învățământ și subordonarea administrativă de la inferior la superior. Reforma școlii teologice a fost implementată definitiv în anul . În confor-mitate cu prevederile acestei reforme, școlilor parohiale le revenea sarcina de a im-plementa la sate o instruire corectă din punct de vedere teoretic și metodologic, prin intermediul căreia tinerei generații i s-ar fi cultivat valorile creștine. A fost instituită 
Comisia școlilor teologice, care dirija acest sistem de învățământ, inițial subordonată Sinodului, ulterior transformată într-o instituție autonomă. În anul  Sf. Sinod a publicat regulile intitulate „   -   , care prevedeau crearea unei rețele bine orga-nizate de școli bisericești-parohiale. După doar un an, într-un raport al Sf. Sinod se conțineau informații despre cca  de școli bisericești primare organizate în baza 
noului statut. În anul , în Rusia funcționau deja în jur de   de școli în  – 2  cu un contingent școlar de   de elevi, iar în  – 4  școli cu un contingent școlar format din  350 de elevi. La o analiză retrospectivă, după cca două secole de la acele evenimente, con- 

                                                           

15 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 596, f. 2. 
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siderăm că ar fi existat șanse reale de a modifica esențial statutul școlii bisericești primare în cadrul Imperiului Rus, reușindu-se ca ea să fie transformată într-o insti-tuție mai mult sau mai puțin independentă de politicile guvernamentale țariste. Evi-dent, că acest lucru ar fi fost posibil doar în cazul existenței reale a unei parohii pu-ternice, mobilizatoare și active, dar, cu părere de rău, în perioada studiată însăși exis-tența lor era sub semnul întrebării16.  Funcționarii ruși de cele mai înalte ranguri atrăgeau tot mai insistent atenția țarului Nicolai I asupra înapoierii Rusiei în raport cu Europa Occidentală. În special, se făcea referință la situația din agricultură, cauzele ei fiind considerate analfabetis-mul țăranilor și ignoranța generală a populației de la sate. 
Contele Pavel Kiselev (1788-1872) s-a ambiționat să propună un proiect de soluții viabile cu cheltuieli mici, care se rezuma la implicarea bisericii în rezolvarea 

unor chestiuni majore de stat. Prin urmare, clerului parohial i se impuneau obligații externe, cum ar fi cea de dascăl, doctor, agronom, zootehnician, meșteșugar ș.a. În proiectul contelui Kiselev, prezentat țarului în anul , se propunea includerea în programa de învățământ seminarială a unor discipline școlare precum: Istoria natu-rii, Medicina, Agronomia ș.a. La  octombrie , Sf. Sinod a adoptat proiectul lui N. A. Protasov și P. D. 
Kiselev: Instruirea copiilor de țărani de către preoții sătești. E curios faptul că la reali-
zarea acestor deziderate erau chemați doar preoții „de încredere . Pentru autorită-țile țariste care priveau drept „găselniță  implicarea clerului în rezolvarea cu chel-tuieli minime a problemelor vitale în stat  era o nimica toată să pună povara instruirii 
pe seama parohiilor. Mergând mai departe, în luna noiembrie  Sf. Sinod a emis un decret prin care obliga preoții de la sate să vaccineze populația împotriva varicelii. Clerul parohial era astfel transformat în vrăciuitor de țară. Instituirea Direcției de învățământ duhovnicesc, adoptarea unor noi acte nor-mative care reglementau activitatea întregului sistem de învățământ teologic avea 
drept scop final instituirea unui control absolut al statului asupra principalelor sfere 

de activitate ale bisericii. Începând cu perioada lui Protasov (1798-1855), ober-procurorul sinodal a că-pătat împuterniciri nelimitate asupra școlii teologice, influența sa absolută remar-cându-se până la sfârșitul epocii sinodale17. În anul , Ministerului Domeniilor de Stat i s-a cerut să-și antreneze epar-hiile în înființarea de școli parohiale pentru băieți în satele de pe domeniile statului. Scopul acestor unități școlare era de a contracara mișcarea rascolnicilor, care cuprin-sese cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului Rus. 
Factorul decisiv care a impulsionat apariția în Basarabia a noilor școli primare bisericești a fost publicarea în  a statutului școlilor primare, și întărit printr-un decret imperial pentru eparhiile din Rusia, și declarat în  drept regulament uni-versal al școlilor primare din toate eparhiile imperiului țarist. Reproducem mai jos câteva extrase din Regulamentul școlilor primare bisericești adoptat la :18 

                                                           

16 ANRM. F. 209, inv. 1, d. 124, f. 12. 
17 ANRM. F. 475, inv. 1, d. 17, f. 8. 
18 ANRM. F. 208, inv. 2, d. 24, f. 12. 
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. Clerul este responsabil să ofere cunoștințe elementare copiilor de țărani, to-todată, îndeplinindu-și datoria de a cultiva în sufletul copiilor credința și evlavia. . Clerul să-și pună la dispoziție propriile case pentru a le preda copiilor. . Preotul și diaconul sunt instituiți în funcția de învățător, având avizul pozitiv 
al arhiepiscopului. 

4. Clerul va activa în calitate de învățător fără a fi salariat și se interzice prin lege ca părinții elevilor să-i achite orice fel de taxe. . Să-i învețe citirea tiparului bisericesc și celui civil, iar pe doritori și scrisul. Elevii trebuie să știe pe de rost Rugăciunea Domnului, Simbolul credinței, cele  po-
runci, versetul Bucură-te Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, la care se adaugă expli-cațiile din Catehism și cele mai importante pasaje din Istoria Sfântă, care urmează să fie expuse sub formă de povestiri și de convorbiri simple, care pot fi memorate ușor, fără să-i oblige la toceală. . Elevilor cu rezultate bune la citirea bisericească să li se acorde loc în strana bisericii, antrenându-i, treptat, și la cântarea în biserică, punerea în valoare a succe-
selor elevilor să servească drept motiv de mândrie și bucurie pentru părinții lor și stimulent pentru învățătură. . După posibilitate, se vor oferi cunoștințe elementare de aritmetică. . Pentru început, să fie instruiți copiii ortodocși, iar mai apoi să fie incluși în 
procesul instructiv-educativ și cei rascolnici19. . În caz că rascolnicii nu vor dori să-și dea copii la învățătură, cerând să se predea după cărțile vechi sau cele editate în tipografia edinoverților, să se accepte, cu aceeași îngăduință, și să fie instruiți după aceleași cărți. . Învățătorii trebuie să fie foarte atenți să nu intimideze copiii rascolnicilor și să nu-i supere pe părinții lor cu mustrări contra rascolnicilor, ci să le inspire stimă față de biserica ortodoxă și învățăturile ei. 

11. Anul școlar va dura de la încheierea lucrărilor agricole de toamnă și până la începutul celor de primăvară, adică de la  septembrie până la  mai. În lunile de vară, școlarii pot fi adunați în zilele de sărbători, după prânz, pentru a repeta rugă-ciunile și câte ceva din Catehism și Istorie sfânta. Pentru lunile iunie, iulie și august, învățătura este sistată. 
12. Manualele: Bucoavna, Ceaslovul, Psaltirea și Noțiuni Elementare din învăță-

tura creștină – pot fi procurate din contul sumelor bisericești, provenite din chetă și se vor considera ca proprietate a bisericii. Iar cei care vor dori să-și învețe copiii după cărțile vechi, să le procure singuri. . La fiecare inspecție semestrială a protopopului, se va da lista nominală a școlarilor, arătând cât timp au urmat școala, rezultatele ce le-au obținut și purtarea. Protopopul, după posibilitate, să se asigure, în conformitate cu regulamentul, de bu-nul mers al învățământului și de rezultatele copiilor, despre care se va arăta în rapor-tul lui semestrial către arhiereul eparhiei respective. . Copiii bine instruiți vor fi supuși unui examen în fața protopopului, a pre-otului parohiei, și a primarului comunei; se va întocmi un proces-verbal, semnat de  

                                                           

19 Cuvântul „rascolnic , vine de la slavonescul „raskol , care înseamnă schismă, rupere în bucăți. Rascolnicii sunt adepți ai „ritului vechi , cel de dinainte de reformele impuse de patriarhul Nikon în secolul al XVII-lea. 
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toți membrii comisiei, care se va trimite arhiereului eparhiei20. Pe baza stipulațiilor Regulamentului învățământului primar din , conchi-dem că întreaga responsabilitate a instruirii primare a copiilor de la sate era atribu-ită, clerului parohial, care, astfel, a fost chemat, oficial, de astă dată, să învețe carte 
poporul, printr-un ordin special al Sfântului Sinod și printr-un decret imperial21. Deși, Regulamentul Consistoriilor Teologice prevedea de asemenea ca autoritățile eclezi-astice locale să stimuleze clerul parohial în organizarea și asigurarea funcționării școlilor bisericești și mănăstirești, această clauză avea un caracter mai mult reco-mandat, decât imperativ; vedem, însă, că își schimbă conotațiile după regulamentul din , prin care, clerul urma să execute cu titlu de obligație, sarcinile pe care până 
la acea oră le îndeplinea voluntar, din proprie inițiativă. În organul de presă ecleziastic   se relatează urmă-toarele despre reverberațiile regulamentului din  în sistemul învățământului: „clerul ghidat de un zel autentic deschide școli, învață copiii, fără să-și precupețească puterile, să regrete timpul sau să-și păzească sănătatea 22. În conformitate cu prevederile noului regulament, învățământul primar rural era decretat în exclusivitate sub diriguirea clerului. Preotul învățător era confirmat în funcția dată de către arhiereul local, printr-un aviz special. El era obligat să-i pri-mească la studii pe toți copiii doritori, fără a fi selectiv, fiind interzisă prin lege orice remunerare a muncii lui de învățător din partea părinților23. Principalele discipline școlare în cadrul școlilor bisericești erau axate pe citirea și scrierea în limba rusă și slavonă. De asemenea, elevii trebuiau să învețe rugăciunile de bază ale credinței or-todoxe și să posede cunoștințe elementare cu privire la religia creștină. Aceste studii erau completate de predarea aritmeticii, desigur, în linii generale24. Regulamentul din  se remarcă prin promovarea unor principii de for-mare și dezvoltare la copii a imaginației și creativității, contestând metoda învățării mecanice, chiar se sugera ca învățământul să stimuleze capacitatea de a gândi logic. Clerul urma să facă uz de o serie de metode și procedee didactice pentru a-și stimula elevii spre obținerea unor rezultate demne de apreciat. Manualele destinate 
pentru studii au fost următoarele: Bucoavna, Psaltirea, Ceaslovul și Bazele învățăturii 
creștinești25. Reieșind din considerentul că școlile în cauză puteau fi deschise în ca-sele preoților, ele au fost numite „școli de casă , dar, totodată, erau supuse unui con-
trol riguros din partea episcopilor. Astfel, protopopii erau obligați să testeze cu regu-laritate elevii, verificând nivelul cunoștințelor și măsura în care corespundeau pro-gramului de studii. Rezultatele obținute erau aduse la cunoștința episcopilor, iar aceștia, la rândul lor, îl informau pe arhiepiscop26. Arhiepiscopul era obligat să pre-zinte bianual Sfântului Sinod de la Petersburg un raport detaliat despre activitatea școlii primare bisericești din regiune și, în ultimă instanță, Sfântului Sinod îi revenea 
sarcina de a-i relata țarului despre situația și evoluția școlilor primare bisericești în-ființate în conformitate cu Regulamentul din 27. 

                                                           

20 ANRM. F. 471, inv. 1, d. 14, f. 9. 
21 Ibidem. 
22 ANRM. F. 475, inv. 1, d. 4, f. 7. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 4367, f. 5. 
26 Ibidem. 
27 ANRM. F. 475, inv. 1, d. 4, f. 2. 
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Datorită atenției excesive acordate acestui sistem de către însuși împăratul 
rus, ne putem doar imagina rolul colosal pe care-l jucau aceste școli în viața politică a imperiului țarist.28 Adoptarea regulamentului din  a fost condiționată de factori politici și re-ligioși. Rusificarea, privită de țarism drept instrument de unificare a conglomeratului de popoare încadrate în vastul Imperiu Rus a generat proliferarea variatelor schisme în interiorul bisericii ortodoxe țariste. Pentru populația de la periferiile imperiale, serviciile divine oficiate în limba rusă erau neinteligibile, fapt ce a generat apariția 
schismelor. Prin antiteză, utilizând limba națională, aceste schisme au găsit un sol fertil în mediul acestor mase ale populației. Prin urmare, schismaticii aveau posibili-tatea să asculte cuvântul lui Dumnezeu în limba maternă, de care erau privați de bi-
serica oficială. Apariția schismelor era considerată drept o amenințare, nu atât pen-tru biserică, cât pentru însăși securitatea și integritatea imperiului. Drept rezultat, administrația țaristă, în mod operativ, a adoptat un șir de măsuri chemate să contra-careze această mișcare și să prevină recrudescența ei pe viitor. Cunoscându-se rolul incontestabil al învățământului primar în formarea mentalității maselor, acestuia i se acorda o atenție sporită, care s-a cristalizat prin adoptarea Regulamentului pentru școlile primare din . Din el transpare interesul vădit al țarului față de evoluția și succesele acestei școli, căreia constatăm în baza stipulațiilor regulamentare § , ,  că i s-a atribuit un rol esențial în prevenirea apariției schismelor. E evident că 
regulamentul școlilor primare bisericești nu se diferenția de programul școlilor pri-mare laice. Deosebiri ușor sesizabile se înregistrau în metodele de predare și în fap-tul că se instituia controlul oficial din partea Statului29. Accentul principal era pus pe 
o cunoaștere mai profundă de cât mai mulți copii a principiilor ortodoxiei. Astfel, era promovat principiul de bază al țarismului, Ortodoxie și Autocrație, formulat de minis-
trul Urusov. Ceea ce intrigă e următorul aspect. Deși însuși țarul era interesat de bunul mers al procesului instructiv în școlile primare bisericești și de calitatea studiilor pri-mite în cadrul acestui sistem, preoții, în pofida acestui interes, erau impuși oficial să lucreze gratuit, și, plus la aceasta, să-și mai ofere propriile locuințe ca spațiu pentru amplasarea școlii. O explicație ar fi că autoritățile mizau pe devotamentul clerului față de stat și puterea autocratică a țarului30. În Basarabia, asigurarea bunei funcționări a acestui sistem de școli a întâlnit 
unele impedimente, care se axau pe dificultățile create de introducerea obligatorie în sistemul de învățământ a limbii ruse. Înșiși preoții care predau în aceste școli cu-noșteau prost limba rusă sau nu o cunoșteau deloc. În rezultatul analizei materialelor de arhivă se constată că până și registrele mitricale, înregistrate la  în cancelaria Consistoriului Eparhial din Chișinău, au fost întocmite în limba română cu caractere chirilice31. Pentru a da expresie obstacolului invariabil care afecta, după părerea autori-tăților țariste, buna funcționare a noilor școli, vom include aici câteva extrase dintr-un raport al protoiereului jud. Iași, Mihail Simacevski, rus de origine, adresat arhie-piscopului local: „...în satele acelei părți a ținutului ce-mi este încredințat, aproape toți 
locuitorii sunt moldoven,i precum și preoțimea, în afară de două sate: Bolotina și Bog- 

                                                           

28 ANRM. F. 208, inv. 4, d. 236, f. 6. 
29 ANRM. F. 475, inv. 1, d. 4, f. 22. 
30 ANRM. F. 209, inv. 2, d. 38, f. 1-4. 
31 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 376, f. 18. 
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dănești, în care preoții sunt ruși, iar locuitorii tot moldoveni, și aici, dintre cei care do-
resc să-și învețe copiii lor carte îi dau la învățători liberi să-i învețe carte moldove-
nească după limba lor maternă, care-i mai pe înțelesul lor, de aceea nu există nicio po-
sibilitate ca prin parohii să dăm copiilor de țărani învățătura, începătoare pe temeiul 
«Pravilelor» publicate pentru eparhia Oloneț 32. Deci, clerul românesc din Basarabia nu putea fi pus la acea oră în serviciul al țarismului și nici forțat să îndeplinească „Regulile , deoarece nu cunoștea limba rusă. Consultând materialele de arhivă, atestăm un șir de cazuri care vin în susținerea ce-lor afirmate. De exemplu, în satul Bărboieni din județul Chișinău sătenii au respins cererea autorităților de a înființa o școală parohială primară, invocând lipsa de mij-loace financiare și faptul că preotul nu posedă limba rusă33. Un alt exemplu concludent la acest capitol e cazul din satul Bălăurești, jud. Chi-șinău, unde s-a pus în discuție problema deschiderii școlii primare bisericești în te-
meiul Pravilelor, dar locuitorii au rămas insensibili la această propunere34. 

Pentru a ameliora situația și a face față cerințelor autorităților imperiale, arhi-episcopul Dimitrie a tradus în anul  Regulamentul din  pentru eparhia Olo-neț în limba română, expediind această variantă în toate eparhiile, pentru a informa clerul, cât și enoriașii. În același an, reieșind din realitatea defavorabilă executării ordinului imperial, Dimitrie Sulima, conformându-se circumstanțelor, a emis o dispoziție privind traduce-rea în limba română a manualelor prevăzute pentru asigurarea studiilor în cadrul șco-lilor vizate. Treptat, procesul de constituire a școlilor primare bisericești noi pe baza Regulamentului din , a căpătat amploare pe teritoriul Basarabiei35. Conform da-
telor statistice selectate dintr-un raport al arhiepiscopului Irinarh către Sf. Sinod, deja, la  în Basarabia erau înregistrate  de școli bisericești parohiale, care aveau la activ  de învățători, cu un contingent de cca   de copii de țărani36. Pe baza informației selectate din presa eparhială, aflăm că cei mai zeloși în deschiderea noilor școli s-au dovedit a fi locuitorii din județele din sudul Basarabiei, evidențiindu-se la acest capitol cei din Cetatea Albă, unde au început să funcționeze cele mai multe școli primare de tip nou. Explicația este simplă: în sudul Basarabiei, exista un număr mare de sate cu populație alogenă: ucraineni, bulgari, găgăuzi etc., ceea ce a și simplificat în cele din urmă aplicarea „Regulilor  în această regiune, deoarece nu exista bariera necunoaș-
terii limbii ruse. Începând cu anii  ai secolului al XIX-lea numărul școlilor bisericești primare 
s-a redus. Peste zece ani, la , în Basarabia funcționau doar  de școli înființate în baza regulamentului nou. Consultarea în continuare a datelor statistice ridică semne de întrebare. Pare 
un adevărat miracol ca deja peste un an, în , în Basarabia să funcționeze  de școli, cu un contingent de  învățători și  255 de elevi37. 

                                                           

32 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 376, f. 18. 
33 ANRM. F. 475, inv. 1, d. 4, f. 2. 
34 Ibidem. 
35 ANRM. F. 209, inv. 1, d. 142, f. 7. 
36 Ibidem. 
37     -  , . VI, , , . -38. 
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Datele de arhivă arătând destul de contradictorii în acest caz, suntem tentați să considerăm că ar fi imposibil ca în limitele cronologice 1855- , adică pe par-cursul unui singur an, să fi fost deschise mai mult de o sută și ceva de școli primare bisericești de tip nou. Mai pertinent ar fi să tratăm informațiile documentare cu mai 
mult scepticism. În primul rând, un proces similar se derula și în Rusia, unde, la finele anului , funcționau doar % din numărul total de școli înregistrate inițial. Variabilita-tea datelor statistice ne exemplifică elocvent că, spre finele anilor  ai secolului al 
XIX-lea, sistemul învățământului primar bisericesc a trecut printr-o criză. Atunci când în interiorul imperiului s-au proliferat o serie de curente politice îndreptate îm-potriva orânduirii țariste, ele au fost interpretate de cercurile conservatoare țariste 
ca rezultat negativ, afectând instruirea în ansamblu a tuturor păturilor sociale. Astfel, statul rus nu mai era interesat de instruirea copiilor de țărani, care apoi „vor fi cei care vor lupta contra orânduirii existente . Somat de circumstanțele de ordin politic, 
mitropolitul Filaret Drozdov se întreba retoric: „E oare bine și folositor să dăm multă știință copiilor de țărani? Educația ce este superioară situației naturale a omului, nu rareori se dovedește mai mult păgubitoare decât binefăcătoare și de folos, ea sea-mănă multă neghină, dând naștere nemulțumirii printre acei oameni care caută să treacă de la mediul de jos la cel de sus 38. Instruirea primară oficială începută în Basarabia la , care a antrenat efor-turi colosale atât din partea autorităților ecleziastice superioare, cât și a clerului pa-
rohial39, a cunoscut un regres după două decenii de activitate a acestui sistem de în-vățământ. Școlile în cauză, pierzându-și însemnătatea inițială, nu mai erau supuse 
unui control riguros din partea statului. Impactul acestui proces se identifică prin gradul înalt de analfabetism al populației din provincie în perioada respectivă. Baza școlii primare bisericești era atât cultivarea cunoștințelor elementare, cât și realizarea educației religioase morale. Prin urmare, învățământul primar biseri-cesc avea drept scop formarea unui adevărat creștin, caracterizat prin puritatea spi-rituală, promovată de Sfintele Scripturi și, totodată, abilitat prin instruire competentă să facă față noilor realități sociale. 

 

Summary 
The Bessarabian Theological School played a fundamental role in the cultural de-

velopment of Bessarabia, becoming a component part of a complex social-historical pro-
cess. The first Metropolitan of Bessarabia Gavriil Banulescu-Bodoni was the founder of 
the Theological School of Bessarabia. In the year of the establishment of the Archdiocese 
of Chisinau and Hotin the vast majority of the population in the region was illiterate. He 
established the first school in the region, the Theological Seminary in Chisinau in order to 
give the eparchy trained clerical cadres, able to contribute to the mass training of the po-
pulation between the Dniester and the Prut. The Seminar was set up in compliance with 
Movilene Academy model, the mother of all Eastern Orthodox schools. 

The Theological Seminary in Chisinau, created based on the model of the Movilene 
School, in accordance with the canons of Russian theological law of the XVIII-th century, 
was the first higher educational institution in Bessarabia. 

© Diana EȚCO 

 

                                                           

38   B , 1887, № 7, . 241. 
39 ANRM. F. 2, inv. 1, d. 2478, f. 3. 
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CONSTITUIREA ŞI EVOLU IA INSTITU IEI NOTARIATULUI 

ÎN BASARABIA -1866) 

Andrei EMILCIUC La momentul anexării teritoriului dintre Prut şi Nistru, legisla ia rusă în dome-
niul notarial era constituită în baza unor legiuiri cu caracter particular. Apărută în Imperiul Rus prin filieră germană, func ia de notar a fost prevăzută ini ial pentru 
protestul vecselelor1, suprapunându-se treptat cu cea de misit (mecler2 . Misi ii erau cei care exercitau de fapt pe teritoriul oraşului atribu iile notariale3. Ucazul din 15 aprilie  le acorda negustorilor reziden i ai marilor oraşe comerciale dreptul de a alege misi i-notari din rândurile lor4. Era extrem de important ca titularii să cu-noască legisla ia şi cutumele comerciale, deoarece func ia era prevăzută anume pen-tru asistarea afacerilor comerciale din cuprinsul oraşului, în alte localități căruia func iile notariale fiind preluate de judecătoriile jude ene şi organele de poli ie5.  Codicele de legi din anul  distingea câteva categorii de misi i: hofmec-

leri, notari publici, misi i particulari, misi i de slugi şi lucrători, misi i de bursă, misi i de 
vase comerciale, misi i de pe lângă administra iile de naviga ie a vaselor, misi i ai Băncii 
Comerciale de Stat, precum şi misi i de pe lângă Consiliile meşteşugarilor6. Ca urmare, sub titulatura de notari figurau doar misi ii publici, acesta fiind un titlu care punea în 
prim-plan rangul oficial, pentru a-i distinge de misi ii particulari şi specializa i. Func ia de hofmecler (literalmente misit de curte  era prevăzută doar pentru 
portul Sankt-Petersburg, titularii ei urmând să reprezinte interesele statului la sem-narea diferitelor contracte în capitala imperiului, dar dispunând şi de dreptul de mij-locire între persoane particulare. Numit de către Departamentul Comer ului Exte-rior din cadrul Ministerului Finan elor, hofmeclerul avea şi misiunea de agent al sta-tului, care să informeze despre orice încălcări din domeniul comer ului, dar şi cu pri-vire la evolu ia pre urilor7. Cu toate acestea, în anul  această func ie a fost insti-tuită şi în cuprinsul Basarabiei, la Chişinău. În func ia de hofmecler şi notar regional, în cărui atribu ii intra mijlocirea contractelor şi în elegerilor, autentificarea şi con-testarea vecselelor, a fost învestit evreul Morghenştern. Despre data instituirii func-iei în cauză ne mărturiseşte ştampila acestuia; alte informa ii nu am reuşit să depis-tăm. Sursele arată că acesta s-a implicat plenar în a atrage aten ia autorită ilor asu-
pra necesită ilor comer ului provinciei. Astfel, ca urmare a numeroaselor plângeri 

                                                           

1      în continuare: , . I, . XV, -1762, ., , № , c. ; , . I, . XXV, - , ., , № , c. . 
2 Ortografierea conform: Micul dicționar academic, ediția a II-a, Bucureşti, . 
3    X-XX , . ,    -, , , c. 409, 475 
4 , . I, . XV, - , ., , № , c. 977. 
5   X-XX , .  ..., c. 305, 403. 
6     în continuare: , . XI,    , ., , § , . -378. 
7 Ibidem, § , . , § -1973, c. 394-395. 
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pe care le asculta de la negustori, hofmeclerul şi notarul regional Morghenştern îi 
adresa, la 7 iulie 1816, rezidentului imperial A.N. Bahmetev un demers consistent despre necesitatea instituirii în provincie a unui oficiu de schimb monetar8. În rapor-tul adresat guvernatorului civil al Basarabiei la  iunie , acesta, apărând intere-selor negustorilor locali, care să-i protejeze de concuren a negustorilor austrieci, care cumpărau materii-prime din Basarabia la pre uri de nimic, iar produsele indus-triale confecționate din acestea le vindeau la pre uri extrem de ridicate. Ca urmare, Morghenştern demonstra necesitatea creării în provincie a unor fabrici de prelu-crare a lânii şi pieilor, de producere a pânzei, sticlei, uleiurilor, pălăriilor etc., pentru care în Basarabia exista suficientă materie-primă, dar şi pia ă de desfacere9. La 10 septembrie , acelaşi Morghenştern, într-un raport adresat guvernatorului civil al Basarabiei, atrăgea aten ia asupra problemelor ce ineau de schimbul de bani în provincie, venind cu o serie de propuneri cu privire la măsurile necesare pentru pre-venirea încălcărilor înfăptuite de vecselari (zarafi)10. Ca urmare, în exercitarea func iei sale, Morghenştern a depăşit statutul de simplu notar-misit şi a urmat într-adevăr obliga iile prevăzute de lege pentru func ia de hofmecler.  

Prin Regulamentul din 12 ianuarie 1831, s-a prevăzut ca atribu iile hofmecleru-

lui din Sankt-Petersburg să fie limitate la supravegherea activită ii misi ilor bursieri şi colectarea informa iilor privind pre urile mărfurilor cumpărate şi vândute la Bursa 

din Sankt-Petersburg, precum şi privind cursul de schimb monetar şi vecselar11. În 
scurt timp un hofmecler a apărut şi pe lângă bursa din Odessa şi, treptat, pe lângă alte 
burse din imperiu12. Chiar dacă în Basarabia nu a existat în perioada abordată o bursă de mărfuri, termenul de hofmecler a fost men inut în titulatura notarului regi-onal. E adevărat, titularii acestei func ii nu au mai fost aşa de prolifici în idei şi pro-puneri ca evreul Morghenştern.  În afară Chişinău, în Basarabia institu ia notariatului era cunoscută, în aceas-tă perioadă, şi la Ismail, principalul port pentru comer  exterior al provinciei. Astfel, odată cu deschiderea, la  iunie , a Tribunalului Comercial de la Ismail, numi-rea şi supravegherea activită ii notarilor a intrat în responsabilitatea acestuia, în conformitate cu statutul instan ei, adoptat în baza celui al institu iei similare din Odessa. Vom men iona, pe de altă parte, faptul că orice decizie în privin a destituirii notarilor pentru încălcări grave, urma să fie aprobată mai întâi de guvernatorul mi-

litar al Basarabiei13. Legisla ia din domeniul notarial a fost unificată şi sistematizată abia în anul 
183214, odată cu publicarea primului cod de legi al Imperiului Rus15. Autorii codice- 

                                                           

8 Arhiva Na ională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), F. 4, inv.1, d. 51, f. 2-4. 
9 . . ,   -  . , , , . . 
10 ANRM. F. 6, inv. 2, d. 30, f. 1-2. 
11 , . II, . VI, 1831, . 1, . , № , c. . 
12 . . ,     , , , . . 
13 , . II, . XVI, 1841, . 1, . , № , c. , § . 
14 Prin manifestul din 31 ianuarie 1833 Codicele de legi a Imperiului Rus a fost declarată sursă validă de drept începând cu  ianuarie . 
15    ,  XI,  - :    , . , 
c. 376-413. 
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lui notau, primo, că legile fixează clar diferen ele între cele două func ii ale misi ilor:  de intermediere a afacerilor comerciale, la încheierea târguielilor, contractelor şi condi iilor; şi  de tocmire a vecselelor şi sineturilor de împrumut, după exemplul notarilor; însă nu fac distinc ie între misi i după acest criteriu, deoarece orice misit nu doar că este în drept, ci este obligat să îndeplinească ambele func ii. Secundo, nici diferen ele între misi i şi notari în privin a titlului şi func iei nu erau fixate în lege. Numirea misi ilor şi notarilor într-un oraş inea de preferin a exclusivă a negustori-lor. Candida ii, de preferin ă din rândul negustorilor sărăci i fără vină, trebuiau să achite taxele de ghilda a treia, dar li se interzicea practicarea activită ilor comerciale. Confirmarea notarilor aleşi se făcea prin decizia magistratelor sau ratuşelor orăşe-neşti, la depunerea jurământului16.  Noul Regulament al vecselelor, adoptat la  iunie , avea să consfin-ească modificările aduse pe parcursul anilor celui din  prin legi de ocazie şi să uşureze activitatea notarilor-misi i. Vecselele urmau a fi întocmite obligatoriu pe hârtie timbrată având drept filigran stema imperială . La achizi ionarea acestei hâr-tii, taxa de timbru era percepută în func ie de suma împrumutului. În total existau  de „valori nominale  ale hârtiei de vecsel, de la  copeici până la  de ruble. Hârtia de  copeici era folosită pentru vecselele de până la  de ruble, iar cea mai scumpă – pentru vecselele în valoare de la  la  de mii de ruble. Dacă împrumutul depăşea  de mii de ruble, acesta era împăr it în mai multe păr i, înregistrate sepa-rat pe file diferite de hârtie de vecsel. Pentru un vecsel emis în străinătate şi expediat spre plată în Rusia, se percepea de asemenea taxa de timbru, în conformitate cu pre-
vederile Regulamentului timbrelor. Erau stabilite următoarele elemente obligatorii care trebuiau indicate pe vecsel: locul şi data emiterii, termenul de plată, suma, nu-mele plătitorului, semnătura emitentului şi cuvântul „vecsel . În plus, mai trebuiau 
specificate numele plătitorului, locul său de reşedin ă sau locul de plată, precum şi mențiunea dacă vecselul era primul exemplar, al doilea sau o copie. Lipsa unuia din-tre aceste elemente esen iale nu lipsea vecselul de obliga ia de plată, dar aceasta se făcea doar prin decizia Tribunalului Comercial. Un alt element important al vecselu-lui era obliga ia de a specifica suma de plată cu cifre şi litere. De asemenea, pentru a descuraja tergiversarea stingerii unui vecsel, legiuitorul a prevăzut ca, în cazul pro-
testului, emitentul să efectueze în favoarea beneficiarului o plată unică de % din valoarea vecselului, iar în cazul ajungerii în instan ă – de 4%17.  Implementarea noului regulament al vecselelor a fost înso ită de mărirea numărului de notari ce activau în provincie. Astfel, prin votul societă ii negustorilor din Chişinău, recunoscut prin actul din  august  al administra iei provinciale, în centrul administrativ al provinciei au fost învesti i patru notari – Milanovici, Cer-nov, Kogan şi Şvar man18. În restul oraşelor din provincie, în care notarii încă lip-seau, func iile notariale, inclusiv în privin a vecselelor, au continuat să fie exercitate de magistratele şi ratuşele orăşeneşti şi chiar de organele de poli ie. Mai mult, une- 

                                                           

16    ,  XI,  - :    , . , 
p. 376-379. 
17 , . II,  VII, 1832, ., , № 5462, c. 418. 
18 ANRM. F. 6, inv. 2, d. 646, f. 12-12 v. 
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ori, acte ce vizau nemijlocit tranzac ii din cuprinsul Basarabiei erau autentificate chiar de institu ii din afara provinciei. Desigur, o astfel de situa ie, în care de atribu ii notariale beneficiau institu iile judiciare şi chiar cele poli ieneşti, nu contribuia la asi-gurarea eficientă a calită ii procesuale. 
Prin ucazul Senatului guvernant din 2 februarie 1838 s-a stabilit ca în toate oraşele din imperiu pentru vecsele să fie încasată taxa în folosul oraşului, în valoare de , % din suma înscrisă, iar de pe sineturi şi alte scrisori de creditare – câte , % din suma prevăzută în act19. La  martie , Cârmuirea provincială a dispus in-formarea tuturor notarilor din provincie şi organelor administra iilor locale care în-deplineau func ii notariale cu privire la ucazul Senatului guvernant din 2 februarie  despre introducerea peste tot a taxelor în folosul oraşelor de pe protestul vec-selelor, autentificarea şi prezentarea sineturilor20. Concomitent, Cârmuirea provin-cială a solicitat informa ii de la Duma oraşului Chişinău în privin a numărului de no-tari ce activau în oraş. Potrivit răspunsului primit, aici activau şapte notari. În lista notarilor cărora li s-a expediat informa ia în cauză la  aprilie  figurau şapte nume: Iacov Cernov, care îndeplinea func ia de hofmecler şi notar regional al Basa-rabiei, misi ii şi notarii Iavstafie Matveev, Şvar man, Aizîk Goldenştein, Loşakov, Gherş 

Kogan, Etenzon21.  Nu era o practică rară când notarii solicitau concediu de la exercitarea func iei, deşi legisla ia în vigoare îi lipsea de dreptul de a părăsi localitatea şi locul în care 
activau22. Astfel, evreul Gherş Kogan, la  august  a solicitat un concediu de trei luni din motive de sănătate, anterior beneficiind de un astfel de concediu la fel de trei luni „pe motive familiale 23. Evreul M. Şvar man solicita la  noiembrie  Magistratului oraşului Chişinău a i se acorda o vacan ă de o lună, „din necesitatea de a vizita diferite localită i ale Basarabiei şi ale guberniei Herson . Pe durata lipsei, el încredin a registrul şi ştampila fiului său I ik, care activa în calitate de con opist în biroul său, asumându-şi toată responsabilitatea pentru ac iunile acestuia, rugând magistratul a accepta pe fiul său de a-l înlocui în func ia de misit şi notar24. Fiind o func ie pe o perioadă determinată, cele mai multe probleme apăreau când notarii pierdeau sus inerea magistratului orăşenesc. La  ianuarie  în oraşul Băl i fusese ales de comunitatea negustorilor în calitate de notar şi misit evreul Gherşel Zeimelson25. După ce şi-a exercitat atribu iile timp de peste un an, acesta a aflat că magistratul a înaintat spre aprobare numele unui nou notar. Ca ur-mare, la  mai , Gherşel Zeimelson făcea un demers în adresa împăratului pen-tru a fi men inut în func ie, anexând o scrisoare de sus inerea din partea mai multor negustori de ghildă din Băl i, care îl sprijineau şi îi apreciau activitatea. Demersul probabil aşa şi nu a ajuns la împărat, întru-cât îl regăsim pe hârtie timbrată între do- 

                                                           

19 ANRM. F. 54, inv. 1, d. 9, f. 116. 
20 Ibidem, f. 89 
21 Ibidem, f. 92. 
22 , . XI,    , ., , § , . . 
23 ANRM. F. 54, inv. 1, d. 9, f. 109. 
24 Ibidem, f. 119. 
25 ANRM. F. 56, inv. 1, d. 57, f. 2. 
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sarele Magistratului din Băl i26. La  iunie , Cârmuirea provincială a aprobat decizia Magistratului oraşului Băl i de numire în oraş în calitate de misit, notar şi inspector al mărfurilor a locuitorului localită ii Otaci, Lemel Borotnikov27. Dar la sfârşitul anului  magistratului din Băl i a fost desfiin at, iar autoritatae publică administrativă şi judiciară primară pentru negustorii din acest oraş a devenit Magis-tratul oraşului Chişinău. La solicitarea acestei din urmă institu ii, Poli ia oraşului Băl i a prezentat la  iunie  un raport în care se men iona că în acest oraş acti-
vau doi notari-misi i, pe lângă Lemel Borotnikov, Magistratul din Băl i a acceptat ca Gherşel Zeimelson să-şi exercite func ia în continuare, probabil speriat de demersul acestuia pe care inten iona să-l adreseze împăratului. Poli ia anexa solicitarea ne-gustorilor oraşului, atât a creştinilor, cât şi a evreilor pentru păstrarea ambilor în func ie „din motiv că sunt necesari în virtutea comer ului important realizat într-acolo, în special în zilele de iarmaroc . Ca urmare Magistratul din Chişinău a căzut de 
acord la 3 septembrie 1838 de a-i men ine pe ambii în func ie şi a informa despre aceasta Poli ia oraşului Băl i, procurorul jude ului Băl i şi Administra ia fiscală a Ba-
sarabiei. La 27 octombrie 1838 Magistratul a remis un raport pe această chestiune Cârmuirii provinciale a Basarabiei28. Abia la 19 octombrie 1843, Consiliul de Stat va decide că persoanele alese în func ia de notar şi misit public, particular, precum şi cea de misit de pe lângă Consiliile meşteşugarilor, îşi exercită atribu iile pe via ă, cu excep ia cazului când solicită ei însăşi acest lucru, sau sunt demişi pentru anumite încălcări de institu iile cărora li se subordonează29. La  martie  Administra ia fiscală a Basarabia a atras aten ia Cârmui-
rii provinciale în privin a maşina iilor cu antedatarea anumitor acte practicate de anumi i notari şi misi i la înregistrarea contractelor sau autentificarea şi protestul vecselelor. Ca urmare, la  iulie , Cârmuirea provincială dispunea că registrele 
de eviden ă a actelor trebuiau prezentate de notari şi misi i în magistratele şi ra-tuşele care le-au eliberat, iar acolo unde func iile respective erau îndeplinite de ma-gistrat sau ratuşă – în Cârmuirea provincială. De asemenea, în conformitate cu uca-
zul Senatului guvernant din  ianuarie  urma să efectueze revizia lunară a re-gistrelor, prin solicitarea eviden elor lunare din acestea de către administra iile fis-cale jude ene. În conformitate cu prevederile ucazului din  februarie , magis-
tratele urmau a desemna din rândul său un membru pentru revizia lunară a regis-trelor notariale, nu mai târziu de a treia zi a următoarei luni30.  În anul , la Chişinău activau în calitate de notari deja nouă persoane: Blank, Bronştein, Aizîk Goldenştein, Matraniev, Şvar man, Loşakov, Etinzon, Fran-berg şi Klimanson31 Treptat, notarii au apărut şi în alte oraşe din provincie. Din 1843 dispunem de informa ie cu privire la prezen a unui notar-misit şi la Orhei32. În ace-laşi an are loc instituirea func iei de notar la Bender, conform ucazului din 23 iulie  

                                                           

26 ANRM. F. 56, inv. 1, d. 57, f. 1. 
27 ANRM. F. 54, inv. 1, d. 9, f. 107 
28 Ibidem, f. 115-118. 
29 , . XI,    , ., , § , c. , § , . . 
30 ANRM. F. 55, inv. 1, d. 16, f. 128 verso-129 v. 
31 ANRM. F. 54, inv. 1, d. 9, f. 174-174 v. 
32 Ibidem, f. 176. 
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 al Cârmuirii Regionale a Basarabiei, ca urmare a solicitărilor negustorilor şi târgove ilor din oraş33. În această func ie a fost confirmat Abram Goldenştein, fiul negustorului de ghilda a treia, notar şi misit la Chişinău, Aizîk Goldenştein. La  iulie , acesta a înaintat Magistratului din Bender un demers prin care solicita a fi ad-mis să exercite func ia de notar şi misit în oraşul Bender şi să i se elibereze registrele de eviden ă necesare, în baza mandatului acordat de către Cârmuirea provincială a Basarabiei. Acesta informa că a achitat taxele pentru înscrierea sa în calitate de ne-gustor de ghilda a treia în oraş, primind certificatul respectiv de la Administra ia fis-cală jude eană şi prezenta patru registre de eviden ă spre aplicarea semnăturii bur-gomistrului şi ştampilei magistraturii34. Magistratul a hotărât a aproba prin semnă-tură şi ştampilă trei din cele patru registre prezentate:  pentru înscrierea vecsele-lor şi sineturilor;  pentru înscrierea contractelor, în elegerilor şi condi iilor;  pen-tru eviden a sumelor parvenite şi cheltuite din taxele aplicate35.  Totuşi, instituirea func iei de notar într-un oraş însemna o perioadă de adap-tare, necesară pentru familiarizarea cu cadrul legal de exercitare a func iei, atât din partea titularului, cât şi a magistratului care supraveghea activitatea sa. Astfel, atunci când, la  septembrie , Goldenştein îşi prezenta primul raport de activitate pen-tru luna august, acesta a dorit să precizeze la Magistrat tipurile de acte şi persoanele 
de la care putea primi spre autentificare acte. Magistratul a replicat, la 4 septembrie, că acesta urma să se conducă de art.  din volumul X şi art.  al vol. XI ale Codi-celui de legi, edi ia anului 36. La 5 septembrie, Magistratul a examinat şi raportul notarului, constatând că sunt prezentate doar date generale, conform cărora au fost înscrise în registrul vecselelor acte în sumă de  ,  ruble argint, iar în registrul 
contractelor – în sumă de   ruble, sau în total  324,91 ruble. Ca urmare, Ma-gistratul a dispus prezentarea cât mai urgentă a unui raport amănun it, pe fiecare tip de acte incluse în registru. De asemenea, întrucât legea impunea contrasemnarea lunară a registrelor notariale37, Magistratul l-a desemnat pe ratmanul Solearanca să exercite această obliga iune38. La 9 septembrie, notarul prezenta Magistratului un nou raport, în care se menționa că în registrul vecselelor au fost înscrise  de acte, dintre care pe  au fost percepute taxe în sumă de ,  ruble, în cea a contractelor –  acte în sumă de   ruble argint, însă taxa percepută de la fiecare act lipsea, precum lipsea tot așa cum şi din primul registru, de pe acte, în suma de  337,07 ruble. Magistratul a decis că notarul nu a îndeplinit prevederile legale, care i-au fost anunțate anterior. Institu ia a dispus Poli iei orăşeneşti să încaseze de la acesta suma de ,  ruble, rezultată din taxa în folosul oraşului de pe actele înscrise în registre, în sumă de   ruble, dar şi să-i aplice o amendă de 15 ruble argint, pentru neres-pectarea legisla iei cu privire la perfectarea actelor de eviden ă39. La 29 octombrie , Cârmuirea provincială se adresa magistratului, ca urmare a plângerii notarului,  
                                                           

33 ANRM. F. 55, inv. 1, d. 27, f. 53 v.-54. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem, f. 56 v.-57. 
36 ANRM. F. 55, inv. 1, d. 29, f. 4 -4 verso. 
37 Se făcea referin ă la , . X,  , ., , § , . 125. 
38 ANRM. F. 55, inv. 1, d. 29, f. 4 v.-5 v. 
39 Ibidem, f. 20 -  v. Se făcea referin ă la , . X,  , ., , § , . . 
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cu o solicitare de a justifica sumele solicitate de la acesta şi de a întrerupe încasarea. Magistratul explica, prin răspunsul din  noiembrie , că deși legea stipula că taxa în folosul oraşului se percepea doar de la protestul vecselelor şi autentificarea obli-ga iunilor debitoare, institu ia a considerat că contractele, în elegerile şi condi iile sunt de asemenea acte debitoare, ca urmare și de pe ele trebuia încasată taxa de , % din suma acestora în folosul oraşului. Magistratul a decis a solicita Cârmuirii să confirme prin ucaz acest lucru, îndemnând-o să solicite Poli iei întreruperea încasării sumelor pretinse de la Goldenştein40. Cârmuirea provincială solicitase ea însăşi anterior magis-tratelor orăşeneşti din provincie ca notarii şi misi ii să perceapă taxele în favoarea oraşelor în care activau în conformitate cu Ucazul Senatului guvernant din 2 februarie 

1838 de pe toate actele pe care le autentificau. Însă Duma din Ismail a atacat această decizie la Tribunalul din Ismail, care a stabilit că legea în cauză se referă doar la obli-ga iuni debitare, nu şi alte contracte şi în elegeri, care in de plata în avans pentru anu-mite servicii sau bunuri. Despre decizia în cauză Cârmuirea a informat la  martie  Magistratul oraşului Chişinău41, dar se pare că nu şi pe cel de la Bender. Ingerin a guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei în numirea nota-rilor în oraşele provinciei42 a continuat şi în anii ̒ . Printr-un act din 31 ianuarie 1846, al negustorului de ghilda a treia din Chişinău, Boruh V. Kişcis, dat soacrei sale, Sara Bronştein, văduva negustorului din Odessa Berka Bronştein, şi fiului acesteia, Şlioma Bronştein, acesta îşi asuma să-i asigure financiar, pentru că au transmis şi sus- inut demersul său de numire în func ia de notar-misit în oraşul Chişinău în fa a guvernato-

rului general al Novorosiei şi Basarabiei, M.S. Voron ov. Este interesant faptul că se specifică că demersul era înso it de o listă a negustorilor din Chişinău ce-l sus ineau, dar probabil aceasta nu era deplină, sau toate posturile erau deja ocupate, din moment ce a ales această metodă de a ob ine func ia dorită. Prin actul în cauză, înregistrat la  martie  în Magistratul oraşului Chişinău, în virtutea faptului că fusese aprobat în func ie, el se angaja a ceda % din veniturile realizate din exercitarea func iei în fa-voarea Sarei şi a lui Şlioma Bronştein, cu excep ia sumelor cheltuite pentru necesită ile de serviciu, precum achitarea taxei de negustor de ghildă, inerea unui con opist, per-fectarea registrelor de eviden ă şi achizi ionarea altor materiale necesare. Suma în ca-uză urma a fi acordată lunar, contra semnătură, iar în cazul decesului Sarei, în benefi-ciul fiului ei Abram, cu condi ia ca aceştia să locuiască separat şi să nu intervină în ni-ciun fel în activitatea sa de notar-misit. În caz că încălca actul, semnatarul se angaja, la depunerea plângerii la poli ie sau în altă instan ă, să le acorde  ruble argint, iar încă  ruble argint să le transfere în folosul Administra iei de ajutor social din Basarabia, cu men inerea actului în vigoare43. Intuim că demersul Sarei fa ă de guvernatorul ge-

neral al Novorosiei şi Basarabiei a avut rezultat, datorită faptului că so ul ei a exerci-tat func ia de notar-misit în oraşul Chişinău, iar după ce acesta murise, văduva a ră-

mas fără surse de existen ă, pe care fapt a şi pus accent în peti ia de sus inere a  
                                                           

40 ANRM. F. 55, inv. 1, d. 30, f. 42 v.-43 v. 
41 ANRM. F. 54, inv. 1, d. 9, f. 171-172. 
42 A se vedea: A. Emilciuc, Imixtiunea organelor imperiale ruse în numirea notarilor şi samsarilor în oraşul 
Chişinău după abolirea autonomiei Basarabiei (1828-1836) //Anuarul Institutului de Istorie (Materialele Sesiunii Ştiin ifice anuale,  decembrie , Chişinău, , p. -146. 
43 ANRM. F. 54, inv. 1, d. 35, f. 30 verso-32 verso. 
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demersului în cauză, după cum ne demonstrează şi alte cazuri similare, amintite an-terior. Vom nota că func iile notariale în oraşul Bender au revenit în seama magistra-turii la sfârşitul anilor ‛ , sub motivul diminuării tranzac iilor comerciale44.  

Tabel 1 
 

Tabloul notarilor din Basarabia şi al taxelor notariale încasate 

(1863-1865)45 
 

Localita-

tea 

Numărul 
notarilor 

Taxele notariale încasate ruble argint  

1863 1864 1865 Total % Chişinău 12 13 004,92 13 391,95 15 181,02 41 577,89 57,05 

Bender - 342,88 250,19 409,03 1 002,10 1,37 

Akker-

man 
2 1 489,00 1 930,72 2 619,26 6 038,98 8,29 

Orhei 2 
409,24 477,93 540,27 1 427,44 1,96 Teleneşti 1 Băl i 2 

3 094,52 3 596,17 3 146,62 9 837,31 13,50 
Sculeni 1 

Soroca 1 

1 614,93 2 030,36 2 329,51 5 974,8 8,20 Otaci 1 Raşcov 1 

Hotin 2 1 790,00 2 506,81 2 727,04 7 023,85 9,64 

Total 25 21 745,49 24 184,13 26 952,75 72 882,37 100,00 
 O problemă acută semnalată de organele locale era ocuparea de către etnicii 

evreii a posturilor de notari-misi i în oraşele Basarabiei, deoarece procedura de ale-gere a acestora necesita majoritatea voturilor negustorilor din oraş, iar evreii deve-niseră tot mai numeroşi, depăşindu-i numeric în majoritatea oraşelor provinciei pe creştini. Ca urmare a unui demers din partea locuitorilor din Hotin împotriva refu-zului autorită ilor locale de a-i confirma pe notarii-misi i aleşi, din motiv că ambii 
erau evrei, Senatul guvernant a admis prin ucazul din  decembrie  ca pe lângă cei doi, comunitatea creştină să aibă dreptul de alege din rândul său un notar-misit 

propriu46. Prin dispozi ia din  decembrie  aprobată de împărat a Consiliului de Stat, în localită ile locuite atât de creştini, cât şi de evrei, comunită ile acestora pu-teau alege din rândurile lor său notarii şi misi ii, conform reglementărilor generale. Cei evrei nu aveau dreptul de a încheia acte între creştini, sau între creştini şi evrei, ci doar între evrei. Pe de altă parte, evreii nu erau limita i la serviciile notarilor creş-tini. În localită ile locuite de creştini şi evrei, în care se impunea activitatea unui sin-gur notar, acesta urma a fi ales exclusiv din rândul creştinilor47. Aceste restric ii aveau să fie anulate de împărat la 16 mai 1863, la propunerea Comitetului evreiesc48.  La momentul pregătirii unui nou regulament cu privire la activitatea notari- 

                                                           

44 ANRM. F. 61, inv. 1, d. 137, f. 5. 
45 Ibidem, f. 34. 
46 , . II, . XXVI, , . , . , № , c. 662-663. 
47 , . II, . XXVII, , . , . , № , c. 756. 
48 , . II, . XXXVIII, , . , . , № , c. 476-477. 
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ală, în Basarabia activau  de notari-misi i, care, în anii - , după cum reiese din datele prezentate în Tabelul , au realizat din activitatea lor 72 882,37 ruble49. Lider în această privin ă rămânea oraşul Chişinău, unde numărul notarilor a ajuns la , alcătuind circa jumătate din totalul din provincie. În celelalte oraşe ale Basara-biei activau câte -2 notari-misi i. Asupra numărului total de notari din provincie s-a răsfrânt negativ pierderea, ca urmare a Tratatului de pace de la Paris , a trei oraşe-porturi, care de ineau pozi ii importante în sfera comercială: Ismail, Reni şi Chilia. Şi la nivelul veniturilor notariale, Chişinăul de inea majoritatea absolută a ta-xelor încasate, fapt care reflectă propor ional numărul de acte autentificate şi carac-

terul de centru comercial principal al Basarabiei. Ca urmare a cercetării surselor inedite de arhivă şi a literaturii monografice, constatăm că instituția notariatului în Basarabia a fost constituită în , aproape imediat după anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru la Imperiul Rus. În evolu ia sa, institu ia notariatului în Basarabia a cunoscut o ascensiune rapidă după include-rea provinciei în sistemul comercial-vamal al Imperiului Rus, prin introducerea sis-temului de ghildă şi suprimarea cordonului vamal de la Nistru, începând cu  ianu-arie . Chiar dacă, în fond, institu ia a jucat un rol pozitiv în dezvoltarea rela iilor economice din provincie, nu trebuie omisă ingerin a grosolană a guvernatorului ge-neral al Novorosiei şi Basarabiei în procedura de numire a notarilor în Chişinău. Ana-liza atentă a ac iunilor în cauză, demonstrează, că sub lozinca încurajării comer ului şi negustorilor, administra ia aristă promova o politică abilă de plasare a elemente-lor alogene în pozi iile cheie din domeniul economic, fapt care trebuia să servească interesele imperiale ruse în aservirea popula iei autohtone.  
 

Summary 

In this article, based on archival and published sources, but also on the mono-

graphic literature, we analyze the evolution of the notary institution in Bessarabia, the 

establishment of which took place in 1813, almost immediately after the annexation of 

the territory between Prut and Dniester to the Russian Empire. The institution of the 

notary in Bessarabia began to develop especially after the province was included into 

the Russian trade and customs system, by introduction of the guild system and supper-

ssion of the Dniester Customs from 1 January 1831. Even though the institution has 

played a positive role in the development of the economic relations in the province, it is 

not to be forgotten the interference of the governor general of New Russia and Bessa-

rabia into the procedure of appointing the notaries in Chisinau. A careful analysis of 

the actions in question demonstrates that, under the slogan of encouraging trade and 

merchants, the Tzarist government promoted a cunning policy to place alien elements 

in key economic positions, which fact should have served the Russian imperial interests 

in subjection of the native population. 

© Andrei EMILCIUC 

 

                                                           

49 Pentru mai multe detalii: A. Emilciuc, Pregătirea şi aplicarea în Basarabia a reformei notariale -
1869) // Tyragetia. Revista Muzeului Na ional de Istorie a Moldovei, Serie Nouă, vol. X (XXV), nr. 2, Istorie şi Muzeologie, p. 211-221. 
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ÎN „CULISELE” PROBLEMEI BASARABENE  
ÎN TIMPUL CONGRESULUI DE PACE DE LA PARIS 

(FEBRUARIE-MARTIE 1856) 

Eugen-Tudor SCLIFOS După terminarea Războiului Crimeii, problema Basarabiei a intrat în vizorul Marilor Puteri. Odată cu acceptarea de către Imperiul Rus a clauzei referitoare la re-trocedarea unei părți din teritoriul anexat la , și anume sudul Basarabiei, au avut loc ample negocieri diplomatice. Inițiativa a venit dinpartea ministrului austriac de ex-

terne, Karl Ferdinand von Buol. S-a dorit să se creeze o „barieră insurmontabilă  între Imperiul Rus și cel Otoman, prin scoaterea Rusiei de la orice acces la Dunăre1.  Vom aduce în prim-plan discuțiile din „culise  referitoare la problema Basa-rabiei în timpul desfășurării congresului de la Paris din februarie-martie 18562. Ple-nipoten iarul rus Ernest Brunov care, alături de Alexei Orlov reprezenta intere-sele Imperiului Rus în capitala Franței, a fost trimis mai devreme la Paris, pentru 
aobserva atitudinea imperiului lui Napoleon al III-lea față de fostul inamic din răz-

boi3. Baronul Brunov îi comunica la  februarie  cancelarului Karl Nesselrode prima impresie legată de Franța.Atitudinea cabinetului de la Paris era una concili-antă față de Rusia, prin urmare, doar Austria și Marea Britanie puteau crea „pro-bleme serioase  Petersburgului4, aflat în căutare de aliați. Pe de altă parte, în depeșa trimisă cancelarului rus, era accentuat un fapt extrem de important: Franța era dis-pusă să se implice în certe „litigii , dar să nu aibă așteptări „exagerate 5. În mod evi-
dent, Napoleon al III-lea vedea două piedici majore în tentativa sa de a spriji Rusia. Prima se referea la atitudinea tranșantă a cabinetului de la Saint-James, iar cealaltă la calitatea de învins a Petersburgului. În mod evident, chestiunea de „litigiu  era cea basarabeană, iar diplomații ruși sperau să obțină sprijinul Franței pentru a obține păstrarea acestui teritoriu.  Înainte de începerea congresului din capitala Franței, au avut locîntrevederi private între împăratul Napoleon al III-lea şi Alexei Orlov, cel de-al doilea plenipo-tențiar al Rusiei la negocierile de pace6. În linii mari, discuțiile s-au purtat într-o ma-nieră cordială, reprezentând un omagiu adus noului hegemon al Europei, Franța. Or- 
                                                           

1 E. A. Adamov, Le problème bessarabien et les relations russo-roumaines (a l'occasion du cinquantenaire 

de l'indépendance roumaine  // Le Monde Slave, janvier 1928, p. 84. 
2Edouard Goudron, Histoire du Congrès de Paris, Paris, 1857, p. 282. A se vedea de asemenea și alte lucrări de epocă: A. Gathy, Histoire diplomatique de la crise orientale, Bruxelles et Leipzig, 1858; A. Debraux, Le 

traité de Paris du  mars etudié dans ses causes et ses effets, Paris, 1856. Germain Bapst, Les coulisses du 

Congrès de Paris d'après les souvenirs du maréchal Caronbert  // Revue politique et littéraire: Revue Blue,  série, t. XVII, décembre , p. -702. 
3 FrançoisCharles Roux, Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon III, Paris, 1913,p. 83-84. 
4 . . ,       //  , , , . . 
5 Ibidem, p 109. 
6 . . ,       //    , № , , . -207. 
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lov a condus discuțiile într-o manieră accelerată de la cordialitate laproblemele ce 
interesau Imperiul Rus, abordând pentru început chestiunea italiană și poloneză, dar și tratatul din  etc.7 La acea etapă, cabinetul de la Petersburg urmărea „abo-lirea  a două clauze din viitorul tratat: retrocedarea unei părți din Basarabia și neu-tralizarea Mării Negre. Cu toate acestea, diplomatul rus a insistat mai mult pe ches-tiunea basarabeană. Într-un alt schimb de replici, împăratul Napoleon al III-lea i-a dat de înțeles lui Orlov că problema Basarabiei este una „delicată  și că ar fi bine ca Petersburgul să se resemneze cu această pierdere teritorială. Pe de altă parte, Franța ar agrea ca Rusia să păstreze Karsul8. Principalul impediment în realizarea unei „tran-zacții , adică Karsul contra sudului Basarabiei, era Marea Britanie, care nu agrea niciun „aranjament 9. 

Diplomatul rus Orlov nu-și pierdea timpul în capitala Franței, folosindu-se de orice oportunitate de a „câștiga  înapoi sudul Basarabiei. Un asemenea moment s-a ivit la un prânz organizat de către Napoleon al III-lea, cu câteva zile înainte de des-

chiderea lucrărilor congresului de la Paris. Aflându-se alături unul de celălalt, împă-

ratul francez i-a mărturisit  că Franța susține un eventual schimb de teritorii, însă Austria și Marea Britanie au altă poziție. Totodată, Napoleon al III-lea i-a declarat trimisului rus că acesta poate apela la sprijinul său în timpul congresului, dacă vor apărea dificultăți insurmontabile10. Orlov a reușit să obțină un „succes  remarcabil, întrucât urma să aibă acces la anticamera împăratului pentru ca acesta să se implice în chestiunile importante ale momentului.  În cele -  depeșe trimise către Nesselrode, Orlov considera problema Basa-rabiei drept singura chestiune care provoacă disensiuni la negocierile de pace. Ace-sta vorbea despre atitudinea tranșantă a Austriei și a Marii Britanii, care nu tolerau un eventual schimb de teritorii. În pofida unor asemenea „impedimente , Orlov ve-dea în Napoleon al III-lea, „omul momentului  în Europa, care putea interveni în prob-

lema Basarabiei. Astfel, Orlov considera că „instrucțiunile speciale  primite de la Petersburg, anume păstrarea Basarabiei ar urma să fie realizate11. Aceste „tatonări  demonstrează faptul că pentru diplomația rusă, singura chestiune ce importa era 
sudul Basarabiei12, pentru că Imperiul Rus se afla în situația „extraordinară  de a ce-

da din fostele anexiuni teritoriale. În perioada sus-menționată, când problema Basarabiei era negociată de di-plomații ruși în „culise , viitorul președinte al congresului de la Paris, contele Wa-lewski, primea un raport „interesant  din partea lui Moustier, ambasadorul Franței la Berlin. Acesta, fără a indica sursa informației, știa cert „agenda secretă  a contelui Orlov. În ea se regăsea dialogul cu privire la chestiunea Basarabiei dintre Orlov și Na-

                                                           

7 FrançoisCharles Roux, op. cit., p. 84. 
8 Această poziție o regăsim și anterior lunii februarie. A se vedea Documentul  din Anexe Walewski căt-
-re Napoleon al III-lea, Paris, 10 ianuarie 1856). 
9 A. N. Petrov, op. cit., p. 110. 
10 Orlov către Nesselrode, Paris,  februarie . . . ,   II.   

 , . I, , . 192. 
11 Ibidem, p. 193. 
12  ,    .    -   // , № 2, 2006, . 95. 
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poleon al III-lea13, lucru confirmat și de alte surse. Este un exemplu elocvent care sugerează că această „agendă  de discuții nu era tocmai una „secretă , fiind știut fap-tul că problema Basarabiei era singura în care Petersburgul nu dorea să cedeze. Diplomații ruși au trecut de la „secretomania  conversațiilor private cu Napo-
leon al III-lea șicontele Walewski la discuții cu ceilalți diplomați, austrieci și britanici în special. Din cauza „tonului  agresiv al reprezentanților Albionului, Orlov a scris can-celarului Nesselrode: „englezii refuză răsplata Karsului 14. Pentru moment, diploma-tul rus părea „resemnat  în problema basarabeană, dar avea speranța că Napoleon 
al III-lea va interveni pe parcursul desfășurării lucrărilor de pace de la Paris. Explicația unei asemenea „repoziționări  se datora discuțiilor tête-à-tête pur-tate cu diplomații britanici, secretarul de stat Clarendon și Cowley, ambasadorul Albionului la Paris.  Una dintre acestea discuții s-a purtat între Clarendon și Brunov, așa cum rezultă dintr-un raport adresat lordului Palmerston la 19 februarie 1856. Discuția s-a axat mai ales pe chestiunea cedării unei părți din Basarabia către Prin-cipatul Moldovei, condiție acceptată de Rusia încă în luna ianuarie a aceluiași an, 
1856. Secretarul de stat britanic a insistat că Rusia trebuia să cedeze Imperiului Oto-man nu doar Karsul, dar și restul teritoriilor ocupate în timpul desfășurării războiu-
lui15. Replica interlocutorului său nu s-a lăsat mult așteptată, Brunov declarând că 
Karsul reprezintă un „gaj  împotriva unor puncte din viitorul tratat, considerate „umilitoare  pentru Imperiul Rus. Acesta nu a ezitat să declare că acest teritoriu va fi folosit ca „monedă de schimb  cu sudul Basarabiei16. După ce informase guvernul 
britanic despre această întrevedere, Clarendon primea instrucțiuni din partea lordu-lui Palmerston cu referire la modul de abordare a problemei basarabene, știindu-se faptul că și Orlov solicitase o întrevedere în acest sens. În viziunea ministrului de ex-

terne britanic, chestiunea frontierei basarabene era în esență una simplă. Rusia ac-ceptase ultimatumul austriac și trebuia pur și simplu să cedeze acest teritoriu17. Pal-

merston, care se va dovedi cel mai vehement la adresa Rusiei, i-a transmis lui Claren-don că dacă Orlov înaintează ideea unor noi negocieri în problema Basarabiei, „mai bine nu părăsea capitala  Imperiului Rus, făcând aluzie la faptul că Marea Britanie nu își va schimba punctul de vedere. Nu putem să nu remarcăm seriozitatatea cu care era „tratată  chestiunea basarabeană de către diplomația britanică. Întrevederea dintre Clarendon și Orlov survenea într-un moment în care di-plomatul rus se „întreținuse  cu împăratul Napoleon al III-lea, și se afla într-o dispo-ziție „de invidiat . Astfel, cei doi diplomați au discutat cu mult tact, amical, la început, de parcă cele două imperii nu fuseseră inamice în timpul Războiului Crimeii. De la elogierea împăratului francez, Orlov a trecut la „miezul problemei : eventualitatea 
                                                           

13 Moustier către Walewski, Berlin,  februarie . Archives des Affaires Etrangeres, Correspon-
dance Politique, Prusse, vol. 327, f. 147. 
14 Orlov către Nesselrode, Petersburg,  februarie . . . ,   II…, . . 
15 Clarendon către Palmerston, Paris,  februarie . Akten zur Geschichte des Krimkriegs: Englische 

Akten zur Geschichte des Krimkriegs, Seria III, Band IV  september  bis  juli , în continuare 
Englische Akten) edited Winfried Baumgart, Oldenbourg, 1988, p. 771. 
16 Ibidem, p. 772. 
17 Palmerston către Clarendon, Picadilly,  februarie . Ibidem, p. 787. 
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schimbului de teritoriu Kars contra sudului Basarabiei. Acest „aranjament  era sus-ținut de Franța, cel puțin așa se exprimase plenipotențiarul rus18. De aceea, Orlov dorea să cunoască atitudinea guvernului de la Saint-James asupra acestei perspec-

tive. Clarendon i-a declarat „„fără ocolișuri  că Rusia nu putea conta pe sprijinul Ma-rii Britanii, care nu avea același punct de vedere. Acesta sesizase atitudinea „încre-zătoare  a lui Orlov, care era convins că problema basarabeană va fi soluționată îna-

inte de deschiderea congresului de la Paris. Diplomatul rus îl anunța despre înteve-derea ce urma să aibă loc la sediul Ministerului de Externe de la Paris, la care ar fi participat plenipotențiarii Franței, Marii Britanii și Rusiei, cu scopul de a soluționa 
chestiunea Basarabiei19. 

Astfel, contele Walewski, baronul Bourqueney, lorzii Clarendon și Cowley, contele Orlov și baronul Brunov s-au întâlnit pe  februarie  pentru a discuta doar chestiunea Basarabiei. Buol, ministrul de externe austriac, a criticat această în-trevedere „secretă  la care nu a participat Austria. Dat fiind faptul că în ședința pre-liminară din  februarie , plenipotențiarii celor trei puteri au decis să nu tra-teze în particular cu plenipotențiarii ruși, ci doar în timpul negocierilor de pace20.  Cu 

toate acestea, nu s-a ajuns la un rezultat favorabil în soluționarea disputei teritoriale cu privire la Basarabia, iar diplomatul rus a insistat că va „miza  în continuare pe schimbul de teritorii. Tot cu prilejul acestui moment, a avut loc un „incident  trecut 
cu vederea de cele mai multe ori în istoriografie. Orlov a amenințat că părăsește lu-crările congresului de la Paris dacă nu este primit în audiență la Napoleon al III-lea, care îi promisese ajutor în momentele de criză. La intervenția personală a lordului 
Clarendon, Napoleon al III-lea a refuzat doleanța plenipotențiarului rus21, acesta fi-ind și un prim „succes  al Marii Britanii împotriva Rusiei, care încerca să se „agațe  de Franța. Acest „incident  diplomatic i-a făcut pe plenipotențiarii britanici să fie și mai vehemenți în adresa Rusiei, declarând la unison că exclud orice schimb de teritorii22. Despre întrevederea anterior amintită aflăm detalii și în memoriile baronului de Hübner, ambasadorul austriac la Paris, care a consemnat acest moment. Acest fapt 
s-a produs după încheierea „conferinței  celor „trei  cu excluderea Austriei, la o cină dată de ministrul de Finanțe, Achile Fould23. Hübner a discut cu Walewski și Claren-don. Cel din urmă l-a informat despre întrevederea avută între plenipotențiarii fran-cezi, ruși și britanici. Clarendon a declarat: „noi am căzut de acord că nu putem să ne punem de acord 24, referindu-se la schimbul de teritorii Kars contra sudul Basarabiei. 

                                                           

18 Clarendon către Palmerston, Paris,  februarie . Ibidem, p, 789. 
19 Ibidem. 
20 Buol/Hübner către Franz Joseph, Paris,  februarie . Akten zur Geschichte des Krimkriegs. Serie 

I: Österreichische Akten zur Geschichte des Krimkriegs în continuare Österreichische Akten) ed. Winfried 

Baugmart, Oldenbourg, 1979, p. 445. 
21 The Life of Granville George Leveson Gower, Second Earl Granville K. G. 1815-1891, edited by Edmond 

Fitzmaurice, vol. I, London, 1905, p. 169. 
22 Harold Temperley, The Treaty of Paris of 1856 and its executation // The Journal of Modern History, 

vol. IV, nr. 2, september 1931,p. 404. 
23 Comte de Hübner, Neuf ans de souvenirs d'un ambassadeur d'Autriche à Paris sous le Second Empire 
1851-1859, Paris, 1905, p. 397 
24 Ibidem. 
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Ulterior, din „culise  s-a trecut la lucrările congresului de la Paris, unde pro-

blema Basarabiei s-a aflat pe agenda de discuții a puterilor învingătoare din Războiul 
Crimeii. În cadrul ședinței din  martie, problema care a dus la discuții aprinse a fost cea referitoare la cedarea Karsului, ocupat de trupele rusești25. La fel ca în „spatele cortinei , cei mai redutabili adversari, Marea Britanie și Rusia, nu ajungeau la un con-

sens referitor la acest teritoriu. Secretarul de stat britanic, lordul Clarendon, a decla-rat fără menajamente că Albionul mai bine continua războiul decât să lase Karsul pe „mâna rușilor 26. Plenipotențiarul rus Orlov avea de partea sa un argument greu de combătut, anume că în momentul în care guvernul de la Viena înainta preliminariile păcii, nu era specificat nimic referitor la Kars, deși indirect se stipula că Rusia trebuia să părăsească teritoriile aparținând Imperiului Otoman. Mai mult decât atât, diplo-matul rus a vorbit deschis, declarând că acest teritoriu va fi utilizat de Rusia drept „mijloc de negociere 27. Încă odată, teritoriul românesc Basarabia devenea o „piesă  
importantă în „jocurile  dintre Marile Puteri, însă de data aceasta Marea Britanie era decisă nu accepte nici-o „tranzacție . Argumentul invocat de contele Orlov nu l-a pu-tut convinge pe Lordul Clarendon, care declara că nu-și imaginase că Rusia, accep-tând propunerile de pace venite din partea Austriei, ar fi mizat pe cedarea teritoriilor ocupate în timpul războiului în încercarea de a negocia păstrarea altuia. Ședința din  martie a fost dedicată în totalitate chestiunii delimitării frontie-rei în Basarabia și unirii Principatelor Române. Discuția a pornit de la memorandu-mul prezentat de către baronul Brunov referitor la inconveniența traseului noii fron-tiere basarabene. Principalul „impediment  în retrasarea acesteia era lipsa unor 
puncte fixe, cum ar fi munții. Astfel, o primă propunere era: cedarea de către Impe-riul Rus a teritoriului cuprins între brațul Sulina și Chilia și păstrarea restului de că-

tre Petersburg28. Aceasta inițiativă însă a fost respinsă29. Imediat, același plenipoten-țiar rus a înaintat o nouă „combinație  prin care Rusia păstra orașul Ismail, Tucikov și teritoriul situat între lacul Ialpug și brațul Chilia. Diplomații ruși motivau că pre-tenția asupra orașului Ismail „era de dragul timpurilor glorioase de altădată , și pen-tru că se afla în apropiere de Tucikov, o colonie de -  mii ruși30. Clarendon a fost cel care a refuzat un asemenea proiect, deoarece nu era în concordanță cu ideea de bază a clauzei respective, adică scoaterea Rusiei de la gurile Dunării. A urmat un schimb „tăios  de replici între inițiatorul acestei cedări teritoriale, Buol, și plenipo-tențiarul rus Brunov, în care era respinsă orice „combinație  propusă de Petersburg în problema basarabeană. Nici în cadrul ședinței din  martie nu s-a ajuns la o decizie unanimă în pro-blema frontierei basarabene, discuțiile continuând cu altă problemă importantă, cea a unirii Moldovei și a Valahiei.  Problema delimitării noii frontiere în Basarabia a ocupat cea mai mare parte  
                                                           

25 Acte și Documente relative la istoria renascerei României, publicate de Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza și Dimitrie C. Sturdza, vol. II, Bucuresci, Tipografia Carol Gőbl, , p. . 
26 Buol/ Hȕbner către Franz Joseph I, Paris,  martie . Österreichische Akten, p. 463. 
27 Ibidem. 
28 Buol/ Hübner către Franz Joseph, Paris,  martie . Österreichische Akten, p. 484 
29 Clarendon către Palmerston, Paris, 9 mars, 1856. Englische Akten, p. 854 
30 Buol/ Hübner către Franz Joseph, Paris,  martie . Österreichische Akten, p. 484. 
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din ședința din  martie31. De data aceasta, plenipotențiarii ruși, cu un ton ușor mo-derat, au declarat la unison că acceptă punctul de vedere al puterilor aliate referitor la retrasarea frontierei în Basarabia. Cu toate acestea, ei au înaintat o singură do-leanță: orașul Bolgrad să fie păstrat în componența Imperiului Rus, fiind teritoriu față de care împăratul Alexandru al II-lea ar avea un interes aparte32. Plenipotențiarii au analizat propunerea venită din partea reprezentanților ruși de la congres și au ajuns la opinia că orașul Leova urmează să rămână sub autoritatea rușilor, fiind un 
punct important al Basarabiei.  Deși în articolul  al Tratatului de la Paris din  martie  se menționa traseul noii frontiere în Basarabia, s-a decis formarea unei comisii mixte pentru a studia în detaliu noul traseu, ceea ce denotă că nu exista un singur punct de vedere în această problemă, iar diplomația rusă încerca atragerea Franței de partea sa. 

 

Anexe 

[Documentul 1] 
 

Paris, 10 ianuarie 1856. Walewski către Napoleon al III-lea. Problema Karsului. 

Schimbul propus de Imperiul Rus. Chestiunea cedării sudului Basarabiei și atitudinea 
cabinetului de la Londra. 

 

Sire Voici la dépêche confidentielle que j'ai préparée pour Londres; j'ai hésité à la 
faire partir ce soir, car j'ai craint que les dispositions soupçonneuses du Cabinet An-glais ne le portent à chercher une analogie entre notre préoccupation au sujet de Kars et la substitution que propose la Russie de Kars à la Bessarabie, c'est-à-dire que 

lorsqu'on saura à Londres le contenu de la réponse Russe, on n'ait la pensée que nous connaissions cette réponse au moment où nous avons appelé l'attention du Ca-

binet anglais sur Kars. D'un autre côté, la réponse que fera Clarendon sera, évidemment, que Kars doit être échangé contre les territoires qui longent la côte depuis Anapa jusqu'à Redout-Kalé. La ligne de conduite dont Votre Majesté m'a fait part est si simple qu'il faut peut-être éviter de donner lieu au moindre soupçon de nature à compliquer la situation. Lorsque la réponse nous sera arrivée officiellement par Vienne, il sera temps d'arrêter définitivement le parti à prendre. De toute façon il faudra commencer par demander à l'Autriche de rompre ses relations; ensuite nous pourrons inviter nos 
alliés à peser froidement la valeur des motifs qui militent pour continuer la guerre ou pour faire la paix aux conditions proposées par la Russie et à apprécier à leur propre point de vue, la différence entre ces conditions et les autres, car cette diffé-

                                                           

31 În publicația belgiană parvenea discursul plenipontețiarilor ruși la adresa celor austrieci, cu privire la 
adevăratul scop al acestei trasări de frontiere: „Votre but, ont dit les envoyés russes, n'est pas de nous enlever des portions de territoire; vous voulez, en nous écartant du Danube, assurer sa libre navigation. Voici une ligne que nous traçons provisoirement. Comme personne ne connaît bien la forme des ter-raines, on ne peut juger même avec des cartes de l'exactitude de nos déclarations. Arrêtons en commun une ligne générale, qui nou place à une distance de plusieurs lieues du Danube; puis, ou délimitera sur le terrain les frontières qui affranchiront les bouches de la Sulina . Indépendance Belge, 12 mars 1856. 
32Buol/ Hȕbner către Franz Joseph I, Paris,  martie .Österreichische Akten,p. 502. 
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rence deviendra dès lors le seul motif de la guerre. Invité par nous à se livrer à cet examen, Lord Palmerston ne pourra pas s'y refuser et dès lors il lui sera bien difficile de se soustraire à l'évidence et de dérober à l'opinion publique la vérité de la situa-

tion, c'est-à-dire le peu d'importance des conditions pour lesquelles on continue la guerre. Une fois la question placée sur ce terrain, la force des choses en amènera la 
solution, d'autant plus qu'il y aura certainement en Europe un mouvement en faveur de la paix dont le contrecoup arrivera jusqu'à Londres. Je prie Votre Majesté de me faire s'il faut que j'envoie ma dépêche à Persigny où  s'il est préférable que je l'ajourne. 

Walewski 
 

Akten zur Geschichte des Krimkriegs. Serie IV: Französische Akten zur Geschi-

chte des Krimkriegs, band III:  märz  bis  mai , ed. Winfried Baugmart, 

Oldenbourg, 2001, p. 664. 

 

[Documentul 2] 

Paris, 25 februarie 1856. Clarendon către Palmerston referitor la întrevederea 
cu plenipotențiarul rus, Orlov. Discuții pe marginea chestiunii basarabene. Eventuali-

tatea schimbului de teritoriu Kars - sudul Basarabiei. 

 

My lord 

Count Orloff called upon me yesterday afternoon. We met as old friend and 

his manner was cordial. 

After a short conversation upon indifferent subjects Count Orloff told me that 

he had a long audience of the Emperor, and had never been so favorably impressed by 

any man in his life. He said he had spoken frankly upon every subject to His Majesty 

and among other things had told him that which he desired to repeat to me viz: that 

the Emperor of Russia had accepted the conditions of the Austrian Ultimatum with 

perfect sincerity and intended faithfully to fulfill them, but he added we shall have va-

rious matters to discuss, for since those Conditions were sent from Vienna, Kars has 

fallen into our possession, and although it was at last reduced by famine, it cost Russia 

many thousand men, and it is a place of the greatest importance to Turkey and if we 

were allowed to keep it we would willingly give not alone the new line of frontier to 

which we so much object, but the whole of Bessarabia in exchange for it. 

I answered that the importance of Kars to Turkey mattered little, for Count 

Orloff must be aware that as the was undertaken to maintain the integrity and inde-

pendence of the Ottoman Empire, peace would never be made so long as any portion 

of the Turkish Territory was in the occupation of Russian troops, and that as for the 

new line of frontier Count Orloffs objections appeared to come too late as it had 

already adopted by Russia. 

But rejoined Count Orloff it is a mere arbitrary line drawn without any reason, 

it cannot constitute a frontier and must therefore give rise to dispute hereafter, the 

mountains that are to make this frontier to not exist, they are imaginary and upon 

that point we are ready to abide by the opinion of anyone who knows the Country. 

He said that Russia was ready to leave the navigation and the mouths of the  
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Danube perfectly free, that she cared nothing about the Fortresses on that River, but 

that the proposed rectification was not a matter of indifference to her, because it had 

originated with Austria and was put forward with no other object than that of humi-

liatiing Russia. 

After some further discussion during which i held out no expectation that the 

change of frontier desired by Russia would be assented to, Count Orloff expressed a 

hope that some understating might be come to, before the negotiations began, upon 

the various matters that were likely to give rise to differences of opinion. 

I said that such was also my desire and that i had arranged with Count Wa-

lewski that a meeting should take place tomorow at the Foreign Office between the 

English, French and Russian Plenipotentiaries, but that for my own part i could not 

foresee any great difficulties if Russia was sincere, for there was no concealment 

about our Policy, our objects were unselfish, we had made known at S. Petersburg 

the conditions we should bring forward under that 5th Article of the Ultimatum; all 

we wanted was to protect Turkey and if Russia did not intend to attack her she 

would not hesitate to accept our moderate terms. 

Count Orloff said that however desirous the Emperor of Russia might be to 

make Peace, he must be mindful of his own position in Russia and not assent to any 

condition that would be regarded as humiliating by the Russian nation. 
 

Akten zur Geschichte des Krimkriegs: Englische Akten zur Geschichte des Krim-

kriegs, Seria III, Band IV 10 september 1855 bis 23 juli 1856, edited Winfried Baum-

gart, Oldenbourg, 1988, p. 789-790. 

 

[Documentul 3] 

Paris, 26 februarie 1856. Extras dintr-un raport al lordului Clarendon către 
Palmerston referitor la o nouă întrevedere cu Orlov. Discuții pe marginea cedării sudu-

lui Basarabiei. Karsul ca „monedă de schimb . Dificultățile unui asemnea scenariu. 
 

My dear Palmerston, 

I have just sent you an important Telegram about our meeting this afternoon 

with the Russian P. Ps in order to come an understanding who we did effectually for 

we agreed that none was possible. 

There was no irritation nor high words, but Orloff said he could not admit my 

claim to have Kars restored unconditionally & we did not hold out the least expecta-

tion that any concession could be made about Bessarabia. 

Orloff said he was very sorry as they wished for peace but he had gone to the 

full length of this instns & he saw no possible solution of the difficulty. 

I also expressed our regret & concurred with him that if he persisted in draw-

ing back from the conditions accepted by Russia & in making a bargain about Kars 

no solution of the difficulty was possible. He declared that the E. of Russia meant 

scrupulously to fulfill the condition & that if peace were made the new frontier line shd be laid down immediately, but that Kars was a gage matériel wh they held wh 

they thought they had a right to get something in exchange for & that the strip of 

Bessarabia taken from them was what they asked, because no military man wd say 
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that it constituted a frontier & because id did nothing for rendering the navigation of 

the Danube more free while the cession was galling to their pride & damaged the 

Empr at home on acct of it's having been put forward as a humiliation to Russia by a 

false friend & a non Belligerent. He offered to dismantle Ismail and Reni & to engage 

that no fortresses of any kind shd be erected on the Danube & to give up the Islands 

at the mounts of the Danube. However we were like deaf adders & so the meeting 

ended. 

 

Akten zur Geschichte des Krimkriegs: Englische Akten zur Geschichte des Krim-

kriegs, Seria III, Band IV 10 september 1855 bis 23 juli 1856, edited Winfried Baum-

gart, Oldenbourg, 1988, p. 799-800. 

 

[Documentul 4] 

Paris, 28 februarie 1856. Buol/ Hübner către Franz Joseph cu privire la un în-

târzierea celei de-a doua ședințe a congresului de la Paris. Tentativa de a rezolva ches-

tiunea Basarabiei în „culise . Întrevederea secretă între reprezentanții Franței, Marii 
Britanii și Rusiei. Nu se acceptă schimbul de teritorii Karsul - sudul Basarabiei. Perico-

lul ruperii negocierilor diplomatice. Napoleon al III-lea refuză să acorde audiență lui 
Orlov. 

 

Sire La seconde séance de la conférence avait été fixée à hier. Sur la demande des plénipotentiaires russes elle a été renvoyée à aujourd'hui. Voici l'incident qui a causé 
ce retard. Dès son arrivée à Paris, le Cte Orloff, dans ses entretiens avec l'Empereur des Français et avec le Cte Walewski, n'avait pas dissimulé que dans l'opinion de son 
gouvernement, qui serait fort coulant au sujet de la non-fortification des îles d'Aland et de l'examen des frontières d'Asie à l'Est de la mer noire, la restitution de la forte-resse de Kars formerait la véritable difficulté de la négociation. Comme de l'autre côté, cette restitution est considérée par les puissances occidentales qui ont entre-

pris la guerre pour sauvegarder l'intégrité du territoire ottoman, comme une condi-tion sine qua non, les plénipotentiaires russes et français semblaient se rencontrer dans l'intention de chercher et de trouver, dans la rétrocession en entier ou en partie 
du territoire de Bessarabie que la Russie s'est engagée à abandonner, la compensa-tion du sacrifice nouveau qu'on allait demander à la Russie, nous disons nouveau, parce qu'à l'époque où less propositions du  décembre, furent combinées entre les Cours alliées, la reddition de Kars n'était pas encore connue à Vienne et ne pou-vait, par conséquent, être comprise dans l'ultimatum autrichien. Les plénipoten-tiaires anglais, de leur côté, semblaient au contraire très peu enclins à entrer dans le système des compensations. Pour éclaircir les vues, pour concilier les prétentions de chacun, des plénipotentiaires occidentaux d'un côté, et des russes de l'autre, on ima-gina une entrevue des plénipotentiaires de France, de Grande Bretagne et de Russi. 
Ce colloque entre le Cte Walewski, le Bon de Bourqueney, Lord Clarendon, Lord Co-

wley, le Cte Orloff et le Bon de Brunnow eut lieu avant-hier. Au point de vue de l'en-gagement mutuel pris dans la séance préparatoire du  février, par les plénipoten- 
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tiaires des trois Cours alliées de ne point traiter avec les plénipotentiaires russes en particulier et en dehors des séances générales, c'était une irrégularité, au point de vue politique, c'était une faute. Cette entrevue n'a eu et n'a pu avoir aucun résultat favorable. Le Cte Orloff donnait à entendre que la Russie n'avait accepté les propositions autrichiennes que parce qu'elle comptait échanger Kars, dont la prise était alors déjà connue à St. Pé-

tersbourg, contra la cession qu'elle s'engagea de faire d'une partie de Bessarabie. A 

ce sujet, son langage était tellement tranchant et absolu que les plénipotentiaires français croient ou font semblant de croire que c'est là le dernier mot de la Russie. Dans leur opinion, les plénipotentiaires russes auraient l'instruction de faire un sine qua non de la rétrocession du territoire de Bessarabie, en échange de Kars. En présence des prétentions russes, qui semblent exclure toute transaction, et malgré les hésitations, probablement non moins patentes, des plénipotentiaires 
de France, Lord Clarendon et Lord Cowley se maintinrent sur leur terrain. Ils deman-dèrent purement et simplement la restitution de Kars et refusèrent absolument toute compensation quelconque. En levant la séance, le Cte Orloff s'exprima de ma-nière à laisser entrevoir comme imminente la rupture des négociations. Ce colloque est donc resté stérile. On se sépara sans avoir pu tomber d'accord sur rien, l'esprit troublé, les plénipotentiaires de France et de Grande Bretagne com-prenant, nous aimons à l'espérer, la faute qu'ils avaient commise en se laissant en-traîner à des pourparlers, sans, et en dehors de la coopération des plénipotentiaires autrichiens. Aussi, dans la soirée même, le Cte Walewski et Lord Clarendon, en dis-

simulant mal leur embarras, se sont-ils adressés à nous pour nous mettre au courant de ce qui s'était passé et pour faire appel à notre concours. Les plénipotentiaires russes ayant demandé un sursis de  heures, nous sommes convenus de nous réunir à six – le P. P. d'Autriche, de Franc et de Grande 

Bretagne – le lendemain afin de convenir de la marche à suivre. Quel usage les plénipotentiaires russes comptaient-ils faire de ces 24 heures? Nous n'avons pas tardé de l'apprendre. Le Cte Orloff, en sortant du colloque, avait écrit à l'Empereur Napoléon pour Lui demander une audience, avant, disait-il, de se réunir avec les autres plénipotentiaires, en séance finale. L'Empereur répondit en termes fort bienveillants. Une entrevue avec les plé-nipotentiaires russes, à ce moment-ci, pourrait porter le trouble dans les négocia-

tions. Par conséquent, Il refusa l'audience. Nous avons tâché de tirer au clair de qui était parti l'initiative de cette entre-vue à trois, et nous avons obtenu la certitude que ce sont les plénipotentiaires russes qui l'ont proposée. Il est évident qu'en agissant ainsi le Cte Orloff et Bon de Brunnow ont tâché de séparer de nous les plénipotentiaires de France et d'Angleterre qui se sont laissés prendre au piège, et lorsque cet essai avait manqué, grâce à la raideur des Anglais, et malgré la mollesse des plénipotentiaires français, les plénipotentiaires russes se sont rabattus sur une combinaison à deux, entre la Russie et la France. C'est à cet effet que le Cte Orloff a demandé l'audience de l'Empereur. Le second essai de porter la désunion dans le camp des alliés a échoué contre  
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la loyauté et la sagesse de l'Empereur Napoléon. 
Cet incident n'a donc pas eu d'autre suite que de constater que l'Autriche forme un élément essentiel dans la complication que le congrès est appelé à ré-

soudre, et que la France et l'Angleterre ne sauraient se passer de son concours. Les plénipotentiaires russes doivent avoir obtenu la conviction que l'Empereur Napo-léon est peu accessible à leurs séductions. Mais pour nous aussi le fait que nous 
avons l'honneur de relater avec tant de détail, est riche en enseignements, ne fût-ce que parce qu il preuve que les plénipotentiaires russes cherchent la solution partout excepté dans une entente avec nous. En effet, le langage que le Cte Orloff tient sur l'Autriche est marqué au coin d'un profond ressentiment. Quelle que soit l'issue de la négociation, ce ressentiment survivra à la crise actuelle pendant quelque temps, 
pendant longtemps peut-être. Nous devrons l'accepter comme un élément nouveau et compter avec lui, mais Votre Majesté trouvera dans la conclusion d'un traité d'al-liance avec la France et l'Angleterre arrêté en principe par le mémorandum du  novembre, un moyen infaillible d'obvier aux inconvénients et de conjurer les dan-
gers de la situation nouvelle. 

Buol Hübner 
Daignez agréer 
 

Akten zur Geschichte des Krimkriegs. Serie I: Österreichische Akten zur Geschi-
chte des Krimkriegs, Band 3, 10. September 1855 bis 24 mai 1856, ed. Winfried Baug-
mart, Oldenbourg, 1979, pp. 445-446. 

 
[Documentul 5] 

Paris, 29 februarie 1856. Clarendon către Palmerston referitor la discuțiile pri-
vate cu împăratul Napoleon al III-lea. Discuții pe marginea cedăriilor teritoriale. Schim-
bul de teritorii Kars contra Basarabia. 

 
Confidential 
My Lord, 
I was honored by an invitation last night to the Tuileries and had a conversa-

tion with the Emperor. 
His Majesty informed me that he had just had a long discussion with Count 

Orloff who had dined at the Palace and which upon the whole was satisfactory as his 
tone had been moderate, his desire for Peace had been unequivocally expressed, and 
he was convinced as the Emperor thought, that the Alliance between France and 
England was not to be shaken and that the policy of the two Governments was com-
pletely identic. 

Count Orloff told the Emperor that his instructions were faithfully to adhere 
to the four conditions which the Emperor of Russia had accepted and that if any se-
rious difficulty arose upon the 5th condition or upon any other subject he was at 
once to appeal to the Emperor of the French. 

His Majesty replied that He could not accept such an appeal as it was out of his 
power to give any decision without the assent of the Allies with whom he was acting. 

I begged to express my decided opinion that if Count Orloff was convinced 
that the Governments of France and England were firmly united and determined to 
obtain what they had a right to demand that we should make Peace upon our own 
conditions and that those conditions should comprise the surrender of Kars, the non 
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erection of fortresses on the Circassian Coast, the settlement of the boundary be-
tween the Province of Gouriel and the Turkish Province of Akhiska and Kars – the 
extension to Nicolaieff of the prohibition to maintain Naval or Military Arsenals in 
the Black Sea and the nonfortification of the Aland Islands. 

The Emperor agreed, but said that in order to obtain these conditions it would 
be necessary to give up the Bessarabian Frontier and that he doubted whether even 
that concession would be sufficient for the purpose, as, in consequence of  what i had 
said to His Majesty a few days ago, He had sounded Count Orloff respecting the inde-
pendence of the Countries i had just mentioned, and that Count Orloff had regarded it 
as so much cession of Territory on the part of Russia who claimed Sovereignty over 
the whole of those Countries with the exception of certain parts of Circassia. 

His Majesty had also mentioned his wishes respecting Nicolaieff but had been 
reminded by Count Orloff of the promise He had given to M. de Seebach that no con-
cessions as to Nicolaieff should be demanded for Russia, but His Majesty repeated 
that he had no recollection of having made that promise, and that He had no right to 
answer for His Allies. 

I ventured to ask the Emperor what impression had been left on His mind by 
His conversation with Count Orloff. 

His Majesty answered that His impression was that Count Orloff believed that 
Peace would be made after long discussions and not without great difficulty. 

I must not disguise from Your Lordship that the Emperor appeared quite to 
have made up his mind that sooner or later we should have to give up the Bessara-
bian frontier in order to secure other objects of greater importance. His Majesty said 
we must hold out as long as we could and give no encouragement to the Russians to 
hope for a change of the Frontier, but that it was not a matter to justify of the War. 

As  upon a former occasion i again said that if we were determined not to 
make any concession His Majesty might be assured that the necessity for making any 
would not arise. 

I subsequently saw Count Walewski, who informed me that after the confer-
ence yesterday, Count Buol called upon him to say that the was prepared to yield 
upon the question of the Frontier and that he should rely upon Count Walewski to 
let him know when the proper time for announcing that determination had arrived. 

Count Walewski said that he had recommended Count Buol not to give way, 
as the English and French Plenipotentiaries would support him in maintaining the 
frontier line that Russia had now agreed to unconditionally. 

I have the honor 
Clarendon 

Akten zur Geschichte des Krimkriegs: Englische Akten zur Geschichte des Krim-
kriegs, Seria III, Band IV 10 september 1855 bis 23 juli 1856, edited Winfried Baum-
gart, Oldenbourg, 1988, p. 815-817. 

Summary 
The question of Bessarabia after the end of the Crimean War, occupied an im-

portant place in the foreign policy of the Great Powers.The Russian diplomacy wanted 
to solve the problem of Bessarabia before opening the congress of Paris. The Petersburg 
proposed a change of territory: Karsfor southern Bessarabia. Russian diplomats had 
meetings with Emperor Napoleon III, Count Walewski, Lord Clarendon, Count Cowley. 
The Paris Congress did not solve the Bessarabian question. A commission was formed 
to study in detail the route of the new border.                           

© Eugen-Tudor SCLIFOS 
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SITUA IA BISERICII APOSTOLICE ARMENE DIN BASARABIA 

(ANII 1860 – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX * 

Ion GUMENÂI În perioada la care ne referim în studiul de fa ă (anii 1860 – înceutul secolului XX , Eparhia armenească a Nahicevanului şi Basarabiei a continuat să func ioneze în baza legii din  martie . În cele ce urmează vom trece în revistă evenimentele importante care au marcat activitatea ei în aceşti ani.  La  noiembrie , în fruntea eparhiei Nahicevanului şi Basarabiei a fost 
numit arhiepiscopul Ghevork Ter Mkrtician. În anii conducerii acestuia, pe tot teri-toriul eparhiei au fost construite o serie de biserici noi inclusiv cea de la Hânceşti, 
fiind înfiin ată şi o şcoală eparhială la Grigoriopol1.  Via a comunită ii armeneşti a fost marcată, în , de emiterea unui decret imperial care, în conformitate cu regulamentul din , prevedea ca în fiecare epar-hie armenească să fie instituit un seminar. Aici urmau să fie instrui i cei care doreau să se dedice vie ii religioase, dar şi viitorii profesorii din şcolile parohiale. Seminarul destinat eparhiei la care ne referim în studiul de fa ă a putut fi deschis abia în , 
la Nahicevan2.  

Arhiepiscopul Ghevork Mkrticean a decedat în  fiind înmormântat în pridvorul bisericii armeneşti din Chişinău. Între  şi , în fruntea ei s-a aflat episcopul Ghevork Abamelikian şi arhimandritul Sarkis Ter-Gasparean, numi i tem-porar la conducerea ei, iar între 1877-  conducător al eparhiei Noului Nahicevan şi Basarabiei a fost numit arhimandritul Stepan Mhitarean3.  În -1885, la conducerea eparhiei s-a aflat arhiepiscopul Makar Ter-Petrosean, care în , a fost ales Catolicos al tuturor armenilor. În anii în care acesta s-a aflat în fruntea eparhiei, conducerea Consistoriului Eparhial a fost din nou transferată la Chişinău4. În perioada păstoririi acestui episcop a mau fost construită biserica din piatră din oraşul Hotin şi reparată biserica din Chişinău. Episcopul Makar a avut o contribu ie esen ială şi la adoptarea de către Alexandu I, în , a Principiilor esen i-
ale privind organizarea seminarului eparhial teologic al Nahicevanului şi Basarabie, care a stat ulterior la baza organizării tuturor institu iilor de acest tip5. 

La 3 ianuarie 1887 printr-un condac al Catolicosului, conducerea eparhiei No-ului Nahicevan şi Basarabiei a fost încredin ată lui Grigor Saghinian Sachinian . În 
                                                           * Lucrarea realizată în cadrul proiectului Horizon : Knowledge Exchange and Academic Cultures. Europe and the Black Sea Region „KEAC-BSR  Grant Agreement Number . 
1 Arhiva Na ională a Armeniei În continuare: NAA). F. 56, inv. 1, d. 5136, f. 5. 
2 . . ,            

 (XIX –  XX .  //    , № 
4-5, 2009, p. 204-207. 
3     .  , :   ,   , , , c. . 
4 NAA. F. 56, inv. 1, d. 7070, f. 1. 
5 . . , -       –  . // Akunk, №  , , p. .  



151 

cei aproape doi ani a continuat activitatea de construc ie şi reconstruc iecaracteris-tică şi predecesorilor săi, fiind reparat inclusiv acoperişul centrului eparhial al reşedin ei din Chişinău6. Grigor Saghinian s-a stins din via ă la  septembrie  şi a fost înmormântat în pridvorulbisericii armeneşti din Chişinău. 
Faptul că în fruntea Episcopiei Nahicevanului şi Basarabiei erau numite perso-nalită i marcante ale vie ii spirituale armene este confirmat şi de numrea a doi dintre aceşti episcopi în func ia de Catolicos, dar şi datele biografice ale Epscopului Grigor7.  Între  şi , eparhia a fost condusă de Grigor Agapirean. La propunerea Catolicosului tuturor armenilor şi prin decretul imperial din  iunie , conducă-tor eparhial a fost numit Usik Movsisean,  rămas în această func ie până în anul 8.  

Această perioadă a fost marcată de un nou transfer al centrului eparhial, de 
data aceasta la Noul-Nahicevan. Ziarul Ararat scria: „Prin acest decret s-a realizat voin a armenilor din eparhia Basarabiei, de acum un centru populat de armeni a de-
venit astfel centru eparhial, iar conducătorul eparhial va avea posibilitatea să se în-grijească de aici de toate nevoile tuturor enoriaşilor. Noul Nahicevan a devenit cen-trul eparhiei deoarece majoritatea enoriaşii eparhiei Basarabiei locuiesc în acest oraş, iar seminarul eparhial se află şi el tot acolo 9. 

                                                           

6 NAA. F. 54, inv. I, d. 1389, f. 23. 
7 Ibidem, d. 1839, f. 11-13v.  „A învă at la şcoala armenească din Carasubazar din Crimeea, limbile armeană şi rusă, catehismul, aritmetica, geografia, cântarea bisericească şi caligrafia.  În , la propunerea Arhiepiscopului Nerses, Conducătorul eparhial al Nahicevanului şi Basara-
biei, a fost numit în func ia de riznic pe lângă biserica armeanească din or. Orbazar,cumulând şi func ia de profesor la şcoala duhovnicească. În , la propunerea arhiepiscopului Nahicevanului şi Basarabiei Mateos a fost admos în rândurile clerului în , din porunca Patriarhului tuturor Armenilor, Nerses, a fost uns arhidiacon şi, totodată, şi ierochimonah.  În , din porunca aceluiaşi Patriarh, a fost numit stare  la mănăstirea armeano-gregoriană Sfânta Cruce. În memoria războiului din -1856, a primit Crucea de bronz şi Medalia cu panglica Sf. Vladi-
mir. În , din porunca Sinodului armeano-gregorian din Ecimiadzin, a fostnumit vicar în or. Ahal ih. În , pentru serviciu excelent, a fost decorat de către conducătorul eparhiei din Tiflis, arhiepisco-
pul Sarkis, cu filon de mătase, iar în , pentru serviciu credincios, în baza demersului conducătorului eparhiei Tiflisului, arhiepiscopul Sarkis, a fost decorat de către Patriarhul Mateos cu crucea de arhiman-drit împodobită cu pietre scumpe. În  a fost uns de către Patriarhul tuturor armenilor Mateos în func ia de episcop, primind şi panagheia.  Cu acordul ÎPS Patriarhului şi Catolicosului Kevork al IV – lea, a fost numit membru al Sinodului de la Ecimiadzin la  octombrie . La  aprilie în baza demersului ÎPS pentru serviciu credincios şi excelent a fost decorat prin înaltă dispozi ie, cu ordinul Sf. Anna de gradul doi cu coroană imperială, iar prin condacul din  martie  Catolicosului pentru serviciu credincios şi excelent a fost numit arhie-
piscop.  Prin dispozi ia din  martie  a Sinodului a fost numit vicar în or. Ahal âh, iar prin  dispozi ia din  decembrie  a Sinodului a fost numit conducător al eparhiei armene din Carabah, având în acest sens şi acordul imperial din  ianuarie 1884. Pentru serviciu credincios şi excelent la  aprilie  a fost decorat cu ordinul Sf. Stanislav.  Prin Condacul Nr.  din  ianuarie  al Patriarhului şi Catolicosului tuturor armenilor întărit de împărat a fost numit conducător al eparhiei Nahicevanului şi Basarabiei.  

S-a stins din via ă la  septembrie . 
8 Ibidem, d. 2051, f. 2 
9    ..., . -28. 
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Conform datelor de care dispunem, în  Consistoriul Duhovnicesc şi Con-ducerea duhovnicească se compunea din: Conducătorul eparhiei, adică episcopul –la acel moment func ie vacantă; membrii consistoriului: Arhimandrit Sarkis Caspa-rean , Protoiereu Martiros Ter Davâdean , preot David Mahsarean , preot Stepan Sa-trean ; conducerea duhovnicească din Sanct-Petersburg: Arhimandrit Efrem Altu-nean , preot Grigori Ter Grigorean , un loc fiind vacant; conducerea duhovnicească 
din Moscova: Protoiereu Arutiun Gheocceaian , două locuri fiind vacante; conduce-rea duhovnicească din Grigoriopol: vicariatul la moment era vacant, preo ii Carapet Mardignean , David Şaganean  un loc fiind vacant; conducerea duhovnicească din 
Nahicevan: Arhimandrit Aristaches Davdean, Protoiereii Pogos Hrdnean  şi Hacea-tur Zarifean : conducerea duhovnicească din Chişinău: Protoiereu Martiros Câşla-lean , preot Haceatur Marzaean , un loc rămânând vacant10. Aproximativ un deceniu mai târziu, aceste institu ii aveau următoarea com-ponen ă: Conducătorul consitoriului – Episcopul Makar, Membrii consitoriului: pre-otul Barseg Gazandjian , preotul Sarkis Tatsian , două locuri de membri rămânând vacante, secretar Stepan Barhudarean ; conducerea Duhovnicească din Sankt–Pe-

tersburg: preotul protoiereu Oganes Pogosean , preotul Chevarc Candarean , un loc vacant; conducerea duhovnicească din Moscova: preotul Arutiun Popovean , două locuri fiind vacante; conducerea duhovnicească din Grigoriopol: preot Carapet Mar-djanean , preot David Şaghinean, un loc vacant; conducerea duhovnicească din Na-hicevan: Protoiereul Haceatur Zarifean , preot Ovachim Stepanosean , preot Marti-ros Gansapetean 11. Comparând aceste două componente, observăm că în ultimul caz nu mai apa-

re Conducerea Duhovnicească din Chişinău, lucru logic, după părerea noastră, dacă luăm în considera ie faptul că aici era amplasată conducerea centrală a eparhiei, care credem, nu trebuia dublată.  Un alt lucru care poate fi observat este prezen a mai multor locuri vacante în 
conducerea spirituală a acestei confesiuni. Este necesar de subliniat că acest lucru se resim ea şi la nivel de parohii, unde spre sfârşitul secolului se atestă că de asemenea un dificit de fe e bisericeşti. Astfel la  august , enoriaşii comunită ii armeneşti din Akkerman se adresau către Catolicosul şi Patriarhul tuturor armenilor arătând că „Sfânta noatră Biserică a rămas orfană, ani la rând nu a fost îngrijită şi frecventată de preot; părintele nostru spiritual era mult preastimatul protoiereu Ghevorc, care la  de ani era bătrân şi bolnav.  Biserica noastră nu are nici diacon, nici cântăre  şi nici al i slujitori bisericeşti, iar poporul se îndepărtează cu durere în inimă de biserică, deşi ne aflăm într-o ară bine educată şi ne este ruşine în fa a altor confesiuni credin e , care vizitează biserica noastră străveche cu o vechime de  de ani, pe jumătate îngropată în pământ 12. Ca reac ie la scrisoarea comunită ii, Sinodul de la Ecimiadzin, l-a încredin at, la  decembrie acelaşi an, arhimandritului Usik Movsisean sarcina de a se deplasa imediat la Akkerman pentru a analiza şi rezolva situa ia creată; ca urmare, în ,  
                                                           

10 NAA. F. 56, inv. 1, d. 6258, f. 54 v-55. 
11 Ibidem, d. 7878, f. 105v-106. 
12 Ibidem, d. 8860, f.263. 
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aici a fost numit preot fiul lui Ghevork, Abraam Marutean13. De fapt, în administrarea problemelor bisericeşti se implicau nu numai repre-zentan ii desemna i de către Catolicos şi de Sinodul de la Ecimiadzin întări i de către ar procedură stabilită prin Regulamentul din , dar şi societatea civilă, prin reprezentan ii săi – ctitorii din cadrul fiecărei eparhii. Drept argument pentru activi-tatea desfăşurată de către cei din urmă pot servi înaintările şi decorările din partea statului. De exemplu, în  a fost decorat ctitorul bisericii armeneşti din Chişinău, 
Sarkis Martiros Ciubucci14, în  – Pavel Avacov din Hânceşti15, în  – Iacov 

Lusahanov din Hotin16, în  – Hudaverdi Asvadurov din Akkerman17.  În afară de lăcaşul de cult, ctitorii se îngrijeau şi de şcolile parohiale, care, de fapt, reprezentau principala institu ie de învă ământ primar pentru copiii armenilor. De exemplu în , în Basarabia existau câteva şcoli ce se supuneau Departamen-tului Spiritual al Bisericii Armene Apostolice: la Chişinău – o şcoală pentru băie i, cu  elevi, avându-i ca profesori pe Stepan Barhudarean  şi Martiros Ciapciapchian , şi o şcoală de fete, cu  eleve, unde preda acelaşi Stepan Barhudarean  dar şi Maria Şişmanean ; În oraşul Akkerman-o şcoală parohială de băie i cu 34 de elevi profesor fiind Melkon Chevorcian şi o şcoală pentru fete cu  de eleve unde predau Mcrtici 
Ter-Mchirticean şi Anna Ter-Cricoreian18. Faptul în care func ionau aceste şcoli parohiale şi inten ia lor pot fi deduse din relatările timpului. De exemplu, în , când profesorul Mcrtici Ter-Mcrticean, fi-ind decorat cu patrafir, a organizat în biserică, în fa a comunită ii armeneşti, o exa-minare a elevilor „Activitatea a lăsât foarte bune impresii celor prezen i, însu-fle indu-i foarte mult. Văzând cum copii lor vorbesc şi citesc în limba armeană, au căzut de acord cu administra ia şcolii ca, pe parcursul a şase ani, să facă dona ii be-nevole în folosul elevilor din familiile sărace, asigurând gratuitatea procesului edu-ca ional. În aceeaşi zi, datorită activită ii organizate, au fost colectate  de ruble sub formă de dona ii 19.  Din acest pasaj pot fi deduse o serie de ac iuni întreprinse de institu ia şcolară, îndreptate în primul rând spre revenirea popula iei armeneşti la limba maternă. 
Trebuie men ionat faptul că situa ii de acest gen se atestă nu numai în cazul comu-nită ii armene din Akkerman, dar şi în celelalte comunită i ale acestei etnii. În toată Basarabia, vorbitori de limbă armeană către sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul 
secolului XX, erau extrem de pu ini, marea majoritateutilizând după cum men io-nează sursele timpului turca, rusa sau româna20.  Cu toate că, în , Alexandru I a aprobat Regulile privind şcolile armeneşti, care con ineau o serie de privilegii ale bisericii armene în ceea ce ine de promovarea 
                                                           

13 NAA. F. 56, inv. 1, d. 333, f. 62. 
14 Ibidem, d. 5761, f. 2-10.  
15 Ibidem, d. 7366, f. 2-3.  
16 Ibidem, d. 7736, f. 3. 
17 Ibidem, d. 8041, f. 6. 
18 Ibidem, inv. 15, d. 43, f. 18, 20v. 
19    -      .  ,   , , 2013, 479 c. 
20 Ibidem. 
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institu iilor de învă ământ21, începând cu anii  situa ia s-a schimbat, iar Catolico-sul Makar I a fost pus în situa ia de a se opune politicii autorită ilor ariste de laici-zare şi rusificare a şcolilor parohiale armeneşti22. Situa ia s-a înrăută it după răs-coala armenilor din Imperiul Otoman. În , Alexandru al III–lea a emis un decret imperial privind regulile de izolare în regim administrativ a fe elor bisericeşti ce apar ineau Bisericii armeano-gregoriene, prevăzând inclusiv exilarea în cazul încăl-cării ordinii publice. La  ianuarie  a fost adoptat programul privind supune-rea treptată a Bisericii Apostolice Armene fa ă de stat, primul punct declarând scoa-terea de sub auspiciile bisericii a institu iilor de învă ământ23.  Atât politica autorită ilor centrale ariste, cât şi declinul demografic al popu-la iei armeneşti din Basarabia începând cu a doua jumătate a anilor  şi-au lăsat amprenta şi asupra institu iilor de învă ământ ce apar inea acestei confesiuni. Aru-
tiun Tumanean, de exemplu men iona că24: „Atunci când am venit eu în Basarabia, cu  de ani în urmă actul la care ne referim a fost scris în  – n.n.) unica insti-tu ie na ională a armenilor basarabeni era biserica, şi unde şi unde câte o şcoală.  

Printre armeni nu se observa nici un interes nu numai fa ă de via a comunitar-socială a poporului său, dar nici măcar pentru problemele interne ale parohiei […] În şcoala parohială din localitate, în anul venirii mele la Chişinău, erau în total şapte elevi. Când am intrat în şcoală pentru a mă familiariza cu ea, s-a dovedit că copii stau câte -  ani şi nu pot nici să citească bine: nici în armeană, nici în rusă. O eleva 
ce s-a aflat în şcoală timp de cinci ani ştia din aritmetică doar înmul irea şi împăr i-rea, în limba armeană abia citea, iar în Legea Domnului cunoştea doar „Tatăl nostru . Situa ia se conturează destul de clar spre sfârşitul secolului al XIX-lea, Biserica Apostolică Armeană, sus inând mişcarea de emancipare na ională, a căzut în dizgra ia autorită ilor ariste, confruntându-se în consecin ă cu politica autocra ilor ruşi.  La începutul secolului XX, în fruntea Biserica Apostolice Armene de pe terito-
riul Basarabiei se afla Nerses Hudaverdean, ales arhiepiscop la 12 august 1899, care 

a condus eparha  Noului Nahicevan şi Basarabiei până la  martie . În timpul păstoririi sale pe lângă alte institu ii de cult au fost construite sau reparate şi biseri-cile din Băl i, Chişinău Biserica Surb Arutiun din cimitirul armenesc , casa arhie-rească din Chişinău, apartamentul arhimandritului şi clădirea consistoriului25.  Din punct de vedere al rela iilor cu autorită ile ariste, la începutul secolului XX, ca şi la sfârşitul celui precedent atât Catolicosul cât şi conducerea eparhială se 
confruntau cu programul de subordonare treptată a Bisericii Apostolice Armene fa ă de Stat, aprobat în . Această linie politică a fost continuată prin decretul 
imperial din 12 iunie 190326, ce prevedea secularizarea proprietă ilor Bisericii ar-
meano-gregoriene. Era o strategie prin care se urmăreau scopuri cum:  continua-rea politicii de acaparare a şcolilor armeneşti, transformându-le în şcoli populare a  
                                                           

21 . . , -  ..., c. 12. 
22 Cf. . . ,    -1891 ., , , . 
23 Idem, A -  ..., c. 14. 
24 NAA. F. 200, inv. I, d. 816, f. 17 v.-18. 
25    ....., . . 
26 . . , -  ..., c. 15. 
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statului;  subminarea sus inerii materiale a mişcării na ionale armene ce promova 
autodeterminarea Armenie de vest din cadrul Imperiului Otoman; 3) reducerea im-portan ei scaunului de la Ecmiadzin şi transformarea catolicosului în conducător al supuşilor armeni din Imperiul Rus;  transformarea preo ilor armeni într-un cole-giu de func ionari spirituali ca şi în Georgia, conceput ca instrument al politicii aris-mului;  înăbuşirea mişcărilor şi ideilor revolu ionare din Caucaz. 

 Descriind raporturile îcordate dintre biserica armenească şi autorită ile a-riste din Basarabia, guvernatorul S.D. Urusovse referă la decizia ministrului de in-terne Plehve, care le solicita guvernatorilor să deposedeze biserica armenească de toate proprietă ile ei. Înaltul decret emis în acest sens urma să fie executat inclusiv prin aplicarea unor măsuri extreme. Pentru primirea proprietă ilor bisericiiarme-neşti se recomanda alegerea unor func ionari care să nu fi avut nici o legătură ante-rioară cu comunitatea armeană. Pe de altă parte, Catolicosul armean le interzisese şefilor eparhiali, inclusiv lui Nerses să se supună cerin elor autorită ilor laice de a preda proprietă ile şi banii. Era, afirmă, Urusov, o sarcină dificilă şi ingrată27.  În acest sens Urusov a descrie cu lux de amănunte îndeplinirea acestei misiuni subliniind că a fost tatonat terenul şi gândit un plan bine pus la punct, arătând că găsise 
o metodă deja cunoscută şi care ducea aproape mereu rezultate pozitive, şi anume: nu numai să neglijeze instruc iunile ministerului, ci să ac ioneze tocmai invers28. Situa ia s- a schimbat însă, nu peste mult timp Nicolai I declarând o nouă linie a politicii religioase. Acest fapt se întâmpla în concontextul demiterii unor func io-narice promovaseră vechea politică, al mişcării revolu ionare din Rusia, al revoltei 
din Caucaz şi pe fundalul opozi iei din partea clerului şi popula iei armene. În   
                                                           

27 Prin ul S. D. Urusov, Însemnările unui guvernator. Chişinău -1904, Chişinău, Cartier, , p. . 
28 L-am chemat la mine pe armeanul A gadjanian , căsătorit cu o armeancă, foarte foarte influent în rân-dul clerului local, care ocupa o func ie înaltă în administra ia locală şi l-am rugat să fie mediatorul meu, preluând, în numele guvernului rus, toate averile bisericeşti ce urmau să fie preluate. Pentru a-i ob ine acordul a fost nevoie doar să abordez chestiunea exercitării Poruncii Împăratului din punct de vedere practic, fără să insist asupra echită ii sau legitimită ii acestei măsuri şi dând dovadă şi de grijă nu doar fa ă de îndeplinirea datoriei de serviciu, ci şi în privin a consecin elor neplăcute pentru clerul armenesc care ar fi devenit rezultatul trist pentru ei şi pentru mine al unei rezisten e îndârjite şi reale. Eu nu ceream manifestări a bunăvoin ei, supunere fă işă, dar insistam doar ca clerul armenesc să-mi dea posibilitatea, 

contra voin ei lui, să iau tot ce trebuie de luat.  
Teatrul pe care l-am jucat a început cu aceea că eu m-am dus peste câteva zile la arhiepiscopul Nerses şi mi-am exprimat mirarea în privin a faptului că el nu merge la Odesa să consulte medicii referitor la o mai veche boală de-a lui. Am plecat de la el doar după ce a fixat ziua plecării sale, iar despre averile mă-năstirilor n-am vorbit. După plecarea arhiepiscopului, A gadjanian  împreună cu un func ionar al cancelariei mele, a înce-put să viziteze lăcaşurile bisericeşti armeneşti, unde întotdeauna dădea din întâmplare peste casierul cu casa de bani deschisă. La cererea de a preda casa şi documentele, casierul refuza să o facă şi să dădea la o parte. Atunci împuternici ii mei luau registrul financiar, în care tocmai fusese făcut bilan ul, găseau hâr-tiile de valoare şi banii în bună ordine şi număra i, şi tot de acolo, la casă, verificau actele de cumpărare, actele de ipotecă şi alte documente care îi interesau. În registru erau notate şi enumerate valorile preluate la Porunca Imperial, iar casierul îşi anexa pro-testul în scris contra vilen ei comise şi astfel atesta corectitudinea cifrelor şi a numărului de documente sechestrate. Apoi adversarii îşi luau rămas bun şi se întorceau pe la casele lor. După Prin ul S. D. Urusov, 

Însemnările unui guvernator. Chişinău -1904, p. 135-136). 
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conducătorul eparhiei al Nahicevanului şi Basarabie Nerses şi adjunctul său, arhi-mandritul Mesrop, au primit de la scaunul de la Ecmiadzin misiunea să intervină pe lângă guvern, pentru a restabili vechile rela ii dintre biserica armeană şi stat în baza 
regulamentului din 183629. La  august  a fost emis un decret imperial prin care şcolile parohiale re-veneau sub autoritatea bisericii armene şi totodată se retrocedau proprietă ile con-fiscate. Rela iile dintre autorită ile de stat şi Biserica Apostolică Armenă urmau să fie desfăşurate totuşi în conformitate cu regulile emise în anul 30, nu conform celor din , cum o cerea conducerea bisericească.   

Cu toate acestea situația economică a parohiilor armene din Imperiul Rus în 
general, inclusiv din Basarabia, nu s-a putut restabili în termene restrânse. Acest fapt este confirmat de sursele de arhivă. Astfel, în , bisericii armene îi apar inea ur-mătoarele proprietă i: Bisericii Maicii Domnului din Chişinău-două vii, două case, un capital bănesc de ,  ruble, cu un venit de  ,  ruble şi  300,32 ruble chel-

tuieli anual; Bisericii Maicii Domnului din Akkerman-o casă, un capital bănesc de 
8 512,12 ruble, un venit de 1 5 ,  ruble şi  134,97 ruble cheltuieli anual; Bisericii 

Maicii Domnului din Ismail-un magazin cu venituri de ,  ruble şi ,  ruble cheltuieli anual; Bisericii Sfântul Ioan din Hotin-  magazii, un venit de  ruble şi 
211,67 ruble cheltuieli anual; Bisericii Maica Domnului din Orhei – un capital de ,  ruble, ,  ruble venit şi ,  ruble cheltuieli anual; Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Hânceşti – un capital de 87,10 ruble, venituri de 140, 81 ruble şi ,  ruble cheltuieli anual31.  Spre  situa ia nu se redresase. Conform datelor de arhivă, la acel moment Biserica din Chişinău nu avea în propritate nici un fel de bunuri imobiliare sau bă-neşti; Biserica din Akkerman-trei vii şi grădini, venituri de  ,  ruble şi  741, 

60 ruble cheltuieli anual; Bisericile din Orhei şi Hotin – o casă care era dată în arendă ofi erului de poli ie; Biserica din Ismail – o casă; Biserica din Hânceşti-o casă, un ca-pital de ,  ruble, venituri de ,  ruble şi ,  ruble cheltuieli anual32.  Datele din anul  ne oferă şi câteva nume de slujitori bisericeşti ai acestui cult în Basarabia: la Chişinău sunt men iona i protoiereul Barseg Hazadnean  şi pre-otul Sarkis Tatsizean ; la Akkerman preotul Eremia Aprilean ; la Orhei şi Băl i preo-
tul Martiros Zatichian , la Hânceşti preotul Ovanes Abramian şi la Ismail preotul Agop Berechian 33. Aceştia slujeau în parohiile lor şi la începutul primei conflagra ii mondiale, fiind men iona i şi în 34.  Cât priveşte numărul comunită ilor armeneşti din Basarabia, aici se poate ob-serva o schimbare. Între  şi  a fost desfiin ară parohia armenească de la Hotin. Către , aceasta este men ionată împreună cu Orheiul şi Băl ul35, iar către , în dările de seamă se menționează că este desfiin ată.   
                                                           

29  . ., op.cit., p. 15. 
30 NAA. F. 56, inv. XV , d. 265, f. 11  
31 Ibidem, inv. I, d. 7878, f. 159 v- 160. 
32 Ibidem, d. 10837.   
33 Ibidem, d. 11139,  f. 37-37v.  
34 Ibidem, inv. XV, d. 795, partea III, f. 220. 
35 Ibidem, inv. I, d. 11608, f. 384-391.  
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Desfiin area ei este probată şi de coresponden a din -1913 dintre Con-sistoriul eparhial al Nahicevanului şi Basarabiei al Bisericii Apostolice Armene şi Gri-gori Kirkorov, func ionar de stat, delegat pentru a rezolva dosarele cu arendaşii ca-selor şi proprietă ilor bisericii armeneşti din Hotin, ce urmau să fie trecute în posesia Consistoriului sau să se încheie contracte legale cu arendaşii36.  În schimb a fost consemnată o parohie în or. Băl i37. Informa ii sporatice des-pre ea apar încă în ultimul sfert al secolului al XIX-lea, dar putem considera că ea s-a forma definitiv abia la începutul secolului XX. Acest fapt este confirmat indirect şi de 
testamentul Mariei Duduchi Donicova-Focşănean, care în  dona un loc situat la intersec ia străzilor Bulivarnaia şi Hotin pentru construc ia unei biserici armeneşti, precum şi /  din venitul ce urma să fie ob inut de pe  de desetine de pământ. Însă conform testamentului biserica trebuiasă fie construită în următorii cinci ani. În caz contrat, lotul urma să fie preluat de către administra ia de zemstvă pentru con-struc ia unei şcoli sau a unei institu ii de binefacere, iar sumele băneşti urmau şi ele să fie reorientate spre zemstva din Băl i pentru a între ine şcoala38. În general, situa ia Bisericii Apostolice Armene din Basarabia, în timpul Pri-mului Război Mondial şi perioada imediat următoare, se profila în felul următor: „ . În Chişinău exista o biserică veche, construită  ani în urmă în partea de est de-parte de centru, pe lângă biserică existând o şcoală şi o casă pentru preot. Pentru construc ia unei noi biserici în centrul oraşului în eparhie a început colectarea de dona ii, până la război fiind adunate   de ruble, şi  000 dintre care au fost donate de către Societatea armeană din Petrograd. Aceşti bani se păstrează acum în bancă, dar războiul a stopat colectarea dona iilor şi construc ia bisericii. În  a fost sfin it paraclisul de la cimitirul armenesc care a fost construită de către B. Bog-dasarov. În Chişinău erau doi preo i Borseg Hazanzean  şi Sarkis Tatsizean   dar am-bii au decedat în  şi la moment toate necesită ile spirituale ale armenilor din Chişinău sunt acoperite de preotul Zadichean , ce a fost temporar chemat de la Băl i.  . În Akkerman – există o biserică ce a fost construită încă în perioada stăpâ-nirii turce şi are o importan ă istorică pentru armeni. Biserica aceasta este construită în pământ şi pentru a intra în ea este nevoie de a coborî  trepte. Clopotni ă nu are. Clopotele sunt atârnate pe bârne de lemn. Pe lângă biserică este o şcoală şi casa pa-rohială. În ogradă o mul ime de pietre de mormânt cu inscip ii armeneşti şterse de timp. Are un preot, Aprilean ce a venit aici din Caucaz cu aproximativ opt ani în urmă.  . În Ismail, biserica armenească este, în centrul oraşului, dar aproape nicio-dată nu sunt slujbe bisericeşti din cauza lipsei armenilor. În calitate de preot este 
fostul diacon semianalfabet. . În localitatea Hânceşti este o biserică mică, dar foarte frumoasă, ce a fost construită de către Manuc-bei, preotul şi diaconul de aici între inându-se din propri- 

                                                           

36 NAA. F. 56, inv. XVIII, d. 738 f. 17, 22. 
37 Este vorba nu de comunitatea armenilor – catolici, ci de cea a armenilor-gregorieni. Prima comunitate, în linii generale, s-a îndepărtat destul de radical de grupul etnic armenesc. Acest fapt este men ionat de către Arutiun Tumanian, care consemna: „Tot ceea despre ce am vorbit până acum aici se referă la arme-nii  din Basarabia ce in excusiv de armeano-gregorieni, în schimb armenii-catolici duc o via ă complet izolată. Având preo ii lor, polonezi ei însăşi se atribuie na iunii poloneze, vorbesc în poloneză şi nu iau parte sub nicio formă la via a celorlal i armeni. Ei populează preponderent jude ele Soroca şi Hotin, ce se învecinează cu gubernia Podolia, şi oraşele Kameni a şi Kamene k-Podolsk, ce anterior intrau în com-ponen a statului polonez, şi de aceea consider că armenii-catolici basarabeni sunt rămăşi ele armenilor poloniza i de către iezui i . Vezi NAA. F. 200, inv. I, d. 816, f. 26.) 
38 Ibidem, d. 11033, f. 2-3 v.  
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ile venituri. În acest locaş au fost înmormânta i tatăl şi fiul Manuc-bei.  . În Orhei a fost construită o biserică, aproximativ  ani în urmă, pe lângă ea fiind şi o casă. Preot nu este.  . În Băl i a fost construită acum  ani; şi în Orhei şi în Băl i activează acelaşi, M. Zadichean , care acum se află la Chişinău şi se prezintă aici foarte rar.  În oraşele Bender, Soroca şi Hotin nu sunt biserici armeneşti. Fosta biserică ar-menească din Hotin este distrusă şi locul unde a fost biserica acum este gunoişte 39. Cele expuse justifică o serie de concluzii. Astfel în anii -70 ai secolului al 
XIX-lea situa ia şi statutul Bisericii Apostolice Armene, atât în Imperiul Rus în gene-ral, cât şi în Basarabia, continua să fie unul favorizat în compara ie cu alte minorită i religioase. Atitudinea binevoitoare a administra iei ariste a permis capilor Eparhiei Noului Nahicevan şi Basarabiei să desfăşoare în parohiile armene din spa iul pruto-
nistrean, o politică administrativă soldată cu construc ia de noi edificii de cult şi de interes religios sau refacerea şi consolidarea lor. Acelaşi lucru poate fi observat şi pe segmentul educa ional: şcolile aveau un 
program orientat spre promovarea limbii armene printre enoriaşii din Basarabia, majoritatea necunoscători ai limbii natale, precum şi promovarea unor elemente ale identită ii na ionale.  

Evident prosperarea parohiilor armene din Basarabia se datora nu numai ac-tivită ii administra iei parohiale superioare, dar şi sus inerii partea laicilor, materi-alizată prin activitatea ctitorilor.  Situa ia a devenit complicată în anii  ai secolului al XIX-lea când administra ia aristă şi-a modificat atitudinea fa ă de acest cult, lucru ce poate fi confirmat în primul rând prin încercarea de scoaterea de sub jurisdic ia bisericii a învă ământului.  Situa ia s-a tensionat şi mau mult la sfârşitul secolului al XIX-lea, când Alexan-
dru al III-lea a ini iat o politică de subordonare totală a Bisericii Apostolice Armene 
fa ă de stat şi administra ia autocratice. Faptul era provocat de confundarea luptei de emancipare na ională a armenilor din Imperiul Otoman cu mişcările revolu io-nare ce luau o amploare tot mai mare în Imperiul Rus.  

Punctul culminant al acestei politici a fost anul , când, prin decretul lui 
Nicolae I, s-a dispus confiscarea averii aflate sub administra ia bisericii armeneşti.  Chiar dacă decretul a fost în vigoare pu in timp, fiind abrogat în , acesta 
a avut un efect negativ, comunitatea etno-confesională a armenilor din Basarabia nefiind în stare de o revigorare rapidă, fiind prinsă în această situa ie de prima con-flagra ie mondială. 

Summary 

The present material aims to elucidate the history of the Armenian ethno-con-

fessional community in Bessarabia from the 60s of the 19th century until the beginning 

of the First World War. First of all, the leaders of this diocese and their work will be 

considered, but at the same time the line of Tsarist administration policy towards this 

confessional minority in this area will be pursued throughout the period under investi-

gation. Nor will any other aspects of the life of this community be overlooked, such as 

education, the activity of founders, or certain dates referring to parishes. 

© Ion GUMENÂI 

                                                           

39 Ibidem, F. 200, inv. I, d. 816, f. 18-19. 
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RADA CENTRALĂ UCRAINEANĂ  
ȘI UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA 

Valentin BURLACU 
Contracararea pretențiilor teritoriale ale Radei Ucrainene 

față de Basarabia din vara anului  Revolu ia din februarie  a creat premisele necesare pentru intensificarea luptei popoarelor, îndeosebi a celor de la periferiile imperiului, pentru ob inerea auto-nomiei politice şi teritoriale, considerată drept un prim pas în calea spre independen a 
deplină. În primele luni de după revolu ie, între administra ia nou-creată gubernială a Basarabiei şi Rada Centrală Ucraineană, formată la Kiev în primăvara lui , se consti-tuiseră raporturi de bună vecinătate. Pe parcurs însă, pe măsura solu ionării problemei legate de ob inerea autonomiei, unii conducători ai Radei au început să manifeste pri-mele semne de politică cu caracter şovin fa ă de Basarabia, inten ionând a plasa terito-riul dintre Prut şi Nistru în orbita propriilor interese.  

Primele semne ale acestor tendin e s-au manifestat chiar în primăvara anului . În amintirile sale, Vladimir Cristi, pe atunci guvernatorul Basarabiei, scria: ,,în-cepusem să primesc telegrame de la miniştrii Radei, scrise în limba ucraineană. În elegând tendin ele Ucrainei de a îngloba Basarabia în grani ele sale, care încă nu erau definitiv fixate de regimul rusesc, am văzut că se impune o ac iune grabnică şi hotărâtă... Am răspuns printr-o telegramă în limba românească, scrisă cu caractere chirilice [...] că tratează Basarabia ca o provincie a Ucrainei 1.  Mai târziu, la începutul lunii iulie , Rada a adresat zemstvei guberniale o scri-soare în limba ucraineană, în care administra ia guberniei Kiev propunea conducerii din Basarabia să colecteze mijloace băneşti pentru înăl area unui monument consacrat lui T. Şevcenko. Zemstva gubernială a Basarabiei, nemul umită de comportarea sfidătoare a vecinului, a trimis pe adresa Radei Ucrainene o scrisoare de răspuns în limba română, în care se men iona îndeosebi că Basarabia e populată în temei de către moldoveni, pe când ucrainenii, comparativ cu ei, constituie o parte mult mai mică. În continuare se re-lata că zemstva nu poate jertfi bani obşteşti în acest scop, dar că poate înştiin a popula ia de na ionalitate ucraineană din Basarabia despre cererea Radei. Astfel, se dădea de în e-les că chestiunea minorită ilor na ionale din gubernie, inclusiv cea ucraineană, ine de conducerea Basarabiei şi nicidecum de cea a Ucrainei2. Conducătorii Radei Centrale Ucrainene n-au inut, însă, seama de răspunsul ad-ministra iei basarabene. Astfel, la  iulie , Vl. Cristi, comisarul guberniei Basarabia, a primit oficial o telegramă din Kiev, semnată de ministrul de interne al Ucrainei auto-nome, Vinicenko, prin care era invitat să se prezinte la 25 iulie la Kiev pentru a participa la o consfătuire a comisarilor din guberniile incluse în mod arbitrar de către Radă în componen a Ucrainei. În acelaşi timp, Partidul Na ional Moldovenesc, condus de Pan. Halippa şi preşedintele tuturor organiza iilor na ionale basarabene unite, Vladimir Her a, au primit de la Kiev o informare confiden ială, precum că Rada a constituit şi tri-mite la Petrograd o delega ie specială cu misiunea de a ob ine aprobarea oficială de către  
                                                           

1 Vl. Cristi, O pagină inedită din istoria Basarabiei // Cugetul, 1998, martie, p. 42. 
2 M. Ghițiu, Basarabia și pretențiile teritoriale ale Radei Centrale Ucrainene // Cugetul, 1992, nr. 2, p. 21; 
R. Ciofleac, Pe urmele Basarabiei. Note și impresii din revoluția rusească, Chișinău, , p. -272. 



160 

Guvernul Provizoriu a hotarelor definitive ale Ucrainei autonome, în care urma să intre şi Basarabia3. Situa ia complicată, tergiversarea creării organului local basarabean ,,Sfatul ă-rii , precum şi pericolul real de pierdere a oricărei speran e în libertatea şi indepen-den a teritorială a Basarabiei cereau măsuri urgente. Deja a doua zi după primirea te-legramei, la Chişinău, în incinta redac iei ziarului ,,Cuvânt Moldovenesc , din ini iativa conducerii Partidului Na ional Moldovenesc a avut loc o adunare a reprezentan ilor 
mai multor organiza ii obşteşti din oraş. Participan ii la adunare au protestat vehe-ment împotriva tendin elor Radei de a încorpora Basarabia. Ei au cerut comisarului gubernial ca acesta ,,să aducă la cunoştin a Radei că Basarabia, fiind în legături de pri-
etenie cu Ucraina, mai ales că şi una şi alta năzuiesc la autonomie, socoate de trebuin ă să lămurească îndată care sunt legăturile de vecinătate între Basarabia şi Ucraina în timpul de fa ă şi în viitoarea Republică Federativă Rusească, pentru care lucru se cere să se adune un sfat al împuternici ilor de la Ucraina şi de la Basarabia . Proteste energice împotriva inten iilor nelegitime ale Radei Ucrainene au ur-mat din partea unui şir de organiza ii din Basarabia şi din afara ei. Deosebit de hotă-rât s-a pronun at comitetul executiv al sovietului de deputa i al ostaşilor moldoveni din garnizoana Odessa şi de pe frontul român. În rezolu ia adoptată se accentua: ,,Orice încercare a Radei Centrale de a anexa Basarabia se refuză în mod categoric [...] ca imperialistă, îndreptată împotriva dreptului de autoconducere a poporului moldovenesc . În telegrama expediată Guvernului Provizoriu, acesta era rugat ca: . 
Printr-un act oficial, să explice Radei ilegalitatea tendin elor de acaparare a altor na ionalită i; . Printr-un act oficial, să recunoască în principiu drepturile de autono-mie ale na iei moldoveneşti în hotarele ei etnice, care se determină prin hotarele ge-ografice ale Basarabiei şi păr ii din inuturile de lângă Nistru, din guvernământul Herson şi Podolia, locuite în majoritate de moldoveni. Într-un alt document-protest înaintat Radei de Comitetul Central Executiv Ostășesc Moldovenesc din Chișinău, se accentua că ,,comitetul central executiv moldovenesc al sovietului de deputa i ai ofi erilor şi solda ilor, aflând că Rada Ucraineană face încercări de a anexa Basarabia, protestează contra unor astfel de inten ii antidemocratice, anexioniste şi prădalnice, care contrazic principiul autodeterminării popoarelor 4 . De asemenea, ,,Conside-rând că Basarabia, pe baza drepturilor istorice, etnografice, pe baza obiceiurilor sale deosebite și a situației economice, are dreptul imprescriptibil pentru o completă au-tonomie, în numele principiilor superioare de drept și dreptate, în persoana repre-zentanților tuturor organizațiilor moldovenești, declară: că va lupta prin toate mij-loacele pentru autonomia Basarabiei, pe baza principiilor anunțate de revoluție, cu asigurarea drepturilor minorităților, și cheamă pe ucraineni la conlucrare frățească în numele autonomiei Ucrainei și Basarabiei în condiții de vecinătate amicală 5. Dară fiind gravitatea momentului istoric, comisarul guberniei Basarabia a convocat pentru  iulie  o consfătuire cu participarea reprezentan ilor parti-delor politice, a organiza iilor obşteşti, na ionale, militare, a zemstvelor, primăriilor etc., în total  de organiza ii6. Componen a participan ilor la întrunire era destul de pestri ă, fapt ce dovedeşte diversitatea de opinii politice în societatea de atunci a Ba-sarabiei de la cade i până la social-democra i . Scopul întrunirii era de a elabora o  
                                                           

3 Vl. Cristi, O pagină inedită..., p. 43. 
4 A se vedea: M. Ghițiu, op. cit., p. 22. 
5 P. Cazacu, Moldova dintre Prut și Nistru. 1812-1918, Chișinău, Știința, , p. . 
6 Vl. Cristi, op. cit., p. 43-44. 
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formulă de răspuns la telegrama din Kiev. În discursul introductiv, Vl. Cristi a accen-tuat că ,,Basarabia, prin compunerea sa etnică, are aceleaşi drepturi la autonomie, la autodeterminare ca şi Ucraina . Reprezentantul Uniunii ăranilor, P. Erhan, a decla-rat că este necesar a înfiin a cât mai repede un organ care să reprezinte întreaga Ba-sarabie, motivând că nu se aude glasul Basarabiei. De la bun început, unii participan i la întrunire, în special V. Ianovski, repre-
zentantul cade ilor, au încercat să pună la îndoială caracterul legal al consfătuirii, afirmând că, după spusele lui S. Şevcenko, reprezentantul organiza iei ucrainenilor din Basarabia, nu se ştie despre vreo hotărâre oficială a Ucrainei de a anexa Basara-bia şi, în spiritul politicii ,,O Rusie unită şi indivizibilă , s-a pronun at împotriva ne-cesită ii de a crea un organ local. În interven ia sa, Vl. Cristi a declarat că în Basarabia nimeni şi niciodată nu s-a pronun at pentru alipirea Basarabiei la Ucraina, că Basarabia are dreptul la autonomie prin trecutul său istoric şi prin caracterul său na ional moldovenesc. Când s-a votat prima mo iune prin care ,,Adunarea reprezentând marile mase populare ale Basara-biei, găseşte necesar a exprima părerea sa asupra tendin ei Radei Ucrainene de a în-corpora Basarabia , doar reprezentan ii cade ilor au părăsit sala în semn de protest7. Pan. Halippa, încercând să calmeze spiritele, a expus punctul de vedere al Parti-dului Na ional Moldovenesc: ,,N-avem de gând să ne certăm cu Ucraina, trebuie să fim buni vecini. Ea nici nu poate fi agresivă acum cu noi, putem lucra paralel cu ea şi cu Crimeea pentru autonomie . În continuare, Pan. Halippa a declarat că soarta Basara-biei şi viitorul ei vor fi solu ionate în mod definitiv de către un organ competent, com-pus pe baza principiilor de reprezentan ă justă, propor ională cu votul dominant al na iunii moldovene, care ocupa primul loc ca masă numerică în Basarabia. Toate con-gresele convocate în Basarabia se pronun aseră pentru autonomie. Cristi declara şi Radei, şi guvernului central, că teritoriul Basarabiei este autonom, făcând referință la minoritatea ucraineană din Basarabia, cât și la cei  mii de moldoveni din Ucraina8. În numele organiza iilor na ionale unite din Basarabia, V. Her a a declarat că Basarabia are drepturi juridice, istorice şi na ionale de a fi autonomă, axându-şi teza pe următoarele argumente: în perioada aristă, deşi provizoriu, inutului i s-a recu-noscut autonomia prin regulamente speciale; moldovenii sunt băştinaşi şi majori-
tari, celelalte grupuri etnice s-au stabilit aici în special după anexarea din . În acest context, el a propus ,,să se creeze aici un organ de autoritate, reprezentând pro-por ional toate na ionalită ile, pentru a vorbi cu Rada . Întru sus inerea ideii de a crea un organ suprem de conducere a Basarabiei s-a pronun at şi I. Mitkevici, un reprezentant al organiza iei ucrainenilor locali. El a condamnat inten iile Ucrainei de a anexa Basarabia. Despre faptul că Rada nutrea 
asemenea planuri a vorbit celor prezen i şi preotul Partenie: ,,la congresul panrus al clerului şi mirenilor din Moscova, delega ii Ucrainei şi-au exprimat dorin a de a primi cu iubire în inimă Basarabia în sânul mamei Ucraina, iar delega ii Basarabiei au declarat în mod categoric că în Basarabia nici nu s-a emis ideea de unire a Basa-rabiei cu Ucraina, că Basarabia, ca şi Ucraina, pretinde, pe baze na ionale, istorice la cea mai largă autonomie teritorială şi au rugat delega ii Ucrainei de a transmite această declara ie Radei Centrale . Autonomia Basarabiei şi necesitatea de a crea organul ei suprem de adminis- 

                                                           

7 Vl. Cristi, op. cit., p. 44. 
8 M. Ghițiu, op. cit., p. 22. 
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trare s-a aflat în centrul aten iei participan ilor la consfătuire. Reprezentantul polone-zilor din Basarabia, F. Dudkiewicz, considerând autonomia Basarabiei drept un câştig 
mare al războiului şi revolu iei, a inut să accentueze că ,,această autonomie trebuie să fie nu numai culturală, dar şi teritorial-politică, cu armată proprie . El a aten ionat că în Rusia sunt multe partide politice, chiar de stânga, dar cu tendin e incontestabil im-perialiste, care sunt împotriva coalizării autonomiştilor. O pozi ie specifică a ocupat organiza ia locală a Bundului, reprezentantul căreia, S. Kovarski, a declarat că ,,esen ia-lul este ca Basarabia să nu se despartă de Rusia, ci numai să se autodetermine . În cadrul aceleiaşi consfătuiri, sublocotenentul A. Crihan reprezentant al or-ganiza iei militarilor moldoveni  a inut să atragă aten ia celor prezen i asupra amici iei dintre organiza iile militare moldoveneşti şi Rada Centrală, stabilită cu sin-gurul scop de a facilita autonomia. În această ordine de idei, a fost discutată şi pro-blema hotarelor, determinate prin apele Prutului şi Nistrului. Pe marginea acestui fapt ,,a fost publicată o declara ie purtând semnătura profesorului Gruşevski , pri-mirea telegramei în cauză fiind deci surprinzătoare. ,,Acest pas al Radei este pericu-los pentru ea însăşi, men iona în încheiere A. Crihan, deoarece a rupe cu noi Basa-rabia  înseamnă a o rupe cu Polonia, Gruzia şi alte na ionalită i care luptă împreună 
pentru autonomie . Şt. Ciobanu a declarat că adunarea este în mod eronat pe punctul de a atribui Radei Centrale Ucrainene această ini iativă. El s-a exprimat fă iş referitor la presupusul instigator al telegramei de la Kiev. ,,Fără nicio îndoială, această ini ia-tivă emană de la Guvernul Provizoriu, probabil, în virtutea principiului: divide et im-pera. În orice caz, ieşirea independentă a Ucrainei, dacă ar fi avut loc, nu se poate pune în acord cu declara ia profesorului Gruşevski, cu acordul grupărilor ucrainene, cu organiza ia militară din Odessa 9. Un alt vorbitor, dr. Slu ki, din partea na iunii evreieşti a mul umit oratorilor, prin ale căror voci Basarabia autonomă declarse că va ocroti drepturile minorită ilor. După un schimb intens de opinii a fost adoptată unanim următoarea rezolu ie propusă de Cristi: ,,Este inadmisibilă alipirea Basarabiei la Ucraina fără a consulta voin a ei. Consfătuirea consideră necesară plecarea delega ilor săi la Kiev. În cazul când s-ar sta-bili că ini iativa ieşirii Ucrainei emană de la guvernul de la Petrograd, adunarea roagă pe guvernator a face un protest pe lângă Guvernul Provizoriu de la Petrograd . Pentru realizarea voin ei popula iei băştinaşe, exprimată în cadrul adunărilor precedente și a consfătuirii, la  iulie  la Kiev a sosit o delega ie a guberniei Basarabiei, în frunte cu comisarul gubernial Vl. Cristi, înso it de reprezentantul par-tidului ărănesc, P. Erhan, şi de un reprezentant al organiza iilor militarilor moldo-veni din armata rusă. În seara aceleiaşi zile avuse loc la Kiev o consfătuire la care au participat membri ai guvernului Radei Centrale, delega ia basarabeană, precum şi comisarii guberniali, invita i prin telegrama lui Vinicenko. La începutul şedin ei, Vl. Cristi a comunicat adunării că telegrama cu invita ia de a participa ,,la o consfătuire a guvernatorilor provinciilor făcând parte din Ucraina autonomă  a provocat în cer-curile na ionale şi obşteşti din Basarabia nedumerire, prezentându-se dovadă că Ucraina inten ionează a încorpora Basarabia. În numele celor  de organiza ii ale consfătuirii de la Chişinău din  iulie, Cristi a declarat că în cazul când el va fi tratat în calitate de comisar gubernial al Ucrainei, va fi nevoit să părăsească consfătuirea, 
deoarece Basarabia acceptă principiul autodeterminării na iunilor, declarat de Gu- 

                                                           

9 A se vedea: Vl. Cristi, op. cit., p. 45- ; M. Ghițiu, op. cit., p. 23; C. I. Stan, Unirea Basarabiei cu România în 
contextul relațiilor româno-ucrainene // Destin Românesc, nr. , . 
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vernul Provizoriu, şi nu poate fi înglobată în Ucraina, dorind să formeze o unitate autonomă proprie. El a relevat raporturile amicale ale organiza iilor moldoveneşti şi ucrainene până la conflictul ce s-a iscat după primirea telegramei lui Vinicenko, pronun ându-se pentru păstrarea lor şi pe viitor, în schimbul aplanării conflictului din partea Radei. ,,Ucraina, şi-a exprimat în încheiere încrederea oratorul, va merge mână în mână cu Basarabia, care a suferit şi mai mult de pe urma jugului arist . Membrii guvernului ucrainean au căutat să minimalizeze situa ia conflictuală, accentuând mereu că e vorba doar de o neîn elegere. Ministrul afacerilor na ionale al Ucrainei, A. Şulghin, a declarat, că ,,în cel mai scurt timp va fi publicat un comunicat al ministerului că Rada Centrală ucraineană şi ministrul se află ferm pe principiul autodeterminării popoarelor şi nu-şi manifestă tendin a de a-l viola prin încorpora-rea Basarabiei la Ucraina . Îşi sublinia loialitatea fa ă de Basarabia şi ministrul ucra-inean al agriculturii, Martos, iar ministrul aprovizionării publice, Stasiuk, argumenta invitarea reprezentan ilor Basarabiei prin motivul discutării în comun a chestiunii 
generale privind aprovizionarea, nu ca gubernie ce ar fi făcut parte din Ucraina. Delega ia basarabeană rămase satisfăcută de răspunsurile miniştrilor ucrai-neni şi a acceptat propunerea de a participa la consfătuire, ab inându-se însă să ia parte la dezbaterea chestiunilor referitoare la Rada ucraineană. Se părea că conflic-tul se aplanase. Între timp, evenimentele au luat brusc o altă întorsătură. A doua zi, intelectualii basarabeni afla i la Kiev au comunicat în mod confiden ial delega iei că reprezentan ii Radei, în frunte cu Vinicenko, ministrul de interne, au plecat la de trei zile Petrograd, pentru a ob ine de la Guvernul Provizoriu decizia definitivă în pri-vin a hotarelor Ucrainei, înglobând şi Basarabia în acest hotar. În aceste circum-stan e, membrii delega iei basarabene au părăsit consfătuirea de la Kiev şi, la  iulie , au ajuns la Petrograd, unde au aflat din ziare informa ia că și Consiliul de Miniştri de la Petrograd, cu o zi mai înainte, în urma raportului lui Vinicenko, confir-mase hotarele Ucrainei cu  gubernii, incluzând Basarabia. Situa ia cerea din partea delega iei basarabene măsuri extraordinare şi urgente10. În acest context, membrii delega iei basarabene au acordat imediat un inter-viu în care au dezvăluit scopul sosirii lor la Petrograd, – apărarea drepturilor istorice şi etnografice ale Basarabiei la autodeterminare – , apărut a doua zi în toate ziarele din capitală. Tot aici se declara că dacă Guvernul Provizoriu nu va recunoaşte aceste drepturi, cei peste o sută de mii de ostaşi moldoveni vor părăsi frontul. Încercarea 
lui Cristi de a-l convinge pe Aksentiev, ministrul de interne în Guvernul Provizoriu, despre necesitatea imperioasă de a anula hotărârea privitoare la Basarabia a eşuat. Din declara iile ministrului reieşea că ,,chestiunea este definitiv tranşată şi nu poate fi revizuită în niciun caz . Mai mult, Cristi fusese amenin at cu destituirea din post, dacă nu se va dezice de ideea formulată şi nu se va întoarce la Chişinău. De asemenea, 
i s-a interzis în mod categoric să discute cu A. Kerenski în această problemă. Cristi i-a răspuns că n-a venit la Petrograd ca func ionar al Guvernului Central, ci ca expo-nent al celor  de organiza ii, care reprezintă majoritatea absolută a Basarabiei. Unica speran ă era ob inerea audien ei la A. Kerenski. În pofida greută ilor, sprijini i 
de ostaşii şi ofi erii moldoveni din regimentele de gardă ce păzeau Palatul de Iarnă, Vl. Cristi şi P. Erhan au reuşit, totuşi, să-l informeze personal pe şeful Guvernului Pro-vizoriu asupra pozi iei Basarabiei în legătură cu preten iile nejustificate ale Radei 
Centrale Ucrainene. Deşi ini ial acesta a declarat că chestiunea nu mai poate fi revi- 

                                                           

10 M. Ghițiu, op. cit., p. 25. 
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zuită, totuşi, argumentele aduse de ei în cadrul şedin ei ordinare a guvernului de la Petrograd au făcut ca acesta să anuleze decizia sa precedentă şi să recunoască drep-tul Basarabiei, de rând cu cel al Ucrainei, la autonomie politică şi teritorială în com-ponen a Republicii Federative Ruse. Chiar a doua zi după şedin a Consiliului de Miniştri, ziarele din capitala Rusiei au publicat un interviu al lui Vinicenko, în care acesta declara că ,,a sosit la Petrograd având  provincii în portofoliu şi pleacă înapoi numai cu nouă 11. 
Pentru confirmarea deciziei luate, Guvernul Provizoriu a expediat pe adresa oficialită ilor din Basarabia o telegramă semnată de I. ereteli, ministrul de interne, în care se propunea luarea în discuție a chestiunii cu privire la crearea organului su-

prem de conducere al Basarabiei. În telegrama adresată organelor de conducere ale Partidului Na ional Moldove-nesc, comitetului executiv gubernial şi comisarului guberniei Basarabia, Rada declara că ea ,,niciodată n-a năzuit să apuce pământurile moldovenilor sau să răpească ceva din ele . Ce e drept, în comentariul redac iei ,,Cuvânt Moldovenesc  referitor la con inutul ultimei telegrame, se strecurase o îndoială pe cât de sinceră era pozi ia conducerii Radei în litigiul în cauză. Conform opiniei redac iei ziarului, ,,Basarabia şi pământurile moldo-venilor nu e tocmai unul şi acelaşi lucru, adică prin aceste cuvinte Rada nu s-ar fi dezis de pământurile Basarabiei, populate în bună parte de nemoldoveni. Dar o astfel de men-talitate ar putea face ca şi moldovenii să aibă preten ii asupra pământurilor din guberni-ile Podolia şi Herson, care în majoritate erau populate de moldoveni. Această cale de re-
zolvare a problemei, concluziona ziarul, duce ca atare la impas 12. O contribu ie importantă la combaterea tendin elor anexioniste ale Radei Cen-
trale Ucrainene a adus-o şi A. V. Boldur, care era deputat în Sovietul de deputa i al mun-citorilor şi solda ilor din Petrograd. Urmărind cu aten ie evolu iile mişcării de emanci-pare na ională şi democratică din Basarabia, el a dezavuat categoric în presa de la Pe-
trograd tentativele Radei de la mijlocul lunii iulie 1917 de includere a teritoriului din-tre Prut şi Nistru în componen a Ucrainei autonome. Un articol al său, cu titlul ,,Ucraina şi Basarabia , a apărut în cotidianul de mare circula ie ,,Delo Naroda  exact în zilele în care în capitala fostului imperiu se afla delega ia Radei Centrale ce discuta cu Guvernul 
Provizoriu chestiunea autoconducerii na ionale şi limitele teritoriale ale acestei au-toadministrări. Boldur invoca protestul Partidului Na ional Moldovenesc împotriva acestor preten ii ale Radei şi rezolu ia reprezentan ilor diverselor organiza ii politice şi na ionale din  iulie de la Chişinău, prin care se cerea recunoaşterea ,,autonomiei 
politico-teritoriale  a Basarabiei, cerând Guvernului Provizoriu să ină cont de această revendicare fundamentală a basarabenilor. El amintea de statutul Basarabiei auto-nome între anii 1812- , subliniind necesitatea reparării greşelii comise sub arul Nikolai I, când autonomia Basarabiei a fost desfiin ată. Apoi, apelând la datele statistice ale recensământului imperial de la , observa că existen a unei popula ii ucrai-
nene de 19% între Prut şi Nistru nu poate servi drept temei pentru includerea Basa-rabiei în cadrul Ucrainei. Boldur a apărat unitatea Basarabiei în fa a comitetului de la 
Petrograd al Partidului socialist-revolu ionar ucrainean, cu care a avut un schimb de 
replici publice în chestiunea inten iilor ini iale ale Radei de la Kiev de a include Basa-
rabia printre guberniile Ucrainei autonome13. 

                                                           

11 A se vedea: Vl. Cristi, op. cit., p. 47-48. 
12 M. Ghițiu, op. cit., p. 25. 
13 A se vedea: Gh. Cojocaru, Autodeterminarea Basarabiei în condițiile anului , în concepția lui Alexan-
dru V. Boldur // Revista de Istorie a Moldovei, aprilie-iunie 2016, nr. 2, p. 22-23. 
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Ulterior, în toamna anului , A. Boldur va publica în paginile ziarului ,,Svobod-naia Bessarabia  o serie de materiale la tema autonomiei Basarabiei. În condi iile revo-lu iei în desfăşurare, el era de părere că Basarabia trebuia să-şi fortifice legătura cu Cen-trul. Sus inea 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 contraproduc-tiv şi chiar periculos pentru Basarabia, deoarece ar conduce la slăbirea legăturii cu cen-trul şi, implicit, la intensificarea preten iilor Ucrainei la teritoriul basarabean14. Dintre ofertele partidelor politice în problema na ională, Boldur eviden ia 
programul socialist-revolu ionar, care pleda pentru o ,,republică federativă a Rusiei, 
cu acordarea dreptului la autonomie teritorial-na ională în limitele populării etno-grafice  a etniilor respective. Autonomia regională, din punctul său de vedere, era mai indicată pentru teritoriile na ionale fără o tradi ie locală de autoguvernare, fără o cultură juridică bine conturată şi asupra cărora trebuia să se instituie o anumită formă de control din partea metropolei, acesta fiind şi cazul Basarabiei15. Problema părea scoasă de pe ordinea de zi a rela iilor dintre administra ia Basarabiei şi conducerea Radei Centrale Ucrainene. Însă evenimentele politice şi anarhia din Rusia se precipitau şi la  octombrie , guvernul lui Kerenski a fost răsturnat de bolşevici. Vl. Cristi, în calitate de comisar general al Basarabiei, a primit în aceste zile mai multe telegrame, două dintre care readuceau în discu ie problema: 
printr-o telegramă de la Rada Ucrainei i se comunica că guvernul Kerenski fiind că-zut, Basarabia trebuie să intre în sfera de influen ă ucraineană; printr-o altă tele-gramă, Rumcerodul din Odesa informa că, întrucât Sovietele au preluat puterea, vor 
primi directivele de la acest organ16. Crearea la  noiembrie  a Sfatului ării, ca organ de conducere repre-zentativă a Basarabiei, a condus pentru un timp la amânarea rezolvării litigiului te-
ritorial dintre cei doi vecini, fiecare parte conflictuală fiind antrenată în procesul complicat şi dificil de ob inere a independen ei depline. În acest context, pentru a 
nu-şi face probleme în plus, Rada în niciunul din Universalele sale n-a inclus Basara-bia în componen a teritorială a Ucrainei. Mai mult, conducerea Republicii Populare Ucrainene a declarat în repetate rânduri că va respecta întocmai suveranitatea Re-publicii Democratice Moldoveneşti, proclamată la  decembrie . Sub aspectul dat, ea a invitat reprezentan ii acestei republici la masa tratativelor de pace cu Pute-
rile Centrale la Brest-Litovsk. Astfel, se poate constata că, la nivel oficial, s-au stabilit către sfârşitul anului  – începutul anului , rela ii politice normale, de bună vecinătate între cele două păr i17. Totuşi, un şir de documente mărturisesc că, încă în timpul tratativelor de la 
Brest-Litovsk de la sfârşitul anului  cu reprezentan ii Radei Ucrainene, punctul de vedere german în ce priveşte Basarabia era: ,,Basarabia trebuie împăr ită în trei păr i: partea moldovenească trebuie să fie sub oblăduirea României, păr ile ucrai-nene vă apar in, iar în mijloc trebuie formată o zonă neutră din cei   de nem i . Şeful delega iei ucrainene, Servine, în scrisoarea de răspuns adresată lui Khulman, şeful delega iei germane, împărtăşea punctul de vedere german, dar considera că  
                                                           

14 I. Negrei, Implicarea lui Alexandru Boldur în mișcarea național-revoluționară din Basarabia în -
1918 // Revista de Istorie a Moldovei, aprilie-iunie2016, nr. 2, p. 33-34. 
15 Gh. Cojocaru, Autodeterminarea Basarabiei în condițiile anului ..., p. 23-24. 
16 Vl. Cristi, op. cit., p. ; C. Stănescu, Basarabia și Rada Ucraineană // Revista de istorie militară, , nr. . 
17 M. Ghițiu, op. cit., p. 26. 
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,,partea moldovenească a Basarabiei ar trebui să fie scoasă într-o unitate separată, fără a o alipi la România . Acest fapt, scria în continuare Servine, ,,ar slăbi pe viitor România, care în genere se află sub influen a Fran ei şi Angliei 18. Protestele hotărâtoare ale tuturor organizațiilor politice, sociale, profesionale și naționale basarabene, adresate guvernului Kerenski, anihilaseră, pentru un timp, pre-tențiile teritoriale ale Radei Centrale Ucrainene19. Însă, profitând de slăbiciunea tână-
rului stat moldovenesc, s-au activizat unele for e centrifuge, care urmăreau dezinte-grarea teritorială a Basarabiei. Astfel, la  decembrie , în zemstva jude ului Ce-tatea Albă, unii reprezentan i ai popula iei minoritare, îndemna i de emisarii Radei 
Centrale de la Kiev, s-au pronun at pentru ,,alipirea  jude ului la Ucraina. Această de-cizie, care nu a fost sprijinită de consilierii moldoveni şi germani, a fost confirmată şi în adunarea lărgită a zemstvei din 16/29 ianuarie 191820. Astfel, pericolul destrămării teritoriale acutiza şi mai mult situa ia precară a Republicii Moldoveneşti. 

Proclamarea independenței Republicii Populare Moldovenești Factorii contextuali au jucat un rol esențial în proclamarea independenței Re-publicii Democratice Moldovenești. Prin dizolvarea de către autoritățile bolșevice, la  ianuarie , a Adunării Constituante a întregii Rusii, de la care se aștepta consfințirea marii ,,republici fede-rative democratice ruse , se anulau toate eforturile de readucere benevolă împreună a fostelor teritorii naționale, având drept consecință abandonarea categorică a ve-chiului proiect și regândirea procesului de autodeterminare națională21. După proclamarea independen ei de stat a Ucrainei, la 13 ianuarie 1918, Repu-blica Democratică Moldovenească urma, la rândul ei, să-şi proclame independen a, pen-tru a nu deveni obiectul unor preten ii anexioniste22. După cum remarca, la 20 ianuarie 
1918, C. Stere, pe urmele evenimentelor ce se desfăşurau atunci, din momentul în care Ucraina, alături de Rusia lui Lenin şi Tro ki, a fost admisă la tratativele de la Brest-Litovsk 
cu Puterile Centrale, fiindu-i astfel recunoscută independen a, ,,s-a rupt de fapt şi orice legătură dintre Rusia şi Basarabia , ultima ajungând în consecin ă ,,independentă fără voie . Aşadar, conchidea Stere, ,,o ară românească, prin istoria ei şi prin popula ia ei, îşi dă şi o organizare ,,moldovenească , şi este liberă să-şi hotărască destinele politice. Nimic 
nu ar mai putea-o împiedica să-şi regăsească străvechile legături. Rusia învinsă se dezagreghează; guvernul din Petrograd el însuşi recunoaşte dreptul fiecărei na ionali-tă i de a dispune de sine, iar asupra Basarabiei nu poate avea preten iuni, chiar din faptul că nu poate veni în contact direct cu ea şi, pe de altă parte, Petrogradul fiind în luptă cu Ucraina, nu poate favoriza nici preten iunile acesteia asupra Basarabiei 23. 

                                                           

18 M. Gribincea, Basarabia în primii ani de ocupație sovietică. -1950, Cluj-Napoca, 1995, p. 27. 
19 M. Ghițiu, În apărarea integrității teritoriale a Republicii Democratice Populare  Moldovenești // Cuge-
tul, 1993, nr. 5-6. M. Ghițiu, Basarabia și pretențiile teritoriale ale Radei Centrale Ucrainene -martie 
1918) // Cugetul, 1992, nr. 2, p. 21-25; D. Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru -1918, Chișinău, Știința, , p. -90; Gh. Negru, Pretențiile ucrainene din iulie  și crearea Sfatului Țării // Literatura și Arta,  ianuarie , p. ; Șt. Ciobanu, Unirea Basarabiei. Studiu și documente cu privire la mișcarea 
națională din Basarabia în anii -1918, Chișinău, Universitas, , p. 202; A. Moraru, I. Negrei, Anul 
1918. Ora astrală a neamului românesc, Chișinău, Civitas, , p. -179. 
20 Șt Ciobanu, Unirea Basarabiei..., p. 57-58, 194-196. 
21 Gh. Cojocaru, Blocul Moldovenesc al Sfatului Țării, făuritor al destinului Basarabiei // Centenar Sfatul Țării, Chișinău, , p. 76. 
22 Gh. Cojocaru, Sfatul Țării. Itinerar, Chișinău, Civitas, , p. . 
23 Idem, Unirea Basarabiei cu România în concepția lui C. Stere // Revista de Istorie a Moldovei, aprilie-
iunie 2015, nr. 2, p. 12. 



167 

Noua conjunctură politică impunea luarea cât mai urgentă a unei decizii. Ucra-ina, deși recunoscuse dreptul la existență a RDM, totuși mai nutrea speranța anexării acesteia. Rusia sovietică, la rândul ei, cu toate că la tratativele de la Brest-Litovsk re-cunoscuse în cazul Basarabiei statutul ei de stat independent, nu-și ascundea inten-țiile să încorporeze, în viitorul apropiat, atât Ucraina, cât și Basarabia24. Evident, cel mai mare pericol pentru existența Republicii Democratice Moldo-venești îl prezenta Ucraina, la început, iar mai apoi, odată cu victoria și refacerea după războiul civil, Rusia sovietică. 
Pretențiile sovieto-ruso/ucrainene asupra Basarabiei. 

Acordul Averescu-Rakovski În același timp, după proclamarea independen ei RDM, situa ia politică in-ternă și externă a inutului rămânea în continuare instabilă, în primul rând, din cauza stării tensionate la hotarele ei de răsărit, manifestate prin pretențiile sovieto-ruso/ucrainene asupra Basarabiei, desfășurarea războiului civil din Rusia, inclusiv în vecinătatea Nistrului. Preten iile ucrainene s-au manifestat în repetate rânduri şi sub diferite forme. Astfel, în radiograma guvernului Republicii Democratice Moldoveneşti adresată gu-vernului Republicii ucrainene în legătură cu participarea la conferin a de pace de la Bucureşti se accentua ,,După informa iile primite, guvernul Republicii Ucrainene ia asupra sa reprezentarea intereselor Republicii Moldoveneşti la Conferin a de pace de la Bucureşti, care doreşte să aibă la Conferin ă [...] delega i ai săi, împuternici i de a lua parte la rezolvarea chestiunilor care intră în competen a exclusivă a Republicii Moldoveneşti independente. [...] Guvernul Republicii Moldoveneşti socoate că nu-mai el singur, fără niciun amestec din afară, are dreptul de a reprezenta şi apăra in-teresele de stat ale republicii neatârnate a Moldovei 25. Situa ia s-a agravat, devenind tot mai amenin ătoare, mai ales după ce puterea bolşevică a triumfat la Kiev şi Odessa, în confruntările militare cu Ucraina. În nota de la  februarie  a comandantului suprem, Muraviev, şi şefului de stat major, Smirnov, adresată din partea Sovietului din Kiev guvernului român, se constata în mod ultimativ: ,, . A informa îndată guvernul de la Iaşi de luarea Kievului şi de restabilirea puterii Sovietelor în Ucraina. . A propune imediat guvernului de la Iaşi să dea un ordin categoric trupelor române, care au ocupat teritoriul Republicii 
federative ruse (Basarabia – n.n.  să se retragă în grani ele României fără a aştepta din partea noastră înlocuirea trupelor care părăsesc depozitele d-voastră. . Numai după retragerea imediată a trupelor, rela iunile normale între armata română şi ar-mata revolu ionară a Republicii federative ruse vor putea fi restabilite. . Poporul român, dar nu guvernul, poate totdeauna să conteze pe ajutorul fră esc al Rusiei în chestiunile de aprovizionări, precum şi pentru conservarea depozitelor române ce se găsesc pe teritoriul rus ca avere publică a na iunii române. . Acord  de ore din momentul primirii de către d-voastră a prezentei cereri pentru răspunsul guvernu-lui de la Iaşi cu privire la retragerea trupelor în garnizoanele d-stră. Neprimirea unui răspuns afirmativ din partea guvernului d-stră va atrage deschiderea imediată a unei ac iuni militare viguroase din partea armatei revolu ionare ruse 26. La rândul său, Rumcerod, puterea revolu ionară bolşevică din Odessa, în  
                                                           

24 V. Harea, Basarabia pe drumul Unirii. Amintiri și comentarii, București, , p. ; A. Moraru, I. Ne-
grei, op. cit., p. 73. 
25 A. Bobeică, Sfatul Țării. Stindard al renașterii naționale, Chișinău, Universits, , p. . 
26 Ibidem. 
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frunte cu C. Rakovski, a dispus închiderea consulatului român, trecând la represalii sângeroase împotriva românilor afla i în acest oraş, sechestrând bunurile statului şi ale cetă enilor români27. La  ianuarie/  februarie , când Puterile Centrale ce-reau guvernului român în termeni ultimativi să înceapă negocierile de pace, organi-zația Rumcerod de la Odessa a propus crearea unei comisii tripartite ruso-româno-aliate care să examineze situația creată în raporturile româno-ruse, cerere acceptată 
de guvernul român la  ianuarie/  februarie28. De altfel, și guvernul român era interesat de reluarea tratativelor, necesare pentru reglementarea relațiilor bilaterale, salvarea diplomaților și civililor români, a 
bunurilor aflate pe teritoriul sovietic. Era, de asemenea, imperios necesar de a evita un conflict miltar cu vecinul de la răsărit. După eliberarea întregii Basarabii de trupele bolșevice, temându-se că ,,era posibil ca armata română să nu se oprească la Nistru, ci să continue incursiunea spre Odessa , Rakovski a încercat să câștige timp. Pe  februarie , el a apelat la ,,me-dierea  consulilor francez, britanic și italian de la Odessa, dar în același timp a cerut întăriri militare de la Lenin29 . Acesta a luat, desigur, măsuri imediate, furnizând 
,,sprijin urgent detașamentelor revoluționare din Basarabia . Spre sfârșitul lunii fe-bruarie, conducerea bolșevică acorda ,,Consiliului Suprem  al lui Rakovski ,,autorita-tea supremă în toate problemele și chestiunile referitoare la România , pregătind operațiuni militare de incursiune în Basarabia30. Dar între timp s-au petrecut şi evenimente grave, cărora România a trebuit să le facă față și la vestul țării. Puterile Centrale, iritate de tărăgănarea lui Troțki la tra-
tativele de la Brest-Litovsk, au hotărât să forțeze nota și, recunoscând independența Ucrainei, au încheiat un tratat de pace separat cu această țară la  ianuarie / fe-bruarie, spulberând astfel ultimele iluzii ale misiunii militare franceze de a organiza un front comun româno-ucrainean împotriva germanilor. România, rămasă astfel complet izolată și părăsită, n-a mai avut altă alternativă decât să înceapă tratativele de pace. Pentru a facilita acest obiectiv, guvernul condus de Ion I. C. Brătianu și-a prezentat demisia suveranului încă de la  ianuarie / 8 februarie, regele Ferdinand numind un nou premier în persoana generalului Averescu la  ianuarie /  febru-arie. Acesta a preluat și portofoliul ad-interim la externe, menținând la Ministerul de Război pe generalul C. Iancovescu. Cu o zi înainte, Troțki se retrăsese de la tratativele 
de la Brest-Litovsk, declarând unilateral încetarea stării de război cu Germania și ali-ații ei și demobilizarea trupelor ruse, fără a semna niciun tratat de pace. Văzându-se într-o situație fără ieșire, guvernul român, după numeroase amânări, a comunicat reprezentanților Puterilor Centrale că acceptă propunerile de pace31. Profitând de această situație, la /  februarie, Rumcerod și-a completat do-leanțele, cerând părții române, printr-o notă ultimativă expediată la Iași, o ,,evacuare progresivă  a teritoriului dintre Nistru și Prut, o reducere a numărului soldaților la  
                                                           

27 A. Karețki, A. Pricop, Lacrima Basarabiei. Culegere de documente, Chișinău, Știința, , p. ; E. Denize, 
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30 I. Constantin, Basarabia la interferența marilor interese // Destin Românesc. Revistă de Isrtorie și cul-tură, an XII XXIII , , nr. -2 (99-100), p. 37; Larry L. Watts, Ferește-mă ..., p. 75-76. 
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cel necesar pentru paza depozitelor și a căilor ferate, adică ,,să dea un ordin trupelor care au ocupat teritoriul Republicii Federative Ruse să se retragă în grani ele Româ-niei, fără a aştepta înlocuirea de către noi a trupelor care păzesc depozitele , precum și întreruperea ,,ostilităților față de Federația Sovietelor Ruse . De asemenea, se ce-rea libertatea de trecere înspre front prin Basarabia și extrădarea generalului Șcer-bacev. După ce se fixa termenul de  de ore pentru îndeplinirea acestei cerin e, pe un ton amenin ător, se punea în vedere că ,,neprimirea din partea guvernului român a unui răspuns afirmativ va atrage deschiderea imediată a unei ac iuni militare vigu-roase din partea armatei revolu ionare ruse 32. Ultimatumul trimis se încadra practicilor sovietice de nesocotire a uzan elor in-terna ionale, dar şi a realită ilor existente. Nota nu inea seama de faptul că România nu avea grani ă comună cu Rusia Sovietică, că trupele române nu au intrat pe teritoriul acestei ări, ci răspunseseră chemărilor insistente şi repetate ale Republicii Moldove-neşti, care era o ară independentă, liberă să-şi aleagă alia ii sau protectorii. De altmin-teri, acest lucru rezultă din nota Sfatului ării adresată guvernului român, la  febru-arie, în care, printre altele se specifica: ,,Republica noastră a rupt orice raporturi de de-penden ă cu Rusia şi s-a declarat cu totul neatârnată . Pornind de la inten ia de a slăbi încordarea artificial creată şi a evita noi sanc iuni împotriva cetă enilor români din 
Odessa, guvernul român nu a respins ultimatumul și a acceptat în aceeași zi propune-rile, exceptând punctul privitor la retragerea trupelor din Basarabia. Pentru a analiza situația și a purta tratative cu organul bolșevic, la Odessa a fost trimisă o delegație, care 
trebuia să contribuie și la efectuarea unui schimb imediat de prizonieri. Se avea în ve-dere, îndeosebi, eliberarea misiunii militare a generalului Coandă și a altor refugiați români din Odessa reținuți ca ostatici de Rumcerod, ac iunile căruia au fost dezavuate 
public de reprezentan ii a nouă state, acredita i la Odessa33. 

Generalul Averescu, prim-ministrul român, a expediat la Kiev generalului Coandă, delegatul român pe lângă armatele ruse, un răspuns la telegrama ultimativă, în care se sintetiza chestiunea în patru puncte: ,, . Trupele române au intrat în Basa-rabia la cererea formală a guvernului Republicii Moldoveneşti; . Scopul trimiterii trupelor româneşti este exclusiv de a garanta securitatea depozitelor militare pe care le avem în Basarabia, destinate trupelor române, ca şi celor ruseşti ce se mai găsesc încă în România, şi de a asigura, în acelaşi timp, circula ia normală pe căile ferate din Basarabia. Guvernul Republicii Moldoveneşti este în imposibilitatea de a lua aceste măsuri din lipsă de for e militare organizate. . Atitudinea agresivă a au-torită ilor superioare de la Kiev cu privire la România n-ar putea fi deci justificată. . Insista i pentru a ob ine autorizarea de a reveni la Iaşi, în scopul ca prin explica ii complete să pune i guvernul în situa ia de a înlătura neîn elegerile ivite 34. Miniştrii alia i din Iaşi au fost informa i și au reac ionat imediat. Astfel, tot atunci, ministrul italian la Iaşi, Fascioti, în telegrama adresată consulului general al Italiei la Odessa, afirma că ,,noi trebuie să protestăm în mod energic contra atitudinii adoptate de Rumcerod care nu ine deloc seama de starea convorbirilor pe care le-am întreprins la cererea Rumcerodului însuşi, nici de propunerile concrete între propriii lor delega i şi delega ii alia i. Protestăm în mod deosebit contra arestării ro-mânilor şi tratamentul inuman la care au fost supuşi . De asemenea, se cerea ,,să in- 

                                                           

32 Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România -1918. Documente. Antologie de Ion Calafeteanu și 
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sista i cu cea mai mare fermitate pentru punerea în libertate a românilor şi pentru reluarea convorbirilor, conform regulilor în vigoare între popoarele democratice şi civilizate, între delega ii alia i români şi «Rumcerod». Noi contăm că fiecare dintre consulii noştri se vor asocia, cu întrega sa autoritate personală . El atrăgea aten ia că interven ia trupelor române în Basarabia este pe deplin justificată, deoarece ,,este o opera iune militară fără niciun caracter politic, întreprinsă în deplin acord cu alia ii şi cu autorită ile basarabene, în scopul evident umanitar şi pentru a asigura aprovi-zionarea trupelor ruse şi române, precum şi a popula iei civile 35. Guvernul român l-a trimis la Kiev, în calitate de reprezentant, pe Paul Crăciun. Totuşi, la  februarie , Rumcerod a expediat un nou ultimatum. Generalul Ave-rescu a pus pe document următoarea rezolu ie: ,, . Se admit toate condi iile, excep-tând prima. Se va începe însă chiar înainte de începerea negocierilor să pună în li-bertate supuşii români din Odessa . Au continuat convorbirile româno-ucrainene. Partea română a fost constrânsă să accepte începerea tratativelor, din necesitatea de a nu lăsa descoperit spatele frontului român. România evita astfel să fie prinsă între doi duşmani, fapt ce ar fi avut consecin e greu de prevăzut. Mul i ar putea con-sidera acceptarea de către guvernul de la Iaşi drept o greşeală politică, dar realită ile 
politico-militare, legate mai ales de izolarea României pe plan interna ional demon-strează realismul guvernului Averescu. Misiunile militare franceză şi engleză din Odessa au mediat conflictul româno-ucrainean. Gra ie acestor interven ii, la  februarie / 5martie 1918, Rumcerod a dat un răspuns autorită ilor române. Documentul fixa o serie de condiții: ,, . Guvernul român se angajează să facă o declara ie în ceea ce priveşte evacuarea progresivă a Basarabiei de armatele de ocupa ie române . Se avea în vedere evacuarea localități-lor Bender şi Sebriani. Unită ile române trebuie reduse în termen de două luni la un detaşament de   de oameni, al căror serviciu să constea în păstrarea depozite-lor româneşti şi a căilor ferate. „Poli ia în oraşe şi sate va fi încredin ată din acest moment mili iei locale, formată din locuitorii ării. Pe măsură ce se va face evacuarea armatelor române, for ele militare ruse necesare pentru men inerea ordinii vor 
ocupa punctele evacuate. 2. Produsele Basarabiei care nu vor fi necesare pentru în-tre inerea popula iei locale şi a detaşamentelor ruse militare prezente în Basarabia sunt rezervate exclusiv pentru aprovizionarea României. . O comisie compusă din reprezentan ii Rusiei, României, Fran ei, Angliei, SUA va avea drept sarcină să judece şi să rezolve toate cazurile litigioase între ruşi şi români 36. În şedin a Consiliului de Miniştri de la Iaşi s-a pus în discu ie problema nego-
cierilor respective. Cu acest prilej s-a precizat din nou că ,,toate clauzele propuse sunt acceptate, cu excep ia primei care priveşte evacuarea Benderului . De asemenea, s-a subliniat că cele două păr i vor proceda imediat la punerea în libertate a prizonie-rilor ,,şi vor schimba pe to i ruşii care sunt prizonieri în România contra tuturor ro-mânilor care sunt prizonieri în Rusia . Se cerea ca primul schimb să se facă fără în-târziere, ,,redându-se libertatea generalului Coandă şi adjunc ilor săi, de inu i la Kiev, ca şi tuturor de inu ilor de inu i la Odessa, dându-se posibilitatea să se întoarcă în România . În acelaşi timp, guvernul român era obligat să redea libertatea tuturor ruşilor care se aflau la acel moment interna i în România. Comisii interaliate, com-
puse dintr-un membru englez, un francez şi un american urmau să fie instituite la  

                                                           

35 Unirea Basarabiei și a Bucovinei..., p. 163-164. 
36 Ibidem, p. 175-176. 
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Odessa, Kiev, Moscova şi Petrograd, precum și la Iaşi şi Gala i în România37. Concomitent, Rakovski începuse organizarea unui corp de marinari ruși și ro-mâni, cu scopul nu numai de a izgoni trupele române din Basarabia, dar și de a aprinde flăcările revoluției în România, drept care a lansat o proclamație către popor în care anunța apropiatul ,,ajutor revoluționar pentru a răsturna guvernul burghe-ziei și al moșierilor ; totodată, el plănuia la /  februarie dezlănțuirea unei ofensive menite să apere revoluția rusă de ,,primejdia  românilor38. Schimbul de note, însă, a continuat și a fost finalizat, la  martie , printr-un 
acord, cunoscut sub numele de acordul Averescu-Rakovski, în care au fost incluse pro-punerile păr ii ucrainene, prin care se stipula că trupele române vor fi retrase treptat din Basarabia evacuarea imediată a pozi iei Bender-Tighina fiind respinsă , cu ex-cep ia gărzii care asigura paza punctelor feroviare şi a depozitelor; totodată, se stabilea 
efectuarea unui schimb de prizonieri. Partea română se angaja să nu sus ină ostilită ile militare declanşate de al ii contra federa iei sovietice ruse. Tot atunci s-a semnat un proces verbal care confirma aplanarea conflictului dintre Rusia şi România39. 

Semnarea acordului Averescu-Rakovski de către cabinetul de la Iaşi a fost de-terminată de ra iuni politico-militare, în special de imposibilitatea României de a se apăra de adversarii săi care o puteau ataca din toate direc iile. Generalul Averescu a urmărit să câştige timp şi nu a aplicat toate prevederile acordului, for ele militare române rămânând în Basarabia. În legătură cu esen a în elegerii, este necesar de men ionat şi caracterul ei teh-nic militar, ea nepunând în discu ie soarta politică a Basarabiei. Trebuie, de aseme-nea, avut în vedere şi faptul că acordul a fost încheiat cu Rumcerod, un organ provi-zoriu, care avea competen ă locală şi nu la scara întregii ări. Singurul organ legal, cu drept de decizie, era Sfatul ării, autoritatea căruia nu putea fi anulată de România. De re inut, că odată cu declanşarea ofensivei Puterilor Centrale şi înaintarea trupe-lor către Odessa, sub presiunea trupelor germane, care au intrat în oraș la  febru-arie/  martie, bolşevicii au părăsit oraşul și acest organism s-a dizolvat, în elegerea încheiată pierzându-şi valabilitatea40. Într-un raport trimis ministrului român de ex-terne la /  martie , căpitanul de avia ie român C. Angelescu descria situa ia din Odessa, relătând că a doua zi, la  februarie/  martie, ora , ,,ducându-mă la Rumcerod împreună cu consulul Spaniei spre a avea o confirmare a primirii tratatu-lui de pace şi reînceperea legăturilor diplomatice, nu am mai găsit acolo nimic. Orice autoritate bolşevică dispăruse în timpul nop ii 41. Acest fapt a fost recunoscut de însuşi ministrul de externe Cicerin, care, în anul , declara că negocierile din martie  au fost zădărnicite ,,prin invaziunea germanică şi austriacă . În legătură cu acuzele aduse guvernului român că acesta nu şi-a îndeplinit promisiunea de a-şi retrage trupele în decursul celor două luni, se im-pun anumite precizări. Astfel, trebuie avut în vedere că retragerea trupelor a fost prima cerin ă a Rumcerod, respinsă de Al. Averescu ,,Se admit toate condi iunile exceptând prima , era rezolu ia primului-ministru român . În ceea ce priveşte pre-zen a trupelor române pe teritoriul Basarabiei, se cuvine precizarea că ele au fost  
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chemate de parlamentul unei ări independente, că ele aveau un statut legal, nu erau trupe de ocupa ie. În sfârşit, este necesar de subliniat că dacă prezen a trupelor ro-mâne în Republica Moldovenească Independentă era legală şi justificată, după Uni-rea din martie  ea era firească42. Este tot atât de adevărat că, nici Ucraina, nici Rusia bolşevică, nu aveau atunci for a necesară pentru a putea împiedica în mod real proclamarea independen ei Ba-sarabiei şi apoi unirea ei cu România. Rusia începea să fie măcinată de un crâncen război civil, guvernul ucrainean avea serioase probleme interne, iar între Rusia şi Ucraina exista o puternică rivalitate, prima încercând s-o cucerească pe cea de-a doua. De asemenea, se pare că Puterile Centrale au acceptat independen a şi unirea Basarabiei cu România, dând acesteia câştig de cauză în disputa cu Ucraina43. În același timp, armata română apăra cu fermitate Basarabia pe hotarul Nis-trului, fără a ataca pe nimeni, și Rakovski n-a putut decât să se răzbune pe bieții re-fugiați români aflați la Odessa și alte localități44. La  februarie , reprezentanții Republicii Democratice Moldovenești I. In-culeț, Em. Catelly și D. Ciugureanu au plecat la Iași pentru a lua legătură cu Guvernul României în problema unirii sau a participării Basarabiei la tratativele de pace cu Ger-mania de la București. Însă, precum scria Gh. Pântea, prim-ministrul Averescu a decla-rat că Basarabia nu-și poate trimite un delegat propriu la conferință, deoarece ea nu este recunoscută ca participant la război. Cât privește unirea, el considera că, pentru moment, ea trebuie amânată45. De menționat că generalul A. Averescu, prim-ministru al României, a fost foarte prudent. În acel timp pe ordinea de zi a guvernului român 
figura problema tratativelor cu Germania, Rusia, Ucraina, Austro-Ungaria. Totodată, generalul A. Averescu a susținut poziția Basarabiei. El a subliniat că Basarabia are dreptul moral și juridic să-și decidă singură soarta, iar dacă hotărăște să se unească, această Unire nu poate fi alta decât numai cu Țara și cu neamul din care face parte46. Problema statutului Basarabiei și participarea delegației moldovenești la tra-tativele de pace era artificial alimentată şi de preten iile teritoriale ale Ucrainei asu-pra Basarabiei. La  februarie/  martie , Ion Incule  şi D. Ciugureanu, delega ii 
basarabeni la negocierile cu Puterile Centrale, au aflat de la prim-ministrul Averescu, în cadrul unei întâlniri la Iaşi, că oficialită ile ucrainene au remis miniştrilor de ex-
terne german, austro-ungar, turc, bulgar şi român o notă în care pretindeau că Basa-
rabia s-ar fi situat ,,în zona de influen ă a Ucrainei  şi ar fi reprezentat ,,provincia ei inseparabilă . În această notă, Kievul s-a pronun at împotriva admiterii delega iei separate a Republicii Moldoveneşti la tratative şi a condi ionat accesul reprezen-tan ilor delega iei ucrainene47. 

Date fiind interesele germane în Ucraina, ministrul Kuhlman n-a acceptat pre-zența delegației basarabene, în schimb a garantat atitudinea favorabilă a germanilor în chestiunea Basarabiei. Astfel, Kuhlman, care nu considera drept insurmontabile dificultățile create de diplomația ucraineană, a arătat reprezentantului României că  
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prezența delegaților basarabeni la negocieri i-ar fi obligat să admită la masa tratati-velor și pe reprezentanții Kievului, împotriva pretențiilor cărora, în virtutea interese-lor germane în Ucraina, i-ar fi fost imposibil să se pronunțe public. Din aceste conside-rente, ministrul german a refuzat să se întâlnească cu delegația de la Chișinău. El i-a comunicat lui C. Argetoianu că, în cazul în care guvernul român ar fi consimțit asupra condițiilor impuse de Puterile Centrale la negocieri, ar fi putut conta pe sprijinul ger-man în soluționarea chestiunii Basarabiei. Iată de ce în răspunsul său din /  martie către șeful guvernului, C. Argetoianu a cerut ca ,,delegații basarabeni să nu plece la Bu-curești , afirmând că prezența lor acolo ar putea fi ,,dăunătoare cauzei 48. 
Pretențiile Ucrainei asupra Basarabiei Evenimentele din afară, în special atitudinea ostilă a Ucrainei față de Basara-bia, au stimulat voin a centrifugală a românilor basarabeni grăbind soluționarea problemei Unirii. La începutul tratativelor de pace de la București, guvernul ucrai-nean, care, la  ianuarie , încheiase la Brest-Litovsk pace separată cu germanii, a trimis, la  februarie /  martie , o notă adresată Puterilor Centrale, semnată de ministrul de externe Golubovici, în care afirmă ,,că Basarabia, din punct de vedere etnografic, economic și politic, formează o unitate indivizibilă cu teritoriul Ucrainei  și, având în vedere, că ,,chestiunea cui va aparține în viitor Basarabia poate fi obiectul discuției la conferința de pace de la București, guvernul Ucrainei cere să i se admită să ia parte și el la conferința de la București . Nota a fost citită de primul-ministru basarabean, D. Ciugureanu, în ședința Sfatului Țării din 16/29 martie49. La această etapă, gravitatea situației cauzate de pretențiile Ucrainei a impus parlamentului Re-publicii Populare Moldovenești o ședință specială, consacrată chestiunii în cauză. În cadrul acestei şedin e a Sfatului Țării din /  martie, toți oratorii au condamnat planurile expansioniste ale guvernului Ucrainei și a fost adoptată o declara ie de pro-test împotriva preten iilor teritoriale ucrainene50. Faptul proclamării independen ei Republicii Populare Democratice Moldove-neşti făcea să devină şi mai irealizabilă ideea unor lideri ai Radei Centrale Ucrainene cu privire la încorporarea teritorială a Basarabiei. De aceea, cu concursul activ al for elor ostile Sfatului ării, la Kiev au început din nou să se vehiculeze preten iile teritoriale ne-

justificate fa ă de Basarabia. După ce delega ia Republicii Democratice Moldoveneşti, compusă din I. Incule , preşedintele Sfatului ării, şi D. Ciugureanu, primul-ministru al 
republicii, n-a fost acceptată la tratativele de pace cu Puterile Centrale, din cauza opozi iei conducerii Ucrainei, care a trimis o notă reprezentan ilor oficiali ai Germaniei şi Austro-Ungariei în care se declara că Ucraina nu poate rămâne indiferentă fa ă de soarta Basarabiei, care, chipurile ,,se află în sfera de influen ă a Ucrainei şi constituie o provincie inseparabilă a ei , preten iile vecinului de la răsărit s-au intensificat51. La /  martie , premierul şi ministrul ucrainean de externe Golubovici a expediat o telegramă guvernelor german, austro-ungar, turc, bulgar şi român. Do-cumentul stabilea că ,,guvernul ucrainean este profund cointeresat de soarta Basa-
rabiei – regiune limitrofă cu Republica Ucraineană . Autorul telegramei afirma, deşi  
                                                           

48 Gh. Cojocaru, Considerații cu privire la Unirea..., p. 62. 
49 Șt. Ciobanu, op. cit., p. 69; Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România -1918. Documente..., p. 185-; A. Bobeică, op. cit., p. 136-137. 
50 Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România -1918..., p. 186-1 ; M. Ghițiu, În apărarea integrității 
teritoriale a Republicii Democratice Populare  Moldovenești // Cugetul, 1993, nr. 5-6. 
51 M. Ghițiu, Basarabia și pretențiile teritoriale ale Radei Centrale Ucrainene -martie 1918) // Cuge-
tul, 1992, nr. 2, p. 26. 
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realitatea istorică era alta, că ,,în partea de nord a teritoriului Basarabiei locuiesc cu precădere ucraineni, iar în cea de sud între gurile Dunării şi Nistrului şi pe litoralul Mării Negre , ei au majoritate relativă . Având în vedere aceste declara ii eronate, Golubovici concluziona că ,,astfel, Basarabia, din punct de vedere etnografic, econo-mic şi politic, formează o unitate indivizibilă cu teritoriul Ucrainei . Ministrul ucrai-nean afirma, în continuare, că Odessa era legată din punct de vedere economic cu toată Basarabia de sud. Bazându-se pe acest punct de vedere, guvernul ucrainean susținea ,,că orice schimbare a fostei grani e româno-ruse, în special a păr ii ei de nord şi de sud, atinge adânc interesele politice şi economice ale Republicii Ucrai-nene . Tendin ele anexioniste ale cabinetului de la Kiev erau evidente. Nereuşind să acapareze întreaga Basarabie, el se mul umea acum cu două regiuni în care locuia popula ie ucraineană şi care erau pozi ii strategice importante. În document se mai afirma că ,,Întrucât în prezent o bună parte din teritoriul Basarabiei este ocupat de către trupele române şi chestiunea cu privire la apartenen a de stat a Basarabiei ar putea servi drept obiect de discu ie la conferin a de pace de la Bucureşti, guvernul Republicii Populare Ucrainene consideră că examinarea acestei chestiuni şi solu io-
narea ei poate avea loc numai cu participarea şi acordul reprezentan ilor guvernului ucrainean . Astfel, prezen a armatei române în teritoriul cuprins între Prut şi Nistru făcea ca Ucraina să nu poată întreprinde ac iuni anexioniste. Îşi rezerva însă dreptul 
de a participa la discu iile pentru solu ionarea problemei basarabene 52 . Întreg con inutul acestui document demonstra oficial, fără echivoc, că în  conducerea Radei Centrale revenise la ideea încorporării Basarabiei. Guvernul Ucrainei a încer-cat să profite de situa ia interna ională şi internă extrem de complicată în care s-a pomenit tânăra Republică Moldovenească imediat după proclamarea indepen-den ei. Concomitent cu aceasta au căpătat o bază reală zvonurile că Ucraina ar in-ten iona să anexeze cel pu in două jude e ale Basarabiei. La  martie , în discursul cu ocazia încheierii păcii de la Brest-Litovsk, reprezentantul Radei Centrale, M. Grușevski, a declarat că susține autodeterminarea Basarabiei, menționând că e necesară, însă, şi autodeterminarea părții în care pre-domină populația ucraineană: ,,Vom încerca să ajungem la o înțelegere reciprocă pri-vind delimitarea intereselor populației ucrainene și moldovenești din Basarabia, vom porni de la relațiile reale actuale[...] în ceea ce privește partea ucraineană, ni-meni nu are pretenții asupra acelor regiuni ale Basarabiei unde majoritatea o con-stituie populația moldovenească [...] cred că politicienii noștri nu vor avea nicio in-tenție să limiteze dreptul legitim al fiecărei populații, al fiecărui popor [...] de a se uni cu un stat sau altul, Va fi vorba doar de acele teritorii în care populația moldove-nească nu are o majoritate absolută 53. După cum afirmă unii istorici, Republica Po-pulară Ucraineană a continuat să susțină, la masa tratativelor, soluționarea pașnică a ,,chestiunii basarabene , menționând că o parte semnificativă a teritoriului Basa-rabiei este ocupată de trupele române și problema apartenenței Basarabiei poate să fie un subiect de discuție la conferința de pace de la București. Conducerea Ucrainei considera că soluționarea acestei probleme este posibilă doar cu participarea și  
                                                           

52 C. I. Stan, Unirea Basarabiei cu România în contextul relațiilor româno-ucrainene // Destin Românesc, 
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acordul reprezentanților ei. Ulterior, ideea extinderii autorității statului ucrainean asupra sudului Basarabiei de Sud a fost prezentă și în instrucțiunile politice ale regi-
mului hatmanului Ucrainei, P. Skoropadski54. În cadrul şedin ei Sfatului Țării din  martie , deja menționate, la inter-pelarea către guvern privind politica externă, D. Ciugureanu, prim-ministrul repu-blicii, a amintit că la întoarcerea delega iei basarabene de la Bucureşti, după eşecul 
de a participa la tratativele de pace cu Puterile Centrale, el a informat legislativul ba-sarabean ,,că suntem amenin a i de un pericol [...] de unde ne aşteptam cel mai pu in, 
dinspre Ucraina. Ucrainenii pretindeau atunci la două dintre jude ele noastre şi în general se declarau interesa i de soarta Basarabiei. Ceea ce însă atunci era doar o presupunere, acum a devenit un fapt real [...]. Ucraina a încetat să mai ină seama de independen a noastră, de Republica noastră, şi nici nu doreşte să se socoată cu noi ca popor, ce are dreptul la autodeterminare . În continuare, D. Ciugureanu a dat ci-tire telegramei lui Golubovici. În concluzie, el afirma, că ,,acest document, prezentat nouă la Iaşi, dovedeşte incontestabil că Ucraina este decisă să ne acapareze . Prim-ministrul basarabean a mai adus la cunoştin a deputa ilor con inutul corespon-den ei apărute în ziarul ,,Nova Rada , în care se relata că ministrul ucrainean al în-vă ământului l-a numit pe un oarecare Volînski, în func ia de director al gimnaziului din Ocni a, aflat pe teritoriul Republicii Moldoveneşti55. În acest context, informa Ciugureanu, s-a făcut în mod urgent o interpelare către guvernul ucrainean referitor la nota din  martie , trimisă Puterilor Cen-trale în chestiunea Basarabiei, la care reprezentan ii Radei ucrainene, cu excep ia unui reprezentant al moldovenilor transnistreni, au manifestat dispozi ii brutal-im-periale. În sfârşit, chiar în ziua şedin ei, sosise o telegramă care anun a că linia de 
cale ferată Novoseli a-Ocni a-Băl i-Râbni a a fost trecută în subordinea Direc iei că-ilor ferate Kiev. În acest context, prim-ministrul conchidea că Rada ,,nu numai că nu recunoaşte guvernul Republicii Moldoveneşti, dar se contestă chiar dreptul Basara-
biei la autonomie . Tratativele erau greu de realizat din cauza că Ucraina era inva-dată de bolşevici şi nu exista nicio legătură cu Kievul. Între timp a fost împuternicită o delega ie, pentru a pleca la Kiev cu scopul de a purta tratative şi a declara protestul împotriva încălcării drepturilor şi a amestecului Ucrainei în via a internă a Republi-cii Moldoveneşti. Era exclusă şi solu ia rezisten ei armate, orcum se recunoştea, ,,în fa a unor asemenea atentate se luptă, de regulă, cu for ele armate. Noi însă nu le 
avem; să protestăm peste tot şi în fa a tuturor, acolo unde este posibil 56. Ministrul de interne, Vl. Cristi, a expus istoricul rela iilor cu Rada ucraineană începând cu vara anului . În discursul său, P. V. Erhan, ministrul instruc iunii 
publice, a confirmat că guvernul republicii a epuizat toate măsurile menite să apere interesele ei. El a infirmat tezele ucrainenilor că jude ul Hotin ar fi gravitat spre Ucra-ina, aducând argumente că to i locuitorii acestui jude  doresc să fie cetă eni ai Repu-
blicii Populare Moldoveneşti libere şi refuză să se alipească cuiva, deoarece se află în strânse legături istorice, economice, de moravuri cu restul popula iei republicii. La fel, întreaga popula ie a jude ului Akkerman s-a dezis de hotărârea luată de zemstvă, după ce reprezentan ii lor au fost la Chişinău şi au în eles că politica guvernului mol-dovenesc se întemeiază pe o independen ă şi suveranitate absolută. Erhan a aten io- 
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nat că guvernul ucrainean ,,doreşte să anexeze întreg jude ul Hotin, jude ul Soroca, 
o parte din jude ele Băl i şi Orhei, o parte din jude ul Bender, jude ul Akkerman şi o parte a jude ului Ismail; altfel-spus, întreg nordul, întreaga fâşie nistreană şi întreg litoralul, acele păr i pe care se întemeiază bunăstarea meleagului nostru . Acapa-rând aceste teritorii, sus inea oratorul, ,,în pofida tuturor faptelor istorice şi datelor economice, ucrainenii vor cuprinde într-un cerc compact jude ele populate cu pre-ponderen ă de moldoveni. În asemenea condi ii, popula ia moldovenească va fi con-damnată la pierire economică, deoarece va fi complet izolată de mare şi celelalte păr i ale propriului teritoriu de care e legată prin interese comune 57. P. Erhan a analizat motivele economice şi culturale ce se con ineau în nota gu-vernului ucrainean înaintată Puterilor Centrale şi României, accentuând netemeini-cia deplină a preten iilor teritoriale ale Radei Centrale. El a dezmin it teza guvernului ucrainean potrivit căreia nordul Basarabiei ar aspira spre Ucraina. După părerea mi-nistrului, ,,aspira ia  respectivă era artificială, iar teza – inventată încă de vechiul re-gim arist, care în acest mod dorea să demonstreze opiniei publice ataşamentul popula iei nemoldoveneşti la Rusia, nu față de Ucraina. La fel greşită, a continuat el, e şi părerea că sudul Basarabiei ar aspira din punct de vedere economic spre Odessa. ,,Noi ştim – sublinia P. Erhan, – că aceasta de asemenea a fost inventată în mod arti-ficial de către guvernul rus, care a exploatat din plin economiceşte inutul nostru, împiedicându-l în acelaşi timp să creeze condi ii în dezvoltarea economică de sine stătătoare în pofida posibilită ilor largi în această direc ie 58. Deputatul Cijevschi, liderul blocului moldovenesc, a trecut în revistă ac iunile Ucrainei, care, afirma el, întotdeauna a sus inut mişcarea de eliberare na ională a po-poarelor din Rusia, a manifestat o atitudine cordială plină de compasiune şi fa ă de moldoveni. El afirma că această atitudine se datora nu doar faptului că cele două țări erau vecine, și și acelui că, printre ucraineni, locuiau moldoveni transnistreni, iar 
printre moldovenii basarabeni – ucraineni. Or, dacă atitudinea ucrainenilor se schimbase, Cijevschi recomanda să se protesteze împotriva revendicărilor nelegi-time ale părții ucrainene59. 

Deputatul Bajbeuk-Melikov, în numele minorită ilor na ionale, deşi a criticat gu-vernul şi parlamentul pentru ac iunile întârziate, a concluzionat ,,că întreg parlamentul se va uni pentru protestul comun fa ă de atentatul imperialist al Radei ucrainene . De-putatul Cernău an, ca reprezentant al popula iei jude ului Hotin, a protestat împotriva acaparării de către Ucraina a acestui jude , calificând-o drept trădare din partea demo-cra iei ucrainene, alături de care au fost mereu în lupta comună. Deputatul Bogos, ca re-
prezentant al moldovenilor transnistreni, a protestat fa ă de atentatul Ucrainei la Basa-rabia şi a propus, în răspuns, alipirea la Republica Moldovenească a tuturor jude elor Republicii Ucrainene adiacente şi populate majoritar de moldoveni60. O cuvântare consistentă a sus inut A. Crihan, vice-ministrul agriculturii. El a contestat afirma iile unor deputa i, care susțineau că preten iile Ucrainei s-ar fi da-torat votului unor zemstve jude ene în favoarea unirii cu România, concluzionând, cu fapte istorice, că ,,Adevărata cauză a acestor ac iuni este permanenta tendin ă de înaintare spre apus a slavilor, şi de altfel în ările populate de noi, românii, ea se ma-nifestă nu de ieri sau de azi, această invazie a început cu multe secole în urmă . În  
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acest context se afirma că ,,nicio ară nu a cauzat na iunii noastre atâtea nenorociri, câte ne-au pricinuit aceşti asiatici  şi, că ,,adevăratul motiv este imperialismul pre-coce, de care e obsedată democra ia ucraineană . Deputatul Buzdugan a relatat că ,,multă vreme a lucrat în mişcarea partidelor socialiste ucraineşti şi toate aceste par-tide erau conduse de o singură sim ire, de aceleaşi aspira ii spre un viitor mai bun şi spre libertatea tuturor na iunilor. Astăzi democra ia ucraineană a înşelat acest ideal umanitar şi primele rezultate ale trădării sale le va culege ea însăşi. Jugul pe care vrea să ni-l impună, i-l vor pune al ii de gât; aceasta e soarta comună a tuturor trădători-lor . Deputatul Osmolovski, reprezentantul frac iei ucrainene, a declarat că ,,Basara-bia trebuie să fie independentă şi indivizibilă 61. Astfel, majoritatea absolută a deputa ilor care au luat cuvântul în cadrul şedin ei, inclusiv cei din opozi ie sau minoritarii unii cu rezerve, al ii criticând ac iu-nile întârziate  au condamnat cu vehemen ă planurile agresive, expansioniste ale 
Guvernului Ucrainei, cerând ca acesta să renun e la preten iile sale teritoriale nejus-tificate fa ă de Basarabia. În interpelarea guvernului Republicii Populare Moldoveneşti, adresată guver-nului Republicii Populare Ucrainene în legătură cu pozi ia acestuia în problema Ba-sarabiei la tratativele de pace de la Bucureşti, citită în plenul şedin ei Sfatului ării, se specifica: ,,Conform informa iilor de care dispunem, guvernul Republicii Populare Ucrainene îşi asumă reprezentarea intereselor Republicii Moldoveneşti la confe-rin a de pace de la Bucureşti şi doreşte să-şi aibă alături de delega ia Republicii Mol-doveneşti  delega ii săi, împuternici i să participe la solu ionarea problemelor ce in exclusiv de competen a Republicii Moldoveneşti independente. Luând în conside-ra ie numeroasele declara ii ale Radei Ucrainene privind adeziunea fermă la princi-piul autodeterminării na ionale, pentru care a pledat la fel ca şi Guvernul Republicii Moldoveneşti, şi pe care l-a confirmat prin diverse acte şi asigurări oficiale, înce-pând cu consfătuirea comisarilor guberniali şi a reprezentan ilor comitetelor execu-tive guberniale ale Ucrainei şi Basarabiei din  iulie , Guvernul Republicii Po-pulare Moldoveneşti are onoarea de a solicita Guvernului Ucrainei să i se comunice în ce măsură sunt veridice aceste informa ii, şi dacă sunt veridice, să se explice de care considerente se conduce Guvernul Ucrainei, întreprinzând ac iuni care vin în contradic ie cu interesele de stat ale Moldovei . În acest context, guvernul moldo-
vean amintea că ,,după crearea Guvernului Republicii Moldoveneşti, Rada Centrală de la Kiev, tratând cu Republica Moldovenească în diferite chestiuni şi în mai multe rânduri, s-a adresat deopotrivă cum se adresa şi altor regiuni autonome, create pe 
teritoriul fostului Imperiu Rus, aşa cum rezultă din telegrama de la  noiembrie , semnată de Vinicenko şi Şulghin, din telegrama de la  decembrie  în care sunt invita i reprezentan i din partea Republicii Moldoveneşti pentru a lua parte la Conferin a de pace de la Brest-Litovsk. Atunci Rada inten iona să-şi apere doar interesele sale 62. În continuare, în notă se amintea că ,,În proiectul de creare a Ucrainei de la  septembrie  se declară că teritoriul Ucrainei cuprinde urmă-
toarele gubernii: Kiev, Podolia, Ekaterinoslav, Volânia, Holmsk, Cernigov, Poltava, Taurida, excluzând regiunile populate de neucraineni . De asemenea, ,,Universal  
din 7 noiembrie 1917 declara drept teritoriu al Ucrainei guberniile: Kiev, Podolia, Volânia, Cernigov, Poltava, Harkov, Ekaterinoslav, Herson şi Taurida, fără Crimeea.  
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,,Universal  de la  ianuarie  declară independen a Ucrainei în cadrul hotarelor 
sus-arătate. inând seama de cele expuse „Guvernul Republicii Moldoveneşti consi-deră că doar lui îi apar ine dreptul de reprezentare şi apărare a intereselor de stat ale Moldovei independente, fără niciun amestec străin, şi încă o dată are onoarea să roage Guvernul Ucrainei să binevoiască a da explica iile corespunzătoare în această chesti-une, cu atât mai mult cu cât, din momentul apari iei ambelor republici, guvernele lor au ac ionat de comun acord, fiecare găsind în celălalt sus inere şi străduindu-se să apere în comun interesele na ionale şi de stat ale ărilor vecine şi prietene . Audiind interpelarea, adunarea a hotărât: . A se ralia în unanimitate deciziei guvernului şi a trimite la Kiev, la Rada Centrală şi Guvernul Ucrainei, o delega ie com-pusă din reprezentan i ai guvernului: ministru Cristi, vice-ministru Secară şi câte un deputat din partea frac iunilor parlamentare: ărănească, blocul moldovenesc, mi-norită ile na ionale, spre a remite interpelarea şi protestul privind revendicările Gu-
vernului Republicii Ucrainene la o parte a teritoriului Republicii Populare Moldove-neşti . Plecarea delega iei a fost fixată pentru  martie, adică a doua zi. De aseme-nea, pentru a potoli spiritele în legătură cu adoptarea deciziilor cu privire la unirea cu alte state, punctul doi al hotărârii stabilea: ,,A considera inadmisibil unele mani-festări de grup, organiza ie sau institu ie, care declară unirea cu un stat sau altul, considerându-se că aceasta ine exclusiv de competen a parlamentului – Sfatului ă-
rii – şi a se anun a că pe viitor asemenea manifestări vor fi considerate de Sfatul ării drept ac iuni antistatale, urmând a fi persecutate administrativ şi penal 63. Pe lângă interpelarea adresată guvernului, Sfatul ării a înaintat conducerii Republicii Populare Ucrainene un protest oficial cu următorul con inut: ,,Sfatul ării, parlamentul Republicii Moldoveneşti, aflând de revendicările Ucrainei privind unele păr i din componen a Republicii Moldoveneşti, în particular por iunile din jude ele Hotin şi Akkerman, îşi exprimă, în fa a Guvernului Republicii Ucrainene, a Radei Cen-trale şi a întregului popor al Ucrainei, protestul fierbinte fa ă de această atentare la 
drepturile poporului moldovenesc, care s-a autodeterminat, şi la ale altor popoare ce locuiesc pe teritoriul fostei gubernii Basarabia . În acest context ,,Sfatul ării de-clară că Republica Populară Moldovenească s-a proclamat autonomă şi indepen-dentă la  ianuarie a. c. în hotarele fostei gubernii Basarabia, fapt despre care au fost trimise comunicări tuturor statelor, inclusiv Ucrainei . În continuare se amintea că ,,între Republica Moldovenească şi Republica Ucraineană de multă vreme, din chiar momentul proclamării autonomiilor lor, s-au stabilit raporturi prieteneşti şi de bună vecinătate, şi că Ucraina a avut întotdeauna o atitudine de respect fa ă de Re-publica Moldovenească, recunoscându-i dreptul la autodeterminare şi indepen-den ă . De asemenea, se accentua că ,,în rela iile sale cu Republica Moldovenească şi în adresările sale oficiale Guvernul Ucrainei ne-a considerat întotdeauna drept un stat separat, ale cărui interese se delimitează de interesele Ucrainei: spre exemplu, în telegrama de la  decembrie , semnată de Vinicenko şi Şulghin, Guvernul Ucrainei, invitând Guvernul Moldovei să participe la crearea guvernului general-ru-sesc şi la desfăşurarea negocierilor de la Brest-Litovsk, sus ine în mod cert delimita-
rea Republicii Moldoveneşti atunci când declară că Guvernul Ucrainei îşi va asuma protec ia intereselor Republicii Moldoveneşti doar în cazul în care aceasta din urmă o va împuternici în acest sens, în caz contrar Ucraina îşi va apăra doar interesele pro-
prii, la aceste negocieri . Este evident, ,,că această telegramă, ca şi numeroase alte  
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adresări, demonstrează în chip evident că Ucraina recunoştea în mod deschis autono-mia Republicii Moldoveneşti; cu atât mai surprinzător a fost pentru Sfatul ării să ia cunoştin ă de dolean a Guvernului Ucrainei de a participa la tratativele de pace de la Bucureşti în chestiuni ce in doar de Republica Moldovenească, ale cărei interese şi le poate reprezenta numai ea. Sfatul ării, bazându-se pe trecutul istoric al Basarabiei, 
care s-a constituit istoriceşte într-o regiune integră şi indivizibilă, pe de altă parte i-nând cont şi de interesele economice ale acestui meleag, aten ionează poporul ucrai-nean asupra inechită ii acestui amestec al Ucrainei în treburile Moldovei . În protestul Sfatului ării se trecea în revistă trecutul comun al celor două entită i sub regimul a-rist: ,,Republica Moldovenească, la fel ca şi Republica Ucraineană, aflată un timp înde-lungat sub asprul regim arist, a traversat o cale lungă de luptă pentru eliberare şi as-tăzi când acest deziderat este atins, când ambele republici au devenit independente şi autonome, în aceste condi ii având posibilitatea unei dezvoltări plenare ale popoare-lor trăitoare aici, Moldova află cu întristare despre revendicările surorii sale mai mari, a Ucrainei, atentând la suveranitatea Republicii Moldoveneşti, care se doreşte auto-nomă şi independentă întru binele poporului său64. Pornind de la aceste constatări ,,Sfatul ării, în care sunt reprezentate toate na ionalită ile locuitoare pe teritoriul Ba-sarabiei, îşi exprimă în unanimitate protestul său răsunător fa ă de revendicările fără precedent din partea unui popor de curând eliberat împotriva drepturilor şi a libertă ii unui alt popor la fel de recent eliberat . În încheierea notei de protest se menționa că ,,Sfatul ării declară ferm că voin a tuturor etniilor ce populează Basarabia este de a vedea Republica Moldovenească independentă, autonomă şi indivizibilă şi orice aten-tare din orice parte ar veni  la independen a şi integritatea Republicii Moldoveneşti, 
care s-a constituit între Prut, Nistru şi Marea Neagră în cadrul fostei gubernii Basara-bia, o califică drept violare fără precedent a drepturilor unui popor ce s-a determinat, drepturi câştigate prin atâtea sacrificii. Sfatul ării îşi exprimă încrederea fermă şi cer-titudinea deplină că poporul ucrainean liber nu va năzui subjugarea politică, nici eco-nomică a etniilor libere ale Republicii Populare Moldoveneşti 65. Delega ia care a fost desemnată pentru a pleca la Kiev să prezinte protestul Sfatului ării urma să se conducă cu stricte e de un mandat special elaborat de or-ganul legislativ basarabean: ,,Mandat delega iei Guvernului Republicii Populare Mol-doveneşti şi a Sfatului ării, ce urmează să plece în or. Kiev pentru reglementarea raporturilor dintre Republica Moldovenească şi Republica Ucraineană. . Delega ia trebuie să ceară recunoaşterea independen ei şi garan ii pentru o independen ă ab-solută şi autonomia Republicii Moldoveneşti în hotarele fostei gubernii Basarabia, între Prut şi Nistru, Dunăre şi Marea Neagră şi vechea frontieră austro-rusă. . Teri-toriul Republicii Moldoveneşti în hotarele fostei gubernii Basarabia este indivizibil şi nicio parte a Republicii Moldoveneşti nu poate fi detaşată în folosul altui stat. 3. Dat fiind faptul că Republica Moldovenească între hotarele sale oferă na iunii ucrai-nene şi celorlalte na ionalită i dreptul la autonomie culturală şi na ională individu-ală, moldovenilor Transnistriei trebuie să li se pună la dispozi ie aceleaşi drepturi în Republica Ucraineană. . Până la Adunarea Populară Moldovenească, Guvernul Re-publicii Populare Moldoveneşti rămâne ferm pe pozi ia enun ată în declara iile Sfa-tului ării din  decembrie  şi  ianuarie 66. 
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Documentele elaborate de guvernul şi parlamentul tinerei republici moldove-neşti denotă faptul că, în pofida împrejurărilor interne şi externe nefavorabile, aceste organe întreprindeau măsuri energice pentru apărarea integrită ii teritoriale a statului. În consecin ă, planurile expansioniste ale autorită ilor ucrainene cu pri-vire la anexarea la Ucraina a unor păr i din teritoriul Basarabiei au suferit eşec în , ca şi în anul precedent. Afirmând încă o dată aspira iile tuturor locuitorilor de a trăi într-o ară liberă, independentă şi indivizibilă, legislativul basarabean a adoptat, în aceeași ședință din  martie , în unanimitate, o rezolu ie de o importan ă decisivă pentru evolu ia ulterioară a inutului. Articolul doi al acestei decizii prevedea: ,,A considera inadmi-sibile ac iunile separate ale diverselor grupări, organiza ii, institu ii care proclamă Unirea cu unele state sau alte state, stabilind că aceasta ine în exclusivitate de com-peten a Parlamentului – Sfatul ării – şi a aduce la cunoștin ă că asemenea manifes-tări vor fi calificate de Sfatul ării drept antistatale şi vor fi pedepsite în ordine ad-ministrativă şi judiciară . Astfel, printr-o procedură democratică a fost modificată prevederea declara iei din  ianuarie /  februarie  cu privire la prerogativele 
exclusive ale preconizatei Adunări Na ionale Constituante  basarabene de a decide în chestiunea statutului republicii şi a rela iilor ei cu alte state, şi acest drept a fost transferat în mod legal instan ei legislative existente, Sfatul ării67. De asemenea, răspunsul guvernului Republicii Moldovenești a fost demn și prompt, în aceeași zi oferindu-se instrucțiuni clare delegației care pleca la Kiev, pen-tru stabilirea relațiilor bilaterale oficiale și recunoașterea independenței68. Pretențiile guvernelor de la Kiev și Petrograd demonstrau o dată în plus că autoritățile de la Chișinău aveau nevoie de o prezență militară românească, pentru continuarea misiunilor în curs de desfășurare, dar și ca element de descurajare pen-tru cei atât de preocupați de reocuparea unei provincii anexate în  de Imperiul Țarist. Riscurile la adresa independenței RDM, conștientizarea vulnerabilității, liber-tatea de acțiune în plan politic au fost factori care au grăbit decizia Sfatului Țării pri-vind unirea cu România. 

Disputele româno-ucrainene 
cu privire la recunoaşterea Unirii Basarabiei cu România În urma actului din  martie , conflictul teritorial provocat de Rada Ucraineană părea a fi lichidat definitiv. În fa a celor două state vecine suverane – Ro-mânia şi Ucraina – s-au deschis perspective largi de colaborare normală, paşnică, re-ciproc avantajoasă. În plan extern însă chiar din primele zile, România a avut de înfruntat protes-

tele vehemente ale Radei Centrale Ucrainene, care a primit cu ostilitate Unirea Basa-
rabiei la patria-mamă şi a contestat legitimitatea actului din  martie /  aprilie , înaintând, în acelaşi timp, pretenții teritoriale față de acest inut.  Încă la  martie /  aprilie , încălcând propriile principii de neamestec în treburile interne ale altor state şi de recunoaştere a drepturilor popoarelor la au-todeterminare, Rada Ucraineană a protestat pe lângă guvernul român, nerecunos-când hotărârea Sfatului ării din  martie /  aprilie 69. Într-o notă trimisă guvernului român, la  martie /  aprilie 1918, cabinetul  

                                                           

67 Gh. Cojocaru, Considerații..., p. 63- ; Șt. Ciobanu, op. cit., p. 68. 
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de la Kiev a transmis rezolu ia adoptată de Rada Ucraineană ,,cu privire la anexarea Basarabiei de către România , în care aceasta declara că ,,nu recunoaşte hotărârea Sfa-tului ării privind încorporarea Basarabiei la România  pe motiv că ar fi un act care nu ,,exprimă voin a tuturor popoarelor locuind pe teritoriul Basarabiei . Mai mult decât atât, Rada Ucraineană, în mod nejustificat, pretindea ,,ca regiunile Basarabiei unde popula ia s-a declarat sau se va declara ucraineană să fie reunite la Republica Ucrai-neană . Pornind de la aceste preten ii nejustificate, Rada centrală ucraineană protesta ,,contra acestui sistem de represalii şi violare a drepturilor na ionalită ilor care locu-iesc în Basarabia . Nerecunoscând că problema Basarabiei ar putea fi solu ionată prin actul de la  martie/  aprilie, Rada pretindea ,,ca chestiunea Basarabiei să fie rezol-vată cât mai repede posibil în acord cu Republica Democratică Ucraineană, cu condi ia ca voin a întregii popula ii din Basarabia să fie liber exprimată 70. Astfel, contestând dreptul Basarabiei la autodeterminare, Rada pretindea la zonele populate compact de ucraineni, făcând aluzie la necesitatea organizării unui referendum în inut. La această notă, guvernul român a răspuns cu demnitate la 7/20 aprilie 1918, respingând preten iile anexioniste ale Ucrainei. Combătând con inutul şi aser iunile din nota ucraineană, guvernul român arăta că ,,Basarabia n-a fost anexată de către România , ci ,,s-a unit cu Patria sa mamă, în virtutea unui vot exprimat aproape în unanimitate de către Sfatul ării, adunare na ională, legislativă a Republicii Moldove-neşti din Basarabia . Cât priveşte legalitatea organului legislativ basarabean, se afirma, făcându-se analogia cu organul similar ucrainean, că ,,această adunare emană din vo-in a na iunii şi se găseşte a avea astfel aceeaşi origine ca Rada centrală ucraineană , în consecin ă, ea reprezintă ,,la fel ca şi Rada, o putere suverană care îi dă dreptul să ia hotărâri definitive şi de aceeaşi importan ă pentru popoarele Basarabiei, ca şi acelea ale Radei pentru popoarele Ucrainei . De asemenea, se menționa că ,,Sfatul ării a fost ales în mod liber într-o epocă când nu era deloc vorba de unirea cu România , iar în condi iile reprezentării în Sfatul ării a tuturor minorită ilor na ionale ,,în pro-por ia necesară importan ei lor economice, minorită ile trebuie să se supună, ca în toate adunările deliberative, majorită ii 71.  În continuare, documentul atrăgea aten ia cabinetului de la Kiev, că nu există 
,,nicio regiune din Basarabia unde popula ia să se fi declarat ucraineană şi să fi cerut alipirea la Ucraina , precum şi asupra faptului ,,incontestabil că dincolo de Nistru există o numeroasă popula ie românească, cu privire la care Basarabia Românească şi în consecin ă România de astăzi ar putea invoca drepturi identice cu acelea pe care le revendică Ucraina cu privire la rutenii din Basarabia . Era semnalat şi faptul că ,,cu ocazia păcii de la Brest-Litovsk, Ucraina n-a afirmat că are vreun drept asupra teri-
toriului Basarabiei, considerată de către ea însăşi ca un stat în întregime distinct, de care o separă Nistrul, care a fost întotdeauna vechea frontieră a Moldovei şi a pro-vinciei ruseşti a Basarabiei de după . Concomitent, în acelaşi context, se preciza că ,,Basarabia este din punct de vedere istoric şi etnic o ară românească şi a apar inut Coroanei Moldovei din timpul formării acestui principat în secolul al XIV-lea până în momentul răpirii comise de Rusia aristă în 72. 

                                                           

70 România Nouă, Chișinău, anul II, nr. , din  aprilie ; Șt. Ciobanu, Unirea Basarabiei, p. 274; Unirea 
Basarabiei și a Bucovinei cu România -1918..., p. 221-222. 
71 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fondul 71/URSS, vol. 133, f.le 236-239, apud Unirea Basarabiei și 
a Bucovinei cu România..., p. 229. 
72 Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România..., p. 230. 
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Cât priveşte protestele Radei centrale ,,contra unui sistem de represalii şi vio-lare a drepturilor na ionalită ilor ce locuiesc în Basarabia , guvernul român declara că ,,nu poate fi vorba de represalii  şi că aceste informa ii sunt nişte inven ii ce emană 
de la persoane ,,care au avut interesul să inducă Rada centrală şi guvernul ucrainean în eroare . În consecin ă, ,,pentru Guvernul român chestiunea a fost hotărâtă defini-tiv prin votul legal din  aprilie st. n.  al Sfatului ării, vot care a servit de bază de-
cretului M. S. Regele României, declarând Unirea celor două ări ca indisolubilă 73. În final, guvernul român îşi exprima speran a că problemele dintre cele două ări se vor solu iona, stabilindu-se astfel rela ii amicale între cele două popoare ve-cine, care ,,vor avea în viitor mai mult de un singur interes comun 74. Într-o discu ie purtată cu premierul A. Marghiloman, emisarul ucrainean Ga-lagane ,,vorbeşte de reclama iunile ucrainene: «nu le cunosc, răspunde primul mi-nistru, dar ucrainenii pot fi siguri că vor fi trata i ca to i ceilal i cetă eni ai Basarabiei. Dar să nu uite că dacă sunt   ucraineni în Basarabia, sunt câteva sute de mii de români în Podolia de-a lungul Nistrului şi că conform principiului na ionalită ilor, putem să-i reclamăm ca compensa ie» 75. În afara Ucrainei, cu care România se învecina direct atunci, a mai ridicat obi-ec ii nejustificate asupra unirii Basarabiei cu România şi Rusia bolşevică. Astfel, în pofida ,,Declara iei popoarelor din Rusia , adoptată de guvernul bolşevic la /  no-
iembrie 1917, prin care Lenin proclama egalitatea şi suveranitatea popoarelor dez-robite din fostul imperiu şi dreptul lor la autodeterminare până la separarea şi for-
marea de state independente, noul comisar al afacerilor externe, G. V. Cicerin, a pro-testat pe lângă Puterile Centrale împotriva alipirii Basarabia la România, probabil la instigările lui K. Rakovski, deoarece rela iile diplomatice ale Sovietelor cu România fuseseră rupte în ianuarie . Diplomatul german von Kriege făcea lui A. Marghi-
loman, la 14/27 aprilie 19 , acest protest şi, după cum precizează omul de stat ro-mân: ,,Asupra Basarabiei, felicitări elogioase. Kriege nu vede nicio dificultate. Îmi ci-teşte protestarea lui Cicerin, pe care o cunosc, şi pe care, ca şi mine, nu o ia în serios. 
La Brest-Litovsk, Rusia recunoscuse fiin a Basarabiei ca stat independent 76. Mai mult, este de menționat că, și după unirea Basarabiei cu România, Rakovski, în calitate de principal consilier al lui Lenin, a coordonat o serie de operațiuni paramili-tare, de spionaj, sabotaj și terorism împotriva României. În aprilie , regiunea Chiși-nău era împânzită de circa   de partizani bine înarmați, care se dedau la acțiuni te-roriste, atacuri prin surpriză împotriva administrației românești și a obiectivelor mili-
tare, asasinarea ofițerilor superiori, confiscarea proviziilor alimentare și a munițiilor77. Între timp, conflictul latent cu Ucraina – căzută sub influen a şi, parțial ocu-pa ia germană şi unde fusese ales ca hatman, la /  aprilie, generalul P. Skoro-padski, înclinat către Puterile Centrale – a continuat. Schimbul de note între cele două guverne fiind reluat în lunile următoare, partea ucraineană își men inea punc-
tul de vedere anexionist. Astfel, la  aprilie /  mai , guvernul Ucrainei a răspuns notei diploma-
tice expediate de cabinetul Marghiloman la 20 aprilie. Semnatarii documentului,  

                                                           

73 Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România..., p. 230-231. 
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preşedintele Consiliului de Miniştri, Th. de Lisoguby, şi ministrul afacerilor străine, D. Doroşcesky, făceau referință la motivele pentru care guvernul Ucrainei continua să nu recunoască ,,încorporarea Basarabiei  la România. În primul rând, era contestată legitimitatea Sfatului ării, afirmându-se că ,,or-
ganul reprezentativ provizoriu al Republicii Moldoveneşti din Basarabia s-a consti-tuit în condi iile extraordinare în care ara se găsea în acea epocă şi, pentru acest motiv, era în imposibilitatea de a urma modul general adoptat de organizarea nor-mală a reprezentan ei na ionale , care, oricum constituit, ar fi refuzat, printr-o în-treagă serie de dispozi ii şi acte ,,cu o stăruin ă încăpă ânată, orice supunere politică fa ă de România . Cât priveşte problema organizării politice definitive a Basarabiei, aceasta ,,apar ine în mod exclusiv Constituantei convocată în condi ii normale 78. De asemenea, se invocau şi alte motive asupra aşa-zisei netemeinicii a Unirii din  martie , precum pretinsa ,,garan ie în formă scrisă din partea reprezen-tan ilor Puterilor Antantei guvernului Republicii Moldoveneşti din Basarabia, asigu-rând independen a sa politică în raport cu România , care, chipurile, ,,a fost confir-mată apoi de către guvernul român 79. Documente inexistente în realitate. În acelaşi context, era denaturată misiunea invitării trupelor române în Basarabia80. Nota de răspuns ucraineană contesta însăşi modalitatea de adoptare a rezo-lu iei Sfatului ării din  martie , afirmând că Unirea Basarabiei cu România s-a realizat sub dictatul armatei române. Astfel, hotărârea organului legislativ basarabean, după opinia liderilor ucraineni, a fost luată ,,sub presiunea stării de război impusă în mod riguros în acea perioadă de către puterea română în întreaga Basarabie şi sub influen a unei propagande în favoarea votului public, că rezolu ia men ionată nu poate fi considerată ca expresia voin ei autentice a popula iei din Basarabia . Documentul mistifica adevărul afirmând, că ,,reprezentantul oficial al autorită ilor române a pus în momentul votării «Sfatului ării» cu privire la încorporarea Basarabiei la România – această chestiune sub forma unui ultimatum. S-a propus în mod categoric să se aleagă între unirea voluntară cu România în condi ii avantajoase pentru Basarabia şi anexare. 
S-a refuzat garantarea autonomiei Republicii Moldave, precum şi ridicarea stării de război în scopul de a asigura Sfatului ării libertatea. Pentru discutarea chestiunii de o astfel de importan ă ca încorporarea Basarabiei la România, reprezentantul autori-tă ilor române a acordat ,,Sfatului ării  un termen de -  ore, şi numai sub formă de 
concesie s-a prelungit acest termen până la  de ore 81. În acest context, este suficient să consultăm procesul verbal din  martie , pentru a ne documenta că afir-ma iile liderilor ucraineni nu corespund adevărului. În baza pseudo-argumentelor invocate, guvernul ucrainean, reafirmând deci-zia sa de a nu recunoaşte ,,drepturile României asupra Basarabiei , revendica ,,pro-priile sale drepturi asupra acestei regiuni . Insistând ,,asupra încorporării Basarabiei care îşi păstrează autonomia, la Ucraina, care are toate drepturile în acest sens şi ceea ce este de asemenea şi voin a marii majorită i a popula iei Basarabiei , liderii ucraineni îşi motivau revendicările ,,strategice şi economice  făcând referire la pre-tinsele ,,rela ii politice şi economice strânse cu vecina sa apropiată, Ucraina , stabilite în perioada când ,,Basarabia a făcut parte din Imperiul rus  şi, ulterior, după revo-lu ia rusă din . Mai mult decât atât, contrar realită ilor demografice, autorii no- 
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tei îşi argumentau preten iile prin supozi ia ,,că moldovenii nu constituie majorita-tea popula iei din Basarabia, că această majoritate apar ine popoarelor nemoldove-neşti, printre care se numără mul i ucraineni 82. Astfel, dacă în prima notă ucraineană se insista doar asupra unor zone popu-late de etnici ucraineni sau care se vor considera ucraineni, deja, în cea de-a doua notă, Guvernul Ucrainei pretindea la încorporarea întregii Basarabii. Polemica între Kiev şi Iaşi nu s-a oprit aici. La /  iunie  guvernul român a 
respins din nou preten iile Ucrainei, printr-o documentată argumentare de ordin geo-grafic, etnic şi istoric. Documentul expediat, semnat de şeful diploma iei române, C. C. Arion, era un amplu răspuns cabinetului de la Kiev, la informa iile ,,voit eronate sau ten-den ioase , expuse în nota ucraineană din  aprilie /  mai . Se făcea mai întâi o incursiune în istoria teritoriului cuprins între Prut şi Nistru, subliniindu-se continuitatea sa de via ă materială, politică şi spirituală românească. În primul rând, acesta constata că ,,teritoriul cuprins între Carpa i, Nistru, Marea Neagră, cursul inferior al Dunării ... este un teritoriu geografic perfect delimitat ... de ările înconjurătoare , demonstrând că în acest spa iu ,,a luat naştere şi s-a dezvoltat din secolele IV până în XIV o popula ie româ-nească  şi, ,,ca urmare a mai multor emigra ii româneşti venite din Transilvania, s-au for-mat principate româneşti , din care, în secolul al XIV-lea, s-a format Principatul Moldo-
vei. Pentru a garanta frontierele, principii moldoveni au construit marile fortăre e de la Hotin, Soroca, Bender Tighina , Cetatea Albă, Chilia. În acest context, concluziona diplo-matul român, până la anexarea rusească din , ,,Din punct de vedere geografic, etno-grafic, istoric, aşa-zisa provincie a Basarabiei a fost deci din toate vremurile un pământ românesc şi a format o parte integrantă şi indivizibilă a principatului Moldovei 83, astfel că, Basarabia, ,,cedată în  de către Turcia în dispre ul dreptului şi tratatelor, nu este decât jumătatea de răsărit a teritoriului moldovenesc . Cât priveşte prezentul, de acum  ani, în pofida politicii promovate de autori-tă ile ariste ,,aspectul românesc al pământului Basarabiei nu s-a schimbat aproape de-loc , cu unele excep ii în oraşe, unde predominau alogenii şi la sud coloniştii, ,,Basarabia oferă astăzi aproape acelaşi tablou ca acum  de ani, adică o popula ie agricolă com-pactă moldovenească de ărani . În favoarea perpetuării elementului românesc din ve-chime, pe întreaga întindere a teritoriului cuprins între Prut şi Nistru, sunt aduse şi ar-gumentele de ordin toponimic, hidronimic etc. În acest context, era firesc ca, la prăbuşi-rea Imperiului arist, teritoriul răpit ,,să se reîntoarcă în mod necesar la Moldova84. În document se analizează, apoi, situa ia premergătoare Unirii, reamintind ,,indisciplina şi anarhia  ce au cuprins armata rusă începând cu primăvara anului , debandada, jafurile şi incendiile ,,potrivit obiceiurilor bolşevice , la care s-au dedat, la întoarcerea în dezordine în Rusia, solda ii din unită ile ruseşti de pe Frontul român. Astfel, chemarea trupelor române în Basarabia de către Sfatul ării, ,,la cere-rea popula iei întregi , cu acordul alia ilor, ,,pentru a garanta via a, onoarea şi averea popula iei , precum şi a păzi depozitele armatei române, a fost ,,pentru guvernul ro-mân o datorie imperioasă , iar apelul adresat României ,,nu putea rămâne fără ecou, chiar din motivul comunită ii de rasă . Ulterior, ,,prin organul reprezentan ilor săi legali , popula ia, ,,şi-a manifestat dorin a de a vedea Basarabia unindu-se cu Româ-nia , act contestat de partea ucraineană85. 

                                                           

82 Unirea Basarabiei și a Bucovinei..., p. 234. 
83 Ibidem, p. 235-236; C. I. Stan, Unirea Basarabiei..., p. 45. 
84 Unirea Basarabiei și a Bucovinei..., p.237. 
85 Ibidem, p. 238. 
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Cu referin ă la actul din  martie/  aprilie , Guvernul Regal informa că 
acesta ,,n-a avut nici efectul unei anexări, nici al unei încorporări, ci al unirii Basara-biei cu România, aşa cum o proclama votul Sfatului ării . Cât priveşte celelalte argumente şi afirma ii expuse în nota ucraineană, în spe-cial, modul de constituire a Sfatului ării, contestat de autoritățile ucrainene, nota guvernului român avea să reitereze argumentele enunțate deja anterior, făcând ana-logii între organele reprezentative constituite la periferiile naționale ale fostului Im-periu țarist, accentuând ,,că modul general adoptat pentru organizarea normală a unei reprezentan e na ionale poate diferi de la o ară la alta, după timpuri şi împreju-rări ... Rada ucraineană ... s-a constituit şi func ionează la Kiev, într-o manieră aproape identică cu acea a «Sfatului ării» ... Aceasta s-ar putea spune pentru toate adunările legislative ale statelor care care au succedat imperiul arilor ... ele erau expresia legală a na iunii însăşi şi că deciziile lor au fost adoptate în virtutea principiului astăzi de ne-contestat că fiecare na iune este stăpâna destinelor sale şi a viitorului său ... Din acest punct de vedere este în afară de orice îndoială că, după căderea Imperiului rus, «Sfatul ării» a guvernat în mod public Basarabia, fără întrerupere şi în deplină independen ă, că el func iona ca reprezentan ă legală şi ca autoritate supremă a Basarabiei, fără ca cineva să-i fi contestat vreodată drepturile şi legitimitatea 86. Despre presupusa nesupunere politică față de România și pretinsele declara-ții în acest sens ale Sfatului Țării, șeful diplomației românești sublinia că guvernul regal ,,nu cunoaşte în ceea ce priveşte politica generală şi pozi ia interna ională a Ba-sarabiei decât cele trei declara ii făcute de ,,Sfatul ării  la datele următoare:  de-
cembrie 1917 – Declarația de autonomie a Basarabiei;  ianuarie  – Declarația de independență a Basarabiei sub numele de Republică Moldovenească;  martie 
1918 – Declarația de unire a Republicii Moldovenești cu Regatul României . Într-un mod similar a fost combătută și afirmația părții ucrainene precum că aliații și guvernul român ar fi garantat în scris guvernului Republicii Moldovenești independen a sa politică în raport cu România, declarându-se ,,Guvernul Regal este de altfel convins că o astfel de declara ie trebuia să garanteze în principal şi în mod necesar independen a politică a Basarabiei nu în raport cu România, care, abia ieşită 
dintr-un război nefericit pentru ea, nu avea desigur nici cea mai mică inten ie de a face cuceriri sau de anexa teritorii, ci mai ales în raport cu celelalte ări vecine Basa-rabiei . Nota de răspuns reafirma faptul că ,,Guvernul Regal n-a avut de la început decât singura dorin ă de a vedea Basarabia bucurându-se în sfârşit de libertă ile de care fusese lipsită de mai bine de o sută de ani. Drepturile sale istorice incontestabile au impus şi impun totuşi României datoria sacră de a veghea ca libertă ile în sfârşit cucerite să nu mai poată fi răpite niciodată românilor din Basarabia şi această dato-rie va şti s-o facă respectată, dacă va fi cazul, orice guvern român . În acest context, guvernul român reafirma că ,,n-a avut niciodată inten ia de a cuceri, de anexa sau de a încorpora Basarabia, dar n-ar putea să renun e la drepturile istorice ale României, asupra unui pământ românesc şi tocmai din acest drept decurgea pentru el obliga ia imperioasă de a consim i în virtutea dreptului istoric imprescriptibil la dorin a for-mulată de imensa majoritate a popula iei din Basarabia şi de a accepta unirea care garantează definitiv poporului din Basarabia binefacerile libertă ii lor . Referitor la misiunea armatei române, nota menționa că aceasta a fost trimisă în Basarabia ,,nu 
numai pentru a salvgarda depozitele sale, dar şi pentru salvgardarea vie ii şi bunu- 

                                                           

86 Unirea Basarabiei și a Bucovinei..., p. 239-240. 
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rilor tuturor locuitorilor, fără deosebire de origine sau na ionalitate, şi aceasta s-a produs în urma cererilor presante ale ,,Sfatului ării  şi a întregii popula ii terorizate 
prin excesele bolşevice , ea nu a intervenit și nici nu a influențat desfășurarea pro-cesului de votare a Declarației Sfatului Țării de Unire a Basarabiei cu România, prin aşa-,numitele presiuni, intimidări sau violen e exercitate direct sau indirect asupra 
membrilor Sfatului ării, care sunt complet inventate. ,,Niciodată n-au fost luate mă-
surile coercitive de spre care este vorba, nu s-a impus niciodată un ultimatum cu un 
termen de 3-  ore sau de  de ore Sfatului ării 87. În continuare, C. C. Arion a combătut insinuările ucrainene referitoare la pretin-sele drepturi politice și economice ale Ucrainei asupra Basarabiei, precum și publi-ca iile panslaviste din care se inspirau afirma iile enun ate în nota ucraineană, potrivit cărora românii sau moldovenii ar reprezenta numai 49% sau 46% din totalul popu-la iei basarabene, demonstrând, în același timp, că ,,Ucraina n-a avut niciodată drep-turi asupra Basarabiei şi n-a putut exercita nicio influen ă asupra ei, deoarece tocmai dimpotrivă, Moldova a fost aceea care din toate vremurile a exercitat o influen ă ne-contestată asupra Podoliei, parte a Ucrainei, şi că influen a moldovenească a lăsat acolo vestigii care persistă încă şi în zilele noastre. Neavând niciun drept istoric de va-lorificat asupra Basarabiei, numita Notă invocă cel pu in un alt argument şi afirmă de mai multe ori că românii nu formează majoritatea popula iei din Basarabia, şi că această majoritate apar ine popoarelor nemoldovene, printre care se numără mul i ucraineni , numărul românilor locuind în Basarabia depăşind în realitate % din to-talul popula iei, în timp ce ucrainenii nu se găsesc acolo decât într-o propor ie infimă. Urmând logica notei ucrainene, ministrul român de externe, opina ,,Dacă necesită ile strategice şi economice ar putea fi invocate ca argumente suficiente şi valabile pentru a justifica preten iile de sporire a teritoriilor, România ar fi în drept să ridice la rândul său preten ii care ar putea viza Podolia şi chiar portul Odessa 88. În finalul notei se exprima speran a că se vor stabili rela ii normale şi conti-nue, cât mai curând posibil, între România şi Ucraina89. Analizând cea de-a doua notă a guvernului ucrainean, marele istoric N. Iorga, într-un articol de atunci, intitulat ,,Ucraina hatmanului şi Basarabia , scria ,,Ucraina 
hatmanului Skoropadski trimite încă o notă României pentru a-i spune lămurit că în elege a-şi rezerva posesiunile Basarabiei întregi 90. În continuare sunt combătute argumentele istorice şi etnice, precum şi dreptul de cucerire, invocate de partea ucraineană în revendicarea Basarabiei. Cu referin ă la dreptul de cucerire, N. Iorga afirmă că ,,Ucraina nu e moştenitoarea Rusiei şi nu poate reclama din ceea ce a for-mat Rusia decât ce apar ine domeniului de limbă şi de rasă al poporului ucrainean . 
Nici ,,drepturi istorice Ucraina iarăşi nu poate să le reclame, şi iată de ce. Asemenea drepturi le poate invoca numai un stat care până la un moment dat şi-a păstrat ne-întrerupt existen a cam în aceleaşi hotare şi în aceeaşi formă de organizare, sau mă-car în elementele bine definite care au ajuns a forma, din propriul lor impuls şi cu propriile puteri, un stat 91. Cât priveşte argumentele etnice, ,,Ucraina cea nouă nu poate reclama decât pe congenerii săi, iar nu şi pământul lor, dacă acest pământ nu  
                                                           

87 Unirea Basarabiei și a Bucovinei..., p. 240-241. 
88 A se vedea: Ibidem, p. 241-248. 
89 A se vedea și: A. Karețki, A. Pricop, Lacrima Basarabiei..., p. 111-125. 
90 N. Iorga, Ucraina hatmanului și Basarabia // Neamul românesc în Basarabia, București, editura Fun-dației Culturale Române, , p. . 
91 Ibidem, p. 177. 
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le apar ine acestora de veacuri, şi în puterea unui netăgăduit drept istoric, dacă el a fost ocupat altfel decât prin expansiunea firească a na iunii , ucrainenii stabilindu-se în teri-toriul dintre Prut şi Nistru în calitate de colonişti începând cu secolul al XVII-lea92. 
La 2 iulie , C. C. Arion, în spiritul notei din  iunie , a adresat o tele-gramă-circulară legațiilor României din diferite țări, în care preciza că guvernul Ucra-inei ,,ar avea intenția de a reîncepe agitațiile în problema Basarabiei . Autorul docu-

mentului afirma că ,,Unirea Basarabiei cu România s-a făcut prin votul aproape una-nim al Sfatului Țării . În acest organ, populația ruteană și ucraineană era reprezentată în raport cu ponderea ei. Imensa majoritate a Adunării s-a pronunțat fără rezerve pen-
tru unire. ,,Această unire, opina șeful diplomației române, o considerăm indisolubilă pentru totdeauna, deoarece ea reprezintă triumful dreptului nostru . Semnatarul cir-cularei informa că reprezentanții ucraineni în străinătate fac o propagandă ostilă Ro-mâniei, formulând o serie de revendicări care nu pot fi acceptate, printre care proteja-rea populației ucrainene din Basarabia, fără să se prezinte vreun caz de abuz. Ministrul român constata că dincolo de Nistru se află aproximativ   de români încorpo-rați în Ucraina, precizând, că ,,România ar putea pretinde pentru acești români aceleași drepturi pe care Ucraina le cere pentru rutenii ucraineni din Basarabia . Prin urmare, pretențiile Ucrainei nu au niciun temei, nicio fundamentare istorică sau juridică. Atitu-
dinea guvernului de la Kiev, se accentua în circulară, este de natură ,,să tulbure în mod inutil buna înțelegere ce trebuie să existe între cele două state vecine și pe care suntem dispuși să le stabilim și să le întreținem 93. Însă speranțele lui C. C. Arion de normalizare a relațiilor româno-ucrainene 
nu s-au realizat în practică. Până la sfârșitul războiului n-a mai avut loc nici un schimb de note în această chestiune, în Ucraina având loc tulburări în contextul eva-cuării austro-germanilor, iar Skoropadski fiind înlocuit, la /  noiembrie , de generalul Simion Petliura, exponent al socialiștilor94. Ulterior, Ucraina, devenită republică sovietică unională a fost încorporată în Uniunea Sovietică, ştafeta fiind preluată de guvernul de la Moscova. Ceea ce n-au re-ușit liderii ucraineni în -  a realizat conducerea bolșevică de la Kiev, în , când, drept urmare a reanexării Basarabiei la URSS și formării RSSM, cele trei județe Hotin, Cetatea Albă, Ismail pretinse a fi populate majoritar de ucrineni  au fost încorporate, cu acordul Kremlinului, în componența RSS Ucrainene. 

 
Summary 

The territorial conflict invoked by the Council of Ukraine in connection with the 
27 March 1918, event of the Union of Bessarabia with Romania, was thought resolved. 
But from the start Romania had to endure the protests of the Council of Ukraine, which 
did not accept this act of Union and contested it with hostility, invoking its own claims 
over this teritorry. 

© Valentin BURLACU 

                                                           

92 N. Iorga, Ucraina hatmanului și Basarabia…, p. 178. 
93 C. I. Stan, op. cit., p. 46. 
94 P. Cernovodeanu, Basarabia. Drama unei provincii..., p. 164. 
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III. EPOCA INTERBELICĂ ȘI POSTBELICĂ 

 

 

 

ȘCOALA PARTICULARĂ DIN BASARABIA DUPĂ MAREA UNIRE 

Natalia MAFTEUȚĂ După Marea Unire toate instituțiile de învățământ existente pe teritoriul Ba-sarabiei au fost integrate în sistemul de învățământ român, inclusiv școlile particu-lare. În anul școlar 1919- , în Basarabia erau  de licee particulare, un număr destul de impunător pentru acele timpuri. De la Imperiul Rus fuseseră moștenite  de instituții de învățământ secundar particular. Celelalte  au fost întemeiate în pe-rioada avântului național din anii -1918. Acestea erau de trei tipuri: 8 licee pri-vate de băieți,  – de fete și  licee mixte. 
Liceele particulare pentru băieți. Din cele  licee particulare pentru băieți care existau în ,  au fost înființate în anii -1918: Liceul Evreiesc din Bălți , Liceul Grupei de Profesori din Bolgrad ; liceul „Lumina  din Chilia Nouă . Anterior anului , în Chișinău funcționau  licee particulare de bă-ieți: „I. G. Weismann  , Liceul Societății Funcționarilor Comerciali  și liceul „J. J. Rousseau ; La Tarutino activa Liceul German ; la Tighina – liceul „G. I. Șvarțman  . Vezi tabelul nr. . Numărul total de elevi înscriși în liceele particulare pentru băieți era de  181. Dintre aceștia, la cursul inferior erau înscriși  elevi și la cel superior – 476 elevi. În medie, la un liceu învățau ,  elevi. Personalul didactic era alcătuit din  ca-dre didactice, dintre care  maeștri și  profesori. Conform confesiunii, majorita-

tea elevilor erau mozaici – , protestanți – , urmați de ortodocși – 56, alte con-

fesiuni – . După locul de reşedin ă, majoritatea erau orășeni, cu excepția elevilor 
Liceului German din Tarutino, 100% dintre care locuiau la sat.  

Liceele particulare de fete. În anul de învățământ - , în Basarabia existau  licee particulare de fete,  dintre care luaseră ființă după anul . Cele mai multe au fost înregistrate în orașul Chișinău,  licee private de fete: Liceul „Prin-cipesa Dadiani , Liceul „Z. V. Remezova  , Liceul „E. Z. Nakovskaia  , Li-ceul „Gheiching  , Liceul „I. O. Skomorovskaia , Liceul „A. S. Goldenberg  , Liceul Societății Funcționarilor Comerciali , Liceul „P. R. Puzanova  . La Bălți și Tighina activau câte două licee particulare de fete: Liceul „E. Ghen-ske  (1894), Liceul Evreiesc pentru Fete  și respectiv la Tighina: Liceul „E. I. Boiko   și Liceul „V. Gherasimenko  . La Cetatea Albă, începând cu , func-ționa Liceul „M. Chemriț ; la Cahul – Liceul „E. Levițchi  ; la Chilia Nouă – Li-ceul „Svetenko  ; la Comrat – Liceul „P. R Puzanova  ; și în localitatea 
Tarutino – Liceul German de Fete (1906), (vezi tabelul nr. 2). Numărul de eleve ce studiau la liceele particulare depășea numărul elevelor: 
3 315 eleve. La cursul inferior studiau 1 654, iar la cursul superior – 1661 fete. Spre deosebire de liceele de băieți, numărul de eleve de confesiune ortodoxă era cu mult 
mai mare, 1 192; 37 erau catolice, 11 – protestante, 1 939 – mozaice,  apar ineau altor confesiuni. După locul de trai, cea mai mare parte a elevelor locuiau la oraș  
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– 2 , în localitățile rurale – , în majoritate elevele Liceului German și o parte a elevelor Liceului din Comrat. Conform ocupației părinților, acestea făceau parte din categoria proprietarilor mari și mijlocii, comercianți, mai puțin din familii de buge-tari. În liceele pentru fete activau  cadre didactice, dintre care  de maestre.  
Liceele particulare mixte. A treia categorie de școli particulare de grad se-cundar din Basarabia erau liceele particulare mixte, pentru băieți și fete. În anul de învățământ -  funcționau  licee particulare mixte, majoritatea fiind înfi-ințate după anul : Liceul Românesc din Bairamcea ; Liceul „Tarbut  din Cetatea Albă  și Liceul Comercial din Cetatea Albă ; la Chișinău: „Liceul Armenesc  , Liceul „Șumaher  , Liceul „Weismann & Runțov ; Liceul „Tarbut  din Leova ; Liceul Evreiesc din Mărculești ; Liceul „E. P. Glovațkaia  din Noua Suli ă ; Liceul „Regina Maria  din Rezina ; la Soroca: Liceul „Tarbut   și „Cursurile Serale ale Grupei de Profesori  ; Liceul Evreiesc din Tarutino; Liceul Evreiesc din Tatarbunar ; Liceul „Tarbut  

din Telenești.  În cadrul liceelor particulare mixte erau înscriși  865 elevi, 1 411 – curs infe-rior și  la cursul superior. Conform apartenenței religioase,  erau ortodocși,  catolici,  protestanți,   mozaici. Aproximativ % din elevi locuiau la țară.  
Școlile medii particulare. O categorie aparte din sistemul școlar basarabean erau școlile medii, cum erau numite școlile primare superioare județene, instituite pentru populația din provincie. Acestea au fost echivalate, ulterior, cu cursul gimna-

zial. În anul de învățământ -  în Basarabia funcționau  școli medii particu-lare: Școala Medie Mixtă „Sudkovski  din Chișinău, cu predare în limba rusă; Școala Medie Mixtă din com. Ocnița, jud. Hotin cu predarea în limba rusă ; Școala Medie Mixtă „Tarbut  din com. Cârpești, jud. Soroca, cu predare în limba „israelită  și Școala Medie Mixtă din com. Nădușita, jud. Soroca, cu predare în limba română. În total, în școlile medii particulare erau înscriși  elevi.  În anul  au fost identificate și două școli speciale particulare: Cursurile de Muzică și Lucru Manual „Hrașanovskaia  și Școala Muzicală „Kornilov  . Școala „Hrașanovskaia  avea următoarele secțiuni: canto, pian, vioară, lucru manual. În această instituție activau  profesoare  cu titlu definitiv și  provizorii  și  ma-estre. La școala muzicală „Kornilov  erau înscriși  elevi, dintre care  – curs inferior și  – curs superior. Conform religiei, ei erau repartizați astfel:  orto-docși,  catolici,  protestanți,  mozaici,  de alte confesiuni. Activau 7 profesori și  maeștri. Dacă până în anii -  prevalau liceele pentru fete, după  majori-tatea instituțiilor de învățământ au fost create după criteriul național. În localitățile mari, populate cu minoritari, începând cu toamna anului  au fost înființate școli secundare particulare. Cele mai multe școli particulare aparțineau minorității evre-iești. O parte din aceste instituții erau întreținute de comunități religioase, societăți 
profesionale, celelalte erau fondate de particulari, precum liceele: „I. G. Weismann , „I. O. Skomorovskaia , „A. S. Goldenberg  din Chișinău; liceul „G. I. Șvarțman , „E. I. Boiko  și „V. Gherasimenko  din Tighina; „E. Levițchi  din Cahul; „M. Kemriț  din Ce-tatea Albă. Școli secundare particulare aveau și alte na ionalită i, precum germanii,  
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armenii, ucrainenii, bulgarii. În această perioadă apar și primele licee particulare ro-mânești, la Bairamcea și Rezina. Temporar a funcționat un liceu românesc particular la Cojușna, localitate de lângă Chișinău.  După Unire, școlile particulare continuau să funcționeze conform regulamen-telor rusești. În anul , autoritățile școlare au decis aplicarea temporară a regu-lamentului de funcționare a instituțiilor particulare din Vechiul Regat, elaborat în . În anul  a avut loc Congresul liceelor particulare din Basarabia, la care a fost discutată problema regulamentului de funcționare a instituțiilor de învățământ particular. În urma dezbaterilor, s-a hotărât ca până la elaborarea unui proiect de lege, toate  aceste școli din Basarabia să funcționeze în baza legii din Vechiul Regat.  Instituțiile de învățământ de stat au fost naționalizate și integrate treptat în cadrul sistemului de învățământ românesc, însă o parte din instituțiile particulare minoritare au continuat să funcționeze conform legislației rusești. Unii conducătorii 
de instituții particulare au continuat și după anul  să neglijeze legislația româ-nească. Îndeosebi, era ignorat principiul național în instruire, prin aplicarea vechilor programe și manuale școlare în limba rusă. Deseori în registrele școlare erau înscriși elevi doar în ultimii ani de liceu. Rolul defectuos al liceelor particulare minoritare s-a manifestat și prin eliberarea certificatelor de absolvire asemănătoare cu cele ale sta-tului, care permiteau continuarea studiilor în învățământul superior. În presa tim-pului întâlnim cazuri când studenții unor universități prestigioase europene, absol-venți ai instituțiilor particulare din Basarabia, „minunau  corpul profesoral prin ni-velul scăzut de pregătire. Ministerul Instrucțiunii, luând în considerație neconcordanțele dintre conținu-tul planurilor de învățământ ale școlilor de stat și particulare, în scopul contracarării unor falsuri în documentele de absolvire a școlilor particulare a luat decizia ca „absol-venții liceelor particulare din Basarabia cu studiile terminate până în iunie-septembrie , să se înscrie la Universitățile din Regat, după un examen integral de promovare pentru ultima clasă de liceu după programele liceelor de stat din Basarabia 1. În continuare, prin ordinul din  august , au fost create comisii de exa-minare privind frecvența elevilor, gradul de cunoaștere a limbii, geografiei și istoriei românilor. S-a luat hotărârea admiterii absolvenților școlilor particulare în universi-tăți numai după susținerea examenelor de absolvire în școlile publice2. Unul din ziarele timpului menționa: școlile particulare din Basarabia „erau conduse de străini, cu un corp didactic hibrid, nepregătit, cu programe cu totul stră-ine de normele, legile și regulamentele școlilor românești, predându-se toate obiec-

tele în limba rusă, independent de naționalitatea elevilor, fără nicio obligație către stat 3. Pentru acestea s-au stabilit măsuri de sancționare. Instituțiile care s-au con-format legislației au continuat să lucreze, celelalte s-au închis fie în urma deciziilor 

ministeriale, fie din lipsă de elevi. Pentru elevii acestor școli care doreau să obțină  
                                                           

1 Gheorghe Palade, Renașterea vieții spirituale românești în Basarabia - . Căi și mijloace de rea-
lizare, comunicare // Romanitate și românitate la Nord de Balcani Materialele Simpozionului Internați-
onal din 7-  aprilie , CEP USM, Chișinău, , p. . 
2 Ibidem. 
3 Istoria Basarabiei de la începuturi până în , coordonator Ioan Scurtu, ediția II, București, , p. . 
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certificate de stat, s-a hotărît ca aceștia să susțină examene de promovare și absol-vire în școlile de stat. În cadrul examinărilor, profesorii din școlile particulare aveau dreptul să asiste și să fie consultați la fixarea probelor scrise4. Acolo unde nu existau școli de stat se organizau comisii ministeriale, care mergeau în localitățile respective spre a organiza examinările.  În scopul reglementării activității instituțiilor de învățământ particular, Minis-terul Instrucțiunii a luat o serie de măsuri, însă abia după desființarea Directoratului 
s-a reușit stoparea eliberării diplomelor fără garanții. Unele dintre aceste școli au 
fost etatizate5, celelalte s-au supus regulamentului școlar pentru școlile particulare.  În urma adoptării legii bacalaureatului din aprilie , pentru absolvenții școlilor particulare și minoritare se fixa o examinare adăugătoare. Ea se organiza în capitala județului, în fața unei comisii românești. În cadrul acestor examinări repe-
tate mulți absolvenți erau respinși din cauza necunoașterii limbii române. Spre exem-
plu, în cadrul sesiunii de bacalaureat din anul , la Liceul German de la Tarutino, % din elevi au fost respinși6. 

Naționalizarea instituțiilor secundare de stat și integrarea lor în sistemul de învățământ românesc a creat un mediu favorabil de dezvoltare a școlii din Basara-bia. Treptat, o serie de școli particulare au fost etatizate. Altele au continuat să se mențină ca fortărețe ale ideologiei imperiale ruse.  Legea care a pus capăt tuturor neînțelegerilor din cadrul școlii particulare și care a avut drept scop reglementarea raporturilor acesteia cu învățământul public a 
fost Legea învățământului particular, adoptată la  decembrie . În timpul dis-cuțiilor proiectului de lege, atât la Senat, cât și în Camera deputaților, s-au ivit foarte multe contradicții. În opinia reprezentanților partidului țărănesc, această lege tindea „să înlăture pe viitor toate echivocurile ce erau create înainte de război, de interesele mărginite ale unor conducători de școli particulare, cari căutau să eludeze dispoziți-ile regulamentare fixate de autorități și să facă din învățământul particular nu insti-tuțiuni pentru formarea sufletească a tinerelor generațiuni, ci localuri de speculă a sufletelor copiilor și a părinților lor . Mulți oratori au subliniat necesitatea „fixării drepturilor minorităților de a avea școlile lor . Cei care au protestat contra acestui 
proiect au fost reprezentanții evreilor și reprezentanții Partidului Național, în per-soana Dr. Lupaș, declarând că se dau privilegii minoritarilor și se lovește în dreptu-rile românilor. Sașii, anterior discuției în parlament, avuseseră întrevederi antici-pate în cadrul guvernului cu ministrul C. Angelescu, care a acceptat în mare măsură cererile lor. Țărăniștii, chiar dacă admiteau necesitatea legii respective, au adus acu-zații că aceasta are anumite „dedesupturi politice, anumite interese de partid care de rând cu interesele superioare vrea să salveze și anumite interese electorale. Iar din punct de vedere al interesului de stat, menționau ei, este un minus că s-au introdus în acest proiect articole care ating drepturile pe care le au minoritățile. Din punct de  
                                                           

4 Gheorghe Palade, Renașterea vieții spirituale românești în Basarabia -1930)..., p. 142. 
5 Treptat, unele licee particulare au trecut sub îngrijirea statului, inclusiv liceul de fete „Ghenske  din Bălți  și liceul de fete „N. Dadiani  din Chișinău , vezi Școala Basarabiei, 1918, p. 334-336.  
6 Luminița Fassel, Reformele școlare românești de după  și presa germană din Basarabia // Revista de lingvistică și știința literară, , nr. , p. -77.  
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vedere pedagogic, nu se ține seama sufletește de copiii care vor primi învățământul în școlile particulare. Este inacceptabil să li se predea copiilor într-o limbă pe care de abia o cunosc și să li se predea noțiuni care cu mare greutate pot să și le însușească 7.  

Discuțiile asupra învățământului particular s-au împletit cu cele asupra învă-țământului minoritar. Polemici aprinse a generat problema predării limbii, istoriei și geografiei românilor. Autorul citat considera „că ar trebui îmbinată predarea în limba română cu limba de origine a minoritarilor, astfel se va ajunge la rezultatul scontat, de a avea cetățeni loiali patriei în care trăiesc . Acesta sublinia că „n-ar trebui să ne fie frică de minorități. Românii aveau un procent de aproximativ  la sută, pe când maghiarii – 8,4; germanii – 4,3%; 3,3% – ruși, , % –bulgari; 5% – evrei. În Basarabia exista un singur județ cu majoritate relativă minoritară – Hotin. În sudul Basarabiei, însă, exista un mozaic de minorități, care, totuși, aveau o infimă majori-
tate relativă minoritară. În județul Cetatea Albă, pentru anul , românii aveau un procent de  la sută  mii bulgari,  mii români, ruși, ucraineni și germani 8.  Țărăniștii au declarat că în Basarabia populația autohtonă e lăsată în „pără-sire, față de alte etnii. În coloniile germane sunt construite localuri înălțătoare, fru-moase. Există școli întreținute de coloniști, chiar acolo unde există  copii. Iar în satele modovenești cu   de suflete au câte  săli de clasă cu -  învățători. De 
abia acum guvernul începe construcția de localuri pentru satele moldovenești, astfel se repară nedreptățile de un veac 9. Guvernul a fost criticat că nu era sincer și des-chis, ci „cocheta  cu reprezentanții minorităților, făcându-le promisiuni.  Reprezentanții Partidului Țărănesc au respins acest proiect, „socotindu-l con-ceput în spirit etatist și biurocratic, cu dispozițiuni rigide și neadaptate realităților sociale, tinzând la restrângerea drepturilor minorităților consfințite de Constituție și delarațiunile de unire a provinciilor alipite 10.  Elaborarea Legii Învățământului Particular a permis reglementarea unitară a învățământului particular din toate provinciile românești. Până atunci el a fost con-dus de numeroase regulamente, dispoziții, circulare care nu aveau o putere legală de a impune directorului anumite decizii. Concomitent, prin această lege se încerca uniformizarea învățământului în România. Unii contemporani considerau că în șco-
lile particulare s-ar fi putut aplica unele experiențe didactice moderne. „N-ar trebui de uniformizat atât de categoric aceste școli. Statul român dă pentru studenți  mi-lioane, peste  de milioane pentru burse, ceea ce nu se face în nicio țară din lume... Statul nu va putea transforma minoritarii în români, ceea ce trebuie să urmărească legislația, în special, cea școlară, este de a atrage stima și respectul pentru grija atentă a «fraților care îi stăpânesc». Mai ales ar trebui să nu impunem în grădinile de copii acest lucru. Prin impunerea programelor unice înăbușim orice individualitate, iniți-ativă. Prea adânc se merge cu restricțiile, încât se fixează și salariile, controlul fondu-rilor acestor școli 11. 

                                                           

7 T. Iacobescu (deputat), Învățămîntul particular. Școalele minorităților, București, , p. -9. 
8 Ibidem, p. 12. 
9 Ibidem, p. 13. 
10 Ibidem, p. 32. 
11 Ibidem, p. 24-25. 
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Fiind învinuit de oponenții politici că această lege tindea să stabilească „un control sever asupra școlilor minorităților , ministrul instrucțiunii, Constatin Ange-lescu, și-a argumentat poziția că la baza legii particulare au fost situate principiile școlii haretiste12. La alcătuirea acestei legi s-au luat în calcul și unele prevederi ale Legii Appony din Ungaria, care impunea în școlile particulare și ale minorităților câte  de ore de limbă maghiară pe săptămână. În proiectul românesc, școlile particu-lare erau obligate să includă în programele de învățământ câte o oră pe zi de limbă română în clasa I; pentru celelalte clase – câte două ore pe zi într-o săptămână – 12 ore . În total, în școlile cu  învățători erau  de ore pe săptămână. Adversarii poli-tici ai ministrului Angelescu, făcând o paralelă între aceste două legi, le-au numit reacționare13. În general, în statele europene politica culturală față de minorități avea multe afinități. În acest context, Chamberlain declara că minoritățile etnice „aveau datoria, trăind în sânul unei națiuni, să ajungă la asimilare completă cu nați-unea stăpânitoare 14. 

Conform Legii Învățământului Particular din anul , dreptul de a înființa școli particulare îl aveau organizațiile, comunitățile etnice și religioase, persoanele fizice ce dețineau cetățenie română. Înființarea școlilor particulare se admitea doar la treapta învățământului primar și secundar. Nu se puteau înființa școli particulare pentru învățământul normal pentru pregătirea cadrelor didactice  și superior. Controlul instituțiilor particulare era înfăptuit de Ministerul Instrucțiunii prin Di-recția Învățământului Particular.  În scopul înființării unei școli particulare, se adresa o cerere în scris către mi-nisterul de resort, însoțită de numeroase documente, în care se indica: schița loca-lului, materialul didactic, personalul didactic și administrativ, programa și limba de 
predare. Toate aceste documente urmau să fie completate în limba română. Pentru școlile primare particulare în programul de studii erau incluse predarea obligatorie a limbii și istoriei românilor, a geografiei României, elemente din dreptul civil. Învă-țătorii pentru aceste obiecte au fost, temporar, finanțați de Ministerul Instrucțiunii. La întocmirea conținutului programelor de studiu proprii pentru treapta se-cundară, se urmărea să se respecte legislația în vigoare, ca acestea să nu conțină nimic împotriva ordinii publice, a bunelor moravuri și intereselor țării. Elevii care urmau școli particulare cu programe proprii nu puteau primi certificat de absolvire recunoscut de statul român. După aprobarea acestei legi, numărul școlilor particulare s-a micșorat simți-
tor din cauza lipsei de elevi, care plecau către școlile de stat, cu perspectivă. De ase-
menea, s-au desființat și multe școli particulare pentru fete, care fuseseră înființate înainte de . Aceasta se explică prin faptul că în Imperiul Rus nu existau școli 
secundare de stat pentru fete, ci doar câteva care aparțineau zemstvei15.  

                                                           

12 T. Iacobescu (deputat), Învățămîntul particular. Școalele minorităților, București, , p. . 
13 Ibidem, p. 31 
14 Ibidem, pg. 31-32 
15 În anul  în Basarabia, conform informației lui N. Popovschi, funcționar din cadrul Directoratului, existau  școli secundare de fete cu subordonare diferită . Școala Eparhială de fete din Chișinău cu clase paralele, Gimnaziul nr.  „zemstval  din Chișinău, Gimnaziul nr.  „Principesa Dadiana , Gimnaziul nr.  „Nagovski , Gimnaziul nr.  „Remezov ; Gimnaziul din Ackerman, Gimnaziul nr.  orășenesc din 



194 

Din raportul Ministerului Educației Naționale a României, în anul  în Basa-rabia existau  de școli particulare primare și secundare. Din ele,  erau românești,  evreiești,  germane,  poloneze,  armeană,  ruse. Au fost întemeiate și  licee franțuzești pentru elevi români. Din totalitatea acestor școli,  erau de nivel secundar teoretic, o școală comercială, o școală normală pentru germani și  școli primare. Naționalizarea instituțiilor secundare de stat și integrarea lor în sistemul de învățământ românesc a creat un mediu favorabil de dezvoltare a școlii din Basara-bia. În scopul reglementării activității instituțiilor de învățământ particular, Ministe-rul Instrucțiunii a luat o serie de măsuri restrictive, dar abia după desființarea Direc-
toratului s-a reușit stoparea eliberării diplomelor fără garanții. Unele dintre aceste școli au fost etatizate16, celelalte s-au supus regulamentului școlar pentru școlile par-
ticulare din Vechiul Regat.  

Elaborarea Legii Învățământului Particular17 a permis reglementarea unitară a învățământului particular din toate provinciile românești, anterior acesta fiind condus de numeroase regulamente, dispoziții, circulare ce intrau adesea în contra-dicție cu legislația în vigoare. Această lege a permis instruirea elevilor în baza unor programe asemănătoare cu cele ale statului, cu unele particularități, în funcție de in-stituție. Stabilirea controlului statului asupra acestor instituții a permis crearea con-dițiilor egale de accedere în instituțiile superioare a absolvenților școlilor particulare și ai celor din învățământul de stat. De asemenea, această lege avea tendința de a uniformiza învățământul din România. 
 

Anexă 
 

Tabelul nr. 1 

Liceele particulare de băiți din Basarabia, 
anul de învățământ -1920 (conform Anuarului statistic) 

 

Nr. Denumirea instituției Anul în-ființării Numărul de elevi din  toate liceele de băieți Cadre didactice 

Curs  

inferior 

Curs  

superior 
profesori maeștri 

1. Liceul Evreiesc din Bălți 1917     

2. Liceul Grupei de profe-

sori din Bolgrad 

1918 

3. Liceul „Lumina   din Chilia Nouă  1917 

                                                           Bender; Gimnaziul „Ghenske  din Bălți, gimnaziile din Ismail, Orhei, Soroca – au fost propuse pentru pop-ulația moldovenească. Pentru ucraineni: Gimnaziul din Hotin și Gimnaziul nr.  „Boico din Bender. Pentru evrei: Gimnaziul nr.  „Gherasimenko  din Bender. Pentru bulgari – Gimnaziul din Comrat; pentru ruși – Gimnaziul nr.  din Chișinău „Baron V. Heiking  în numărul liceelor indicat de autor intră și opt 
licee particulare de fete: E. Genske, Principesa Dadiani, Z. V. Remezova, E. Z. Nakovskaia, Geiching, Liceul 

din Comrat, E. I. Boiko, V. Gherasimenko); vezi Școala Basarabiei, 1918, p. 334-336. 
16 Treptat, unele licee particulare au trecut sub îngrijirea statului, printre care liceul de fete „Ghenske  din Bălți  și liceul de fete „N. Dadiani  din Chișinău .  
17 Monitorul Oficial, nr. 283 din 22 decembrie 1925. 
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4. Liceul „I. G. Weismann , Chișinău 

1915 

5. Liceul Societății Funcți-
onarilor Comerciali din Chișinău  1916 

6. Liceul „J. J. Rousseau ,  Chișinău 

- 

7. Liceul German  

de la Tarutino  

1912 

8. Liceul „G. I. Șvarțman ,  
Tighina  

1912 

 Total  705 476 107 3 

1 181 elevi 110 cadre 

didactice 

 

Tabelul nr. 2 
 

Liceele particulare de fete din Basarabia, 

anul de învățământ -1920 (conform Anuarului statistic) 
 

Nr. Denumirea instituției Anul  înființării Numărul de elevi din 
toate liceele de fete 

Cadre didactice 

Curs  

inferior 

Curs  

superior 
profesori maeștri 

1. Liceul „E. Ghenske ,  Bălți 1894     

2. Liceul Evreiesc  pentru fete din Bălți  1917 

3. Liceul „E. Levițchi ,  
Cahul 

1916 

4. Liceul „M. Kemriț ,  Cetatea Albă 

1916 

5. Liceul „Svetenko ,  Chilia Nouă 

1903 

6. Liceul „Principesa  Dadiani , Chișinău 

- 

7. Liceul „Z. V. Remezova , Chișinău 

1910 

8. Liceul „E. Z Nakovskaia , Chișinău 

1894 

9. Liceul „Gheiching ,  Chișinău 

1903 

10. Liceul „I. O. Skomorov-skaia , Chișinău 

- 

11. Liceul „A. S. Goldenberg ,  Chișinău 

1883, 
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12. Liceul Societății Funcți-
onarilor Comerciali din Chișinău   1917 

13. Liceul „P. R. Puzanova ,  Chișinău  1918 

14. Liceul „P. R Puzanova ,  
Comrat 

1910 

 Total  1 654 1 661 250 54 

 

Imaginea nr. 1 
 

Școala Primară Particulară Polonă din or. Bălți. 
Anul de studii 1928-192918 

 
 

                                                           

18 Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 1477, inv. 1, dosarul 92, f. 639. 
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Imaginea nr. 2 
 

Decizia Ministerului Educației Naționale cu privire 

la autorizarea funcționării școlilor particulare confesionale  
cu limba de predare germană din localitățile  

Sărata, Arciz, Cantemir și Brieni din județul Cetatea Albă;  
Baimaclia și Iargara din jud. Cahul,  septembrie 19 

 

 
 

Summary 

After the Unification with Romania dated on March 27, 1918, the situation of 

private schools progressively changes. However, some leaders of private institutions, 

who were seeking the discrediting of Romanian administration and financial advanta-

ges, have not used the possibility to apply the national principle in their own schools. In 

order to regulate the relations between public education and private education, in De-

cember 1925, was adopted the Law on private education. In this way, there was put an 

end to all the misunderstandings within private school.    

© Natalia MAFTEUȚĂ 

                                                           

19 Arhivele Naționale Istorice Centrale. Fond Ministerul Educației Naționale, dos.  II / , f.  . 
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IMPACTUL MIȘCĂRII SUBVERSIVE SOVIETICE  
DIN SPAȚIUL PRUTO-NISTREAN  

ASUPRA ATITUDINII SUA ÎN PROBLEMA BASARABEANĂ 

Mihai ȚURCANU Mișcarea subversivă sovietică din Basarabia a constituit, în opinia demnitari-
lor americani, unul dintre aspectele cele mai importante ale problemei basarabene. Anume această latură a fenomenului, alături de locul Basarabiei în contextul inter-național al perioadei interbelice, îi interesa cel mai mult pe americani. Interesul față de acest aspect era generat de aversiunea cu care SUA priveau bolșevismul, curent pe care îl considerau ca fiind o amenințare la adresa civilizației contemporane și a societăților occidentale. Atitudinea negativă față de acest fenomen politic s-a mani-festat intens și în interiorul Statelor Unite, pentru că începutul anilor  a coincis cu apogeul manifestărilor și dispozițiilor antisocialiste și anticomuniste, cunoscute ca 
First Red Scare. Anume în contextul acestei opoziții intransigente a americanilor față de tot ce însemna comunism, este interesant să observăm atitudinea SUA în raport cu încercările sovietice de destabilizare a Basarabiei prin intermediul agenturii tri-
mise de peste Nistru și al instigării populației locale, în special alogeni, la acte de vi-olență împotriva autorităților1. Documentele americane pe care le cunoaștem arată că încă în timpul războ-iului civil rus, propaganda bolșevică își găsea drum în România prin intermediul in-fluxului de ruși în urma prăbușirii ofensivei antibolșevice a generalului Wrangel și a Radei ucrainene, fenomen semnalat și de presa americană, în martie 2. Aceleași documente arată că propaganda respectivă găsea teren fertil în Basarabia și Transil-vania, unde oamenii erau extrem de nemulțumiți de condițiile sociale și economice 
existente3. Corespondenții din Europa ai presei americane transmiteau la începutul anului  că în Basarabia aveau loc „serioase tulburări comuniste 4, iar consulul american la București raporta Departamentului de Stat că la Chișinău autoritățile efectuau razii în cadrul cărora deconspirau celule bolșevice, confiscând arme și ex-plozibil și arestând membrii acestora, care de regulă erau alogeni. În pofida acestor 
razii polițienești din vara anului , americanii constataseră că fenomenul nu dis- 

                                                           

1 Un document românesc foarte interesant care se referă la aceste aspecte ale problemei Basarabiei îl 
constituie Mișcările internaționale comuniste. Relația lor cu Internaționala a treia între -1926. Acesta 

i-a fost transmis personal ministrului american Culberston de către directorul Siguranței, Romulus Voi-nescu, ajungând, pe această cale, în posesia Departamentului de Stat: Communistic revolutionary move-

ments. Its relations with the 3rd International during the Years 1918-1926, Translation, enclosure no.1 to 

Despatch , Culberston către Secretarul de Stat,  noiembrie , . B/  // Arhivele Naționale Istorice Centrale În continuare: ANIC). F. Microfilme S.U.A., inv. 1736, rola 658. 
2 Rumania asks Reds to cede Bessarabia // The Sun and the New York Herald, 22 martie 1920. 
3 Roumania. Political, 30 November 1920, Source: N/A Roumania, (28) Socialism, (83) Revolutionary // 

Arhivele MAE, Fond Microfilme SUA, invetnar 1607, rola 632. 
4 Caucasus cries for Allied men // The Sun, 21 ianuarie 1921; London is told 200.000 troops are to be used 

// The News Scimitar, din 21 ianuarie 1920; Balkan barrier to bolshevism totters as reds advance // Great 

Falls Daily Tribune, din 26 ianuarie 1920. 
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păruse, iar diplomații americani se arătau foarte preocupați de aceste evenimente. 
Viceconsulul american Whitney l-a contactat pe șeful Siguranței bucureștene, Voi-
nescu, de la care a aflat că multă literatură de propagandă bolșevică era de proveni-ență din SUA, fiindu-i comunicată chiar adresa tipografiei clandestine din New York, unde aceasta era tipărită. Consulul a ajuns la concluzia că, în , majoritatea celor 
care solicitau viză americană erau originari din Basarabia, lucru pe care îl punea în legătură cu faptul că anume acolo se afla baza bolșevicilor din România5. Diplomații americani acreditați la București constatau că propaganda bolșevică din România și „mai ales cea din Basarabia  era rezultatul unui efort concertat6, care trebuia privit în legătură cu amenințarea militară de peste Nistru și despre care americanii aveau informații chiar din Rusia7. Departamentul de Stat era ținut la curent de către diplo-mații americani și în privința măsurilor luate la București în vederea preîntâmpină-rii acestor pericole: dincolo de mobilizarea de trupe în Basarabia, însărcinatul cu afa-ceri al SUA, Elbridge Greene, era la curent cu faptul că autoritățile române deporta-seră străini care „nu au putut prezenta niciun motiv întemeiat  al șederii lor în Ro-mânia. Americanii mai semnalau în legătură cu aceste probleme  închiderea hota-rului de pe Nistru pentru bunuri și mărfuri, controlul militar asupra căilor ferate, proclamarea legii marțiale în unele județe etc8. Intensificarea mișcării subversive în Basarabia a fost consemnată în această perioadă și de către presa americană9. În anul următor, corespondența diplomatică americană constată sporirirea gradului de violență a agenturii sovietice în Basarabia. Ministrul american Jay sem-nala la  iunie  Secretarului de Stat aruncarea în aer a unui pod de cale ferată în Basarabia de către comuniști10. Americanii făceau trimitere și la presa românească, ce aprecia situația din Basarabia drept „foarte serioasă . Referindu-se la situația din județul Hotin, consulul  american din România raporta Secretarului de Stat: „Bande de bolșevici între  și  de oameni, înarmați cu mitraliere, bombe și grenade, trec Nistrul, jefuiesc și atacă posturi militare și de jandarmi, distrug căi ferate, insta-lații telegrafice și telefonice. Aceste bande sunt însoțite de propagandiști care răs-pândesc mii de manifeste incendiare 11. În august , Legația americană de la Bu-curești semnala din nou întețirea incursiunilor bolșevice de peste Nistru. Ambasa-dorul Jay era de părere că aceasta se datora foametei ce bântuia atunci în Ucraina. În urma unei întrevederi cu Take Ionescu, el observa cu mirare că ministrul român nu era foarte îngrijorat de evoluția acestor evenimente, fiind ele că acestea nu ar putea  
                                                           

5 Consulul american la București [indescifrabil], către Secretarul de Stat,  iunie , 871.00 /B- // ANIC. 

F. Microfilme SUA, inv. 1736, rola 658. 
6 Nota însărcinatului cu afaceri al SUA în România, Greene, către Secretarul de Stat, . Bessarabia/ , 
din 12 ianuarie 1921 // ANIC. F. Microfilme SUA, inv. 1870, rola 538. 
7 Ibidem, Ulysses Grant-Smith US Commissioner to Hungary  către Secretarul de Stat, 11 ianuarie 1921, 

761.71/3. 
8 Greene către Secretarul  de Stat, 19 ianuarie 1921, 761.71/8 // Arhivele MAE. F. Microfilme SUA, inv. 

1806, rola 692. 
9 Rumania and the Reds // The New York Times, 16 ianuarie 1921. 
10 Jay către Secretarul de Stat,  iunie 1921, 871.00/102 // ANIC. F. Microfilme SUA, inv. 1736, rola 658. 
11 Ibidem, Consulul american la București [indescifrabil], către Secretarul de Stat,  iunie , . /B. 
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semnala deschiderea ostilităților cu guvernul sovietic12. Totuși, raporta diplomatul, anume aceste invazii repetate au provocat introducerea legii marțiale în Basara-
bia13. Starea de asediu și legea marțială erau de natură să provoace dificultăți în vii-tor, estimau diplomații americani, arătând că exista riscul ca prestigiul și autoritatea guvernului român să scadă și mai mult în ochii populației locale14. În același raport al ambasadorului către Secretarul de Stat se arăta că în vecinătatea Cetății Albe agen-tura bolșevică distrusese în noaptea de  august calea ferată pe o lungime de apro-ximativ  metri și că astfel de încercări avuseseră loc și între Ceadâr-Lunga și Ta-raclia, la  august . Documentul menționează mai multe încercări ale bolșevici-lor de a trece Nistrul în dreptul satelor Corjova și Torgotin ? , respinse de armata română la  august . O altă incursiune, relatează raportul, avusese loc la ace-eași dată în județul Hotin, lângă satul Ianați ? , unde o bandă compusă din  de bolșevici a jefuit primăria și, lăsând în urma ei un număr de manifeste, s-a retras 

peste Nistru15. Ministrul de externe I. Duca îl informa pe însărcinatul cu afaceri al SUA în Ro-mânia, Lawrence Dennis, că până în ianuarie  provocările sovietice în Basarabia fie scăzuseră cu mult din intensitate, fie erau deja practic inexistente. În afară de unele arestări, cărora nu li s-a acordat mare importanță, corespondenții presei ame-ricane de la București prezentau situația în termeni asemănători16. Dar în preajma Conferinței de la Viena lucrurile aveau să se schimbe radical, – o dovadă clară că pro-vocările de la frontiera estică a Basarabiei și actele teroriste și subversive din restul teritoriului basarabean erau acțiuni organizate și dirijate de autoritățile sovietice. Conferința avea să fie însoțită și urmată de numeroase provocări sovietice violente, care au culminat cu rebeliunea de la Tatarbunar. Aceste provocări au fost însoțite de o campanie de presă a „idioților utili  din Occident deosebit de virulentă împotriva României. În afară de atacuri în presă, sovieticii și-au însoțit campania subversivă din Basarabia și prin desfășurarea altor acțiuni de propagandă17. În ajunul Conferin-ței, rapoartele confidențiale ale Legației americane de la Riga semnalau că Comitetul Executiv al Internaționalei Comuniste primise de la Biroul Politic al PC b US sarcina de a desfășura o „propagandă energică în Basarabia în vederea separării acesteia de România, pentru ca guvernul sovietic să poată face trimitere, la Conferința de la Vi-ena, la dorința populației de a face parte din URSS . Aceleași rapoarte consemnau că americanilor le erau cunoscute până și numele agenților trimiși în acest scop în Ba-sarabia există o listă a acestora în documentele americane la care facem trimitere în acest alineat . Tot de acolo aflăm că la Odessa fusese înființat, de către autoritățile 
sovietice, un comitet secret cu scopul organizării detașamentelor de partizani al că- 

                                                           

12 Jay către Secretarul de Stat, 21 august 1921, 761.71/20 // ANIC. F. Microfilme SUA, inv. 1870, rola 538. 
13 Ibidem, Jay către Secretarul de Stat, 23 august 1923, 761.71/40. 
14 Political Situation: Roumania. Month of August, 1921, No. 794, August 30, 1921 // ANIC. F. Microfilme 

SUA, inv. 1607, rola 632. 
15 Ibidem. 
16 Dennis către Secretarul de Stat, 7 ianuarie 1924, 871.00B/5 // ANIC. F. Microfilme SUA, inv. 1736, rola 658. 
17 Din corespondența lui Duca cu Bibescu aflăm că sovieticii înscenau atacuri imaginare ale armatei ro-mâne pe Nistru. Ei filmau apoi aceste scene pe care le foloseau în filme de propagandă: Duca către Bi-
bescu, 17 sept. 1924, no. 44825 // Arhivele MAE. F. Washington, vol. 68. 
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ror rol era „să creeze tulburări la frontieră pentru a provoca o insurecție în «distric-tele» basarabene din vecinătatea URSS . Americanii erau atât de bine informați cu 
privire la lucrurile respective încât în aceste rapoarte se găsește indicată până și lo-cația exactă a comitetului din Odessa, dar și legăturile dintre sindicatele muncito-rești din România și instrumentul sovietic de influență externă, PROFINTERN In-ternaționala Roșie a Sindicatelor  al URSS. Totodată, diplomații americani erau la cu-rent și cu măsurile adoptate de Consiliul român de apărare a țării în legătură cu po-sibilitatea unui război româno-sovietic în aceste circumstanțe18. Faptul că autorită-țile române din acea perioadă luau în calcul la modul foarte serios această posibili-tate este confirmat și de Legația americană de la București, care transmitea Depar-tamentului de Stat că în mai multe zone din România, inclusiv la București, fusese introdusă starea de asediu, în timp ce în Basarabia, în zona de lângă graniță, aceasta era în vigoare încă din 19. 

Tot pe atunci, Bibescu transmitea de la Washington că presa americană relata, făcând trimitere la corespondenți din Moscova, că „refugiații basarabeni  au pornit o mișcare pentru crearea unei republici moldovenești20. Situația care se prefigura în Basarabia devine mai clară dacă analizăm informațiile în comparație cu alte docu-mente ale diplomației americane de la reprezentanța ce se afla la Riga. După ele, Co-misia pentru combaterea fascismului în Basarabia cu sediul în URSS  a hotărât or-ganizarea unui grup terorist în Basarabia pentru a comite atentate împotriva mem-brilor guvernului. Aceeași sursă informează că, în conformitete cu decizia din  martie a Comisiei, cei care urmau să facă parte din acea celulă trebuiau să fie basa-rabeni, să aibă susținere financiară, iar familiile să le fie adăpostite în URSS. În acest scop era alocată o sumă de  000 ruble-aur, peste suma deja repartizată partidu-lui comunist din România21. Activitatea grupurilor teroriste, finanțate și coordonate de sovietici și care foloseau drept bază Basarabia, a ajuns să fie discutată de către diplomații amercani cu omologii lor din alte capitale europene. Părerea generală, ob-servă ambasadorul american la Berlin, era că activizarea acestor bande nu era al-tceva decât un pas pregătitor pentru o invazie sovietică a Basarabiei22, iar opinia res-pectivă se regăsește și în presa americană din această perioadă23. Se pare că nici Ro-mânia nu era străină de pregătirile sovietice, întrucât Departamentul de Stat era in-format în perioada respectivă că Sovietul Revoluționar Militar (REVOENSOVIET) al URSS era la curent cu măsurile adoptate de Consiliul român de apărare a țării în legătură  
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// ANIC. F. Microfilme SUA, inv. 1736, rola 658. 
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// Chicago Tribune, 23 mai 1924; Red invasion fear scouted // The Los Angeles Times, 7 iulie 1924. 
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cu posibilitatea unui război româno-sovietic24. Anume în aceste circumstanțe, dominate de incertitudine și informații contra-
dictorii, a avut loc rebeliunea de la Tatarbunar, inspirată și condusă de bolșevicii din Rusia sovietică25 . Ministrul Duca informa legația României de la Washington că această provocare a fost doar una din numerosele atacuri similare, de astă dată fiind vorba de o „bandă bolșevică  care „s-a strecurat, venind dinspre Marea Neagră . În depeșa ministrului se menționa că ordinea a fost restabilită de autorități cu ajutorul populației locale, mai ales al etnicilor germani din satul Sărata26, fapt confirmat și de corespondentul de la București al Associated Press27. Despre acțiunea subversivă de la Tatarbunar, documentele americane relatează că ea a avut efecte serioase asupra vieții basarabenilor. Un raport american din  octombrie  arăta că, în urma consumării evenimentului, autoritățile române au interzis publicațiile în limba rusă din sudul Basarabiei, întrucât se considera că acestea prezentau voit distorsionat re-
beliunea de la Tatarbunar28. Atunci când verdictul curții marțiale a fost pronunțat în cazul celor  de acuzați, ministrul american W.S. Culberston a observat, pe bună dreptate, că acesta era unul foarte moderat. Din corespondența sa rezultă foarte clar că justiția română a demonstrat, în ciuda tuturor presiunilor exercitate de factorii politici externi și interni implicați în acest proces, că ea era „lipsită de orice spirit răzbunător 29. URSS a întreprins, prin intermediul Internaționalei a III-a, inclusiv în SUA, o intensă campanie mediatică cu scopul de a influența opinia publică și de a dăuna imaginii internaționale a României în legătură cu situația din Basarabia, în contextul evenimentelor de la Tatarbunar. Într-o scrisoare trimisă legației de la Washington, Duca semnala: „Se observă în presa mondială o recrudescență a ofensivei comuniste împotriva noastră . Laitmotivul atacurilor sovietice în presă era intenția ca, făcând trimitere la provocarea de la Tatarbunar, să impună impresia că România se afla în ajunul unei revoluții și că, după ce aceasta va fi avut loc, Basarabia avea să „revină  în mod pașnic Rusiei sovietice. Duca îl instruia pe Bibescu să se opună acestor ata-curi „cu toate mijloacele  și să pună accentul în primul rând pe faptul că „România era țara în care exista cel mai puțin comunism și că în Basarabia sforțările Sovietelor nu dau niciun rezultat 30. Îngrijorările ministrului afacerilor străine nu erau fără te-mei, pentru că, de exemplu, ziarul rusesc din New York Novyi Mir publica un „apel al basarabenilor către muncitori  care cerea sprijinul muncitorilor din lumea occiden- 
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tală pentru cauza basarabenilor ce „luptau pentru a scăpa de jugul boieresc român 31. Un alt exemplu de atac mediatic îl constituie articolul Stolen Land. Roumania s occupa-
tion of Bessarabia, publicat în ziarul Daily Herald și care promova pamfletul lui Rakovski 
Roumania and Bessarabia. Basarabia, susținea această publicație, era teritoriu rusesc conform tuturor „canoanelor  dreptului internațional, iar Tratatul internațional cu pri-vire la recunoașterea unirii Basarabiei cu România nu avea nicio greutate juridică, din 
moment ce nu fusese ratificat de Italia și Japonia32. În această campanie au fost atrase organizațiile muncitorești aflate sub influența Moscovei. Astfel, comitetul executiv al or-ganizației International Labor Defence cu sediul la Baltimore, transmitea la 13 septem-

brie 1925 ministrului Bibescu o rezoluție ce îndemna muncitorii americani să protes-teze contra „abuzurilor împotriva populației basarabene . Se mai spunea în acel material că guvernul reacționar al lui Brătianu își menținea autoritatea în Basarabia doar datorită Siguranței, poliției și armatei care torturau „muncitorii militanți și revoluționari  și care, după Tatarbunar, ar fi ucis peste o mie de țărani și ar fi „ras de pe fața pământului multe sate . Brătianu era, se spunea în rezoluție, un antisovietic înverșunat și de aceea își vărsa ura pe țăranii basarabeni33. Deși primitive și stângaci ticluite, aceste insinuări exercitau probabil o anumită influență asupra publicului american. Pentru a preîntâmpina sau măcar atenua efectele nocive ale acestei propa-gande, diplomații români au implicat publicațiile românești din SUA, consulatele ro-mâne din Ohio, New York, Pennsylvania și Illinois, precum și unele organizații negu-vernamentale proromânești, cum ar fi Asociația Prietenilor României. Primul pas în 
acest sens a fost de a da publicității articole în care să fie explicată metoda de acțiune a bolșevicilor și scopurile urmărite de aceștia34. Nanu era de părere că lipsa unui co-
respondent al ziarului The New York Times la București se resimțea, întrucât, din această cauză, articolele ce țineau de problema Basarabiei erau reflectate prin 

prisma sursei de la Moscova35. Astfel, Legația română la Washington a fost nevoită să facă demersuri pentru ca și punctul de vedere românesc să poată fi făcut public 
prin intermediul acestui ziar. Eforturile lui Nanu au avut rezultatul scontat. La scurt timp au apărut în vestitul ziar din New York și articole care demonstrau că rebeliu-nea de la Tatarbunar nu era altceva decât o acțiune organizată și realizată de sovie-
tici36. Într-o manieră asemănătoare s-a procedat și în cazul ziarului The New Repu-

blic, care, la  martie , a publicat un articol defavorabil intereselor românești în 
Basarabia37. Din însărcinarea lui Nanu, ziarului i-a fost transmisă o dezmințire sem-nată de consulul României la New York38. Gh. Anagnostache, consulul român la Cle- 

                                                           

31 Arhivele MAE. F. Washington, vol. 68, Duca către Legația Română de la Washington,  ianuarie , 
no. 2808, tot acolo vezi și „apelul basarabenilor  în ziarul Novyi Mir, nr. 572, 13 decembrie 1924. 
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33 Secretarul International Labour Defence, Joseph D. Highkin, către Bibescu,  septembrie , (nenu-
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34 Ibidem, Telegrama a Legației române la Washington către Horia Babeș, scretarul Asociației „The Friends 
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35 Ibidem, Nanu către Littlefield,  decembrie , (nenumerotat). 
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37 The New Republic, 3 martie 1926. 
38 Wells către Nanu,  martie , no. /P ; Nanu către Wells,  martie , no. /P , ambele în 
Arhivele MAE. F. Washington, vol. 68. 
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veland, a publicat în ziarul The Cleveland Plain Dealer o scrisoare deschisă adresată re-dacției în care explica pozița României în raport cu Rusia sovietică în privința diferendu-
lui basarabean39; scrisoarea a fost publicată și în ziarul românesc din Ohio, America40. La rândul său, consulul general al României la New York, Tileston Wells, a publicat și el ar-ticole în presa din New York, în care arăta că „România se afla prea aproape de Rusia ca să poată avea vreo simpatie față de regimul bolșevic 41. În contextul acestor evenimente, Nanu a trimis consulatelor române din Chicago, Cleveland, New York și Philadelphia, exemplare ale broșurii Basarabia și Moscova, alcătuită după textul cunoscutului discurs al lui Gh. Tătărescu, în care erau aduse numeroase exemple ale activității subversive bol-șevice în Basarabia. Consulatele române din America au primit instrucțiuni să facă cât mai multă publicitate acestei lucrări42. Drept urmare, numai în New York au fost distri-
buite 50 de exemplare la adresele mai multor instituții și publicații, anume pentru a pu-tea face față „recentelor articole apărute în presă cu privire la insurecția de la Tatarbu-nar 43. În plus, Legația română de la Washington s-a mai îngrijit de răspândirea în presa 
americană a unui memoriu al Asociației Scriitorilor Români adresat opiniei publice mondiale, în care aceștia protestau față de acțiunile suversive ale bolșevicilor în Basara-bia. Memoriul a fost semnat, printre alții, de Rebreanu, Goga, Vianu, Petrescu, Rosetti, 
Crainic etc44. Documentul a fost trimis, de asemenea, Asociației Prietenii României din SUA și ziarului America care l-a publicat integral în limba engleză45. Mulțumită eforturi-lor consulatului român din Cleveland, acest protest a putut fi publicat și în mai multe zi-

are din statul Ohio, printre care Cleveland Plain Dealer, Cleveland Times și Cleveland 

News46, dar și în cunoscutul The New York Times47. La scurt după acest eveniment, Bibescu informa, de la Washington, conduce-rea MAS român că presa americană scria, făcând trimitere la surse din Moscova, des-pre iminența creării Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești48. Fiind probabil indus în eroare de felul în care era prezentată în presa americană crearea RASSM, Bibescu pare să nu fi realizat că noua invenție sovietică nu era altceva decât o provocare ce trebuia privită în contextul dat de Conferința de la Viena, de rebeliu-nea de la Tarabunar și de noua linie sovietică în relațiile cu România49. Duca era de  
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48 Pentru mai multe informații relativ la particularitățile acestei „republici autonome  vezi studiul lui I. 
Scurtu cu privire la RASSM // Ioan-Aurel Pop, I. Scurtu (coord), Două sute de ani din istoria românilor 
dintre Prut și Nistru -2012), Litera, Chișinău, , p. 141-153.  
49 A. Bibescu folosește, de pildă, cu referință la RASSM expresii de felul „stat  sau „republică indepen-dentă : Bibescu către MAS,  octombrie , no. /A  // Arhivele MAE. F. Washington, vol. 68. 
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părere că, prin acest pas, autoritățile sovietice nu făceau decât să confirme caracterul moldovenesc și deci românesc al Basarabiei, lucru pe care legația României în SUA 
avea sarcina de a-l evidenția în presa americană50. Însă cercurile oficiale americane au înțeles corect gestul Moscovei, și anume că acesta nu era altceva decât o nouă expresie a pretențiilor sovietice asupra Basarabiei. După părerea americanilor, sco-pul final al creării RASSM, această construcție artificială cu destinație pur propagan-distică, era de a servi drept momeală pentru basarabenii care „sufereau sub admi-nistrația foarte coruptă și care era greu de înlocuit cu una cinstită 51. 

 

Summary 

The Soviet subversive movement in Bessarabia constituted, according to Amer-

ican dignitaries, one of the most important aspects of the Bessarabian problem in the 

interwar period. Specifically, this aspect of the phenomenon, together with the place of 

Bessarabia in the international context of the interwar period, was the one which in-

terested the Americans the most. The interest in this aspect was due to the aversion 

which with the US contemplated Bolshevism, a current they considered to be a threat 

to contemporary civilization and Western societies. The negative attitude towards this 

political phenomenon has been strongly manifested within the United States as well 

since the beginning of the 1920s coincided with the peak of the anti-socialist and anti-

communist manifestations and dispositions known as First Red Scare. Namely in the 

context of this intransigent opposition of the Americans to everything that meant com-

munism, it is interesting to observe the attitude of the United States in relation to Soviet 

attempts to destabilize Bessarabia through their agents sent over the Nistru River and 

through the instigation of the locals, especially of the representatives of the minorities, 

to acts of violence against authorities. 

© Mihai ȚURCANU 

 

  

                                                           

50 Arhivele MAE. F. Washington, vol. 68, Duca către Legația română la Washington,  octombrie . 

No. 53294. De aceeași opinie era și presa românească din această perioadă, vezi, de pildă, articolul Repu-

blica Moldovenească între Nistru și Prut // Universul, 12 noiembrie 1924. 
51 Roumanian reaction to the Soviet declartion of a „Moldovanian Republic  G-2 Report), No. 2384, 20 no-

iembrie 1924 // ANIC. F. Microfilme SUA, inv. , rola ; v. și Moldvanian republic newest soviet infant // The Baltimore Sun,  februarie . În acest studiu nu am făcut referire decît la aspectele mișcării subversive care și-au găsit reflectare în documentele americane din această perioadă. Pentru mai multe detalii ce completează aceste informații pot fi consultate lucrările lui Zaharia Husărescu Mișcarea subver-
sivă din Basarabia, Chișinău,  și Mișcarea revoluționară de la Tatarbunar, Chișinău, . Acestea conțin numeroase referințe la documente al Siguranței și poliției. În aceeași ordine de idei, poate fi con-sultat și cunoscutul discurs al lui Gh. Tătărescu din parlamentul României: Gh. Tătărescu, Internaționala a 
III-a și Basarabia, discurs rostit în Camera Deputaților la  decembrie  //Patrimoniu, nr. , Chișinău, 
1991, p. 27- ; Cu privire la rolul subversiv al celulelor bolșevice de la Harkov și Odesa și eforturile Comin-ternului în vederea creării RASSM, pot fi consultate documentele publicate de Gh. Cojocaru în lucrarea Co-

minternul și originile moldovenismului, Chișinău, Civitas, ; Svetlana Suveică, Basarabia în cadrul Ro-
mâniei întregite în perioada imediat următoare Marii Uniri, Iași, Univ. „Al. I. Cuza , , p. -231. 
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RAPOARTE DIPLOMATICE POLONEZE DESPRE RELAȚIILE 

SOVIETO-ROMÂNE ÎN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR, SITUAȚIA MINISTRULUI 
TITULESCU ȘI POLITICA POLONIEI 

-  

Marius TĂRÎȚĂ I n textul de fat a  propunem cerceta torilor din spat iul s tiint ific roma nesc traducerea a s ase documente diplomatice poloneze consultate î n Archiwum Akt 
Nowych din Varșovia52. Textele provin din patru fonduri diferite – Fondul MAE nr. , cifra  omisa  de obicei datorita  popularita t ii acestui fond , Fondul Legat iei Republicii Polone la Praga s i Fondul Legat iei Republicii Polone la Viena. I n acelas i timp, trebuie remarcat faptul ca  originea documentelor nu corespunde de fiecare data  cu fondul de baza , deoarece este vorba de copii care s-au pa strat fericit, spre deosebire de ori-ginale, fiind trimise „pentru conformitate . Astfel, documentele au ca emitent i Lega-t ia Republicii Polone de la Bucures ti, Consulatul polonez de la Chis ina u, Legat ia Re-publicii Polone de la Budapesta. Toate documentele au fost redactate î n limba polo-neza , iar traducerea prezentata  aici a fost efectuata  de subsemnatul. Primul document se refera  la viitoarele negocieri roma no-sovietice de la Mos-cova, î n principal î n privint a reconstruct iei podului de la Tighina, î n vederea restabili-rii traficului feroviar î ntre cele doua  maluri. Aici este de remarcat init iativa ceha  de reconstruct ie a podului de la Moghilev Podolsk. Acest moment este esent ial, deoa-rece unii cerceta tori manifesta  un entuziasm fat a  de perioada lui Litvinov, î nsa  î n re-alitate, juca nd î n echipa  cu Cehia, Uniunea Sovietica  î s i î ndeplinea punct cu punct pla-nurile pe termen mediu. Al doilea document prezinta  informat ii privind rezultatele conferint ei care stabilea reluarea circulat iei î ntre cele doua  maluri î n august . Al treilea raport de fapt doar un fragment din acesta s-a pa strat , prezinta  situat ia com-plicata  a lui Nicolae Titulescu. I n noiembrie , Titulescu avea o opozit ie puternica  î n ceea ce prives te opt iunile de politica  externa , î n persoanele lui Averescu s i Bra tianu.  Raportul al patrulea, subintitulat sugestiv „Polonica , prezinta  o revista  a pre-sei chis ina uiene pe tema neinvita rii Poloniei la conferint a de la Paris, explicat ii pri-vind originalitatea politicii poloneze s i deteriorarea relat iilor polono-cehoslovace. Unul din autori a scris un text care a pla cut î ndeosebi pa rt ii poloneze, cu referire la faptul ca  cu oricine ar semna î nt elegeri Polonia, fie cu Frant a, Rusia Sovietica  sau Ger-mania, aceasta nu urma orbes te acestor t a ri, fapt care ducea la un moment dat la î n-cordarea relat iilor s i la acuzarea diplomat iei poloneze. Ideea de baza  a autorului era ca  la acel moment Europa era î mpa rt ita  î n taba ra progermana  s i taba ra antigermana , iar Polonia nu dorea sa  se ralieze niciuneia din ele. Raportul al cincilea, scris la Buda-pesta, surpinde foarte bine dinamica relat iilor comerciale maghiaro-sovietice. Inten-sificarae acestor relat ii a fost posibila  s i datorita  redeschiderii podului de la Tighina s i tranzitului prin Roma nia al ma rfarelor sovietice. Dupa  cum remarca  diplomatul  
                                                           

52 Lucrul cu unele fonduri ale acestei arhive a fost posibil datorită bursei obținute din partea Fundației 
poloneze „Krzysztof Skubiszewski , pentru anul universitar -2018. 
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polonez, pentru acest tranzit partea sovietica  era dispusa  sa  pla teasca  generos. Ulti-mul document se refera  la demiterea lui Titulescu s i discut ia pe care a avut-o prim-ministrul roma n Ta ta rescu cu legatul polon la Bucures ti M. Arciszewski. Ta ta rescu î l asigura pe legatul polon ca  urmau sa  fie fa cut i pas i de reî mprospa tare s i î nta rire a re-lat iilor polono-roma ne. Documentele traduse sunt semnificative pentru ca  aduc î n atent ie unele as-pecte care sunt mai importante din perspectiva poloneza , dar s i unele mai put in ref-lectate sau prezente î n discut iile cerceta torilor roma ni. Aici ne referim la beneficiile pe care le-a avut URSS de pe urma apropierii de Roma nia î n anii - , s i î n pri-mul ra nd tranzitul spre Ungaria. 
 

Anexă 
 

Nr. . Copia scrisorii Legației Poloniei la București a Consilierului pe comerț  
către MAE în problema relațiilor româno-sovietice în domeniul comunicațiilor, trimisă 
la data de  februarie  în limba poloneză . 

 copie. Legat ia R[epublicii].P[olone]. la Bucures ti                                             Bucures ti, z[iua de].  februarie  Consilierul pe Comert  [s tampila :]  Nr. /R/                                                      SECRET 

 î n chest[iunea]: relat [iilor].[î n domeniul] comunic[at iilor]. roma no-sovietice                                 Ca tre Ministerul Afacerilor Externe Sect ia Est53 Vars ovia I n ziua de  l[una]. p[recedenta ]. la Moscova a plecat delegat ia feroviara  ro-ma na  î n chestiunea discut iilor preliminare despre reluarea comunica rii feroviare peste Nistru. I n rezultatul discut iilor, ambele pa rt i au stabilit sa  treaca  la reconstruc-t ia podului de pe Nistru sub Tighina /Bender/, part ial distrus î n timpul ra zboiului, situat ie î n care Roma nia va reconstrui partea roma neasca  a podului. Lucra rile, con-form calculelor, ar urma sa  fie î ncheiate î n toamna a. c., î nsa  deschiderea circulat iei feroviare va avea loc mai ta rziu, eventual [chiar] ca teva zeci de luni mai ta rziu. Circulat ia ma rfurilor pe segmentul Nistrului la moment se va efectua cu ajutorul ba rcilor. Interesanta  este chestiunea reconstruct iei podului peste Nistru pe segmentul Moghilev Pod[olsk].-Va lcinet  /Basarabia]./. La Bucures ti cehii au insistat asupra re-construct iei acestui pod, dorind obt inerea a celei mai scurte conexiuni cu Sovietele prin acel punct s i evitarea Poloniei. De asemenea, Sovietele s-au pronunt at privind reconstruct ia podului amintit. Pozit ia roma na  î n aceasta  chestiune, din ca te s tiu, este una decis negativa  s i ministrul afacerilor externe Savel Radulescu, la plecarea acestei delegat ii feroviare roma ne la Moscova, a declarat ca  Roma nia nu este de acord cu 
                                                           

53 O eroare involuntară posibil, la acel moment Ministru al Afacerilor Externe era Nicolae Titulescu. 
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reconstruct ia podului de sub Va lcinet  s i ca  delegat ia nu poate desfa s ura nicio discut ie pe aceasta  tema . /-/ Z. Vetulani Consilier comercial 
 Sursa : AAN. Fondul  – Legația Republicii Polone la Praga, cota , f. . 
 

Nr. . Copia scrisorii despre rezultatele conferinței feroviare sovieto-române de 
la Moscova .II.  în limba poloneză . 

 copie                        [s tampila ]:  Legat ia R.P.                                            Bucures ti, z.  februarie  la Bucures ti Nr. /R/      Ca tre Ministerul Afacerilor Externe î n chest[iunea].: legar[ea]. relat [iilor]54. Vars ovia 
 Conform informat iilor din presa  confirmate de ca tre ministrul roma n al co-municat iilor, conferint a feroviara  roma no-sovietica  de doua  sa pta ma ni, care la mo-ment s i-a î ncheiat lucra rile, a avut urma toarele rezultate: Pa na  la momentul reconstruct iei podului de la Tighina, comunicarea dintre ambele maluri ale Nistrului va avea loc, î n mod provizoriu, doar î n cazuri de except ie. Din august, adica  din clipa î n care cel mai probabil podul va fi dat î n exploatare, va fi legata  comunicat ia feroviara  pe linia Tighina-Tiraspol-Razdielnaia-Odessa-Kiev-Moscova. Ta-rifele feroviare, ata t pentru circulat ia de persoane, ca t s i [pentru cea] de ma rfuri, vor fi bazate pe valuta  î n aur. Des i Rusia nu t ine de statele semnatare ale Convent iei de la Berna din , tratatul a fost bazat pe prevederile de la Berna. Delegat ia roma na  se va î ntoarce de la Moscova zilele acestea prin Vars ovia, dupa  care, î n urma aproba rii de ca tre instant ele corespunza toare a tratatului î nchei-at, va fi stabilita  data unei noi conferint e feroviare. Conferint a se va desfa s ura cel mai probabil tot î n aprilie, la Moscova, s i va fi dedicata  î n special stabilirii tarifelor ferovi-are, care vor intra î n vigoare din august. Presa subliniaza  ca  exista  posibilitatea participa rii delegat iilor unor t a ri vecine la conferint a din aprilie de la Moscova. /-/ M.Arciszewski Legatul R.P. Sursa : AAN. Fondul – Legația R.P. la Praga, cota , f. . 
 

Nr. . Extras din raportul despre situația politică din România, accentuând poziția 
ministrului român Titulescu și divergențele celorlalți politicieni cu acesta  noiembrie 

 în limba poloneză . 
 Extras din raportul legatului R.P. la Bucures ti din z. /XI.  Nr. /R/  

                                                           

54 Autorul raportului a omis concretizarea „româno-sovietice . 
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[...] Min[istrul]. Titulescu s i-a accelerat î ntoarcerea, simt indu-se amenint at de ac-t iunea larg urzita  de ca tre politicienii de aici, contra unui eventual tratat de aliant a  sau de ajutor reciproc cu URSS. Nemaivorbind de grupa rile de dreapta, un factor ata t de important pentru opinia roma neasca , cum e frontul constitut ional al Mares alului Averescu s i Gheorghe Bra tianu, care se opun cu toata  energia politicii sovietice –nu mai este ata t de puter-nica  nici î n guvern situat ia lui Titulescu. Pa na  nu demult, el mai era o autoritate indiscutabila  î n problemele politicii ex-terne. Critica act iunilor sale se limita la pla ngeri din partea colegilor sa i ministeriali î n discut ii private s i la ca teva î ncerca ri ale premierului Ta ta rescu de a intra nemijlocit pe terenul extern /Paris, Belgrad – ca la torii efectuate î n anul /, tentative la care de altfel î n cura nd s-a renunt at. Ca  situat ia aceasta s-a schimbat – s-a va zut la convenirea asupra textului me-sajului regal la deschiderea Parlamentului. Titulescu, care î n cele din urma  nu a re-nunt at sa  plece la Moscova, a reus it sa  fort eze o cedare legata  de politica externa , care spune „finalitatea coopera rii prietenes ti cu guvernul URSS asupra î nta ririi s i la rgirii garant iilor pa cii . S-a opus decisiv fat a  de aceasta premierul Ta ta rescu, motiva nd î ntr-un mod cara-cteristic – imposibilitatea angaja rii Coroanei s i a î ntregului Guvern fat a  de apropierea de URSS, fat a  de care s-a exprimat un segment ata t de important al opiniei roma nes ti. Po-zit ia premierului a fost sust inuta  de majoritatea minis trilor, printre altele de ministrul afacerilor interne Inculet  s i viceministrul Titeanu. Titulescu era sust inut î ntr-adeva r de ministrul trezoreriei Antonescu, dar î n principal din cauza situat iei complicate î n faza actuala  a negocierilor privind plata datoriilor de stat ale Roma niei la Paris. I mpotriva politicii lui Titulescu s-a exprimat s i ministrul comunicat iilor, Fra-nasovici, apropiat anturajului regal, care chiar a avut de intermediat î n aceasta  prob-lema  î ntre premier s i ministrul afacerilor externe. I ncercarea lui Titulescu de a ment ine accente prietenes ti pentru URSS a fost reluata  î n audient a lui la Rege s i s-a terminat cu un compromis nespus de fericit pen-tru el. I n Message55 s-a ment inut doar formularea „fidelitatea noastra  fat a  de toate aliant ele, consolidarea relat iilor de buna  vecina tate cu tot i vecinii fa ra  nicio diferent a  s i colaborarea î n cauza asigura rii securita t ii colective . Deci, doar î n formula „securitatea colectiva  pot fi va zute urmele firave ale com- promisului cu intent iile ministrului afacerilor externe. I n acelas i timp, chestiunea pleca rii ministrului Titulescu la Moscova, cel put in pentru o vreme, a î ncetat sa  mai fie actuala . [...] 
 Sursa : AAN. Fondul Legația Republicii Polone la Viena, mapa [Roma nia…] [ , ], prima submapa  – România [–] situația politică internă de la .I la 

.XII. , f. . 
                                                           

55 Probabil franțuzism, se referă la discursul Regelui și de aceea e ortografiat cu majusculă. 
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Nr. . Raportul nr. /R/a/  din  februarie , al Consulatului Poloniei 
din Chișinău despre reflectarea relațiilor polono-germane într-un articol de presă în 
limba poloneză . 

 Raport despre ecourile î n presa  „Polonica  

Nașa Reci din  februarie curent, a publicat corespondent a lui Sergiu Larin de la Vars ovia, cu titlul Pisica neagră între Polonia și Germania. – Un jubileu trist al 
unei prietenii anume. De ce germanii nu plătesc pentru tranzitul prin coridorul de la 
Gdansk? Germania datorează Poloniei  de milioane de zloți. Persecutarea nene-
cesară a comitetelor antihitleriste în Polonia. Se apropie revizuirea politicii externe a 
Poloniei . I n corespondent a sa, acest autor, scrie printre altele, „La Londra s i Paris au participat la discut ii toate fort ele active ale Europei, cu except ia Germaniei, Poloniei s i Italiei. Polonia s i Germania s-au ga sit î n categoria acelor puteri care merg tot mai mult î n direct ia izola rii politice . De asemenea î n corespondent a de la Paris, Nașa Reci / .II. / scrie: „Tre-buie atrasa  atent ia asupra unei tra sa turi anume a î nta lnirilor s i discut iilor de la Paris: Polonia nu a participat la ele. Nu a fost invitata  la Paris, î n timp ce astfel de invitat ii au primit Bulgaria s i Austria. Bineî nt eles, aceasta nu e o î nta mplare… Anglia s i Frant a au dorit sa  sublinieze ca  pozit ia filogermana  nu corespunde viziunilor Angliei s i Frant ei, dupa  cum î n genere nu este î n armonie cu politica de stabilire î n Europa a relat iilor de buna  î nt elegere s i a sistemului colectiv de securitate. – Nu î ncape î n vor-ba  ca , aceasta  excludere a Poloniei de la discut iile desfa s urate va provoca la Vars ovia o impresie puternica . O scurta  nota  cu un cont inut asema na tor a fost publicata  de Bessarabskaia 
Pocita, .II. . Cel mai citit ziar din presa locala , Bessarabskoie Slovo / .II anul curent/ anali-zeaza , î n articolul introductiv, foarte binevoitor politica externa  a Poloniei. Acest ziar, cu care Consulatul ment ine lega tura permanent, ocupa  deja de mai mult timp o pozi-t ie foarte corecta  î n problema afacerilor poloneze; articolul prezent iese î n evident a  î n mod special prin abordarea factuala  s i prietenoasa  a temei politicii poloneze. I n acest articol, sub titlul Puterea internațională a Poloniei, autorul / red[ac-torul]. Vl. Niedelski/ scrie: „I n decursul ultimilor ani, linia politicii poloneze trezea la-menta ri s i deza ma giri î n cercurile politice ale Europei. Cu Polonia au intrat î n relat ii  reglementate prin acorduri Rusia Sovietica , Frant a, Germania. I nt elegerile erau î ntot-deauna pritenes ti s i trezeau la statele care le semnau senzat ia celei mai mari admira-t ii s i celor mai mari bucurii. Fiecare t ara  care se î nt elegea la ra nd cu Polonia conside-ra ca  a obt inut î n ca la toria sa politica  un tovara s  nou, care va merge cu ascultare s i supunere î n abordajul politic s i va î ndeplini orb dorint ele ei. Dar iata  ca  trecea nu ata t de mult timp, s i puterea care se î nt elesese [cu Polo-nia] se deza ma gea. Polonia nu devenea semen de navigat ie al noului prieten s i o lua mai departe pe o oarece cale proprie. Aceasta provoca î ntotdeauna o impresie na uci-toare s i î n direct ia Poloniei î ncepeau sa  cada  tunete s i fulgere. Era acuzata  de neres-pectarea obligat iilor luate, de tra dare, de apostazie s i as a mai departe. I nsa  î n cura nd se vedea ca  era vorba doar despre mersul liber s i independent al Poloniei î n limitele 
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pe care le permiteau î nt elegerile. Nu era doar urmarea servila  a pas ilor t a rii cu care a fost î ncheiata  î nt elegerea. Prin urmare, o astfel de istorie s-a î nta mplat acum î ntre Germania s i Polonia. Germanii erau convins i ca  au smuls Polonia de la Frant a, ca  au ga sit un aliat care î i va urma orbes te. I nsa  s-a î nta mplat as a ca  Polonia nu a devenit subordonata  Germaniei, s i nici ma car nu a nimerit î n orbita ei politica . Polonia s i-a desfa s urat î n continuare politica sa nat ionala  poloneza  s i, prin aceasta, provoaca  iritat ie Germaniei. Problema consta  î n aceea ca , la moment, î n Europa exista  doar doua  tabere: germana  s i antigermana . Polonia, prin politica sa, nu s-a ala turat la niciuna din cele doua . Ea desfa s oara  pa na  la un anumit moment o politica  independenta , care î i este dictata  de situat ia geografica  s i internat ionala  – s i aceasta provoaca  î ntotdeauna ne-mult umirea celor doua  tabere. Daca  are dreptate sau nu Polonia alega nd drumul sa u de sine sta ta tor s i re-nunt a nd la direct iile stra ine ei /la indicatoarele acvatice/ – aceasta o va ara ta doar viitorul; î nsa  asta zi este clar una: a conta pe Polonia ca pe un instrument politic orb î n ma inile sale nu poate niciuna din puterile internat ionale ale Europei . I n ultimele [zile] toate ziarele, fa ra  except ie, au dat comunicate tendent ioase din Praga pe tema relat iilor polono-cehe, bazate pe ca rticica lui Kurt Witt cu titlul Die 
Teschener Frage. Aceste comunicate au fost î mbra cate cu titluri senzat ionale, ca de exemplu – Planurile imperialiștilor polonezi – expansiunea în direcția raioanelor ceho-
slovace – pretenții la cărbunele cehoslovac. [numele s tampilat:] Aleksander Poncet de Sandon Consulul R.P. Pentru conformitate: Ambasada RP la Bucures ti MAE Sect [ia]. P.VI56 MAE Sect ia P.III Corp[ul]. II M[arele]. St[at]. 

 Sursa : AAN. Fond MAE, dosar , f. - . 
 

Nr. . Scrisoarea Legației Republicii Polone la Budapesta în problema tranzitu-
lui prin România a fierului sovietic  aprilie  în limba poloneză . 

 Legat ia RP la Budapesta                                                           Budapesta,  aprilie  Nr. /W/                                                                                                                  Confident ial I n chestiunea tranzitului prin                                                                                               / / 57 Roma nia a fierului sovietic [...] Anumite posibilita t i de stabilire a unor relat ii comerciale î ntre Ungaria s i Ru-sia Sovietica  exista  de mai mult timp /de la stabilirea relat iilor diplomatice/, cu toate acestea schimburile comerciale dintre aceste doua  t a ri î n general se dezvolta  î ncet. 
                                                           

56 Subliniat cu creion roșu. 
57 Sub aceasta ștampila de intrare a MAE Secția P.I și data 20/IV 36. 
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Prima tranzact ie comerciala  care merita  ment ionata  s-a materializat odata  cu luna decembrie a anului trecut. Obiectul acestei tranzact ii este comanda sovietica  de liv-rare de ca tre industria de mas ini maghiara  a pa rt ilor de mas ini s i cazanelor î n valoa-re de circa  milioane pengo , î n schimbul livra rii pentru fabricile maghiare a minere-elor, î n principal cupru, stibiu s i semiprodusul fierului redus î n cuptoare. Comanda sovietica  este executata  î n volum dominant de fabricile de stat de mas ini din Ungaria. Livrarea minereelor pentru Ungaria a î nceput deja î n luna ianuarie s i, conform informat iilor obt inute, a atins la moment î n jur de cinci mii de vagoane. Din punctul de vedere al intereselor Poloniei, aceste livra ri merita  atent ie î n ma sura î n care transporturile respective au loc pe calea terestra  prin Roma nia. Ro-ma nia, la î nceput din rat iuni politice, s-a raportat destul de rezervat fat a  de acest tranzit, î nsa  î n ultimul timp totus i, datorita  veniturilor considerabile pe care acest tranzit î l aduce ca ilor ferate roma ne, se pare ca  s i-a schimbat pozit ia î n aceasta  ches-tiune s i chiar ia î n calcul intent ia de a sca dea taxele de tranzit, doar ca sa  nu permita  redirect ionarea acestui tranzit prin Polonia, care, datorita  pozit iona rii sale geogra-fice favorabile, concureaza  serios cu ca ile roma ne. O a doua tranzact ie comerciala  î nsemnata  î ntre Rusia s i Ungaria a fost î nchei-ata  la î nceputul anului î n curs – o constituie cumpa rarea de ca tre Rusia a cailor î n-mult it i î n Ungaria, î n valoare totala  de circa .  de lire sterline engleze, î n schim-bul livra rii azbestului, iar î n principal a bla nurilor pufoase. I n mediile economice maghiare, tranzact iile de mai sus sunt considerate drept î nceputul dezvolta rii schimburilor comerciale sovieto-maghiare la o scara  mai mare. Aceste schimburi vor prinde un volum mai mare odata  cu î ncheierea tratatului co-mercial î ntre ambele t a ri, lucra rile de prega tire fiind î n curs. Un rol important î n schimburile maghiaro-sovietice î l va juca î n viitor probabil flota maghiara  riverana -marina , care, dupa  cum se aude, urmeaza  î n aceasta  privint a  sa  fie corespunza tor dezvoltata . Pentru legatul R.P. Semnat Dr. Kazimierz Mycielski Secretarul Legat iei, charge d Affaires 
 Sursa : AAN. Fond MAE, dosar , ff. - . 
 

Nr. . Scrisoare despre contextul demiterii lui Titulescu din postul de ministru al 
afacerilor externe a României .IX. . Copie. LEGAT IA R.P. la Bucures ti.    Bucures ti, z.  septembrie . Secret. Ca tre          [s tampilat]:  Domnul Ministru al Afacerilor Externe Vars ovia. 
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Asta zi am fost chemat de ca tre premierul Ta ta rescu, care mi-a comunicat: . ca  d[omnul].Titulescu58 a fost eliminat din guvern din cauza politicii perso-nale ce o ducea, care nu corespundea intereselor t a rii. Politica aceasta a dus nu doar la î ncordarea relat iilor cu statele neprietenoase, dar a complicat chiar s i relat iile cu t a rile aliate s i prietene /Polonia, Italia, Yugoslavia, Turcia/. Partidul liberal a creat sis-temul de aliant e actual al Roma niei s i nu poate permite ca un om stra in sa  deterio-reze acest sistem. . ca  guvernul intent ioneaza  sa  î ntreprinda  o serie de pas i cu scopul î mpros-pa ta rii s i î nta ririi aliant ei cu Polonia. Unul din primii pas i va fi retragerea din Vars ovia a legatului Vis oianu. . ca  guvernul se as teapta  ca , la Geneva, î ntre domnul ministru s i ministrul Antonescu se va ajunge la un schimb de pa reri î n esent a  aliat s i loial î n toate prob-lemele. . ca  din partea sa guvernul roma n de acum î nainte va t ine au courant59 Guver-nul nostru despre toate intent iile sale politice. . ca  vizita premierului Stoiadinovici a avut ca scop discutarea cu guvernul ro-ma n a unui s ir de probleme comune roma no-iugoslave, î n primul ra nd din domeniul economic /chestiuni petroliere, de clearing s i a[ltele]./. Legatul R.P. /-/ M.Arciszewski. 
 Sursă: AAN. Fondul 456 – Legația R.P. la Praga, cota 77, f. 29. 

 

Summary 

In this documentary the author proposes the translated version (from Polish) of 

six Polish reports from 1935-1936. The reports were consulted in the Central Archive 

of Modern Records from Warsaw, the funds of the Legations from Prague and Wien, 

Consulate from Chisinau and the Polish interwar Ministry of Foreign Affairs. These re-

ports contain information on such issues as – 1) the expectations of the Romanian-Soviet 

negotiations on rebuilding of the bridge on Dniester at Tighina (Bender), 2) the results 

of this conference with the decision to open the circulation in August 1935; 3) the posi-

tion of Titulescu on the conception of the Romania s external affairs in the context of 
contradictions with other politicians in late 1935;4) the echoes of the uninviting of Po-

land to Paris conference, in the Bessarabian press and also the explanation of the orig-

inality of the Polish Foreign Policy; 5) information on transit of the Soviet trains 

through Romania to Hungary and on Hungarian-Soviet commercial relations; 6) the 

dismissal of Titulescu and the promisses of the Romanian Prime-minister to be more 

closer to Poland. 

© Marius TĂRÎȚĂ 

 

                                                           

58 Titulescu a deținut funcția de ministru al afacerilor externe între  ianuarie  și  august . În funcție i-a succedat Victor Antonescu, 29 august 1936-14 noiembrie 1937. www.mae.ro/node/6299. 
59 Franțuzism, la curent. 
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POPULAȚIA ROMÂNIEI INTERBELICE ÎN CONTEXT GENERAL EUROPEAN: 
TRĂSĂTURI GENERALE ȘI SPECIFICE 

Nicolae ENCIU În , datele privitoare la populația României întregite nu erau cunoscute decât cu aproximație. Recensămintele efectuate în Vechiul Regat și în teritoriile ro-mânești de până la  aflate sub dominație străină reflectau stări de lucruri vechi. În plus, recensămintele erau întocmite după criterii diferite. Recensământul din Ba-sarabia, realizat în anul , conținea date ce reflectau o situație existentă cu peste două decenii înainte de Unire, iar înregistrarea populației se făcuse după criteriul 
limbii vorbite, nu al naționalității. Pentru Transilvania și Bucovina existau recensă-mintele din anul , mult mai bogate în detalii, comparativ cu cel din Basarabia, în care înregistrarea populației fusese făcută după criteriul naționalității și al medi-
ului de locuire, în mod separat. În vechea Românie, ultimul recensământ general al populației din perioada antebelică se efectuase în anul , după criterii oarecum asemănătoare cu cele aplicate în Bucovina și Transilvania1. În intervalul dintre aceste recensăminte și Unire, toate teritoriile locuite de români au cunoscut modificări cu caracter demografic, determinate de mișcarea na-turală a populației, de emigrări și imigrări, de colonizări și, mai cu seamă, de vicisitu-dinile Primului Război Mondial, astfel că datele lor nu mai serveau decât ca elemente orientative în calculul populației postbelice2. Astfel, conform unor estimări, în anii războiului de întregire, Vechiul Regat al României a pierdut aproape un milion de vieți omenești, iar întregul neam românesc între ,  și ,  milioane. Pierderile umane din acei ani, scăderea natalității, creșterea mortalității generale ș. a. au anulat sporul de populație din în anii de pace ai deceni-ului al doilea. Într-o dezvoltare firească, fără război, populația ar fi fost cu ,5 mln. mai mare decât cea din . Războiul a lăsat și un număr mare de văduve și orfani, invalizi, mutilați și mari mutilați de război.   de copii au rămas orfani, iar numărul invalizilor înregis-trați la începutul anului  se ridica la peste  000, din care peste 6  reformați definitiv prin pierderea capacității de muncă; în realitate, numărul lor era cu mult mai mare. Din totalul invalizilor, % proveneau din rândul plugarilor și muncitori-lor necalificați, % din cei ai meseriașilor și % – practicau profesii libere. Statul ro-mân a contribuit direct la ajutorarea materială și morală a tuturor acestor categorii, un sprijin substanțial fiind acordat și prin donații ale unor persoane fizice și juridice, în urma eforturilor deosebite depuse de caritatea publică, de diferite asociații, soci-etăți, comitete, ligi etc.3. 

                                                           

1 Dumitru Șandru, Populația rurală a României între cele două războaie mondiale, București, Editura Aca-
demiei, 1980, p. 5. 
2 Ibidem. 
3 Ion Agrigoroaiei, România interbelică. Unificare și evoluție economică, Iași, Casa Editorială Demiurg, 
2015, p. 180. 
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Pentru a răspunde multiplelor cerințe cu care se confrunta statul român în domeniul cunoașterii stării populației, în ședința Consiliului de Miniștri din  iunie 
1919, ministrul industriei și comerțului, Al. Constantinescu, a prezentat proiectul de-
cretului-lege de înființare a Direcțiunii Generale a Statisticii. Astfel, statistica „trebuia să servească drept operă de închegare și de reclădire a statului român . Pentru a răs-
punde acestor cerințe, sublinia Al. Constantinescu, statistica „are nevoie de o organi-zare temeinică, care să-i dea posibilitatea de a se dezvolta și adapta la cerințele știin-țelor sociale și la practica folositoare a statului . Prin decretul-lege adoptat la 20 iu-

nie , Direcției Generale a Statisticii, îi reveneau sarcini importante: recensă-mântul populației, al stării sanitare, administrative, electorale a acesteia, evaluarea situației terenurilor agricole, a animalelor din gospodării, evaluarea aproximativă a producției, starea uneltelor agricole etc. În decurs de un an după încheierea Confe-rinței de Pace de la Paris, pe lângă realizarea unui „inventar al întreprinderilor agri-cole, industriale și comerciale, precum și al averii statului și instituțiilor publice , urma a fi executat și un recensământ general al populației României întregite4. Fără să se fi putut realiza un recensământ general al populației, o primă eva-
luare s-a făcut în același an , dar, din cauza lipsei de informații statistice, ea n-a 

inclus și populația Bucovinei. Abia cu începere din  a fost dat publicității Anua-rul statistic, cu date complete referitoare la întregul teritoriu al României5. Cifrele incluse în anuarele statistice cu începere din anul  până la recensământul gene-
ral al populației din  decembrie  sunt rezultatele unor calcule comparative cu cele furnizate de vechile recensăminte, în care s-a ținut cont de o rată medie a natalității, a mortalității și a excedentului natural, pe de o parte, și de pierderile apro-
ximative în oameni din anii Primului Război Mondial, pe de alta.  În aprilie , Ministerul de Interne al României, împuternicit de Consiliul de Miniștri, a executat, prin intermediul organelor administrative, un prim control general asupra numărului locuitorilor din întregul cuprins al țării, intrat în istoria statisticii românești drept „recensământul averescan 6. Rezultatele acelui „recensă-mânt , deopotrivă cu modul în care fusese conceput și înfăptuit, au stârnit însă critici atât de vehemente încât materialele lui au rămas neprelucrate și nepublicate7. Prin Protocolul de la Geneva din , precum și prin hotărârile Conferinței de la Haga din , ambele ratificate de guvernul României, s-a făcut un început de standardizare, acceptându-se termenul decenial, în fiecare an care se termină cu zero, pentru efectuarea recensămintelor , ,  etc. 8. S-au luat în consi-derare și rezoluțiile Institutului Internațional de Statistică, care recomanda tuturor statelor executarea recensămintelor generale în jurul anului 19309. 

                                                           

4 Monitorul Oficial, nr. 50, 20 iunie 1919, p. 2 856-2 857. 
5  Arhivele Naționale ale României În continuare: ANR , București. F. Casa Regală Carol al II-lea, d. 

162/1930, f. 1. 
6 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, X. / , f.  v.-4. 
7 Dumitru Șandru, Populația rurală a României între cele două războaie mondiale, București, Editura Aca-
demiei, 1980, p. 7. 
8 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, X. / , f. . 
9 G. Banu, Sănătatea poporului român, București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol al II-lea , , p. . 
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Pe de altă parte, în anul  a fost reluată colaborarea Ministerului Sănătății Publice și Ocrotirilor Sociale din România cu Fundația americană Rockefeller, care urmărea obiectivul de „a colabora efectiv cu guvernele tuturor țărilor la ameliorarea stării sanitare a populației 10. În urma unei vizite efectuate de către delegații Funda-ției în același an, s-a constatat că România „este lipsită cu desăvârșire de o documen-tare științifică asupra structurii și mișcării populației 11. În consecință, delegații Fun-dației au propus guvernului român un plan de reorganizare radicală a statisticii miș-cării populației, Fundația Rockefeller angajându-se să înzestreze noua instituție cu mașini statistice și să suporte o parte din cheltuielile pentru mobilier și personal12. Oficiul demografic creat în urma acelei vizite a fost încorporat în structura organiza-torică a Ministerului Sănătății Publice și Ocrotirilor Sociale, acesta din urmă fiind în-sărcinat cu executarea recensământului general al populației și cu organizarea sta-

tisticii demografice13. În ziua de  decembrie ,   de recenzori au mers în  232  clă-diri din comunele rurale ale României, reprezentând , % din total, și în cele 
560  clădiri din orașe , % din total , constatând un total de 18 052 896 de 

locuitori pe teritoriul de 295 040 km2 al României Mari,  143  gospodării me-naje  și   întreprinderi comerciale și industriale14. Recensământul din decembrie  a fost primul care a cuprins simultan po-pulația din toate provinciile istorice românești, organizarea și programul său de în-registrare ținând cont de realizările statisticii moderne. Recensământul din  a fost unul complex, pentru populație înregistrându-se următoarele caracteristici: nu-mele, starea familială, domiciliul, sexul, vârsta, locul nașterii, numărul de copii în vi-ață și numărul de copii care au murit pentru femeile măritate, văduve sau divor-țate , religia, „neamul , cetățenia, știința de carte, profesia. O realizare valoroasă a 
prezentat prelucrarea datelor recensământului: pentru prima dată în istoria statis-ticii românești, recensământul a fost prelucrat cu ajutorul mașinilor statistice, ceea ce a permis întocmirea a numeroase grupări. În fine, pentru prima dată în istoria statisticii românești, au fost înregistrate trei caracteristici importante: neamul ulte-rior i se va spune naționalitatea , religia și limba maternă15. Recensământul din  a avut meritul de a fi pus pentru prima oară în prac-tică principiul statisticii etnice în România, apreciat, pe drept cuvânt, ca „prima nu-mărătoare generală a neamului românesc, de la zămislirea lui până astăzi 16. Refe-

rindu-se la importanța recensământului din , S. Manuilă menționa: „În această serie de volume, populația României întregite a fost pentru prima oară înfățișată sub  
                                                           

10 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, X. / -1939, f. 2. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Dumitru Șandru, Populația rurală a României..., p. 7. 
14 Indicatorul statistic al satelor și unităților administrative din România, cuprinzând rezultatele recensă-
mântului general al populației din  decembrie , București, Comisia recensământului general al po-pulației, , p. VI, VII, X; ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, XII. / , f. . 
15 S. Manuilă, Demografia rurală a României // Revista de igienă socială, an. X. nr. -6, ianuarie-iunie 

1940, p. 154. 
16 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, X. / , f. . 
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toate aspectele, așa cum rezultă din prelucrările unei operații de recensământ. Lu-crările viitoare vor fi desigur mai ample și mai interesante. Interesul lor însă va crește mai ales prin faptul că vom putea face comparație cu datele anului 1930, date care vor servi în viitor ca început de serii statistice 17. Nivelul științific avansat al recensământului din  este probat și de apre-
cierile elogioase de care s-au bucurat rezultatele acestuia în mediile științifice din România, dar și de peste hotarele ei. Bunăoară, dr. Willfried Krallert de la Universitatea din Viena menționa, în , că „recensământul românesc din  este o realizare științifică excepțională pe tărâmul statisticii , deoarece „au fost deschise drumuri noi în problema ce intere-sează aici, cu deosebire a grupurilor etnice . Chiar publicarea în sine a rezultatelor recensământului constituia, în opinia autorului menționat, un progres esențial, vă-dind „o voință tenace de a proceda științific și de a merge la rădăcina problemelor 18. Egon Lendl, dr. docent al aceleiași Universități din Viena, menționa un an mai târziu, că „recensământul românesc de la  reprezintă o realizare însemnată în dome-niul […] documentării etnice și trebuie să fie privit din punctul de vedere al metodei statistice ca o realizare ce merită considerație deosebită . Era evidențiat în mod spe-cial faptul chestionării asupra limbii materne, separat de chestionarea asupra apar-tenenței etnice a fiecărui recenzat, ce „se dovedește foarte avantajoasă în teritoriile 

Europei de Sud-Est, atât de divers structurate din punctul de vedere al politicii et-nice. Căci de abia astfel devine cu putință să surprinzi prin statistică și acele grupe de populație, în cazul cărora limba, originea etnică și conștiința etnică nu coincid 19. La  ani de la realizarea recensământului general al populației din , di-rectorul acestuia avea să evoce cu justificată mândrie tehnica recensământului ro-mânesc – „atât de bine cunoscută și apreciată în străinătate , care a adus României „un flux de credit binevenit, iar statisticii românești, un prestigiu cum nu a avut ni-ciodată în interiorul țării 20. Importanța recensământului din  constă în faptul că a fost realizat după criterii strict științifice, în baza unei metode care a utilizat tot ce a găsit practicabil în metodele străine, adaptate integral condițiilor specifice din România interbelică. Dacă anterior anului  România a lipsit din lucrările statis-tice internaționale – anuare, atlase, lucrări analitice etc. – atunci după , grație realizării recensământului, nu a mai existat publicație internațională în care Româ-nia să nu figurat cu toate datele privitoare la populație, „începând cu SUA și termi-nând cu China 21. Dincolo de faptul că a fost o operație statistică de importanță majoră, consti-tuind sursa de date fundamentală pentru administrație, ca și pentru orientarea po- 

                                                           

17 Sabin Manuilă, Organizarea tehnică a recensământului general al populației din  // Recensămân-
tul general al României din , București, Imprimeria Centrală, , p. . 
18 A. Golopenția, Recensământul românesc don  văzut de statisticieni germani // Recensământul ge-neral al României din , București, Imprimeria Centrală, , p. . 
19 Ibidem, p. 238. 
20 S. Manuilă, Recensământul general și stabilirea cadrelor generale ale activității statului, în Recensămân-
tul general al României din , București, Imprimeria Centrală, , p. . 
21 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, XII. / , f. . 
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liticii economice și sociale a României din acea perioadă22, furnizând un punct de referință pentru anchetele prin sondaj și pentru diferitele studii, recensământul ge-neral al populației României din decembrie  se prezintă drept un adevărat do-cument istoric și statistic, fără de care este imposibilă reconstituirea realităților so-
cial-politice, economice, culturale și demografice din România interbelică. 

Publicarea datelor recensământului din decembrie  a permis să se con-state că, deși oscilantă, populația României interbelice a rămas, între cele două răz-
boaie mondiale, printre cele mai dinamice din Europa. Datele referitoare la a doua jumătate a secolului al XIX-lea arată că natalitatea în Vechiul Regat a manifestat os-cilații sensibile pe grupe de ani, ale căror cauze n-au fost explicate încă. În jurul anu-lui , natalitatea a fost aproximată la  de nașteri la mia de locuitori; zece ani mai târziu, ea a urcat la rate medii cuprinse între  și  la mia de locuitori, apoi, în 
perioada 1890-1914, ea s-a menținut, în mod constant, în jurul cifrei de  la mie23. După Primul Război Mondial, natalitatea s-a redus considerabil, față de anii 
1910-1914, manifestând, pe întreaga durată a perioadei interbelice, o tendință de scă-dere permanentă, mai ales în rândul populației rurale. La orașe, deși natalitatea n-a cunoscut o tendință similară de reducere, comparativ cu nașterile la mia de locuitori 
din mediul rural, a fost în permanență mai mică decât rata natalității satului24. Iată cum a evoluat numărul nașterilor din România, pe medii de locuire, în anii -193925. Cu toate că, între cele două războaie mondiale, s-a manifestat o tendință aproape continuă de scădere a ratei natalității, o caracteristică a evoluției demografice a României a rămas capacitatea vitală superioară altor țări din punctul de vedere al natalității. Între cele două  războaie mondiale, România a avut una dintre cele mai ri-
dicate natalități din Europa și chiar din lume26 . Astfel, natalitatea în România era aproape cu % mai mare decât cea din Belgia, Germania, Franța, Norvegia, Elveția, Austria, Anglia și Suedia ultima țară având o rată a nașterilor de ,  la mia de locui-tori, față de cea a României, de peste  la mie27. Din punctul de vedere al natalității, România a fost depășită doar în  de Iugoslavia, care a avut în acel an , ‰, față de ,  la mie, cât a înregistrat atunci România28. Din datele referitoare la perioada 

cincinală -  privitoare la un număr de  de țări ale lumii, rezultă că România ocupa locul întâi, cu o natalitate de peste  la mie, fiind urmată de Japonia, cu  la mie, Polonia, Portugalia, Bulgaria și Argentina, cu circa  la mie fiecare. Cea mai mică natalitate se înregistra, în acea perioadă, în Suedia, apoi în Anglia, Austria, Elveția și Norvegia, care aveau rata natalității cuprinsă între  și ‰29. 

                                                           

22 G. Ursu, Dicționar enciclopedic administrativ, Cluj, Tipografia „Cartea Românească , , p. . 
23 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, / / , f. . 
24 Sabin Manuilă, Demografia rurală a României // Revista de igienă socială, an. X, nr. -6, ianuarie-iunie 
1940, p. 158. 
25 S. Manuilă, D. C. Georgescu, Populația României, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, , 
p. 80-83; Institute Central de Statistique, Bréviaire statistique de la Roumanie, 1940, Bucarest, 1940, p. 37-38. 
26 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, / / , f. . 
27 Sabin Manuilă, Demografia rurală a României // Revista de igienă socială, an. X, nr. -6, ianuarie-iunie 
1940, p. 158. 
28 Arhiva pentru știința și reforma socială, an. VII, nr. 1-2, 1927- , p. ; S. Manuilă, D. C. Georgescu, 
Populația României, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, , p. . 
29 ANR, București. F.  dr. Sabin Manuilă, / / , f. . 
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Tabelul . Evoluția natalității în România, -  născuți vii  
 

Anul Total România 

% Mediul  

urban 

% Mediul rural % 

1920 539 359 34,7 68 076 19,7 471 283 39,0 

1921 624 460 39,4 78 771 22,7 541 689 44,2 

1922 613 726 38,4 78 632 22,5 535 094 42,9 

1923 608 763 37,6 78 032 22,3 530 731 41,8 

1924 622 580 37,9 78 165 22,2 544 415 42,1 

1925 605 655 36,3 73 380 20,7 532 275 40,5 

1926 607 864 35,9 76 831 21,6 531 033 39,7 

1927 603 284 35,2 76 345 21,4 526 939 38,8 

1928 623 860 35,9 79 956 22,3 543 904 39,4 

1929 600 556 34,0 77 189 21,4 523 367 37,3 

1930 625 341 35,0 82.013 23,6 543 328 37,7 

1931 607 130 33,4 77.989 22,3 529 141 36,1 

1932 662 058 33,9 78 541 22,3 583 517 39,1 

1933 597 834 32,0 73 240 20,8 524 594 34,7 

1934 612 335 32,4 74 017 20,9 538 399 35,0 

1935 585 386 30,7 73 580 20,7 511 806 33,0 

1936 608 906 31,5 76 320 21,4 532 586 33,8 

1937 601 302 30,7 77 301 21,4 524 001 32,9 

1938 584 197 29,5 77 456 21,4 507 741 31,5 

1939 563 763 28,3 75 691 20,9 488 072 29,9 

Total 12 094 005  1 530 515  10 563 490  
 O altă caracteristică pentru România a fost faptul că, în perioada interbelică, natalitatea ei a fost în scădere, stabilizându-se în jurul cifrei de ‰ la cumpăna dintre deceniile trei și patru și de - ‰ în anii următori30. Deși natalitatea a fost în descreștere în aproape întreaga țară, ea prezenta variații destul de mari pe pro-vincii, județe sau zone geografice mai restrânse. Astfel, în  și în anii următori, în 

Moldova ea s-a menținut încă la o rată de peste  la mie, timp în care în Banat abia depășea ‰31. În , în județul Fălciu natalitatea a fost de ‰, în Cahul de 49 la mie, în Ialomița de , în Tecuci și Tighina de , în Cernăuți de peste , în Arad și Hunedoara de , în Severin de , iar în județul Timiș-Torontal de 21 la mie. Rata cea mai redusă a natalității, care prezenta aspecte alarmante din punct de vedere 

demografic, s-a înregistrat în mod constant între cele două războaie mondiale în re-giunile de vest și de sud-vest ale României, iar pe categorii sociale, în întreaga țară, la familiile de intelectuali, la care nașterile erau foarte puține32. Între cele două războaie mondiale, în România întregită a continuat să se în- 

                                                           

30 ANR, București. F.  dr. Sabin Manuilă, /25/1932, f. 21. 
31 Sabin Manuilă, Demografia rurală a României // Revista de igienă socială, an. X, nr. -6, ianuarie-iunie 
1940, p. 159. 
32 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, / / , f. . 
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registreze încă un număr relativ mare de copii morți față de totalul născuților vii. Iată cum a evoluat numărul acestora în perioada de referință. 
 Tabelul . Numărul copiilor născuți morți în România anilor -193933 
 

Anul Numărul copiilor născuți morți 
 

Născuți morți la  locuitori România Rural Urban România Rural Urban 

1920 10 695 7 242 3 453 2,0 1,5 5,1 

1921 11 783 7 811 4 062 1,9 1,4 5,2 

1922 12 159 8 183 3 976 2,0 1,5 5,1 

1923 11 915 8 086 3 829 2,0 1,5 4,9 

1924 11 856 8 306 3 550 1,9 1,5 4,5 

1925 11 723 8 480 3 243 1,9 1,6 4,4 

1926 10 917 7 785 3 132 1,8 1,5 4,1 

1927 11 115 7 979 3 136 1,8 1,5 4,1 

1928 11 950 8 321 3 629 1,9 1,5 4,5 

1929 11 561 7 865 3 696 1,9 1,5 4,8 

1930 9 449 5 884 3 556 1,5 1,1 4,3 

1931 9 746 6 314 3 432 1,6 1,2 4,4 

1932 12 005 8 158 3 847 1,8 1,4 4,8 

1933 12 778 8 989 3 789 2,1 1,7 5,2 

1934 13 737 9 737 4 000 2,3 1,8 5,4 

1935 13 694 9 745 3 949 2,3 1,9 5,4 

1936 11 002 9 964 4 038 2,4 1,9 5,3 

1937 14 511 10 321 4 190 2,4 2,0 5,4 

1938 14 836 10 629 4 207 2,5 2,1 5,4 

1939 14 365 10 292 4 073 2,5 2,1 5,4 

Total 244 878 170 091 74 787 2,0 1,6 4,9 
 Cu excepția primilor ani postbelici, când mortinatalitatea a fost ridicată, ca efect al stării precare de atunci a populației, după  ea scade sub  la mie, ajun-gând limita de jos, în , cu , ‰, după care crește din nou an de an, ajungând la , , în . Fenomenul a urmat aceeași curbă atât la sate, cât și la orașe, cu deose-

birea că mediul urban a dat în permanență o mortinatalitate mult mai ridicată. Sabin Manuilă observa că în deceniul al patrulea al secolului XX, la sate, cotele copiilor morți, calculate din numărul născuților, au fost cuprinse între ,  și , ‰, iar la 
orașe ele au oscilat, în unele dintre centrele urbane între  și ‰34. Marea și principala problemă demografică a României interbelice, atât în me-diul urban, cât, mai cu seamă, în mediul rural, ce se prezenta ca o gravă problemă de  
                                                           

33 S. Manuilă, D. C. Georgescu, Populația României, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, , 
p. 80-83; Institute Central de Statistique, Bréviaire statistique de la Roumanie, 1940, Bucarest, 1940, p. 36-40. 
34 Sabin Manuilă, Demografia rurală a României // Revista de igienă socială, an. X, nr. -6, ianuarie-iunie 

1940, p. 276. 
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sănătate publică, era aceea a numărului ridicat al morților și, în special, al morților nevârstnici35. După Primul Război Mondial, în țările dezvoltate din punct de vedere economic numărul morților s-a redus, în timp ce în statele cu economie predomi-nant agrară se constată o vioaie mișcare a populației, în primul rând datorită natali-tății ridicate și nu datorită scăderii mortalității, care le permitea, totuși, să progre-
seze din punct de vedere numeric36. 

 Tabelul : Evoluția mortalității infantile în România anilor -193937 
 

Anul Decese sub 1 an Decese sub 1 an la  născuți vii România Rural Urban Româ-
nia 

Rural Urban 

1920 119 700 104 718 14 982 22,2 22,2 22,0 

1921 124 246 109 627 14 619 20,0 20,8 18,6 

1922 127 183 111 583 15 600 20,7 20,2 19,8 

1923 127 830 110 948 14 882 20,7 21,0 19,1 

1924 124 862 110 731 14 131 20,1 20,3 18,6 

1925 116 163 103 138 13 025 19,2 19,4 17,8 

1926 118 220 103 979 14 241 19,4 19,6 18,5 

1927 126 074 111 784 14 290 20,9 21,2 18,7 

1928 115 036 100 798 14 238 18,4 18,5 17,8 

1929 118 160 103 415 14 754 19,7 19,8 19,1 

1930 109 955 95 782 14 173 17,6 17,6 17,3 

1931 109 041 95 719 13 322 18,0 18,1 17,1 

1932 122 347 107 738 14 609 18,5 18,4 18,6 

1933 103 798 91 768 12 030 17,4 17,5 16,4 

1934 111 539 98 389 13 150 18,2 18,3 17,8 

1935 112 415 99 445 12 970 19,2 19,4 17,6 

1936 106 497 93 193 13 304 17,5 17,5 17,4 

1937 106 870 93 969 12 901 17,7 17,9 16,7 

1938 106 814 93 268 13 546 18,2 18,4 17,5 

1939 99 131 87 650 11 481 17,5 18,0 15,2 

Total 2 185 881 2 027 642 276 248    
 Așadar, deși rezultă o tendință de scădere, mortalitatea infantilă rămânea ri-dicată, fiind în întreaga perioadă de referință de aproape %. Cifra era alarmantă mai ales în comparație cu alte țări, fiind cea mai ridicată din Europa. Astfel, în , România ocupa primul loc, cu , % mortalitate infantilă, timp în care mortalitatea infantilă, socotită la copiii născuți vii, era de % în Olanda, , % în Suedia și de , %  

                                                           

35 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, / / , f. ; / / , f. . 
36 Ibidem, 287/30, f. 4-5. 
37 S. Manuilă, D. C. Georgescu, Populația României, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, 
1937, p. 73; Institute Central de Statistique, Bréviaire statistique de la Roumanie, 1940, Bucarest, 1940, p. 

36-40. 
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în Elveția38. În ședința din  martie  a Camerei Deputaților, Aurel Dobrescu 
declara că în România mureau anual .  de nou-născuți, cifră ce corespundea unui procent de % din totalul născuților vii, timp în care în Norvegia rata mortali-tății infantile era de numai %, în Suedia de %, iar în Anglia și Danemarca de %, 
Dobrescu explicând fenomenul din România ca un rezultat al lipsei de ocrotire sani-tară. În secolul XX, în special în perioada interbelică, în cele mai multe dintre țările Europei mortalitatea infantilă se redusese, ca rezultat al progreselor din domeniul 
sanitar, la jumătate, iar în unele chiar la un sfert față de perioada anterioară. Or, în România nu se realizase o scădere simțitoare, cifrele menținându-se încă la un nivel ridicat și exagerat. Numai după Primul Război Mondial muriseră în România apro-ximativ două milioane de copii peste proporția obișnuită din țările Europei39. După Primul Război Mondial, ca și mortalitatea infantilă, mortalitatea gene-rală în România s-a menținut la cote înalte. 

 Tabelul . Evoluția mortalității generale în România anilor -193940 
 

Anul Decese Proporții la  locuitori România Rural Urban Româ-
nia 

Rural Urban 

1920 414 359 351 364 63 265 26,7 29,1 18,3 

1921 372 157 315 744 56 413 23,7 25,7 16,3 

1922 376 236 315 260 60 976 23,5 25,3 17,5 

1923 372 480 312 241 60 239 23,0 24,6 17,2 

1924 382 915 323 669 59 246 23,3 25,0 16,8 

1925 361 995 306 258 55 737 21,7 23,3 15,7 

1926 372 948 310 618 62 330 22,0 23,2 17,5 

1927 392 850 330 828 62 022 22,9 24,4 17,4 

1928 351 726 290 764 60 962 20,2 21,1 17,0 

1929 377 646 311 159 66 487 21,4 22,2 18,4 

1930 346 714 285 108 61 606 19,4 19,8 17,7 

1931 380 251 314 370 65 881 20,9 21,4 18,8 

1932 399 337 332 799 66 538 21,7 22,3 18,9 

1933 348 104 287 516 60 588 18,7 19,1 17,2 

1934 390 668 327 215 63 453 20,7 21,3 17,9 

1935 402 678 334 215 68 463 21,1 21,5 19,3 

1936 382 179 312 912 69 267 19,8 19,9 19,4 

1937 377 812 308 487 69 325 19,3 19,4 19,2 

1938 379 278 307 279 71 999 19,2 19,0 19,9 

1939 370 286 301 496 68 790 18,6 18,5 19,0 

Total 7 553 619 6 279 032 1 293 819    
 

                                                           

38 Dumitru Șandru, Populația rurală a României..., p. 20. 
39 Ibidem, p. 23. 
40 S. Manuilă, D. C. Georgescu, Populația României, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, , 
p. 80-83; Institute Central de Statistique, Bréviaire statistique de la Roumanie, 1940, Bucarest, 1940, p. 36-40. 
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În legătură cu durata medie de viață din România, n-au fost efectuate calcule decât pentru anii  și . Cât privește ceilalți ani, aprecierile conțin o mare doză de aproximație. Durata medie de viață de la începutul secolului XX a fost esti-mată la  de ani41. Potrivit calculelor ulterioare, în media anilor / , durata medie de viață în România se ridica la ,  de ani. Două decenii mai târziu, în / , ea a sporit la ,  ani, deci cu mai puțin de doi ani. Creșterea s-a dato-rat nu atât scăderii mortalității infantile, cât scăderii mortalității la grupa de vârstă între  și  de ani. Sporirea duratei medii de viață în perioada -1932 cu numai un an a fost o consecință firească a războiului, în care România a dat numeroase jer-
tfe umane. Ca urmare a creșterii duratei medii de viață se produce o sporire a pon-derii populației bătrâne în structura populației țării, de la % în , la % în . Pentru perioada de după  nu mai există date asupra duratei medii de vi-ață, aceasta fiind estimată în preajma anului 1940 la 48-50 de ani42. Deși între cele două războaie mondiale mortalitatea infantilă și cea generală 
s-au menținut la cote ridicate, sporul natural al populației României a continuat să rămână, totuși, apreciabil, datorită unei rate mari a natalității. Sporul populației Ro-mâniei interbelice a fost determinat aproape în exclusivitate de numărul nașterilor, care se cifrau în medie la   pe an, și de numărul morților, care atingeau cifra 
de 350 , asigurându-se pe această cale o creștere anuală de aproximativ  000 de locuitori. Cum mobilitatea populației pe calea emigrărilor și imigrărilor între cele două războaie mondiale a fost nesemnificativă, ea n-a influențat de fapt raportul sporului de populație realizat pe cale naturală. 

 

Tabelul 5: Sporul natural al populației României în anii -193943 
 

Anul Excedent Excedent la 1000 locuitori România Rural Urban România Rural Urban 

1920 124 730 119 919 4 811 8,0 9,9 1,4 

1921 248 303 225 945 22 358 15,7 18,5 6,4 

1922 237 490 219 834 17 656 14,9 17,6 3,0 

1923 236 283 218 490 17 793 14,6 17,2 5,4 

1924 239 665 220 746 18 919 14,6 17,1 5,4 

1925 243 660 226 017 17 643 14,6 17,2 3,0 

1926 234 916 220 415 14 501 13,9 16,5 4,1 

1927 210 434 196 111 14 323 12,3 14,4 4,0 

1928 272 134 253 140 18 994 15,7 18,3 5,3 

1929 222 910 212 208 10 702 12,6 15,1 3,0 

1930 278 627 258 220 20 407 15,6 17,9 5,9 

1931 226 879 214 771 12 108 12,5 14,7 3,5 

                                                           

41 Dumitru Șandru, Populația rurală a României..., p. 25. 
42 Ibidem. 
43 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, / / , f. ; S. Manuilă, D. C. Georgescu, Populația Româ-
niei, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, , p. -83; Institute Central de Statistique, 

Bréviaire statistique de la Roumanie, , Bucarest, 1940, p. 36-40. 
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1932 262 732 250 729 12 003 14,2 16,8 3,4 

1933 249 730 237 078 12 652 13,3 15,7 3,6 

1934 221 648 211 184 10 564 11,7 13,7 3,0 

1935 182 708 177 591 5 117 9,6 11,5 1,4 

1936 226 727 219 674 7 053 11,7 13,9 2,0 

1937 223 490 215 514 7 976 11,4 13,5 2,2 

1938 207 919 200 462 7 457 10,5 12,5 1,5 

1939 193 477 186 576 6 901 9,7 11,4 1,9 

Total 4 542 540 4 284 624 257 898    
 Sporul natural în România interbelică s-a caracterizat, în primul rând, printr-o creștere de populație care, cu excepția anilor ,  și , când a fost mai mică de  , a oscilat în jurul cifrei de  000 de locuitori pe an. Acel spor se realiza în condițiile în care natalitatea suferea o scădere importantă, iar mortalitatea generală avea o foarte mică tendință de reducere. Cele două procese biologice făceau ca rata excedentului de populație la mia de locuitori să fie în continuă descreștere, așa cum rezultă din media stabilită pe perioade de câte cinci ani44. 
 Tabelul . Natalitatea, mortalitatea și excedentul natural  în România anilor -  și -1935 
 

Anii Natalitate 

(%) 

Mortalitate 

(%) 

Indice vital 

(%) 

Excedent  

natural (%) 

1911-1915 * 42,1 24,7 170 17,4 

1921-1925 37,9 23,0 165 14,9 

1926-1930 35,2 21,2 166 14,0 

1931-1935 32,9 20,6 160 12,3 
 

* Vechiul Regat. 
 Din studiul comparativ al evoluției demografice în  de state, pe perioada 

1921- , rezultă că România a avut, în media acelor ani, cea mai ridicată natalitate, situându-se pe locul întâi, cea mai ridicată mortalitate, unde ocupa același loc, dar că la sporul natural ea ceda prioritatea, situându-se pe locul șase, după Argentina, Japonia, 
Iugoslavia, Bulgaria și Polonia. Până la un anumit punct, România a cunoscut, în pri-vința fenomenelor demografice, o asemănare cu cele din țările agrare din sud-estul și centrul Europei, așa cum rezultă din situația mișcării demografice a acestora. Repartizată pe provincii istorice, populația României la  decembrie se pre-zenta în felul următor: Muntenia, cu  028 303 locuitori, sau 22,31% din totalul lo-cuitorilor țării; Transilvania, cu  217 677 locuitori, sau 17,82%; Basarabia, cu 

2 863 409, sau 15,86%; Oltenia, cu 1 519 389, sau 8,42%; Moldova, cu 2 427 498 lo-cuitori, sau , %; Crișana-Maramureș, cu  390 243 locuitori, sau 7,70%; Banat, 

cu 941 521, sau 5,22%; Bucovina, cu 853  locuitori, sau , % și Dobrogea, cu 
811  locuitori, sau , %. Până la  iulie 1936 s-au produs următoarele modificări în structura demografică pe provincii: Muntenia, cu  382 385 locuitori, sau cu 

                                                           

44 Sociologie românească, an. II, nr. 4, aprilie 1937, p. 158-159. 
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22,68%, Transilvania, cu 3 383 040, sau 17,51%, Basarabia, cu 3 081 837, sau 

15,95%, Moldova, cu 2 658 804, sau 13,76%, Oltenia, cu 1 629 961 locuitori, sau , %, Crișana-Maramureș, cu  447 538, sau 7,49%, Banat, cu 940 443, sau 4,87%, 

Bucovina, cu 901  locuitori, sau , % și Dobrogea, cu  739 locuitori sau 

4,63%45. Așadar, în decurs de aproape șase ani, ponderea populației a sporit în Mun-tenia, Basarabia, Moldova, Oltenia și Dobrogea, iar în celelalte provincii ea a scăzut. În Banat nu s-a produs doar o diminuare a proporției populației în structura țării, ci și o micșorare absolută a numărului de locuitori, cu  078 de persoane46. 
 Tabelul . Mișcarea demografică a populației în țările Europei interbelice47 
 

 Țări și regiuni Populația în anii 
 

Creșterea populației în  față de  în mii                 % 1920 1939 Europa și URSS 483 239 576 725 93 486 19,3 Europa fără URSS) 346 339 402 925 56 586 16,3 

Nord-vestul și centrul 
Europei 

211 638 235 354 23 716 11,2 Anglia toată  47 127 50 924 3 797 8,0 Vestul și Centrul Europei 146 602 164 340 17 738 12,1 

Austria 6 426 6 672 246 3,8 

Belgia 7 466 8 396 930 12,5 

Cehoslovacia 13 613 15 513 1 901 14,0 Franța 39 210 41 950 2 740 7,0 

Germania 61 153 69 640 8 487 13,9 

Ungaria 7 990 9 129 1 139 14,2 

Olanda 6 865 8 834 1 969 28,7 Elveția 3 880 4 206 326 8,4 

Nordul Europei 17 909 20 090 2 181 12,2 

Danemarca 3 289 3 851 562 17,1 

Estonia 1 105 1 122 17 1,5 

Finlanda 3 365 3 888 523 15,5 

Letonia 1 596 1 951 355 12,2 

Norvegia 2 650 2 937 287 10,8 

Suedia 5 904 6 341 437 7,4 Sudul și estul Europei 132 498 164 886 32 388 24,4 

Sudul Europei 65 265 77 123 11 858 18,2 

Italia 37 929 43 864 5 935 15,6 

Portugalia 6 033 7 659 1 626 27,0 

                                                           

45 S. Manuilă, D. C. Georgescu, Populația României, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, 
1937, p. 90-91. 
46 Ibidem, p. 91. 
47 G. Banu, Examen critic și sintetic al problemelor de sănătate rurală // Revista de igienă socială, an. X, nr. 
1-6, ianuarie-iunie 1940, p. 1279. 
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Spania 21 303 25 600 4 297 20,2 

Estul Europei 67 233 87 763 20 530 30,5 

Albania 804 1 064 260 32,3 

Bulgaria 4 847 6 305 1 458 30,0 

Grecia 5 017 7 201 2 184 43,5 

Lituania 2 116 2 597 481 22,7 

Polonia 26 829 34 848 8 019 29,9 România 15 636 20 045 4 410 28,2 

Iugoslavia 11 981 15 703 3 718 31,0 

URSS 136 900 173 800 36 900 27,0 
 Considerată din punct de vedere profesional, România interbelică era definită drept o populație covârșitor agricolă cu un regim de exploatare familial, cu un grad de industrializare modest, cu tot avântul luat de industrie în a doua jumătate a anilor , și cu un aparat administrativ destul de important. Acea situație justifica, ținând seama și de conjunctura internațională, venitul redus al populației rurale, costul ri-dicat al produselor industriale, ritmul încetinit al circulației și comerțului în general, îngăduind acumularea beneficiilor în mâinile unei minorități restrânse, și, în sfârșit, 

standardul de viață modest al păturilor funcționărești. 
 Tabelul . Repartiția populației active pe clase de profesiuni și medii de locuire în România interbelică în mii loc. 48 

 

 Populația activă 

 

Procentul populației 
active în mii loc. % urbane rurale 

Toate clasele 10 542,9 100,0 17,3 82,7 

Exploatarea solului 8 244,5 100,0 4,4 95,6 

Industrie 759,1 100,0 56,2 43,8 Comerț-Credit 337,4 100,0 66,3 37,7 

Transport 179,2 100,0 65,9 34,1 Instituții publice 485,0 100,0 67,6 32,4 Sănătate publică, sport, diver-
tisment 

105,4 100,0 74,5 25,5 

Alte categorii profesionale 432,3 100,0 66,0 34,0 
 România interbelică s-a caracterizat printr-o proporție covârșitoare de popu-lație rurală. Din cei  052 900 locuitori, 14 420  locuitori sau , % trăiau în mediul rural și doar un număr de  632  locuitori sau , % erau așezați în me-diul urban. Între sate și orașe ca două categorii de așezări omenești ale României interbelice, a existat o profundă deosebire de structură profesională. Astfel, față de satul românesc omogen și cu un ritm de viață lent, orașul se prezenta activ, uneori trepidant și totdeauna cu o structură profesională mult mai diversificată. Ca urmare  

                                                           

48 Mitu Georgescu, Populația în viața economică a României, în Enciclopedia României, vol. III. Economia 

națională. Cadre și producție, București, Imprimeria Națională, , p. -47. 
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a acestui fapt, aproape întreaga viață economică, administrativă, politică și socială era concentrată în orașele țării, în raport direct cu mărimea sau importanța populației lor. 
 Tabelul . Populația activă în diverse țări  pe clase de profesiuni, în perioada interbelică % 49 
 Țara și anul recen-sământului Exploata-

rea solului 

Industrie Comerț,  
credit 

Tran-

sport 

Alte  

categorii 

URSS (1926) 84,9 5,9 1,4 1,5 6,3 

Bulgaria (1926) 80,0 9,0 2,7 1,3 7,0 România  78,2 7,2 3,2 1,7 9,7 

Grecia (1928) 53,7 15,9 7,6 3,9 18,9 

Ungaria (1930) 50,8 23,0 5,7 2,8 17,7 

Japonia (1930) 50,3 19,5 17,0 3,2 10,0 

Italia (1931) 47,3 29,5 8,3 4,6 10,3 Franța  35,7 33,7 12,5 5,0 13,1 

Norvegia (1930) 35,3 26,5 12,5 9,3 16,4 

Austria (1934) 31,7 33,4 12,4 4,6 18,3 

Germania (1933) 28,9 40,4 13,6 4,8 12,3 

Cehoslovacia (1930) 28,3 42,2 8,7 4,9 15,9 

SUA (1930) 22,0 31,8 18,2 9,1 19,0 Elveția  21,3 45,0 14,6 4,4 14,7 

Olanda (1930) 20,6 38,1 15,8 7,6 17,9 

Anglia (1931) 5,6 46,2 19,0 7,9 21,3 
 Așa cum estimau specialiștii în domeniu, atâta vreme cât rămânea nemodifi-cat regimul existent al exploatării agricole țărănești, în sensul unei raționalizări a ex-ploatării pământului, România avea puține șanse pentru un real progres economic și social. Înzestrarea rațională a agriculturii cu mașinile și uneltele necesare, pe lângă faptul că ar fi stimulat producția industrială autohtonă și comerțul intern, ar fi fost echivalentă cu o mare și plină de consecințe reformă socială. Făcând abstracție de 

sporirea randamentului exploatării agricole și ridicarea standardului de viață a pă-turii țărănești, cel mai important rezultat obținut ar fi fost de ordin biologic și social, întrucât ar fi eliberat în chip necesar un imens număr de brațe de muncă, mobilizate 
de nevoile unei exploatări agricole rudimentare. S-ar fi eliberat, astfel, în special „au-xiliarii , constituiți, în marea lor majoritate, din femei și copii. Femeia ar fi revenit la rosturile ei firești, de unde o ridicare a gospodăriei țărănești, condiții mai prielnice de viață pentru mame în timpul sarcinii, generații de copii viguroși, mai bine crescuți și pregătiți pentru viață, o reducere a mortalității generale și a celei infantile în spe-
cial, o ameliorare a excedentului natural – altfel spus, o națiune din ce în ce mai nu-meroasă și mai puternică. În paralel cu toate aceste ameliorări, s-ar fi putut spera la o renaștere a industriei casnice și, mai ales, la o ridicare a nivelului cultural la sate. Pentru că, se știe, frecvența atât de precară și eludarea continuă a legii învățământului 
                                                           

49 Mitu Georgescu, Populația în viața economică a României, în Enciclopedia României, vol. III. Economia 

națională. Cadre și producție, București, Imprimeria Națională, , p. -49. 
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obligatoriu avea drept cauză și scuză, în primul rând, utilizarea muncii copiilor în ex-ploatarea agricolă familială, pe lângă cheltuielile suplimentare cerute de frecventarea școlii de către copii, cheltuieli greu de suportat de bugetul restrâns al săteanului50. 

* * * La o privire de ansamblu se constată că Marea Unire din  a avut ca urmare aproape o dublare a populației: de la  771  de locuitori în  la  669 841 lo-cuitori în . Astfel, din punct de vedere demografic, România întregită a devenit o țară mijlocie, fiind a opta din Europa, după mărimea populației51. În anul , Româ-nia era întrecută doar de: URSS inclusiv teritoriile asiatice  – 160 000 000 locuitori; 

Germania – 65 092  locuitori; Franța – 41 610 000 locuitori; Italia – 41 069 000 lo-

cuitori; Marea Britanie – 39 952 377 locuitori; Polonia – 31 685 000 locuitori; Spania – 23 563  locuitori. Avea populația mai numeroasă decât: Ungaria – 8 688 319 lo-

cuitori; Iugoslavia – 13 822 505 locuitori; Cehoslovacia – 14 735 711 locuitori; Grecia – 6 398 000 locuitori; Bulgaria – 5 776  locuitori ș.a. O problemă importantă era aceea a românilor rămași după Marea Unire în alte state: în Rusia sovietică – 249 ; în Iugoslavia – 229 ; în Bulgaria – 60 080; în Ungaria – 23 ; în Cehoslovacia – 13 ; în Albania – 40 ; în Grecia – 

19 70352. Importanța numerică a românilor din Rusia sovietică a fost recunoscută inclusiv de către oficialitățile noii puteri, care, în baza principiului egalității în drep-
turi a tuturor popoarelor de pe teritoriul statului sovietic, au proclamat, în octombrie , Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cu capitala la Balta, care încorpora populația românească de pe malul stâng al Nistrului53. Așa cum men-ționa dr. S. Manuilă, crearea RASSM la  octombrie  „dovedește nu numai exis-tența elementului românesc dincolo de Nistru, dar și faptul că granița actuală s-a tra-sat la un nivel geografic și etnic care, deși nu corespunde întocmai cu linia etnică, dar 
cel puțin acordă statelor învecinate un număr aproape egal de minorități etnice 54. În anul , densitatea populației României, de ,  locuitori pe km2, era mai mare decât media europeană de ,  locuitori pe km2. Pentru comparație: Marea 
Britanie avea 265 loc./km2; Germania – 138,3 loc./km2; Italia – 132,4 loc./km2; Franța – 75,5 loc./km2; Cehoslovacia – 104,9 loc./km2; Ungaria – 93,4 loc./km2; Bul-

garia – 56 loc./km2; Iugoslavia – 55,6 loc./km2; Grecia – 49,1 loc./km2 55. În perioada -1934, natalitatea la mia de locuitori era următoarea: Româ-
nia – , ‰; Iugoslavia – , ‰; Portugalia – , ‰; Polonia – , ‰; Lituania – , ‰; Italia – , ‰; Ungaria – , ‰; Olanda – , ‰; Cehoslovacia – , ‰; Danemarca – , ‰; Franța – , ‰; Elveția – , ‰; Germania – , ‰; Anglia – , ‰; Austria – , ‰; Suedia – , ‰ etc.56. 

                                                           

50 Mitu Georgescu, Populația în viața economică a României, în Enciclopedia României, vol. III. Economia 
națională. Cadre și producție, București, Imprimeria Națională, , p. . 
51 S. Manuilă, D. C. Georgescu, Populația României, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, , p. 9. 
52 Dumitru Șandru, Populația rurală a României..., București, , p. . 
53 ANR, București. F. dr. Sabin Manuilă, X. / , f.  v. 
54 Ibidem. 
55 Institute Central de Statistique, Bréviaire statistique de la Roumanie, , Bucarest, 1940, p. 8. 
56 S. Manuilă, D. C. Georgescu, Populația României, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, 
1937, p. 86. 
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În aceeași perioadă, mortalitatea prezenta următoarele medii la mia de locui-tori: România – , ‰; Iugoslavia – , ‰; Portugalia – , ‰; Polonia – , ‰; 
Lituania – , ‰; Italia – , ‰; Ungaria – , ‰; Olanda – , ‰; Cehoslovacia – , ‰; Danemarca – , ‰; Franța – , ‰; Elveția – , ‰; Germania – , ‰; Anglia – , ‰; Austria – , ‰; Suedia – , ‰ etc.57. Cu toate că între cele două războaie mondiale atât mortalitatea infantilă cât și cea generală s-au menținut la cote ridicate, sporul natural al populației României a rămas, totuși, apreciabil, datorită unei rate mari a natalității. Sporul populației Ro-mâniei interbelice a fost determinat aproape în exclusivitate de numărul nașterilor, care se cifrau în medie la   pe an, și de numărul morților, care atingeau cifra 
de 350 , asigurându-se pe această cale o creștere anuală de aproximativ  000 de locuitori. Cum mobilitatea populației pe calea emigrărilor și imigrărilor între cele două războaie mondiale a fost nesemnificativă, ea n-a influențat de fapt raportul sporului de populație realizat pe cale naturală. 

 

Summary 

Based on various statistic and documentary sources, the present paper follows 

the evolution of the United Romania s population in the interwar period in a general 
European context, identifying both general and specific features. Although it had an 

oscillating evolution, Romania s population was, in the interwar period, one of the most 
dynamic in Europe, one of the essential features of its demographical evolution being 

the vital capacity, its birth rates surpassing other countries. This fact enabled Roma-

nia s natural population increase to remain significant, although in the interwar pe-
riod infant and general mortality had high rates. 

© Nicolae ENCIU 

 

 

                                                           

57 S. Manuilă, D. C. Georgescu, Populația României, București, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională, 
1937, p. 86-87. 
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SITUA IA CULTULUI ADVENTIST DE ZIUA A ŞAPTEA ÎN RSSM 

ÎN PERIOADA -1965 

Nicolae FUŞTEI Denumirea cultului adventist provine de la latinescul „adventus  – venire. Denomina iunea „Adventiştii de ziua a şaptea  apare în anii  ai secolului al 
XIX-lea în SUA, avându-l drept fondator pe fermierul originar din Masasachusetts 

William Miller (1782-1849)1, care declara că Parusia Domnului2 va fi în seara de  
spre 22 octombrie 1844. Printre cei care aşteptau evenimentul se număra şi Ellen 
Harman (1827- . Chiar dacă sfârşitul lumii nu s-a produs după cum era proro-cea Miller, acest fapt nu a descumpănit-o pe Ellen, ci dimpotrivă. În , Ellen Har-
man s-a căsătorit cu James White, alături de care a pus temeliile doctrinei adventiste. Chiar în anul căsătoriei  Ellen White a avut o „revela ie  prin care Dumnezeu 
i-a poruncit să serbeze Sâmbăta Sabatul , a şaptea zi din săptămână. Ellen White, pe care adventiştii o numesc „Spiritul profetic , şi-a dedicat toată via a organizării noii denomina iuni. Scrierile ei se bucură de un respect deosebit din partea bisericii, mai ales învă ăturile cu privire la stilul sănătos de via ă. În , la prima sesiune a „Conferin ei generale , au fost puse bazele organi-za iei care a adoptat denumirea de „Biserica adventiştilor de ziua a şaptea 3. În nu-mele organiza iei sunt exprimate două elemente importante ale doctrinei adven-tiste: a doua venire a lui Hristos Advent  şi ziua a şaptea Sabatul . 

Chiar din denumirea cultului se vede că adep ii acestuia sunt în aşteptarea ce-
lei de-a doua veniri a lui Iisus Hristos, iar o caracteristică specifică ce îi deosebeşte de ceilal i creştini este cinstirea zile de sâmbătă, ceea ce îi apropie de iudei. În Basarabia, adventiştii de ziua a şaptea sunt atesta i încă pe timpurile când teritoriul ei se afla în componen a Imperiului Rus. Apariția cultului în Rusia a fost documentată în Crimeea în , de aici adventiștii s-au răspândit în toată ara, in-clusiv în Basarabia4. La început, adventismul era mărturisit în mediile coloniştilor germani. Prima comunitate adventistă din Basarabia a fost cea fondată de către He-inrich Lebsak şi Gottfried Tets în colonia Tarutino5. În perioada interbelică, când Basarabia era parte componentă a României, în , a avut loc primul congres al adventiştilor de ziua a şaptea din România, la care 
s-a hotărât înfiin area „Uniunii comunită ilor evanghelice ale adventiştilor de ziua a şaptea , care cuprindea două unită i organizatorice intermediare: Conferin a Mun-tenia, cu sediul la Bucureşti, şi Conferin a Moldova, cu sediul la Focşani 6. Adventiştii din Basarabia făceau parte din cea de-a doua conferin ă. Unul dintre cei mai activi  

                                                           

1 P. I. David, Călăuză creştină, Arad, 1987, p. 145. 
2 A doua venire a lui Iisus Hristos, la sfârşitul lumii acesteia. 
3 . , , , . . 
4  ,   , , , c. . 
5 Ibidem, c. 159. 
6 P. I. David, op. cit., p. 147. 
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predicatori ai adventismului în Basarabia în acea perioadă a fost F. V. Melnic, absol-vent al Institutului Biblic din Braşov7. În anii postbelici, adventiştii din RSSM intrau în componen a structurilor uni-onale ale organiza iei. În , a fost format Consiliul organiza iei unionale a Biseri-cii adventiştilor de ziua a şaptea     -
   – . Consiliul avea şi un împuternicit pentru RSSM. În perioada cercetată, adventiştii de ziua a şaptea din RSSM  manifestau loia-litate fa ă de stat. În continuare vom examina câteva aspecte care in de situa ia adventiştilor din RSSM în perioada cercetată. 

Gradul de răspândirea în RSSM Potrivit datelor depistate la Arhiva organiza iilor social-politice din RSSM, la  octombrie  adventiştii erau atesta i în  de localită i din RSSM8. La  ianuarie , cele  comunită i înregistrate le găsim in următoarele localită i: or. Băl i; s. Vulcăneşti, Vulcăneşti; s. Dzghinja, Cimişlia; s. Egorovca, Flo-reşti; s. Zarojeni, Floreşti; s. Ivanovca Nouă, Cotovsc; s. Logăneşti, Cotovsc; s. Lipo-veni, Cotovsc; s. Nicolaevca, Floreşti; s. Prodăneştii Noi, Floreşti; s. Basarabeasca, Ci-mișlia; s. Sângera Nouă, Lazo; s. Trinca, Edine 9. Cele  comunită i adventiste întruneau credincioşi din  de localită i10. Comunită ile religioase ale adventiştilor erau răspândite în special în raioanele: Cimişlia, Cotovsc, Comrat, Floreşti, Lazo şi Edine , precum și în oraşele Băl i şi Chişinău11. 
 

Numărul comunită ilor religioase înregistrate şi neînregistrate 
 Tabelul nr. . Numărul comunită ilor adventiste în RSSM12. 
 

Anii Numărul comunită ilor înregistrate 

Numărul comunită ilor neînregistrate 

Total 

1949 13 2 15 

1950 13 4 17 

1951 13 6 19 

1952 13 - - 

1953 13 - - 

1954 13 18 31 

1958 13 - - 

1961 13 - - 

1965 13 11 24 
 Comunită ile religioase adventiste urmau aceeaşi procedură de înregistrare 

ca şi comunită ile religioase ale altor confesiuni. Însă nu toate comunită ile care  
                                                           

7  ,  , c. 458.  
8 Arhiva organizațiilor social-politice a Republicii Moldova În continuare: AOSPRM). F. 51, inv. 9, d. 44, f. 36. 
9 AOSPRM. F. 51, inv.  24, d. 88, f. 95. 
10 AOSPRM. F. 51, inv. 9, d. 44, f. 36. 
11 AOSPRM. F. 51, inv. 27, d. 100, f. 103. 
12 AOSPRM. F. 51, inv. 9, d. 44, f. 35, 36; inv. 9, d. 9, f. 32; inv. 10, d. 141, f. 19; inv. 14 d. 80, f. 46; 
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func ionau de facto erau înregistrate. Deseori, împuternicitul Consiliului pentru pro-
blemele cultelor religioase refuza cererile de înregistrare. Numărul refuzurilor creştea din an în an. Astfel, la sfârşitul anului  a fost depusă o singură cerere pentru înregistrarea unei comunită i, dar aceasta a fost refuzată13; în  a fost re-fuzată cererea de înregistrare a patru comunită i14. La  decembrie , adventiştii aveau  edificii, de cult dintre care trei din fondul na ionalizat, iar zece – din sectorul individual15. Spre sfârşitul perioadei cer-cetate, în , din cele  comunită i cinci aveau case de rugăciune din fondul na ionalizat şi opt închiriate din sectorul individual16. Multe dintre comunită ile religioase adventiste nu aveau case de cult proprii de aceea frecventau comunită ile din satele învecinate. Spre exemplu, comunitatea 
religioasă din s. Trinca, r. Edine  număra doar  de persoane, însă la adunările de rugăciune veneau şi adventiştii din s. Beleavin i, r. Lipcani – 37 de persoane; s. Cuco-neşti, r. Brătuşeni –  de persoane; s. Caracuşeni, r. Brătuşeni – 15 persoane; s. Cort, 

r. Brătuşeni –  persoane; s. Brătuşeni, r. Brătuşeni – 15 persoane; s. Alexeevca, r. Brătuşeni – 5 persoane. Astfel, comunitatea din s. Trinca s-a transformat într-o co-munitate interraională, care unea credincioşi ai diferitor sate şi raioane. Aceeaşi situa ie se observă și în cazul comunei din s. Vulcăneşti17. Pe lângă comunită ile înregistrate, în RSSM activau şi câteva comunită i neîn-registrate, considerate ilegale de către autorită ile sovietice. Este vorba de adventişti reforma i. În , au fost identificate opt comunită i reformate: s. Văleni, Vulcăneşti; s. Vul-căneşti, Vulcăneşti; s. Ghica-Vodă, Drochia; s. Moldovanca, Făleşti; s. Corjeu i, Lipcani, 
s. Larga, Lipcani; s. Lipcani, Lipcani18. În , adventişti reforma i erau atesta i  deja în  localită i din RSSM19. 

 

Numărul ritualurilor celebrate în comunită ile adventiste Comunită ile religioase adventiste, ca şi celelalte asocia ii religioase neopro-testante, nu aveau un sistem prea amplu de ritualuri. Pe lângă adunările de rugă-
ciune, cel mai important ritual religios era botezul. Faptul că în  numărul celor care au primit botezul a scăzut drastic, a fost cauzat de o decizie a autorităților sovietice. Împuternicitul Consiliului pentru pro-
blemele cultelor religioase le-a propus prezbiterilor superiori adventişti şi EHB  să administreze botezul doar în casele de rugăciune, botezul în aer liber, în lacuri sau râuri fiind considerat propagandă deschisă pentru racolarea noilor membri20. Trebuie să men ionăm că nu to i prezbiterii s-au supus indica iilor superiori-lor. În pofida directivei prezbiterului superior ca botezul să fie administrat doar în  
                                                           

13 AOSPRM. F. 51, inv. 9, d. 9, f. 32. 
14 Ibidem, f. 37. 
15 Ibidem, f. 57. 
16 AOSPRM. F. 51, inv. 28, d. 94, f. 98. 
17 AOSPRM. F. 51, inv. 10, d. 141, f. 30. 
18 AOSPRM. F. 51, inv. 9, d. 9, f. 49. 
19 AOSPRM. F. 51, inv. 28, d. 94, f. 98. 
20 AOSPRM. F. 51, inv. 9, d. 44, f. 36. 
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casele de rugăciune, prezbiterii comunită ilor din s. Prodăneştii Noi şi Nicolaevca, în trimestrul IV al anului , fără acordul superiorului şi al administra iei sovietice locale, au organizat botezul pe timp de noapte pe malul râule ului din preajmă. Pen-tru aceste încălcări, prezbiterilor celor două comunită i li s-a retras înregistrarea, iar comunită ile au fost prevenite că, în caz că vor repeta asemenea încălcări, vor fi scoase de la înregistrare, iar casele de rugăciuni vor fi închise21. 
 Tabelul nr. . Evolu ia numărului botezurilor administrate în comunită ile adventiste din RSSM22 
 

Anul Cereri pentru botez Au primit botezul 
1948 - 214 

1949 - 96 

1950 - 71 

1951 73 63 
1952 - 37 

1954 63 63 
1958 153 - 
1959 119 62 
1960 104 75 
1961 55 38 
1962 54 - 
1963 54 33 
1965 - 86 

 Pe lângă botez în cultul adventist se mai practicau şi alte ritualuri: căsătoria religioasă, frângerea pâinii şi înmormântarea23. Expunem mai jos felul în care s-a prezentat numeric administrarea acestor ritualuri în ultimii trei ani ai perioadei cercetate. 
 Tabelul nr. . Ritualuri administrate în comunitățile adventiste din RSSM. 

 

Anii 1963 1964 1965 

Cununii - 14 16 Înmormântări 11 15 20 Împărtăşanii  - - 108 
 

Contingentul credincioşilor Potrivit datelor de arhivă, numărul credincioşilor adventişti creşte din an în an. În tabelul de mai jos, vedem evolu ia numărului credincioşilor cultului adven-tist în anii din perioada cercetată24. 

                                                           

21 AOSPRM. F. 51, inv. 9, d. 9, f. 39. 
22 La alcătuirea tabelului au fost folisite documente din fondurile AOSPRM: F. 51, inv. 9, d. 44, f. 36; inv. 9, 

d. 9, f. 38; inv. 11, d. 148, f. 56; inv. 14 d. 80, f. 46; inv. 24, d. 88, f. 98; 
23 AOSPRM. F. 51, inv. 27, d. 100, f. 123. 
24 AOSPRM. F. 51, inv. 14 d. 80, f. 46; inv. 10, d. 141, f.19; inv. 11, d. 148, f. 55; inv. 24, d. 88, f. 96; AOSPRM. 

F. 51, inv. 24, d. 88, f.  104  
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Anul Numărul credincioşilor din comunită ii înregistrate 

Numărul credincioşilor din comunită i neînregistrate 

Total 

1946 439 - 439 

1948 569 222 791 

1949 797 108 797 

1951 756 200 956 

1952 503 474 977 

1953 - - 1030 

1954 - - 1038 

1957 - - 1137 

1958 - - 1304 

1959 - - 1323 

1960 - - 1391 

1961 - - 1430 

1962 - - 2073 

1963 1426 397 1523 

1964 - - 1426 

1965 1281 648 1929 
 După cum vedem din tabelul de mai sus, numărul credincioşilor adventişti în 

RSSM a crescut de la 439 persoane în  la   în , sau cu %. Comunită ile religioase adventiste includeau membri de vârste diferite. 
 Tabelul nr. . Numărul de credincioși adventiști, conform categoriei de vârstă25. 
 

Anul 1950 1951 1952 1965 Vârsta <25 <40 40> <25 <40 40> <25 <40 40> <25 <40 40> 

Nr. de 

persoane 

210 554 191 218 362 376 176 371 430 318 601 1010 

% 22 58 20 22 33,5 44,5 18 38 44 16,5 31,2 52.3 
 În , dintre credincioşii adventişti –  persoane sau , % erau bărba i şi , sau , % – femei26. În  în rândul adventiştilor a crescut procentul fe-meilor: % femei şi % bărba i27. Spre sfârşitul perioadei cercetate, situa ia s-a schimbat din nou: în , dintre membrii comunită ilor adventiste , % erau fe-mei şi , % bărba i.28 În funcție de componen a socială, membrii comunită ilor adventiste se distri-buiau în felul următor: 29 

 

                                                           

25 AOSPRM. F. 51, inv. 27, d. 100, f. 104 
26 AOSPRM. F. 51, inv. 10, d. 141, f. 29. 
27 AOSPRM. F. 51, inv.  24, d. 88, f. 99 
28 AOSPRM. F. 51, inv. 27, d. 100, f. 104. 
29 AOSPRM. F. 51, inv. 11, d. 147, f. 31; AOSPRM. F. 51, inv. 27, d. 100, f. 104; 



235 

Tabelul nr. . Tabloul credincioșilor adventiști, conform componenței sociale. 
 

Anul 1951 1965 

Muncitori 7,5% 13,7 Funcționari 7,0% 0,5 

Colhoznici 65,5% 72,5 

Alte categorii 20% 4,9 
 Din tabel observăm că, spre sfârşitul perioadei cercetate, a crescut numărul membrilor comunită ilor adventiste proveni i dintre muncitori şi ărani, în schimb 

s-a micşorat semnificativ numărul celor proveni i din mediul funcționarilor şi din 
alte categorii.  

 

Tabelul nr. 7. Tabloul credincioșilor adventiști, conform  gradului30. 

 

Anul 1951 1965 Şcoala primară 95,6% 79,1% Şcoala secundară 3,7% 17,4% Şcoala medie 0,7% 3,5% 
 Din tabelul prezentat vedem că a crescut şi gradul de instruire a membrilor comunită ilor religioase adventiste. În continuare, ne vom opri asupra stării activului adventist din RSSM. În fruntea comunită ilor adventiste se afla prezbiterul superior. În perioada cercetată, această func ie a fost îndeplinită de Parasi. În comunită ile locale activau prezbiteri, predicatori, diaconi şi conducător de cor, sau regen i. Din activul comunită ilor adventiste mai făceau parte preşedin ii comuni-tă ilor comitetelor executive, preşedin ii consiliilor de revizie şi membrii-fondatori. Evolu ia numărului activului comunită ilor adventiste este prezentată în ta-

belul nr. 831. La  decembrie , activau  prezbiteri, trei dintre care au fost ini ia i între anii -  şi unul după . Șase dintre ei aveau vârste mai mici de  
de ani; opt – cuprinse între  şi  ani şi niciunul nu depășea vârstă de  de ani. 
Unul avea studii laice medii, iar 13 – studii inferioare. Studii speciale medii avea doar o singură persoană, iar  nu aveau niciun fel de studii32. Spre sfârşitul perioadei cercetate a crescut şi nivelul de pregătire a prezbite-rilor. Astfel doi prezbiteri aveau studii medii laice şi  – şcoală primară. Studii de specialitate teologice : o persoană – studii superioare; una – studii medii şi cinci – studii primare. Şase prezbiteri nu aveau studii teologice33. Unii prezbiteri, constrânşi de situa ie, refuzau să-şi îndeplinească func iile. As-tfel, în , prezbiterii comunită ilor religioase din s. Vulcăneşti şi Prodăneştii Noi  
                                                           

30 AOSPRM. F. 51, inv. 11, d. 147, f. 31; AOSPRM. F. 51, inv. 27, d. 100, f. 104.  
31 La alcătuirea tabelului au fost folosite documente de la AOSPRM: F. 51, inv. 9, d. 9, f. 32; inv. 12, d. 151, 

f. 97; inv. 18, d. 88, f. 4-5; 
32 AOSPRM. F. 51, inv. 9, d. 9, f. 56. 
33 AOSPRM. F. 51, inv. 27, d. 100, f. 122. 
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au refuzat să-şi mai execute obliga iile în comunitate34. 
 Tabelul nr. . Evoluția activului comunităților adventiste. 

 

Anul 1949 1950 1952 1954 1958 1965 

Prezbiter superior 1 1 1 1 1 1 

Prezbiter 12 12 11 11 11 11 

Predicator 55 55 55 555 55 55 

Diaconi 5 5 5 5 5 5 Regen i 5 5 5 5 5 5 

Membri  

ai consiliilor executive 

77 77 77 77 74 74 

Membri-fondatori 260 260 260 260 260 220 Cârmuire - - - - 11 - Preşedin i  
ai comisiilor de revizie 

13 13 13 13 13 13 

Total 439 439 439 439 439 439 
 La începutul anului , a fost lichidat Consiliul Unional al Adventiştilor de Ziua a Şaptea. În discu ia cu Împuternicitul Consiliului pentru problemele cultelor religioase, prezbiterul superior Iariuta spunea că el demult aştepta să se întâmple aşa ceva: „altfel nici nu se putea , deoarece Kulîjski şi Lekarenko adunau doar bani, fără a face nimic altceva35. 

 

Metodele de lucru ale slujitorilor cultului Pentru recrutarea noilor membri, adventiştii foloseau în special metoda de lu-cru individual cu fiecare persoană în parte. Prezbiterul comunită ii adventiste din s. Prodăneştii-Noi, Mordvaniuc, admi-tea în adunări predicatori necunoscu i, organiza rugăciuni de amploare cu invitarea locuitorilor din satele învecinate. Pe data de  iulie , a organizat o „agapă fră ească  la care au fost invita i to i cei ce doreau să mănânce. Pentru agapă a fost cumpărată o vacă. După masă, restul mâncării a fost adunată şi dusă la casa de copii din sat. Aceste ac iuni ale adventiştilor i-au impresionat pe locuitorii satului36. Comunitatea din Romanovca se deosebea de alte comunită i adventiste prin faptul că avea „proroci . În , comunitatea a aflat de la prorocii ei că în acelaşi an va avea loc sfârşitul lumii. Aceştia s-au adunat într-o casă, şi-au cusut haine albe, au 

organizat  o ospătărie comună şi „cu smerenie  aşteptau sfârşitul lumii. Însă sfârşitul 
lumii nu a mai avut loc. Cazul s-a repetat în . În februarie  unul dintre mem-brii comunită ii, Andrei Rotari, i-a invitat pe ceilalți membri la el acasă şi, prin semne, 

le-a explicat că a avut o vedenie în care un înger i-a luat vocea şi i-a spus că peste zece zile i se va întoarce vocea şi atunci va primi darul prorociei. La termenul indicat, la Rotari au venit prezbiterul V. Ivanov şi membrii comunită ii, aşteptând prorocirea. 

La ora 11, Rotari a început să vorbească, declarând că prezbiterul Ivanov are cre- 

                                                           

34 AOSPRM. F. 51, inv. 10, d. 141, f. 26. 
35 AOSPRM. F. 51, inv. 21, d. 71, f. 122. 
36 AOSPRM. F. 51, inv. 11, d. 148, f. 48. 
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din ă %, iar ceilal i membri ai comunită ii sunt „pu in credincioşi , şi că peste  ani va avea loc sfârşitul lumii37.  Trebuie să remarcăm că doctrina adventistă își asumă credința în sfârşitul lu-mii, dar nu și practica vorbirii în limbi, care aparține mai mult penticostalilor. De aceea, prezbiterul superior Parasi era sceptic fa ă de prorocirile lui Rotari38. Trebuie să men ionăm că prezbiterul Ivanov, spre deosebire de ceilal i, acorda o aten ie sporită creşterii numărul membrilor comunită ii. Activând ca prez-biter în comunitatea din s. Romanovca, având la început, în , doar  de credin-cioşi, a mărit în scurt timp numărul credincioşilor la  de persoane. Prezbiterul V. Ivanov era lucrător la calea ferată din Basarabeasca. Deseori frecventa satele din jur, umblând pe la casele sătenilor pentru a predica doctrina adventistă39. În doar o jumătate de an de când se afla la conducerea comunită ii din Dez-
ghinjeni numărul membrilor comunității s-a mărit cu  de persoane40. 

 Tabelul nr. . Venitul comunită ilor adventiste în perioada -196541. 
 

Anul 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Venitul în ruble 

10 600 10 600 8 600 5 220 5 000 3 000 8 800 13 280 

 

Din tabelul de mai sus vedem că noua prigoană asupra credincioşilor ini iată de Nikita Hruşciov, a avut un impact negativ şi asupra stării materiale a comuni-tă ilor adventiste din RSSM. 
 

Atitudinea credincioşilor cultului adventist fa ă de puterea sovietică Marea parte a membrilor comunită ilor adventiste intraseră în colhoz, aveau o atitudine negativă fa ă de colhozuri, deoarece nu li se acorda sâmbăta ca zi de odihnă. La depunerea cererilor de intrare în colhoz, aceştia cereau să li se permită sâmbăta zi de odihnă, însă erau refuza i. În , au solicitat să se organizeze colho-zuri compuse doar din membrii  cultului, însă şi această cerere le-a fost respinsă42. La  ianuarie ,  au fost depistate câteva comunită i ilegale ale adventişti-lor reforma i: s. Văleni, r. Vulcăneşti; s. Vulcăneşti; s. Ghica-Vodă, r. Drochia; s. Koli-baş, r. Lipcani; s. Moldovanca, r. Făleşti; s. Corşeu i, r. Lipcani; s. Larga, r. Lipcani; 
s. Lipcani, r. Lipcani43. În , în Cahul, pensionarul Manea, pe parcursul câtorva ani, a încercat să organizeze o comunitate adventistă, însă fără succes.  Cu toate acestea, el își adună confra ii de credin ă la întruniri ilegale pe la casele credincioşilor. A fost prevenit în repetate rânduri, dar a continuat să facă ce făcea şi mai înainte, considerând că nu 
este nevoie de nicio permisiune pentru adunări pe la casele oamenilor. Mai apoi, a început să îşi adune oameni în chip conspirativ. Manea şi-a pregătit şi un succesor în persoana lui Trofim Georghievici Perju, care conducea adunările în locul lui Manea; 

                                                           

37 AOSPRM. F. 51, inv. 14, d. 80, f. 185. 
38 Ibidem, d. 181, f. 184. 
39 Ibidem, d. 80, f. 181 
40 AOSPRM. F. 51, inv. 18, d. 88, f. 11. 
41 La alcătuirea tabelului au fost folosite documente din AOSPRM. F. 51, r. 24, d. 88, f. 101; inv. 22, d. 93, f. 
92; inv. 24, d. 88, f. 101; inv. 25, d. 104, f. 89; inv. 27, d. 100, f. 105;  
42 AOSPRM. F. 51, inv. 9, d. 9, f. 39. 
43 Ididem, f. 49-50. 
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în timpul acesta Manea încerca să se afle în văzul mai multor oameni, astfel sustră-gând aten ia de la grupul lui44. Comunitatea îşi schimba permanent locul adunării, şi chiar localitatea. Uneori se aduna în s. Lipovanca, alteori la Cahul. 
Examinând cazul la fața locului, împuternicitul Consiliului pentru problemele cultelor religioase, Kolesnikov, a concluzionat că de fapt gruparea lui Manea se ca-mufla sub masca de comunitate a adventiştilor de ziua a şaptea, în realitate fiind una de adventişti reformatori. În s. Lipovanca mai era o grupare de adventişti reformiști, condusă de Petru Axene, Andrei Stancu, Bezmanzi. Comunită ile lui Manea şi Axeni deseori organizau împreună adunări de rugăciune45. Adventiștii îi puneau la dispozi ie lui Manea casele lor pentru adunări. Ambele comunități totalizau  aproximativ  de persoane. La adunări veneau deseori şi copii. Chiar membrii comunită ii baptiste i-au propus lui Manea să-și înceteze acti-vitatea pentru care putea fi tras la răspundere, la care acesta ar fi declarat că „am  de ani, sunt pensionar, şi pentru aceasta nu voi fi dus la puşcărie, iar în ceea ce ine de impozite, nu voi plăti nimic, pentru că nu am nicio avere 46. Unii membri ai comunită ilor adventiste refuzau să-și satisfacă serviciul militar. Astfel, la  octombrie  a fost intentat un proces penal locuitorului din Reu el, r. Băl i, Ivan Pavlovici Boiciuc, care a declarat la Comisariatul din Chişinău că nu va purta uniforma militară şi nu va lua în mâini arma pentru că acest lucru e interzis de credin a lui. Niciun fel de convorbiri purtate cu el nu au putut să-i schimbe hotărârea. A fost judecat în baza art. - , p „  al CP al RSSU. Este primul caz când un membru al cul-tului adventist a fost judecat pentru că a refuzat să meargă la armată47. Din cele relatate mai sus, vedem că membrii comunită ilor adventiste din RSSM îşi desfăşurau activitatea în pofida greută ilor care apăreau din cauza caracte-rului restrictiv al legisla iei sovietice cu privire la culte. Adventiștii au reuşit să-şi men ină stabil numărul activului, în jur de  de persoane. Este interesant să men ionăm că adventiștii au fost singurul cult religios din RSSM care nu a cunoscut o scădere a numărului comunită ilor, în perioada cercetată. 
 

Summary 
The Seventh-day Adventist Church is a Protestant Christian denomination dis-

tinguished by its observance of Saturday. The Seventh-day Adventist Church commu-
nities did not spread throughout the MSSR, but only in 38 localities. The members of 
these communities took special care to preserve prayer houses, repaired and kept them 
in good condition. In the period 1944-1965, the Seventh-day Adventist Church commu-
nities in the MSSR had a rather intense religious life. 

The Seventh-day Adventist communities of the MSSR were operating in spite of 
the difficulties that arose because of the restrictive nature of Soviet legislation on cults. 

Adventists have managed to keep their number of activists stable, around 440 people. 
It is interesting to note that Adventist cult is the only religious cult in the MSSR that has not 
experienced a decline in religious communities during the period under study. Even under 
these difficult conditions, the Seventh-day Adventist Church cult survived. 

© Nicolae FUȘTEI 

                                                           

44 AOSPRM. F. 51, inv. 14 d. 80, f. 53. 
45 Ibidem, f. 53. 
46 Ibidem, f. 53. 
47 Ibidem, d. 82, f. 105-106. 
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ASPECTE GENERALE ALE ORGANIZĂRII ŞI FUNC IONĂRII 

PRESEI SCRISE SOVIETICE 

Mariana BAGRIN Deși în ceea ce privește diversitatea genurilor și formatului presa scrisă din URSS avea o serie de trăsături comune cu cea occidentală, se atestă diferențe esenți-ale în privința formelor și a tematicii, „ferm ancorate într-un scop și filosofie co-mune , dezvoltate de PCUS cu scopul de a „permite oamenilor sovietici să constru-iască o societate comunistă 1.  Răspândirea pe scară largă a radioului și televiziunii au făcut ca presa scrisă sovietică să cedeze acestora la capitolul operativitate sau divertisment, însă, deți-nând o serie de pârghii importante pentru influen area emo ională a maselor (genul 

publicistic, stilul analitic, reportajele individuale cu specific de ziar etc.), ea a fost con-siderată în continuare un instrument adecvat pentru interesele Puterii, legate de în-doctrinarea şi mobilizarea popula iei, bucurându-se de o aten ie specială din partea 
regimului. 

Posibilitatea materialelor de presă „de a conține fapte şi de a evalua impor-tan a lor, de a caracteriza procesele şi tendin ele de dezvoltare ale realității contem-porane, de a ac iona în calitate de promotor al politicii şi ideologiei unei sau altei clase, partid, grup social etc.  au fost apreciate şi utilizate pe larg de bolşevici după preluarea puterii în Rusia.  Cele trei funcții atribuite presei sovietice de către Lenin – propagandist2, agi-

tator3 și organizator al maselor4 –, la care s-a adăugat ulterior și cea de critic și con-
trolor al maselor5, au determinat și principiile pe care aceasta și-a bazat activitatea 

de-a lungul întregii existențe a URSS6: partinitate (partiinost , nivel ideologic înalt 
(vysokaja ideinost ), onestitate pravdivost , caracter popular (narodnost ), caracter de masă massovost ) şi critica (kritika  și autocritica samokritika). Atenția acordată de sistemul politic sovietic definirii funcțiilor, conținuturilor și metodelor presei ca instrument influent de comunicare cu masele a fost corelată 
                                                           

1 Lolita Dzirkals, Media Direction and Control in the USSR // Press Control Around the World, edited by 

Jane Leftwich Curry and Joan R. Dassin, Praeger Publishers, 1982, p. 85. 
2 Rolul de propagandist al presei presupunea diseminarea și elucidarea teoriei marxist-leniniste și edu-cația comunistă a maselor. 
3 Funcția de agitator a presei presupunea influențarea sentimentelor și dispozițiilor maselor, încurajarea entuziasmului patriotic, provocarea urii față de „imperialiștii  occidentali și „paraziții , „inamicii partid-ului  și „dogmatiștii  din interior în cadrul mișcării comuniste mondiale. 
4 În calitate de organizator al maselor, presa sovietică trebuia să organizeze masele muncitoare în cadrul procesului complex de creare a statului comunist, asigurâmd îndeplinirea consistentă și sistematică de către acestea, fără abateri, a sarcinilor ce le revenea. 
5 Antony Buzek, How the Communist Press Works, The Pall Mall Press LTD, London and Dunmow, 1964, 

p. 40-54. 
6 Jonathan A. Becker, Soviet and Russian Press Coverage of United States. Press, Politics and Identity in 

Transition, Palgrave Macmillan, 1999, 2002, p. ; Vezi şi: Mark W. Hopkins, Mass Media In The Soviet 

Union, Pegasus, New York, 1970, p. 34. 
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cu eforturi de edificare sistematică și consecventă a unui sistem de presă conform cu necesitățile regimului de a ajunge la fiecare segment al populației și de a vorbi într-un limbaj accesibil tuturor7.  Una dintre cele mai elocvente acțiuni în acest sens a constituit-o dezvoltarea rapidă, chiar din primii ani după venirea bolșevicilor la putere, a rețelei de presă scrisă în URSS. Spre deosebire de ările occidentale, unde etapele de extindere a pre-sei au fost determinate de cerin ele pie ii, aceasta dezvoltându-se, de regulă, dinspre oraşe spre sate, în măsura în care necesită ile social-economice au putut fi traduse în opera ii de presă profitabile financiar, în URSS politicul s-a impus asupra econo-micului, iar structura sistemului de presă a fost impusă de sus în jos8. Spre exemplu, după preluarea puterii, guvernul bolșevic a depus eforturi financiare considerabile, 
care s-au dovedit ulterior justificate, în vederea edificării unei prese rurale, deși ma-joritatea țărănimii era analfabetă. Această tendin ă s-a păstrat şi în deceniile de după al Doilea Război Mondial. Astfel, dacă, în anul , locuitorilor zonelor rurale le re-veneau  mln. de exemplare de ziare şi reviste, către anul  numărul acestora 
constituia deja 77 mln9. Principiile de diferențiere a presei sovietice sub aspectul structurii și conținu-
turilor au fost stabilite la cel de-al XII-lea Congres al PC(b)US (17-25 aprilie 1923), când a fost decretată necesitatea „stabilirii unui tip specific de ziar pentru fiecare grup de bază de cititori .  În conformitate cu instrucțiunile Congresului, partidul a procedat la lărgirea și îmbunătățirea rețelei de ziare și reviste pentru țărănime, muncitorime și minori-tățile naționale10. Principiile de diferențiere stabilite de Congres au stat la baza struc-

turii presei sovietice de-a lungul întregii sale existențe, fiind utilizate și de alte state comuniste, cu anumite variații determinate de particularitățile locale. În virtutea faptului că în societatea comunistă dreptul de a publica ziare și re-viste aparținea doar partidului, guvernului și departamentelor sale, precum și orga-nizațiilor publice controlate de partid, o primă subdivizare a presei scrise sovietice 
s-a manifestat prin împărțirea ei în trei grupuri principale: de partid, guvernamen-tală și a organizațiilor publice. O a doua, și cea mai importantă, diferențiere s-a bazat pe delimitarea teritori-ală și de producție a organizațiilor de partid și împărțirea administrativă a țării. Con-form acestui criteriu, presa scrisă sovietică se împărțea în presă centrală sau unio-nală, presă republicană, presă ținutală și regională, presă raională și orășenească 
(mestnaja pechat'), presă de tiraj nizovaja pechat' , care includea publicațiile orga-nizațiilor sovietice, fabricilor, instituțiilor de învățământ superior și profesional și ale 

colhozurilor11. O subdivizare suplimentară, în funcție de stratificarea pe verticală a cititorilor cărora li se adresa presa, ori tematica ei specifică consta în împărțirea în presă gene- 

                                                           

7 Antony Buzek, op. cit., p. 65. 
8 Mark W. Hopkins, op. cit., p. 183. 
9    ,    , .  , , . . 
10 Antony Buzek, op. cit., p. 66. 
11 Ibidem, p. 67. 
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ralistă și presă specializată. În timp ce prima se adresa tuturor cetățenilor unității 
teritorial-administrative respective, cea de-a doua servea necesităților unor catego-
rii de public aparte. 

La nivel unional, cele mai importante ziare cu caracter generalist erau Pravda și Izvestia. În virtutea statutului de organ al partidului și, respectiv, al guvernului so-vietic, ziarele în cauză se bucurau de o poziție excepțională, ce le punea deasupra tuturor celorlalte organe de presă12. Pravda era perceput de către restul ziarelor so-vietice, drept un model în ceea ce priveşte standardele jurnalistice sovietice atât în sens ideologic, cât şi profesional.  În cadrul categoriilor largi de publicații specializate sovietice intrau ziarele pentru copii și tineret, numărul cărora în , atingea deja 154 de titluri de ziare, 

cu un tiraj unic de 15.200.000 de exemplare13. În topul ziarelor pentru copii și tineret 
se aflau Pionerskaja pravda și, respectiv, Komsomolskaja pravda. Printre celelalte ziare specializate importante care au apărut la nivel național titlul și alte particularități ale unora dintre ele modificându-se de-a lungul timpului) 

s-au numărat Krasnaja Zvezda (organul Ministerului Apărării al URSS , Ekonomi-

cheskaja Gazeta săptămânal specializat pe probleme de economie, finan e şi indus-
trie), Sel'skaja Zhizn' (cotidian specializat pe probleme de agricultură , Uchitel'skaja 

Gazeta bisăptămânal pentru specialiștii din domeniul învă ământului , Literatur-

naja Gazeta săptămânal literar-cultural), Sovetskij Sport (cotidian sportiv), Trud (zi-

arul Uniunii Sindicatelor din URSS) etc. O altă subdivizare a presei scrise sovietice ținea de limba de publicare. În acest caz, presa se împărțea în două grupuri principale: presa de limbă rusă și presa non-rusă, cea dintâi dominând cu detașare. Astfel, aproape ¾ din ziarele care circulau în URSS erau publicate în limba rusă, ziarele în limbile celorlalte na iuni conlocuitoare având o pondere nesemnificativă14. Ponderea presei în limbile na ionale în republicile unionale varia de la o repu-blică la alta, inclusiv în funcție de pozi ia pe care organele de partid şi cele sovietice locale o adoptau în această privin ă. Astfel, către anul , propor ia în ceea ce pri-veşte limbile de apari ie a ziarelor în republicile unionale arăta aproximativ în felul următor15. Vezi tabelul de mai jos.  În conformitate cu principiile teritoriale de producție, structura piramidală a presei o copia pe cea a partidului. Omițând ziarele de perete, care nu se editau pe hârtie de ziar, baza piramidei era formată de presa de tiraj, cel mai numeros grup, care includea așa-zisele ziare de tiraj sau mnogotirazhki.  În partea superioară a piramidei se afla grupul puțin numeros al ziarelor cen-trale, volumul circulației singulare a cărora îl depășea însă considerabil pe cea a pre-
sei locale. Astfel, de-a lungul existen ei URSS, acestea au avut o pondere de cel pu in  
                                                           

12 Ibidem, p. 70-71. 
13 Ibidem, p. 69. 
14 Mark W. Hopkins, op. cit., p. 192. 
15     .  , , , . -189; După cum se vede din tabel, doar în Kazahstan şi RSS Moldovenească ziarele de limbă rusă prevalau asupra celor în limbile na ionale, în celelalte republici raportul fiind invers.  
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o treime din circula ia totală a ziarelor. În ziarele centrale era prezentată linia gene-rală a statului sovietic, împreună cu schimbările intervenite în cadrul acesteia, în chestiuni de partid, ideologice, guvernamentale și de altă natură. După cel de-al Do-

ilea Război Mondial, o bună parte dintre ziarele centrale existente până în  au dispărut în  numărul acestora era de ; în  – ; în , numărul aces-tora scăzuse la , numărul şi tirajul lor înregistrând o creştere abia după anul 
1965. Astfel, către anul , în URSS numărul ziarelor centrale a crescut la , tira-jul individual al acestora ajungând la  mln. de exemplare spre deosebire de , când tirajul mediu al unui ziar central era de  000 de exemplare)16.  

 

Propor ia ziarelor în republicile unionale după limbă  
 

Republici unionale Ziare în limbi na ionale Ziare în limba  rusă 

RSFSR 276 4156 RSS Ucraineană 897 383 RSS Bielorusă 130 45 RSS Uzbekă 128 72 RSS Kazahă 125 211 RSS Gruzină 110 12 RSS Azerbaidjană 95 15 

RSS Lituaniană 69 13 RSS Moldovenească 49 62 RSS Letonă 55 30 RSS Kârgâză 37 30 RSS Tadjikă 50 8 RSS Armeană 74 3 RSS Turkmenă 33 13 RSS Estonă 31 12 
 Ziarele republicane, ținutale și regionale îndeplineau într-o anumită măsură aceleași sarcini funcționale de promovare a liniei partidului și de explicare și justifi-care a schimbărilor survenite în politica internă și externă. Importanța lor deriva din capacitatea, datorată ajustării locale și lingvistice, de a transmite informația și in-strucțiunile organelor de partid și de stat unor pături mai largi ale populației. În ace-lași timp, acestea trebuiau să trateze problemele politice și economice din perspec-tiva unității teritoriale căreia îi aparțineau, cu misiunea de a fi mai specifice și de a pătrunde mai adânc în esența problemelor abordate, evitând generalitățile17.  După al Doilea Război Mondial, numărul ziarelor republicane a cunoscut o creștere continuă: dacă în  existau  de ziare republicane, către  numă-

rul lor s-a ridicat la 157, tirajul crescând și el în medie de la  000 la 134 400 de 

exemplare18. Ele reprezentau, de regulă, publica iile oficiale comune ale organelor de partid şi de conducere din republicile unionale. Aproximativ o treime dintre aces- 

                                                           

16     .  , , , . . 
17 Antony Buzek, op. cit., p. 71. 
18 Mark W. Hopkins, op. cit., p. 197. 
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tea, propor ia rămânând mai mult sau mai pu in stabilă de-a lungul timpului, apă-reau de cinci sau şase ori pe săptămână, iar restul – de trei sau mai pu ine ori săp-tămânalele constituiau, spre exemplu, o pătrime din cele din urmă . În ceea ce pri-veşte formatul şi mărimea, % dintre ziarele republicane aveau patru pagini19. Ziare ținutale, regionale și ale republicilor autonome se atestau în RSFS Rusă, RSS Ucraineană, RSS Bielorusă, RSS Uzbecă şi RSS Kazahă, divizate în asemenea uni-tăți teritorial-administrative din motive de administrare politică. Mai mult de jumă-tate dintre ziarele respective apăreau în RSFS Rusă. Cu mici diferen e, cea mai mare parte a ziarelor din aceste unită i administrative apăreau pe  pagini, mai mult de jumătate – pe un format de dimensiuni mari, acelaşi lucru fiind valabil şi în ceea ce priveşte periodicitatea apari iei: pu in peste jumătate apăreau de -  ori pe săptă-mână, iar restul – de 3 ori20.  La nivelul inferior al diviziunilor administrației de stat se aflau ziarele raionale și orășenești.  După o creștere relativă de-a lungul primului deceniu postbelic, la începutul anilor  se constată o descreștere a numărului de ziare raionale: dacă în  exis-
tau 4  de ziare raionale, în  numărul acestora constituia doar  39721, iar către  în urma „valurilor  de restructurare a aparatului de partid, sovietic și economic inițiate de N. Hrușciov22 , acestea aproape că au dispărut. Din a doua ju-mătate a anilor , numărul ziarelor raionale a cunoscut o creștere stabilă. În virtu-tea faptului că ziarele raionale erau mai aproape de viața de zi cu zi și problemele sociale și economice locale, sarcinile lor privind propaganda și agitația erau foarte specifice, menite să răspundă cât mai eficient necesităților locale. Activitatea aces-tora a rămas însă nesatisfăcătoare de-a lungul primelor decenii postbelice din cauza numărului insuficient de jurnaliști calificați și dotării slabe a tipografiilor.  Ziarele orăşeneşti au cunoscut și ele un parcurs specific. Dacă în  în URSS existau  ziare de acest tip, în  numărul lor s-a ridicat la , iar în  – la  creșterea considerabilă fiind determinată de desfiin area ziarelor raionale la începutul anilor 23. Ele aveau, de regulă, un volum de  pagini şi o periodicitate a apariției de -  ori pe săptămână.  Majoritatea ziarelor orăşeneşti existau în umbra celor regionale sau republi-cane, cu excep ia ziarelor de seară (vecherki). Numărul celor din urmă era foarte mic, acestea fiind publicate, de regulă, în capitalele republicilor unionale şi în cele mai importante oraşe din URSS, cu o variantă în limba na ională şi una în limba rusă24. Spre deosebire de ziarele de diminea ă, acestea se concentrau pe problemele locale, mai ales pe cele cele legate nemijlocit de viața oraşului şi a periferiilor. Temele abor-
date se refereau la starea şi perspectivele construc iei locative, transportului urban,  
                                                           

19 Mark W. Hopkins, op. cit., p. 199. 
20 Ibidem. 
21     , ,  « », , . -66. 
22 . . ,        « » //    , , №  , , . , . -82. 
23     ..., . . 
24 . . ,   //   , , . -, , . , . . 
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amenajării, serviciile pentru consumatori, evenimentele culturale din via a oraşului etc. Un aspect pu in specific presei sovietice îl constituia prezen a pe paginile ziare-lor de seară a unor informa ii cu tentă de senza ional, fapt ce le asigura popularitatea în rândurile cititorilor şi, respectiv, vânzări înalte, ziarele de seară fiind primele care se epuizau de pe rafturile chioşcurilor. Pe ultima pagină a acestora erau plasate in-forma ii cu caracter cultural, programele televiziunii şi radioului locale pe ziua în curs şi următoare şi publicitate prezentă aici într-un volum mai mare decât în restul 
ziarelor sovietice)25. 

La cel mai de jos nivel, cel al diviziunii teritoriale și de producție, se aflau sus-menționatele ziare de tiraj, așa-zisele mnogotirazhki. Acestea îşi aveau originea în industrializarea ini iată în anii  de către Stalin, când practic majoritatea fabricilor, uzinelor, institu iilor de stat şi de învă ământ, precum şi a colhozurilor, dispuneau 
de un ziar propriu, care se baza preponderent pe reflectarea evenimentelor din ca-drul propriei întreprinderi sau institu ii, fără a se caracteriza însă printr-o calitate sau profesionalism corespunzătoare. Constituind veriga finală în legătura presei cu masele, ziarelor în cauză li se cerea să fie cele mai concrete în explicarea impactului deciziilor partidului și guvernului asupra unor industrii particulare, unități de pro-ducție, domenii și aspecte ale vieții etc. De asemenea, ele trebuiau să fie cât mai spe-cifice în ceea ce privește obiectivele concrete puse în fața întreprinderilor și institu-țiilor respective26.  Ziarele de perete, prezente în majoritatea colectivelor de muncă către prima jumătate a anilor  numărul total al lor s-a ridicat la peste 500 000), constituiau un fenomen special al sistemului comunist combinat de presă, propagandă și agitație. 
Ele erau compuse din slogane scrise de mână sau pictate, materiale dactilografiate sau fotografiate, decupaje din presă, iar apari ia lor era asigurată în totalitate de că-tre jurnalişti amatori, inclusiv de aşa-zişii rabselkor coresponden i muncitori- ă-
rani). Ziarele de perete apăreau, de regulă, precedând sărbătorile sovietice oficiale sau alte evenimente speciale. Este clar că, deşi omniprezente, acestea nu erau foarte influente. Totuși, ele merită aten ie din perspectiva numărului mare de oameni per 

ansamblu în URSS implica i în apari ia lor. Pentru un număr de circa  000 de zi-are era nevoie de efortul a cel pu in două milioane de oameni, care se vedeau impli-ca i activ, cu sau fără voia lor, într-o serie de activită i social-politice27. De asemenea, 

prin faptul că se adresau direct și nemijlocit unui public pe care îl cunoşteau perso-nal, ele determinau o reac ie vizibilă a acestuia. Un rol instrumental în organizarea revistelor sovietice l-a avut decizia Con-

gresului al XI-lea al PC b US „Cu privire la presă și propagandă , adoptată în , care a stabilit tipul, caracterul și sarcinile revistelor de partid și de alte genuri. Între  și  au fost înființate o serie de publicații literare, artistice, științifice și po-litice, precum și generale, multe dintre care au funcționat de-a lungul întregii exis-tențe a URSS28.  

                                                           

25 . . ,  …, c. 597.  
26 Antony Buzek, op. cit., p. 73. 
27 Mark W. Hopkins, op. cit., p. 204. 
28 Antony Buzek, op. cit., p. 74-76 
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În multe privințe, revistele și magazinele îndeplineau aceleași funcții ca și zia-rele sovietice. Pe lângă faptul că reprezentau un „vehicol al filosofiei politice , ele tre-buiau să transmită modele și coduri de comportament. Având în vedere faptul că ele reprezentau în mare parte un mijloc de persuasiune și formare a atitudinilor în rân-dul unor segmente de public mai elevat, activitatea revistelor a fost supravegheată foarte atent de către organele de cenzură și criticată dur, mai ales în primul deceniu postbelic, în cazul constării unor devieri de la linia partidului, precum în cazul revis-
telor Zvezda și Leningrad29 sau cel al revistei Znamja30. Deși presa scrisă sovietică era destul de variată sub aspectul structurii, nu pu-tem afirma același lucru în privința conținutului ei. Uniformitatea acestuia era deter-minată de rigiditatea ideologică și controlul absolut al aparatului de partid asupra presei, combinate cu frica de repercusiuni, mai ales în perioada stalinistă. Instrucți-unile Comitetului Central al PCUS stabileau în cele mai mici detalii, pe lângă sarcinile politice de mobilizare a maselor în vederea edificării noii ordini sociale, tematicile pentru știri și articole care se refereau la problemele industriei, agriculturii, tran-sportului, educației, culturii etc. , în ce tip de presă scrisă și în ce volum trebuiau acestea să fie incluse31. Chiar dacă în faza poststalinistă regimul a permis, în unele circumstanțe poli-tice, o anumită doză de diversitate în presă, care varia de la articole neutre din punct de vedere ideologic până la un anumit nivel de disiden ă, aceasta era destul de limi-tată, fără a beneficia de consisten ă sau regularitate. Articolele de acest gen apăreau, de obicei, în publica ii cu o circula ie redusă, atingeau doar probleme periferice şi nu con ineau atacuri directe la adresa ideologiei oficiale32. Aceste măsuri au compromis inițiativa jurnalistică, critica veritabilă la adresa neajunsurilor societății, precum și independența în identificarea temelor și știrilor care să apară pe paginile presei, jurnaliștii fiind obligați să se limiteze la activități pre-cum „formarea la oamenii sovietici a concep iei marxist-leniniste asupra lumii, atitu-dinii comuniste fa ă de muncă, unei moralită i înalte , „propagarea convingătoare a avantajelor modului de via ă sovietic, demascarea cu hotărâre a intrigilor propagandei burgheze  sau lupta cu „devierile de la normele moralei comuniste  etc.33. 

Eforturile considerabile ale regimului în sensul cultivării unei loialită i şi unui servilism politic necondi ionate din partea jurnaliștilor sunt explicate de capacitatea 
acestora „de a defini, eticheta şi construi realitatea 34. Chiar şi în perioada aşa-zisei 

liberalizări hruşcioviste, jurnaliştilor li se amintea cu regularitate că nu erau, literal-mente, decât „ucenici ai partidului  şi „luptători activi pentru cauza sa mărea ă 35.  

                                                           

29 Resolutions and Decisions of the Communist Party of the Soviet Union, vol. 3, The Stalin Years, edited by 

Robert H. McNeal, University of Toronto Press, Toronto and Buffalo, 1974, p. 240-243. 
30    .   , , , . -97. 
31 Antony Buzek, op. cit., p. 80-81. 
32 Jonathan A. Becker, op. cit., p. 26. 
33 . . , , ,     , , , . . 
34 Maxwell E. Mc Combs and Donald L. Shaw, The Agenda-Setting Function of Mass Media // The Public 

Opinion Quarterly, vol. 36, No. 2 (Summer 1972), p. 176-187; 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541_Fall06/McCombs%20and%20Shaw%20POQ%201972.pdf  
35    , , , . . 
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Dovadă că sistemul de lucru al presei sovietice/comuniste, spre deosebire de 
cel al mass-mediei occidentale, a fost modelat de sarcinile politice și propagandistice puse în fața sa o constituie structura editorială, obligațiile redactorilor și jurnaliști-lor, sistemul de secții, coloanele de ziar, ședințele editoriale etc., adaptate pentru în-
deplinirea unor sarcini politice specifice36. Deși începând cu anii  unele dintre 
practicile de lucru ale presei sovietice s-au schimbat, drept exemplu servind apariția reporterilor de știri, comentatorilor de știri politice și economice interne, columniș-tilor etc., sistemul său de activitate a rămas foarte diferit de cel occidental. Un exem-plu în acest sens l-au constituit planurile de activitate de lungă și scurtă durată tri-mestriale și, corespunzător, săptămânale sau lunare , care stabileau volumul și con-ținutul materialelor, prioritate acordându-li-se celor de natură economică, politică și ideologică. Presa sovietică a activat de-a lungul întregii sale existențe în conformi-
tate cu acestea.  O altă caracteristică a sistemului de lucru al presei scrise sovietice, asupra căreia regimul insista în mod deosebit, a constituit-o implicarea pe scară largă în activitățile editoriale a colaboratorilor externi, care nu erau jurnaliști profesioniști37. Lucrul cu colaboratorii externi și alte activități ce vizau munca politică de masă ocupau practic jumătate din timpul jurnaliștilor profesioniști. Acest efort se considera însă îndreptă-țit, întrucât mişcarea rabselkor şi scrisorile adresate redac iei de către cititori trebuiau să constituie o dovadă solidă că în URSS presa aparținea poporului. Încercările de a implica cetă enii în activitatea presei își aveau originea în campaniile anilor - , și au fost reluate de N. Hruşciov, odată cu venirea sa la putere, pentru a stimula angaja-mentul şi dedica ia maselor populare fa ă de dezideratul construirii comunismului.  Astfel, la începutul anilor  au fost reactivate tribunalele populare, formate din cetă eni de rând, ce aveau putere de decizie în cazul unor infrac iuni minore, dru-

jinile detaşamente ale mili iei populare  și înfiin ată o Comisie de stat şi partid de 
control , care trebuia să asigure existen a unui mecanism de control împo-triva birocra iei, ineficien ei şi corup iei. În perioada respectivă devin frecvente „ra-
idurile  echipelor de cetă eni, care colaborau cu ziarele, la întreprinderi şi institu ii de stat în scopul verificării activită ii acestora. În urma controalelor în cauză, pe pa-gini speciale din cadrul unor ziare importante apăreau critici dure la adresa celor 
viza i, sub forma unor rubrici intitulate „Controlul popular 38. Deşi pe foaie implicarea maselor în activitatea presei arăta impresionant, este greu de apreciat impactul pe care aceste măsuri l-au avut în realitate, fenomenul fi-ind înso it pe larg de indiferen ă, formalitate şi plictiseală de ambele păr i. Pe de o parte, cei din afara ziarelor, chema i să participe la activitatea editorială a presei, considerau sarcina mai mult o corvoadă, iar pe de altă parte, ziariştii profesionişti nu erau nici ei prea încânta i de faptul că cetă enilor simpli, chiar dacă aceştia erau selecta i mai ales din rândurile specialiştilor sau unor persoane cu func ii de răspun-dere, li se permitea, într-un fel, să le arate cum să îşi facă munca, ei fiind deja presa i în acest sens de cerin ele impuse de autorită ile de partid în vederea satisfacerii in- 

                                                           

36 Antony Buzek, op. cit., p. 210. 
37 Ibidem. 
38 Mark W. Hopkins, op. cit., p. 298.  
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tereselor birocra iei politice locale şi promovării intense a politicilor na ionale. Drept urmare, aşa-zisele articole scrise de muncitori şi ărani erau prelucrate, deseori aproape integral, de către redactorii ziarelor sau chiar elaborate de către aceştia din urmă. Revenind la rolul scrisorilor către redac ie, care reprezentau, în opinia regi-mului, una dintre cele mai convingătoare dovezi ale participării veritabile a maselor 
la via a socială, acestea acopereau un areal mult mai larg decât cel pe care îl presu-pune în mod obişnuit acest gen de coresponden ă. Ele însumau orice tip de comuni-
care ce putea veni din partea maselor: de la exprimarea unei opinii, furnizarea unei informa ii, adresarea unei plângeri până la atragerea aten iei asupra unor neajun-suri prezente în societatea sovietică. Se considera că scrisorile primite la redacție au o valoare specială, indicând frustrările şi nemul umirile popula iei. Respectiv, ele 
erau incluse, cu titlu special, în dosarele ce vizau activitatea organelor de partid şi sovietice, păstrate în fondurile de arhivă39.  

Concluzii: Materialismul dialectic și istoric și teoria dictaturii proletariatului au jucat un rol esențial în modelarea funcțiilor, caracterului și conținuturilor presei 
comuniste. Potrivit teoreticienilor marxism-leninismului și conducătorilor sovietici, 
presa era „cea mai ascuțită armă  a partidului în lupta pentru mințile oamenilor, cu ajutorul căreia „Partidul în fiecare zi, la fiecare oră  avea posibilitatea de a vorbi cu clasa muncitoare „în limba sa 40.  Luând în considerare importanța acordată de regimul sovietic asigurării ac-cesului presei la toate segmentele populației, articolul de față s-a axat pe cercetarea modului în care cerințele doctrinare față de presă au fost aplicate în practică în cazul presei scrise din URSS. Examinarea structurii verticale și orizontale a acesteia, pre-cum și a sarcinilor atribuite părților sale componente în raport cu categoriile indivi-
duale de cititori a permis, pe de o parte, completarea imaginii asupra eforturilor practice ale regimului sovietic de a asigura contribuția presei la satisfacerea necesi-tăților politice, sociale și economice ale noii societăți și identificarea, pe de altă parte, a neajunsurilor care au limitat considerabil șansele sale de reușită, precum unifor-mitatea conținuturilor sau incapacitatea structurii presei de a ține pasul cu cerințele unei societăți mai diversificate. 

 

Summary 

The article examines the process of practical implementation of the Marxist-

Leninist doctrine requirements regarding the press in the Soviet Union. 

The investigation of the vertical and horizontal structure of the press, as well as 

of the tasks assigned to each type of print media in relation to every basic stratum of 

readership allowed a better understanding of the practical efforts undertaken by the 

Soviet regime to ensure the press would suit the political, social and economic needs of 

the new society, giving us the possibility to identify the shortcomings that considerably 

limited its chances to succeed, such as the uniformity of contents or the inability of the 

media structure to keep up with the requirements of a more diversified Soviet society. 

© Mariana BAGRIN 

                                                           

39    ..., p. 199. 
40 Antony Buzek, op. cit., p. ; Vezi și: Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova (AOSPRM). 
Fond 51, inv. 10, dosar 269, fila 42. 
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DISPUTA SOVIETO-ROMÂNĂ PRIVIND BASARABIA 

ÎN ANII -1975 

Elena NEGRU, Gheorghe NEGRU 

1. Problema Basarabiei pe agenda 

discuțiilor sovieto-române din prima jumătate a anilor  În perioada postbelică, adevărul despre istoria și drepturile României asupra Basarabiei au fost permanent evocate de către românii exilați în Occident1. După cel de-al Doilea Război Mondial, problema Basarabiei, în discursul oficial al URSS, a apărut, pentru prima dată, pe la sfârșitul anilor . A fost vorba, de fapt, de niște provocări sovietice care aveau intenția de a testa atitudinea conducerii comu-niste din România, dar și de a o atenționa să nu încerce să agite problema Basarabiei. Într-o manieră sui-generis, liderul sovietic N. Hrușciov dorea să preîntâmpine o even-tuală repunere în discuție a problemei basarabene de către conducerea României și reapariția, în mod oficial, a problemei basarabene pe arena internațională. La Conferința a IX-a muncitorească pangermană de la Leipzig din  martie , N. Hrușciov, referindu-se la problema frontierelor, a relevat specificul problemei basarabene în cadrul relațiilor sovieto-române. Dorind să justifice ocupația sovietică a Basarabiei, acesta a precizat: ,,Se știe că o parte a actualului teritoriu al Republicii So-vietice Moldovenești a fost cotropită de regele român, iar la timpul respectiv a fost din nou reunită cu teritoriul sovietic. Dar între Uniunea Sovietică și Republica Populară Română nu se pune problema frontierelor, deoarece ambele noastre țări sunt țări so-cialiste și se conduc de interese comune, merg spre același țel – spre comunism, dar aceasta nu înseamnă că în rândurile unei anumite părți a populației din România nu sunt oameni care consideră că Moldova este o parte a României 2. Mai voalat, N. Hrușciov a vizat problema Basarabiei și în discursul său de la Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești de la București 
din iulie 19603. Aici, ca și la Leipzig, N. Hrușciov s-a referit la problema frontierelor postbelice în general, dar faptul că spunea asemenea lucruri în capitala României, reprezenta o aluzie străvezie și la problema frontierei dintre URSS și RPR. La ședința Biroului Politic al CC al PMR din  ianuarie , în contextul ac-centuării procesului de distanțare de politica Moscovei, Gh. Gheorghiu-Dej a vorbit despre ocuparea de către URSS a Basarabiei și Bucovinei de Nord în iunie , re-
ferindu-se la Pactul Ribbentrop-Molotov. În cadrul reuniunii, a cerut publicarea lu-crării lui Marx Însemnări despre români. Manuscrise inedite: „Ceea ce mi se pare de-
osebit de important, menționa liderul de partid din RSR, sunt câteva lucrări la care 
noi nu le-am dat drumul și trebuie să le dăm. Este lucrarea lui Marx. Trebuie să-i dăm drumul în masă. Avem scrisoarea de la Institutul «Marx-Engels-Lenin» din Amster- 
                                                           

1 Ion Constantin, Problema Basarabiei în discuțiile româno-sovietice  din timpul războiului rece. -

1989, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, , p. -46. 
2 Ibidem, p. 60. 
3 Ibidem, p.61. 
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dam – n.n.  care atestă valabilitatea textului acestei lucrări . Gh. Gheorghiu-Dej a ce-

rut ca scrisoarea („să se păstreze undeva într-un loc, să nu dispară, cum au dispărut și alte documente 4. În primul trimestru al anului , pentru prima dată în perioada postbelică, într-un cadru geopolitic tensionat, marcat, pe de o parte, de rivalitatea sovieto-chineză, 
iar pe de altă parte de apropierea româno-chineză, problema Basarabiei a apărut și în discuțiile oficiale sovieto-române. E adevărat că inițiativa a aparținut, ca în majoritatea cazurilor, URSS, dar reacția demnitarilor români a trădat, în opinia lui N. Hrușciov, ati-titudinea lor suspectă referitoare la frontiera postbelică a Basarabiei. În zilele de - martie , o delegație oficială a României, condusă de Ion Gh. Maurer, a efec-tuat o vizită în RP Chineză și în RPD Coreeană. În timpul întrevederilor cu delegația română, referindu-se la frontiera dintre RP Chineză și URSS, liderul chinez a abordat și problema teritoriilor românești ocupate de URSS. La întoarcerea din China, dele-gația guvernamentală română s-a oprit la Pițunda, o stațiune balneară în apropiere de Gagra Gruzia , unde, la  martie , a avut o convorbire cu N. Hrușciov. Acesta, informat despre rezultatele vizitei în China a delegației române, a declarat, la un moment dat, ,,Să luăm de exemplu Basarabia. Eu cred că nu trebuie să discutăm 
despre această problemă, că atunci în țările socialiste ar trebui să se facă un plebiscit. Dacă românii ar ridica această problemă, eu personal aș fi pentru plebiscit și să lă-săm popoarele să hotărască unde vor să aparțină 5.  După această conversație de la Pițunda, care, după cum remarca N. Hrușciov în memoriile sale, ,,a lăsat un gust amar , ,,se accentuează suspiciunile liderilor sovi-etici în legătură cu «iredentismul românesc» în privința Basarabiei 6.  Afirmațiile lui Hrușciov privind necesitatea organizării unui plebiscit în Basa-rabia, care nu erau decât ,,o provocare, un act de diversiune 7, au supărat conducerea română. La ședința Biroului Politic al CC al PMR din  iunie , Gh. Gheorghiu-Dej a evocat ideile lui Hrușciov din timpul întâlnirii de la Pițunda: ,,Și chestiunea Ba-sarabiei, cum a putut să fie aruncată așa?  Cred că e o obsesie și nu întâmplătoare. Sunt multe de spus aici. Ce fel de plebiscit vreți să faceți? [...] Poate aceasta îl preo-cupă: plebiscitul. Apoi dacă este așa, trebuie să fie adusă populația de acolo [din zona în care fusese deportată populația după încorporarea Basarabiei în cadrul URSS în iunie ], dacă dv. v-ați gândit la aceasta. Aduceți populația pe care ați izgonit-o de acolo și să faceți cu o comisie împărțeala și să vedem cum o să iasă?! 8.  În mai , la editura Academiei de Științe a Republicii Populare Române, 
vede lumina tiparului lucrarea K. Marx. Însemnări despre români (Manuscrise ine- 

                                                           

4 Elis Neagoe-Pleșa, Rolul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în elaborarea politicii externe și în direcționarea re-
lațiilor româno-sovietice (1960-1965) // Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, nr. 9/1, 2005, 

p. 237; Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit al României și supărarea Moscovei. Disputa sovi-
eto-română și campaniile propagandistice ale PCM împotriva României - . Studiu și documente, 
vol. 1, 1965-1975, Centrul Editorial Poligrafic USM, Chișinău, , p. . 
5 Vasile Buga, O vară fierbinte în relațiile româno-sovietice. Convorbirile de la Moscova din iulie 1964, Insti-tutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, , p. . 
6 Ion Constantin, op.cit., p.72.  
7 Vasile Buga, O vară fierbinte..., p. 21-22.   
8 Ibidem, p. 24. 
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dite), ediție coordonată de academicianul Andrei Oțetea și profesorul polonez Sta-nislaw Schwann. Culegerea de manuscrise ale ,,părintelui comunismului  cuprindea pasaje cu afirmații critice la adresa politicii țarismului în Principatele Române, sub-
liniindu-se că anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în  a fost nelegitimă, că Ba-
sarabia era populată de români. Acest manuscris inedit al lui Marx „servea de minune 
intereselor românești 9, lovind puternic în mitul imperial al moldovenismului sovietic. Cartea a produs iritarea conducerii sovietice, iar difuzarea ei a fost amânată din motive necunoscute până la sfârșitul lunii noiembrie. Tirajul acestei lucrări, de  500 de 

exemplare, s-a epuizat în câteva zile, iar Ambasada sovietică de la București, în dorința de a contracara difuzarea lucrării, a cumpărat un stoc important de exemplare10. Pu-

blicarea acestor manuscrise, pe lângă faptul că a avut un rol important pentru ,,funda-mentarea ideologică  a readucerii în discuție a problemei Basarabiei, a fost și un sem-nal clar că liderii comuniști de la București erau deciși să inițieze ,,bătălia pentru trata-rea corectă, pe baza adevărului istoric, a problemei schimbărilor teritoriale între Ro-mânia Principatele Române  și Uniunea Sovietică Rusia Țaristă 11. Problema Basarabiei a fost repusă pe tapet și în cadrul vizitei la Moscova, la - iulie , a unei delegații a PMR, condusă de prim-ministrul român Ion Gh. Mau-rer. De data aceasta, inițiativa a venit din partea oficialilor români, care, se poate pre-supune, doreau să afle care erau motivele și ce scop umărea afirmația lui N. Hrușciov cu privire la referendum. Astfel, în timpul discuțiilor cu N.V. Podgornîi, secretar al CC al PCUS, și cu A.N. Kosîghin, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al URSS, I. Gh. Maurer a dorit să afle „de ce în Uniunea Sovietică se crede că România are pretenții teritoriale față de Uniunea Sovietică și de ce în Uniunea Sovietică se crede că în Româ-nia se revendică Basarabia? . Acesta a menționat că partea română s-a confruntat cu această problemă în cadrul discuțiilor cu N. Hrușciov de la Pițunda, din  martie . Evocând activitatea comisiei mixte sovieto-chineze în problema delimitării fron-tierei, N. Hrușciov, potrivit lui I. Gh. Maurer, a ,,oferit un plebiscit în Basarabia 12.  E. Bodnăraș, membru al delegației române, a explicat contextul în care N. Hruș-
ciov a vorbit despre necesitatea organizării unui plebiscit în Basarabia, pentru a cla-rifica apartenența acestui teritoriu, și a citat din stenograma discuției cu liderul so-vietic. În acest context, a explicat că intenția delegației române este să se clarifice dacă în URSS ,,s-a format vreo părere că România socialistă a pus, pune sau intenți-onează să pună problema Basarabiei sau probleme teritoriale 13.  

Partea sovietică a negat că N. Hrușciov ar fi făcut asemenea afirmații. A. N. Ko-sîghin i-a imputat lui I. Gh. Maurer că „nu a folosit nicio singură dată denumirea ofi-cială a RSS Moldovenești . N. Podgornîi, la rândul său, referindu-se la același subiect, 
a specificat că în România trebuie să se știe că „nu există un astfel de teritoriu – Ba-sarabia 14, ci RSS Moldovenească. I. Gh. Maurer a cerut „să nu creăm artificii  și a su- 

                                                           

9 George Ciorănescu, op. cit., p. 271. 
10 Ibidem; Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol. 1, p. 15. 
11 Ion Constantin, op. cit., p. 92. 
12 Vasile Buga, O vară fierbinte..., p. 93-94. 
13 Ibidem, p. 95. 
14 Ibidem, p. 132. 
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bliniat că ,,nu vrea ca o expresie să acopere nu știu ce , adăugând că Republica Mol-
dovenească mai are și alt teritoriu ,,care cuprinde încă o bucată în afară de ce se află între Prut și Nistru . ,,Rugându-l , poruncitor, pe I. Gh. Maurer să denumească terito-riul respectiv ,,Republica Moldovenească 15, N. Podgornîi a replicat delegației române că aceasta ,,se pricepe foarte bine să pună problemele acolo unde într-adevăr nu poți găsi o problemă 16.  N. Podgornîi s-a arătat contrariat de faptul că I. Gh. Maurer ,,a spus că pro-blema în legătură cu Basarabia se ridică nu în România, ci tocmai în țara noastră 
(URSS – n.n. 17. ,,Noi, din păcate, nu am înțeles, menționa N. Podgornîi, ce scopuri și intenții ni se atribuie în legătură cu aceasta. RSS Moldovenească intră în componența URSS. De unde și până unde să facem noi tapaj în jurul acestei probleme, pentru că nimeni nu crede că noi vrem să răpim Moldova de la noi înșine. Este un lucru straniu. Cum să ridicăm noi problema pretențiilor față de Moldova, atunci când ea este în componența URSS? De la cine să o luăm? Noi suntem în toate mințile și asemenea sarcină nu  ne punem. Problema aceasta este clară și s-ar fi putut pune punct... 18.  

Un alt eveniment revelator al anului 1964, care a readus problema Basarabiei 

în atenția opiniei publice internaționale, a fost întâlnirea din  iulie a lui Mao Zedong, președinte al PCC și al RPC, cu o delegație a parlamentarilor socialiști din Japonia, asistați și de numeroși jurnaliști din țara respectivă. Răspunzând la o întrebare a unui parlamentar nipon, care a solicitat o opinie în „problema insulelor Kurile , lide-

rul chinez s-a referit pe larg la problema acapărării de către URSS, în finalul celui de-al Doilea Război Mondial, a unor teritorii străine, menționând, între altele, că „ei [so-vieticii] și-au atribuit o parte a României . La  august , rezumatul discuției de la această întâlnire a fost publicat în cotidianul japonez Sekat Shuho, iar la 2 septem-brie  acesta a fot reprodus și în ziarul Pravda, publicație oficală a PCUS19. Deși Mao Zedong nu a făcut precizările de rigoare, a fost clar pentru toată lumea că liderul 
chinez s-a referit la ocupația sovietică a Basarabiei. Acest epizod, corelat de conducerea URSS cu politica Bucureștiului de ieșire de sub tutela Moscovei și de apropiere de China, a avut consecințe grave, în plan ide-ologic și propagandistic, pentru România și pentru românii din RSSM. Imediat după republicarea discuției lui Mao Zedong cu socialiștii japonezi în ziarul Pravda în opi-nia acestei publicații, Mao Zedong a „încercat provocarea de dispute teritoriale între țările socialiste, punându-se astfel în discuție tratatele internaționale semnate după 
cel de-al Doilea Război Mondial 20 , CC al PCUS a inițiat o campanie propagandistică de contracarare a „revizionizmului chinez . În toamna anului , campania res-pectivă a fost dublată, de regulă, și de o campanie de denunțare a „ocupației Basara-biei de către România regală . În anii următori, campania antichineză a continuat, dar, de această dată, ea a fost asociată cu campaniile antiromânești de combatere a  
                                                           

15 Vasile Buga, O vară fierbinte..., p. 132. 
16 Ibidem, p. 133. 
17 Ibidem, p. 150. 
18 Ibidem, p. 150. 
19 Dan Cătănuș, Tot mai departe de Moscova: politica externă a României în contextul conflictului sovieto-
chinez: 1956-1965, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, , p. . 
20 George Ciorănescu, op. cit., p. 270. 
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noului curs al liderilor României comuniste. 
 

. Declanșarea în anul  a războiului ideologic și propagandistic 

al Moscovei ce viza noul curs al Bucureștiului și problema Basarabiei 
La 2 februarie 1965, Ivan Bodiul, prim secretar al CC al PCM, a expediat o scri-soare secretă către CC al PCUS în care semnala despre persistența în RSSM, „unde pu-terea sovietică s-a instalat nu demult , „a rămășițelor ideologiei burgheze , a pericolu-lui emisiunilor posturilor de radio din Germania de Vest, Israel și a literaturii antisovi-

etice din SUA, Israel, Franța etc. un fel de semnal SOS de pe o ambarcațiune ce era pe cale să naufragieze . În acest context, demnitarul din RSSM atenționa și despre faptul că „lipsa în republică a unui șir de publicații în limba moldovenească are drept rezultat urmări nedorite, precum tendința de a se abona la ziare, reviste și altă literatură din străinătate. În , doar din Republica Populară Română populația Moldovei se abo-nează la   de exemplare, sau de ,  ori mai mult decât în 21. Într-o altă scrisoare, tot secretă, din  iulie , adresată CC al PCUS, I. Bo-diul, remarcând iarăși „creșterea bruscă a abonării și achiziționării de literatură edi-tatată de Republica Populară România  în RSSM, a menționat și faptul că „o parte considerabilă a populației din RSSM – n.n.  privește și ascultă programe ale postu-rilor de radio și tv străine, mai cu seamă din România 22.  I. Bodiul nu a explicat de ce populația din RSSM nu trebuia să citească cărți românești, să asculte radioul și să vizioneze emisiunile televizate din RSR. Dar, dacă suntem atenți la context condamnarea literaturii și emisiunilor antisovietice din străinătate , atunci totul devine clar. De fapt, liderul din RSSM considera că pericolul influenței ideologice din România era la fel de mare ca și cel al influenței burgheze din Occident. În toamnă, după Congresul III al scriitorilor din octombrie , I. Bo-diul nu va mai avea niciun fel de rețineri și va explica de ce presa și istoriografia din RSR reprezentau un pericol atât pentru românii din RSR, dar, mai ales, pentru „mol-dovenii  din RSSM. Dar, până atunci, a avut loc încă un eveniment care a contribuit, în parte, la luarea deciziei de inițiere a războiului ideologic și propagandistic la adresa noii poli-tici a RSR. A fost vorba de vizita delegației României, condusă de N. Ceaușescu, la 
Moscova, la 3-  septembrie . Discuțiile au reprezentat „un adevărat cutremur oferit de partea română conducerii sovietice 23, fiind abordate o serie de probleme tabu, inclusiv restituirea tezaurului românesc, depozitat la Moscova în timpul Pri-mului Război Mondial. Deși problema privind tratarea relațiilor ruso-române în is-toriografia românească nu a figurat în mod expres pe agenda de lucru a întâlnirii, L. Brejnev nu a ezitat să-i amintească lui N. Ceaușescu despre „o serie de lucrări cu ca-racter istoric  din România în care erau „prezentate în mod tendențios unele pro-bleme ale istoriei . „În ultimul timp, menționa L. Brejnev, într-o serie de lucrări care  
                                                           

21 Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol.1, p. 61. 
22 Ibidem, p. 63. 
23 Mioara Anton, Ioan Chiper, Instauraea regimului Ceaușescu. Continuitate și ruptură în relațiile româno-

sovietice. Documente, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Institutul Român de Studii In-ternaționale „Nicolae Titulescu , București, , p. ; Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit  .., 
vol.1, p.16. 
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au apărut în România, îndeosebi în lucrări cu caracter istoric, au început să fie inter-pretate în mod tendențios unele probleme ale istoriei, se scot în evidență unele as-pecte negative ale relațiilor ruso-române . Comentând cartea lui K. Marx Însemnări despre români, editată de Academia Română, L. Brejnev a reproșat autorilor studi-ului introductiv că au „criticat aspru politica externă a țarismului rus , uitând însă să spună că popoarele balcanice „datoresc existența lor Rusiei . Liderul sovietic s-a ară-tat deranjat de faptul că lucrarea a avut un larg ecou în Occident și că a fost editată de trei ori. Apariția „pe scară largă în multe reviste  a extraselor din această lucrare a fost calificată de către conducerea sovietică drept „acțiuni cu caracter tendențios , care „determină îngrijorare în rândul opiniei publice sovietice 24. Următorul episod, care a contribuit decisiv la adoptarea, la sfârșitul anului , a unei hotărâri a Prezidiului CC al PCM ce a determinat declanșarea războiului propagandistic împotriva RSR, a fost Congresul III al Scriitorilor din RSSM de la 14- octombrie , unde mai mulți intelectuali au protestat împotriva politicii de rusificare, au pledat pentru introducerea grafiei latine și au cerut ca Prutul să nu fie transformat într-un „zid chinezesc  etc. Aceste pledoarii au alarmat conducerea 
PCUS și PCM, ele întrevăzând o legătură directă între aprecierile istoricilor din RSR și atitudinile „naționaliste  ale scriitorilor din RSSM. În scrisoarea secretă din  noiembrie  către CC al PCUS, I. Bodiul, refe-
rindu-se la „deja cunoscuta declarație a lui Mao Zedong despre Basarabia, editarea unei serii de cărți în România în care se denaturează trecutul istoric al Moldovei, in-tensificarea propagandei burgheze cu privire la aceste probleme…  a subliniat legă-tura cauzală dintre aceste fenomene și manifestarea deschisă a tendințelor naționa-liste în rândul unei părți a intelectualității din RSSM, tendințe care s-au manifestat și în luările de cuvânt de la Congresul scriitorilor din Moldova25. La  decembrie , a fost adoptată hotărârea Prezidului CC al PCM Cu pri-

vire la măsurile de intensificare a educației internaționaliste a oamenilor muncii din 
republică, care a dat startul războiului ideologic și propagandistic al URSS împotriva noului curs al conducerii RSR, inițiat încă pe la începutul anilor . Războiul respec-tiv a redimensionat, totodată, și problema basarabeană. Aceasta a evoluat de la dis-cuțiile ce vizau în mod deschis teritoriul și frontiera Basarabiei într-o controversă lingvistică, istorică, culturală și identitară. Deși esența rămânea aceeași, URSS și-a concentrat eforturile pe diversificarea instrumentelor propagandistice și consolida-rea politicii de sovietizare și rusificare a românilor din Basarabia, în timp ce RSR a încercat să reziste presiunilor agresive ale vecinului din răsărit, să restabilească, prin prisma ideologiei comuniste, continuitatea istorică și identitară româneaqscă, ba-zată pe propriile valori naționale, respingând ferm încercările de a o transforma înt-un aliat al politicii antiromânești a URSS.  Hotărârea Prezidiului CC al PCM din  decembrie , ca și alte documente menționate mai sus, a asociat propaganda împotriva „pericolului  „revizionizmului chinez  și al „ideologiei burgheze  cu cea contra noului curs al Bucureștiului. „În le-gătură cu faptul, se sublinia în hotărâre, că literatura română care ajunge în Moldova  
                                                           

24 Mioara Anton, Ioan Chiper, op. cit., p. 162-163. 
25 Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol. 1, p. 69. 
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conține o largă informație cu privire la acțiunile antisovietice dușmănoase ale con-ducătorilor chinezi, precum și alte materiale de propagandă burgheză, și ținând cont de creșterea considerabilă în republică a abonării la acest gen de literatură, reduce-rea la minimum a abonării în România la publicațiile moldovenești, a veni cu propu-nerea de a reglementa intrarea în RSS Moldovenească a literaturii din străinătate. Referitor la această chestiune să fie pregătită o hotărâre a Prezidiului CC al Partidului Comunist al Moldovei . Deoarece mulți „oameni ai muncii  „nu cunoșteau trecutul istoric al republicii , 
operau cu „informații greșite despre trecutul Basarabiei , Prezidiul CC al PCM a dis-
pus ca un grup compus din membrii acestui for „să studieze datele, evenimentele și alte documente referitoare la relațiile istorice ale poporului moldovenesc cu popoa-rele rus și ucrainean, la alipirea, în trecutul îndepărtat, a Basarabiei la Rusia și să pre-gătească propunerile corespunzătoare pentru informarea opiniei publice în chesti-unea dată . În plus, membrii Prezidiului trebuiau să prezinte CC al PCM „propuneri cu privire la îmbunătățirea predării istoriei Moldovei în școlile, colegiile și instituțiile de învățământ superior din republică 26. În anii următori au fost emise și alte hotărâri ale CC al PCUS și PCM, care au dezvăluit noi fațete și etape ale războiului propagandistic antiromânesc inițiat de URSS, război ce a durat, intermitent, până la sfârșitul anilor . Scrisorile lui I. Bo-diul din  au reprezentat primele avertizări și atitudini critice față de noul curs al conducerii comuniste din România. A fost vorba de un fenomen nou în viața poli-tică, socială și culturală din URSS, de o etapă nouă în relațiile politice și culturale „fră-țești  dintre URSS și RSSM, pe de o parte, și RSR, pe de altă parte. Până atunci fusese criticat doar „regimul burghezo-moșieresc  al României regale: „ocupația Basarabiei  în , „politca de teroare  din perioada interbelică și „rămășițele ideologiei bur-gheze  din RSSM și RSR. Deși despre „prietenia frățească  dintre „țările socialiste surori , inclusiv dintre URSS și RSR, a curs multă cerneală, totuși, cazul relațiilor „prietenești  dintre URSS și RSR de după  este unul atipic. Nici cu unul dintre sateliții săi URSS nu a avut astfel de relații: prietenie afișată în public, iar de facto derularea de către demnitarii de la Moscova și Chișinău, în secret, a unor campanii propagandistice agresive ce vi-zau Bucureștiul. Au existat, desigur, momente de agresiune ideologică, urmate de intervenții militare, în cazul revoluției antisovietice din Ungaria  și al „Primă-verii de la Praga  din Cehoslovacia , dar care au încetat după reinstalarea în aceste țări a unor guverne convenabile Moscovei. În cazul RSR, războiul ideologic al Moscovei nu a fost dublat de o intervenție militară. În anul , această intervenție a fost evitată la limită. Este adevărat că în România nu a fost în pericol regimul co-
munist, dar a fost contestat dictatul brutal al URSS. În legătură cu modificarea, menționată mai sus, a politicii URSS față de RSR e logică întrebarea: de ce s-a produs anume la sfârșitul anului ? Or, despre așa zisul pericol al presei, literaturii, radioului și televiziunii din RSR pentru românii din RSSM, L. Brejnev fusese informat încă de la începutul anului , iar despre „carac- 

                                                           

26 Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol. 1, p. 74-75. 
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terul tendențios  al unor lucrări istorice, publicate „în ultimul timp  în România – până la întâlnirea din septembrie cu delegația română în frunte cu N. Ceaușescu. Despre abordarea „părtinitoare  a istoricilor români în studiul introductiv la cartea 
K. Marx Însemnări desre români, editată de Academia Română, L. Brejnev aflase, si-gur, înainte de . Dacă ne referim, în general, la noul curs politic al RSR, amintim că acesta fusese inițiat pe la începutul anilor , încă în perioada lui Gh, Gheor-
ghiu-Dej. Putem presupune că initial liderii de la Moscova au considerat cursul auto-nom al Bucureștiului drept un fenomen temporar de „ieșire din rând . După venirea lui N. Ceaușescu în fruntea PMR, la  martie , conducerea sovietică a așteptat, probabil, să se clarifice care va fi orientarea primilor pași politici ai acestuia. Însă li-
derii URSS s-au convins repede că noua conducere din România, în frunte cu N. Ceau-șescu, mai ales după vizita delegației României în URSS, la -11 septembrie 1965, când au fost puse în discuție o serie de chestiuni ce au deranjat Moscova, nu avea de gând să revină „în front . Congresul scriitorilor din RSSM de la -15 octombrie  a reprezentat evenimentul decisiv care a determinat conducerea URSS să aprindă flacăra războiului ideologic împotriva confratelui de lagăr socialist. 

 

. Războiul istoriografic al URSS – o replică la noul curs al Bucureștiului  
și la abordările privind istoria Basarabiei -1975) Noul curs politic al Bucureștiului și, mai ales, abordările de către politicienii și savanții români ale istoriei relațiilor ruso și sovieto-române și, în acest cadru, ale problemei Basarabiei au fost percepute de către autoritățile URSS nu doar ca un afront la statutul de „frate mai mare , dar și ca un proces de subminare a dominației sovietice în RSSM. Or, pentru autoritățile sovietice istoria reprezenta instrumentul de bază în activitatea lor de creare a noului „homo sovieticus , de rusificare și construire a unei identități false „moldovenești , de reocupare definitivă, pe cale pașnică, a Basa-rabiei. După adoptarea Hotărârii Prezidiului CC al PCM din  decembrie , care avea drept scop stoparea intrării literaturii din RSR în RSSM, au fost adoptate în anii următori altele, care, pe de o parte, dezavuau lucrările istoricilor și sociologilor din România, iar pe de alta, preconizau elaborarea și editarea de către savanții sovietici a unor lucrări care trebuiau să reflecte „corect  istoria Basarabiei și a relațiilor ruso- și sovieto-române. În nota secretă din  martie 66, prim-secretarul CC al PCM, I. Bodiul, in-forma conducerea de la Moscova că, „în ultimul timp, s-a intensificat considerabil propaganda antisovietică dirijată împotriva RSS Moldovenești , mai ales „în urma declarației lui Mao Zedong cu privire la Basarabia . Această propagandă – relata li-

derul de partid din RSSM – „neagă tot mai des legalitatea existenței RSS Moldove-nești, a națiunii și culturii moldovenești, afirmă, contrar faptelor, că teritoriul dintre Prut și Nistru este parte a statului român, că Sovietele, chipurile, îi mută pe băștinași în regiunile de răsărit și populează Basarabia cu ruși, răspândește și alte născociri de nuanță naționalistă antisovietică . Scopul urmărit era de a „dezorienta opinia pu-blică, a ațâța dispozițiile naționaliste în interiorul republicii 27. Acestui cor antisovietic, semnala oficialul din RSSM, i se raliase „în ultimii ani   
                                                           

27 Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol.1, p. 121. 



256 

și istoriografia din România. „Opinia publică din republică a remarcat faptul că, în ultimii ani, în presa periodică și în literatura istorică din România au apărut materi-ale care, în opina noastră, se aseamănă, în oarecare măsură, cu presa burgheză, care denaturează faptele și evenimentele istorice, sunt pătrunse de tendințe naționaliste. Este regretabil și trezește nedumerire faptul că în literatura română au început să fie evaluate altfel un șir de evenimente importante din istoria relațiilor româno-ruse și româno-sovietice, se trece sub tăcere politica de cotropire a României Regale cu oca-zia ocupării Basarabiei în , asuprirea națională și socială grea la care au fost su-puși oamenii muncii din Basarabia în acei ani și lupta pentru reunirea cu Patria So-vietică. Nu sunt condamnate acțiunile agresive ale guvernului regal de cotropire a RSS Moldovenești și a unei părți a teritoriului Ucrainei, atrocitățile comise de fasciști români pe teritoriul ocupat al URSS 28. În nota informativă din  iulie , adresată CC al PCUS, I. Bodiul reitera îngri-jorarea în legătură cu amplificarea în România a tendințelor ,,de revizuire și falsificare 
a celor mai importante teze referitoare la trecutul istoric și la prezentul poporului mol-dovenesc , propunând adoptarea unor măsuri pentru ,,preîntâmpinarea fenomenelor negative în Moldova . Istoricii români erau criticați pentru că ignorau „misiunea elibe-
ratoare a Rusiei în Balcani, rolul ei decisiv în eliberarea Principatelor Dunărene . Afir-mațiile potrivit cărora ,,Rusia, la fel ca și alte mari monarhii, urmărea același scop de ocupare a unor teritorii străine și aservirea altor popoare  constituiau, în opinia dem-
nitarului de la Chișinău, ,,acuzații grave, care vizau aspecte importante, principiale ale relațiilor dintre popoarele român și sovietic care s-au format demult 29.  La fel de ,,gravă  era și tentativa ,,de a justifica intrarea României burgheze în război de partea Germaniei fasciste și de a pune la îndoială aservirea oamenilor muncii din Basarabia de către imperialiștii români . Dezaprobarea de către N. Ceau-șescu, într-un discurs din  mai , a rezoluțiilor Congreselor III, IV și V ale PCdR., pentru că ,,erau profund greșite și chemau la dezmembrarea teritorială a Româ-
niei30, era un alt motiv de supărare a conducerii sovietice. După cum aprecia George Ciorănescu, în , discursul lui N. Ceaușescu avea scopul „să traseze liniile mari ale unei viitoare istorii a PCR de către istoricii români  și „renunța în mod formal la teza sovietică potrivit căreia moldovenii din Basarabia ar constitui o naționalitate diferită de români și că Basarabia ar fi parte integrantă din Rusia 31.  În opinia conducerii de la Chișinău, asemenea tendințe ,,de discreditare a glo-riei Rusiei în rândul popoarelor balcanice  și de ,,reevaluare  a unor fapte care ,,lezau interesele radicale naționale și sociale ale poporului moldovenesc  trebuiau stăvilite, pentru a nu ,,slăbi sentimentul de recunoștință și legăturile de prietenie față de po-porul rus din partea altor popoare din Balcani 32.  De aceea, I. Bodiul considera că era ,,oportun în plan pozitiv, fără a se admite un ton polemic […] să se dezvăluie ade-văratul caracter al acestei perioade și, pe bază de fapte istorice, să demonstreze in- 

                                                           

28 Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol.1, p. 121. 
29 Ibidem, p. 138-139. 
30 Ibidem, p. 140. 
31 George Ciorănescu, Basarabia pământ românesc. Ediție îngrijită de Crisula Ștefănescu și Matei Cazacu, Editura Fundației Culturale Române, București, 2012, p. 74. 
32 Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol. 1, p. 139. 
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consistența unor asemenea declarații 33.  În referatul Cu privire la pregătirea către cea de-a 50-a aniversare a Marii Re-

voluții Socialiste din Octombrie, prezentat la Plenara V a CC al PCM din 13 februarie , I. Bodiul și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu ,,pasivitatea nejustificată  a istoricilor și propagandiștilor de la Chișinău, care nu realizaseră aproape nimic din cele trasate de hotărârea CC al PCUS din  septembrie . ,,De la publicarea ho-tărârii CC al PCUS cu privire la studierea și interpretarea relațiilor între Rusia și Ro-mânia, menționa I. Bodiul, au trecut cinci luni. Totuși, în conformitate cu această ho-tărâre, până în prezent nu a fost pregătită pentru publicare nicio lucrare care să dea ripostă zdrobitoare «specialiștilor» mai vechi și mai nou apăruți asupra Basarabiei. Nu se desfășoară nici propaganda ideologică în conformitate cu cerințele CC al PCUS. Aceasta este o lacună gravă în activitatea savanților din domeniul științelor 
umanistice. Sarcina noastră este de a ne pronunța hotărât în apărarea intereselor poporului moldovenesc, a cuceririlor lui socialiste, a prieteniei nemărginite și de ne-clintit care există din timpuri imemorabile între poporul moldovenesc și alte popoare ale Uniunii Sovietice 34.  

I. Bodiul s-a referit în mod special la anul , menționând că ,,datorită aces-
tui act poporul moldovenesc s-a unit cu marele și puternicul popor al Rusiei, a căpă-tat posibilitatea să se dezvolte în cadrul unui stat puternic din lume. Aceasta l-a sal-

vat de la multe suferințe și lipsuri inumane. Chiar și în condițiile exploatării țariste poporul nostru a simțit superioritatea lui față de vecinii săi din apus, care încă mult 
timp s-au aflat sub jugul turcesc […].  Copiii noștri și generațiile viitoare trebuie să știe bine că tații lor nu și-au ima-ginat viața în afara Rusiei, în afara Uniunii, în afara alianței și frăției cu popoarele sale, cu care și-au legat destinul lor pentru totdeauna din timpurile străvechi 35.  I. Bodiul a criticat istoricii din România și Occident pentru că în lucrările lor aceștia ,,exagerau agresivitatea țarismului rus  pe care îl considerau drept ,,principal obstacol în calea unificării principatelor dunărene într-un stat unitar  și subliniau că ,,Basarabia, ocupată de ruși, este locuită de români, că toți moldovenii sunt români, iar patria tuturor moldovenilor este România , dezaprobând, în același timp, com-portamentul ,,prea diplomatic  al oficialităților din RSSM față de aceștia. 

Primul-secretar al PCM a subliniat necesitatea anihilării ,,influenței românești  și propagării ,,adevăratei istorii a poporului moldovenesc . În acest scop, propunea ca în activitățile de contrapropagandă să fie implicați savanții, oamenii de cultură, oficialitățile de partid, mass-media. În fața istoricilor a fost pusă sarcina ,,elaborării urgente a problemei constituirii și dezvoltării națiunii moldovenești, reflectării moște-nirii culturale și istorice a poporului moldovenesc, rolului războaielor ruso-turce în eli-berarea popoarelor balcanice, însemnătății progresiste a alipirii Basarabiei la Rusia 36.  Luând cuvântul în cadrul aceleiași plenare, A. Semionov-Blaz, membru al PCUS 

din 1917, a criticat istoricii din România și Occident pentru că ,,răscoleau trecutul .  
                                                           

33 Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol. 1, p. 141. 
34 Arhiva Organizațiilor Social-Politice a Republicii Moldova În continuare: AOSPRM). F. 51, inv. 28, d. 1, f. 45-46.  
35 Ibidem, fila 38. 
36 Ibidem, fila 46.  
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Veteranul bolșevic i-a numit pe respectivii istorici ,,semidocți , îndemnând oficiali-tățile din RSSM să le dea ,,lecții de bună cuviință .  ,,De ce acum când în România nu mai este puterea moșierească, se revolta acesta, când acolo există țară socialistă prietenă nouă, se găsesc unii, care nu pot fi numiți tovarăși, și care caută anumite documente că Basarabia a aparținut României. Asemenea documente nu există […]. Eu aș zice astfel: celor care caută documente și doresc să demonstreze că poporul moldovenesc este popor român, cântăreților și 
slugoilor lor, trebuie să li se dea peste gură în limba rusă „dati po zubam  – n.n. , în 
caz contrar vom avea ceea ce am avut cu fostul nostru prieten Mao Zedong. Basara-bia a fost, este și va fi în componența Republicilor Sovietice Socialiste 37. I. Bodiul, în cuvântarea la adunarea anuală a Secției științe sociale a AȘ a RSSM din  martie , a menționat că „acțiunile scizioniste ale conducerii chineze și ale altor partide comuniste a pus în fața savanților o serie de probleme importante. Multe dintre aceste probleme se referă nemijlocit la noi. Savanții din Moldova trebuie să par-ticipe activ la organizarea lor politică . Conform afirmațiilor lui I. Bodiul, „greutățile  și „rămânerea în urmă  a cercetărilor în domeniul științelor sociale din RSSM au fost de-terminate de „relațiile speciale care începuseră să se statornicească între țările socia-liste . „Savanții noștri, a menționat acesta, au mizat pe raporturi normale între Uniu-nea Sovietică și România. De aceea s-a acordat puțină atenție unor probleme ale tre-cutului, care au o mare importanță pentru clarificarea relațiilor statului nostru cu Ro-mânia. Noi nu lămuream unele evenimente politice [...]. Acest fapt a lucrat împotriva noastră. După cum a spus N. Mohov și alți tovarăși, în situația dată noi ne-am pomenit nepregătiți. Ducem lipsă de o serie de lucrări științifice extrem de importante, în baza cărora am fi putut face propagandă și pe arena internațională. Opinia publică interna-țională este indusă în eroare [...] În lume a luat amploare trăncăneala despre Basarabia subl. n. . Toți cunoaștem stîngăciile și nesiguranța cercetărilor cu privire la perioada de ocupație a Basarabiei. Atunci când s-au început aceste discuții, noi eram rău pregă-tiți pentru a desfășura contrapropaganda. A trebuit să lucrăm foarte mult. Noi ne con-sultăm sistematic cu Comitetul Central al PCUS – n.n. . Toate formulările noastre sunt coordonate. Am rugat să vină la noi tovarăși de la Moscova – n.n.  care să analizeze în mod critic acțiunile noastre. Ei au studiat acțiuni și punctul lor de vedere referitor la evenimentele din Moldova coincide cu al nostru [...] Cum se vor derula în continuare evenimentele? Nu trebuie să fim naivi, căci tendința este de a știrbi autoritatea Rusiei. 
Cei de peste hotare doresc să discretizeze acțiunile de ajutorare a Basarabiei de către Rusia în trecut. Fiecare savant e patriot, însă în tratarea acestei chestiuni trebuie să fim foarte atenți și delicați... În lumina celor spuse, e necesar ca savanții să se clarifice și prin eforturi comune să soluționeze problemele politice apărute. Trebuie să se dea ri-postă palăvrăgelilor nerușinate, incitării neîntemeiate a spiritelor. Ziua de  Martie a fost umbrită  de apariția a – n.n.  două lozinci. În una din ele era scris: «Noi cerem întoarcerea pământurilor moldovenești». Înainte doar nu scriau așa, iar acum scriu. Ideile sunt vehiculate și iată care-i rezultatul 38. 

                                                           

37 Elena Negru, Confruntări istoriografice sovieto-române în anii -1980 // Arhivele Totalitarismului, 
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La  septembrie , CC al PCUS a adoptat hotărârea ,Cu privire la studierea 

și interpretarea pe viitor a problemelor referitoare la istoria relațiilor româno-sovie-

tice, iar la  martie , conform scenariului prestabilit, și conducerea de partid din RSSM a aprobat hotărârea Cu privire la măsurile CC al PCM despre studierea și 
interpretarea pe viitor a problemelor referitoare la istoria RSS Moldovenești și a rela-
țiilor româno-sovietice. Înaltele foruri de partid de la Moscova și Chișinău solicitau cercetătorilor din sistemul academic și universitar să scrie, de pe pozițiile URSS,  lucrări și peste  broșuri referitoare la diverse aspecte ale istoriei Basarabiei și a relațiilor româno-sovietice39. La începutul lunii decembrie , I. Bodiul sesiza conducerea comunistă de la Moscova în legătură cu ,,cele mai periculoase tendințe care se atestă în RSR și care le-zează direct interesele poporului moldovenesc . În corespondența secretă a prim se-cretarului CC al PCM adresată CC al PCUS, din  decembrie , se menționa: ,,Creș-terea naționalismului în România a condus la revizuirea principiilor marxist-leniniste 

de bază ale politicii interne și externe, la  abaterea de la pozițiile de clasă în evaluarea evenimentelor din trecut și prezent. Ideile «unirii tuturor pământurilor românești în granițele anului », proclamate oficial, sunt reflectarea exterioară a politicii chib-zuite, neoficiale a conducerii române orientate spre ațâțarea în mijlocul poporului ro-mân a unor dispoziții șovine vizavi de RSS Moldovenească. În acest scop, politica ofici-ală română ignoră și nu recunoaște existența națiunii moldovenești și a RSS Moldove-nești . I. Bodiul ataca tezele istoriografiei române privind formarea la hotarul dintre sec. XVIII și XIX, pe teritoriul dintre Dunăre, Tisa și Nistru a națiunii române ,,a cărei unire într-un stat român unitar s-a încheiat doar în … , evidențiind, în continuare, motivele acestei critici: ,,Spre deosebire de trecutul nu prea îndepărtat, în istoriografia română contemporană și în discursurile conducătorilor RSR se neagă participarea Ro-mâniei la intervenția împotriva tânărului stat sovietic. În scopul justificării ocupației Basarabiei de către trupele române în  și demonstrării comunității istorice, etnice și teritoriale depline a moldovenilor și românilor, conducerea PCR revizuiește hotărâ-rile de partid privind problema națională, adoptate în trecut, în care era recunoscută existența națiunii moldovenești independente și susținută lupta oamenilor muncii pentru reunirea cu Patria sovietică 40. În adresa secretă a CC al PCM, expediată CC al PCUS, Cu privire la falsificarea 

realității istorice în Atlasul istoric, editat în RSR din 25 ianuarie 1973, erau vizați acei istorici care ,,utilizau arbitrar  termenul ,,român  cu referire la populația din întreg spațiul carpato-dunărean, inclusiv la cea de pe ,,teritoriul actual al RSS Moldovenești, 
al regiunilor Odessa, Cernăuți și din alte regiuni al RSS Ucrainene . Conducerea din RSSM era revoltată și de hărțile plasate în Atlasul Istoric, deoarece ele reflectau unita-tea poporului român în secolele X-XIII, războaiele ruso-turce din secolele XVII-XVIII și 
,,tendințele generale ale istoriografiei românești de a diminua sau ignora rolul progre-sist al Rusiei în istoria Principatelor Moldova și Valahia , falsificau evenimentele din 
perioada celui de-al Doilea Război Mondial. În opinia demnitarului, scopul editării „Atlasului Istoric  era ,,de a renaște, dezvolta și consolida concepțiile naționaliste și șo- 

                                                           

39 Ibidem, p. 71-72; Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol. 1, p. 164-167. 
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viniste în rândurile populației RSR, mai ales în mediul intelectualității și tineretului 41. Într-o altă notă informativă, din  august , Cu privire la unele neajunsuri 

și omisiuni în Micul Dicționar Enciclopedic, editat în anul  de către Editura Enci-
clopedică în limba română, autorii erau criticați deoarece ,,susțineau, în mod eronat, concepția unității și continuității poporului român din cele mai vechi timpuri  și uti-lizau termenul de ,,moldovean , ,,moldoveni  nu în sens etnic, ci geografic. De aseme-nea, ei „ignorau existența poporului moldovenesc independent și a limbii lui , ceea 
ce i-a determinat să conteste și existența „culturii moldovenești . P. Lucinschi consi-dera că în dicționar termenii „moldovenește , „moldovenism  erau explicați eronat, deoarece ,,nu se vorbea de limba moldovenească, ci de grai moldovenesc . Drept mărturie a negării de către istoricii români a „culturii moldovenești , stăteau artico-lele consacrate lui I. Neculce considerat „cronicar român , V. Alecsandri, I. Creangă, M. Eminescu, A. Donici, A. Russo, B. P. Hasdeu, despre care se menționa că sunt „doar scriitori sau poeți români , nu și moldoveni42. Tendențios, în opinia CC al PCM, era reflectată în dicționar și unirea Basarabiei cu România în anul , subliniindu-se că „la  aprilie , Basarabia s-a unit cu România , iar „hotărârea „Sfatului Țării  despre Unirea Basarabiei cu România era prezentată ca manifestare a voinței  poporului moldovenesc 43. La începutul anului  apare, la Chișinău, lucrarea Moldavskaia sovetskaia 

gosudarstvennosti i bessarabskii vopros (Organizarea statului sovietic moldovenesc și 
problema basarabeană), semnată de Artiom Lazarev. După cum apreciau istoricii ro-mâni, scopul acestui volum era de a justifica ocupația sovietică a Basarabiei în  și de a ,,demonstra  că moldovenii și românii vorbeau limbi diferite și formau națiuni 
diferite44. Chiar dacă a ,,călcat sârguincios în picioare  adevărul istoric, prezentând ,,tendențios și deformant evenimentele  istorice, A. Lazarev a dorit să facă paradă de ,,erudiția  istoricilor sovietici care, chipurile, aveau ,,argumente convingătoare  pri-vind apartenența Basarabiei la URSS45. În anul , Constantin C. Giurescu a publicat lucrarea de sinteză Formarea 

statului național unitar român în care, spre deosebire de ediția din , au fost efec-tuate modificări. Astfel, capitolul Unirea Transilvaniei cu România purta titlul Desă-
vârșirea statului național unitar român și era completat cu un subcapitol intitulat 
Unirea Basarabiei cu România. Textul acestui subcapitol conținea aprecieri referi-
toare la actul unirii din 1 decembrie 1918, subliniindu-se că desăvârșirea unității na-ționale s-a produs, din punct de vedere cronologic, „în trei etape:  unirea Basara-biei,  unirea Bucovinei,  unirea Transilvaniei, Banatului și Maramureșului . De asemenea, în același subcapitol, se menționa: ,,Pe temeiul principiului proclamat de Marea Revoluție rusă că fiecare popor să hotărască singur asupra sorții lui, moldo-venii, adică românii dintre Prut și Nistru, constituiseră la  ianuarie  «o repu-blică democratică moldovenească slobodă, de sine stătătoare și neatârnată, având  
                                                           

41 AOSPRM. F. 51, inv. 34, d. 111, f. 31. 
42 Ibidem, d. 119, f. 34. 
43 Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit ..., vol. 1, p. 583. 
44 George Ciorănescu, op. cit., p.15; Petre Moldovan, A.M.Lazarev: Un faux-monnayeur d  histoire, Milan, 
Editions Nagard, 1976, p. 7. 
45 George Ciorănescu, op. cit., p. 21. 
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ea singură dreptul de a-și hotărî soarta în viitor». Apoi, la  martie/  aprilie , Sfatul Țării, adică adunarea deputaților acestei republici, proclamă alipirea ei pentru totdeauna la România , fiind reprodus si textul declarației de unire a Sfatului Țării de la Chișinău. Pentru a înlătura confuziile în legătură cu teritoriul dintre Nistru și Prut, în nota de subsol se preciza că ,,la  iunie  când, în urma prăbușirii aliați-lor ei Franța și Polonia, România se afla izolată și, în urma unui ultimatum al Mosco-vei, Basarabia, jumătatea de Nord a Bucovinei și partea de nord-vest a județului Do-rohoi au fost încorporate de URSS 46. După treizeci de ani de interdicție de a face vreo referire la unirea Basarabiei cu România, aceste aprecieri ale lui Constantin C. Giurescu reprezentau o noutate în istoriografia românească. În memoriul prim-secretarului CC al PCM, I. Bodiul, către CC al PCUS Despre 

faptele de falsificare în Republica Socialistă România a evenimentelor istorice și despre 
măsurile de prevenire a efectelor lor negative în Moldova, din 27 iunie 1975, erau cri-ticate o serie de lucrări care ,,reflectau clar și fără echivoc concepțiile istoricilor din România burghezo-moșierească despre proveniența etnografică a popoarelor du-nărene și continuitatea dezvoltării națiunii române din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre și, în baza acestei teorii pseudoștiințifice, se neagă faptul for-mării în epoca feudalismului a unui șir de popoare est-romanuce, inclusiv cel mol-dovenesc . Era vorba de Istoria României (1970)47, Istoria poporului român (1970)48, 

Marea conflagrație a sec. XX: Al Doilea Război Mondial (1971)49, Atlas istoric (1971), 

Formarea națiunii române și a statului român unitar (1974)50 etc. În opinia demnitarului din RSSM, concepțiile istoriografiei române din anii 
1970, comparativ cu anii 1950- , ignorau poziția de clasă în analiza ,,alipirii în  a Basarabiei la Rusia , ,,anexării în  de către România a Basarabiei , ,,solu-ționarea pașnică a problemei Basarabiei la -  iunie , participarea României 
la cel de-al Doilea Război Mondial etc.51. 

I. Bodiul condamna „noul imbold spre falsificarea continuă a științei istorice în RSR și tensionarea situației politice în jurul așa-numitului curs independent dat de N. Ceaușescu în discursul din  martie , ținut cu ocazia împlinirii a  de ani de la întemeierea Academiei de Studii Social-Politice ,,Ștefan Gheorghiu . N. Ceaușescu declarase că ,,în prezent în lume se formează tot felul de interpretări denaturate, po-trivit cărora dezmembrarea unor state, separarea unor popoare sunt prezentate ca 
o manifestare legitimă a necesității istorice, iar rezultatele unor atare situații create artificial se teoretizează și se interpretează ca un proces firesc al formării unei nați-uni separate 52. La  mai , prezent la Alba Iulia cu ocazia inaugurării Muzeului  
                                                           

46 Ion Zainea, Istoriografia română şi cenzura comunistă -1977), Editura Universită ii din Oradea, 
Oradea, 2010, p. 84; 242-243. 
47 M. Constantinescu, C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Istoria României. Compendiu, Editura Didactică şi Pe-dagogică, Bucureşti, . 
48 Istoria poporului român, sub redacția acad. Andrei Oțetea, Editura Științifică, Bucureşti, . 
49 Gheorghe N. Căzan şi al., Marea conflagra ie a sec. XX: Al Doilea Război Mondial, Editura Politică, Bucureşti, .   
50 Vasile Curticăpeanu, Formarea na iunii române şi a statului na ional unitar român, Editura Politică, Bu-cureşti, . 
51 Elena Negru, Gheorghe Negru, PCM și naționalismul -1989). Documente // Destin românesc. Edi-ție specială, , nr. -6, p. 56. 
52 Ibidem, p. 58. 
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Unirii, N. Ceaușescu s-a referit iarăși la ,,unii istorici străini  care ,,denaturau istoria poporului român și a PCR 53. Deși nu l-a nominalizat, liderul PCR l-a vizat pe A. Laza-rev și cartea acestuia, publicată la începutul anului .  
Discursul lui N. Ceaușescu de la Academia ,,Ștefan Gheorghiu , semnala I. Bo-diul, determinase demararea în presa, radioul și televiziunea din România a „unei noi campanii de denaturare a istoriei apariției națiunii, statului român și popoarelor învecinate cu el, de falsificare a evenimentelor adevărate ale celui de-al Doilea Răz-boi Mondial și, mai ales, a evenimentelor legate de intrarea Basarabiei în compo-nența URSS. Pe deasupra, în toate publicațiile se conturează un singur scop, cel de a demonstra ilegalitatea existenței națiunii și statalității moldovenești 54. În opinia CC al PCM, abordările istoricilor din RSR deveniseră atât de pericu-loase pentru populația românească din RSSM încât nu mai puteau fi tolerate. De aceea, în memoriul adresat CC al PCUS, I. Bodiul sublinia „că în relațiile cu România noi trebuie să obținem recunoașterea de către aceasta din urmă a RSS Moldovenești. Ignorarea națiunii moldovenești ofensează poporul nostru, atentează la fundamen-tele existenței și la principiile morale, care s-au format și se dezvoltă în spiritul leni-nist al fraternității și unității popoarelor sovietice. Principalul e că pe aceste greșeli România își construiește relațiile cu partidul și cu țara noastră, își definește politica internă și externă. Lipsa unei reacții din partea noastră la o astfel de situație nefi-rească este percepută de România ca o slăbiciune, ca o lipsă a posibilității poporului 

moldovenesc de a-și apăra dreptul la existență. Neprimind riposta cuvenită, românii își înmulțesc pretențiile, recurg la tot felul de forme și metode de denaturare a ade-vărului și de difuzare a unor concepții false în scopul dezinformării opiniei publice mondiale, compromiterii politicii naționale a PCUS, care asigură prosperarea națiu-nii socialiste moldovenești și a organizării de stat 55.  
 

. Confruntări diplomatice sovieto-române  
privind tratarea istoriei Basarabiei de către istoricii români -1975) Primul episod cunoscut al confruntării diplomatice din anii respectivi s-a pro-dus în timpul vizitei lui N. Ceaușescu la Moscova, la 18-  mai . Atunci, însă, pole-mica liderului român cu L. Brejnev s-a axat pe probleme generale cu privire la rolul Rusiei în Balcani și al armatei sovietice în „eliberarea României . La acea întâlnire, as-pectele istoriei Basarabiei și RSSM nu au fost aduse direct în discuție4. 

Un alt episod s-a consumat la  iulie , după cum aflăm din telegrama secretă din  iulie  a ambasadorului român la Moscova, Gheorghe Badrus, căt-re ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, și secretarii CC al PCR, Ștefan And-rei și Cornel Burtică. Astfel, la data indicată, ambasadorul român fusese invitat într-o audiență la MAE al URSS, unde N. N. Sikaciov, șeful Direcției V Europene, a expus, „pe baza unui text scris , următoarele: „Sunt însărcinat […] să vă fac următoarea co-municare. În , Editura Didactică și Pedagogică din România a scos de sub tipar 
Atlasul Istoric […]. Noi dorim să atragem atenția asupra unor inexactități și defor-mări din această lucrare, care privesc istoria Rusiei și interesele Uniunii Sovietice. 

                                                           

53 Elena Negru, Gheorghe Negru, PCM și naționalismul - . Documente…, p. 65.  
54 Elena Negru, Gheorghe Negru, ,,Cursul deosebit  al României ..., vol. 1,  p. 596. 
55 Ibidem, p. 602.  
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. Atrage atenția că hărțile  și  redau ca un fapt obișnuit Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. . Intervenția străină împotriva statului sovietic și războiul civil nu sunt reda-te în atlas. . Nu este reflectată în hărțile , , , ,  și  acapararea de căt-re România regală a Basarabiei și Bucovinei de Nord în . Lipsesc și alte fapte istorice despre formarea și istoria Rusiei. Editarea și răspândirea unor asemenea hărți, după părerea noastră, pot crea 
imagini neadevărate despre istoria Rusiei și situația Uniunii Sovietice. E puțin pro-babil că astfel de publicații pot contribui la întărirea dezvoltării relațiilor prietenești, de bună vecinătate care există între țările și popoarele noastre. Noi sperăm că faptele și considerentele expuse mai sus vor fi luate în considerație de partea română . Șeful misiunii diplomatice române de la Moscova, Gh. Badrus, referindu-se la „insistența părții sovietice de a face această comunicare cu urgență și la nivelul am-basadorului , la „redactarea textului , a concluzionat că demersul sovietic a fost făcut la „indicație superioară . Totuși, conform relatării lui Gh. Badrus, „N. N. Sikaciov nu a lăsat să se înțelea-gă că această comunicare ar avea caracterul unei note de protest 56.  Poziția RSR în această chestiune a fost reflectată în telegrama din  iunie  a directorului Direcției I Relații din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Gheorghe 
Diaconescu, către adjunctul ministrului afacerilor externe, Vasile Gliga. Acesta, ca răs-puns la considerațiile sovietice, a specificat: „  Harta  nu și-a propus să prezinte Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, ci Primul Război Mondial -1918), iar harta  are drept obiectiv redarea mișcărilor revoluționare în Europa, în ansamb-lu, în perioada - ;  Intervenția împotriva statului sovietic și războiul civil nu sunt redate în atlas, prezentarea lor fiind o problemă de opțiune din partea auto-rilor;  În ceea ce privește nereflectarea într-un număr de hărți , , , 103, ,  a «acaparării de către România regală a Basarabiei și Bucovinei de Nord în », punctul nostru de vedere este redat într-o serie de lucrări cu caracter isto-ric . În legătură cu considerațiile lui N. N. Sikaciov referitoare la hotarele Rusiei sovie-

tice și cu privire la alte aspecte nemenționate în citatul de mai sus, Gh. Diaconescu a propus să se solicite autorilor „explicațiile cu motivările cuvenite față de cele semna-late de MAE al URSS  și pe baza lor „să se elaboreze măsuri, atât cu caracter intern referitoare la o eventuală reeditare îmbunătățită a atlasului , cât și în legătură cu poziția ce urmează a fi adoptată față de MAE al URSS 57.  

La 11 octombrie 1974, N. N. Rodionov, adjunctul ministrului afacerilor ex-terne al URSS, a făcut o comunicare orală ambasadorului RSR la Moscova, Gheorghe Badrus, în legătură cu unele aprecieri ale istoricilor români privind Basarabia și Bu-covina de Nord. La sfârșit i-a înmânat lui Gheorghe Badrus ,,un text scris sub formă 
de pro-memoria 58. ,,În ultimul timp, se menționa în acel text, în România a apărut o  
                                                           

56 Elena Negru, Gheorghe Negru, Disputa istoriografică și diplomatică sovieto-română privind  Basarabia 
(1972) // Destin românesc. Revistă de istorie și cultură, , nr. , p. , -94. 
57 Ibidem.  
58 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe a României În continuare: AMAER). F. URSS 220/1974, d. 5222, f. 10. 
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serie de materiale, în care, în pofida faptelor istorice cunoscute, se justifică, în esență, anexarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către România regală, în anul . Aceste acțiuni agresive sunt prezentate drept rezultat, chipurile, «al luptei maselor largi populare din România». Asemenea afirmații sunt conținute, de exemplu, și în broșura lui V. Curticăpeanu Formarea națiunii române și a statului național unitar ro-
mân, editată în tiraj de masă, în luna mai a.c. de către Editura Politică a RSR, în Micul 

dicționar enciclopedic București,  și în broșurile România și România, istoria ei, editate în acest an de către editura enciclopedică a RSR ș.a.m.d. În același timp, drept „argumente  se fac referiri la hotărârea Consiliului contrarevoluționar uzurpator de ținut al burgheziei naționaliste moldovene «Sfatul Țării» și a «Congresului general 
burghezo-moșieresc român al Bucovinei», prin care guvernul regal al României a în-cercat să acopere actul de acaparare a Basarabiei și Bucovinei de Nord. Reprezentanții români încearcă să-și expună punctul de vedere în legătură cu problema respectivă chiar și la reuniuni internaționale. Publicații, conținând o serie de teze  care denaturează istoria relațiilor ruso-române și sovieto-române, au fost pe larg difuzate de către reprezentanții RSR la Congresul mondial al populației și la 
cel de-al 3-lea Congres internațional de studii sud-est-europene, care au avut loc la București în august și septembrie a.c. La amintitul congres de studii sud-est-euro-pene, delegația română a considerat posibil să difuzeze un referat care conține teza că Basarabia a intrat, chipurile, în componența statului român, în anul , pe baza votului din «Sfatul Țării». Printre altele, după cum se cunoaște, acest vot a fost o în-scenare a României Regale în condițiile ocupării Basarabiei de către trupele române și înăbușirii prin forță a luptelor maselor muncitoare, care s-au ridicat în apărarea puterii Sovietelor, împotriva smulgerii acestei regiuni de la Rusia revoluționară 59. În continuare, în textul părții sovietice, înmânat lui Gheorghe Badrus, se arăta că ,,apariția publicațiilor, conținând aprecieri și concluzii falsificate, încercările de a atrage atenția reuniunilor internaționale nu pot să nu provoace nedumerire , iar ,,toa-te acestea pot fi folosite numai în interesul acelor forțe care ar dori să submineze prie-
tenia sovieto-română, să zdruncine colaborarea noastră . MAE al URSS a cerut condu-cerii României să intervină ,,pentru neadmiterea apariției unor asemenea publicații care aduc daune consolidării relațiilor prietenești existente între țările noastre 60.  Acest demers al diplomației sovietice a provocat vâlvă la CC al PCR. La  oc-tombrie , N.Ceaușescu aducea la cunoștința membrilor CPEx conținutul comu-nicării prezentate de N. N. Rodionov, considerând că ambasadorul Gheorghe Badrus ,,a procedat greșit primind nota , fără să răspundă la acuzațiile părții sovietice. N. Ceaușescu sublinia că România nu putea accepta această notă, cerând să fie respinsă ,,în mod corespunzător – politicos, dar foarte ferm pentru că constituia o denaturare a realității istorice 61. Lăsând să se înțeleagă că adevărul istoric nu poate fi falsificat de dragul ,,prieteniei  româno-sovietice, N. Ceaușescu menționa: ,,În fond – și noi va trebui să documentăm – împărțirea Moldovei în  este realizată printr-
un dictat și avem acordul dintre turci și ruși, ambele imperii. Istoricii de atunci și  
                                                           

59 AMAER. F. URSS 220/1974, d. 5222, f. 7-8. 
60 Ibidem, f. 9. 
61 Arhivele Naționale Istorice Centrale În continuare: ANIC). F. CC al PCR, Cancelarie, d. 111/1974, f.63. 
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opinia publică de atunci au condamnat acest act. Marx și Engels înșiși au în această privință aprecieri foarte clare. În ce privește Bucovina, este cu atât mai de neînțeles, când Bucovina a aparținut altui imperiu, și acesta este austro-ungar, imperiu care s-a prăbușit și Bucovina s-a reunit în mod liber cu România, și, tovarăși, în  a fost cerută drept despăgubire; și să le reamintim de nota oficială pe care au uitat-o… Și, totodată, să exprimăm nedumerirea noastră cu această încercare de falsificare a is-toriei și de negare a unor realități cunoscute de întreaga lume . Reiterând că partea română nu putea să accepte ideile istoriografiei oficiale sovietice privind Basarabia, liderul român  menționa: ,,Alta este problema că România nu a ridicat probleme te-ritoriale și alta este o discuție între istorici. Este cu totul altceva! A încerca să acredi-tezi ideea că țarismul a eliberat Basarabia, că tratatul cu turcii este un tratat elibera-tor, însemnă să justifici toată politica colonială și de dominație pe care nu o acceptăm și nici nu o putem accepta. În fond, o singură dată basarabenii au  putut să hotărască 
liber – în  – și atunci au hotărât în Sfatul Țării, dar, totuși nu prin Sfatul Tării – 

sunt documente – care arată că populația din sate și comune au hotărât să se ali-pească la România 62.  Fiind susținut de P. Niculescu-Mizil în ceea ce privește existența documente-lor care atestau aceste realități istorice, N. Ceaușescu menționa că ,,sunt toate trata-tele, începând cu Petru I, care recunoștea Moldova în granițele de la Nistru, o parte a Dunării și până la Carpați. Și, de asemenea, există tratatul dintre turci și ruși semnat la București, în mai . Și toate celelalte tratate. Repet, încă o dată. Aici este vorba de puncte de vedere, de date istorice, dar pentru că au ridicat-o la nivel de realități 
de stat trebuie să răspundem în mod corespunzător; trebuie să lăsăm istoria să se facă pe bază de fapte și să nu o ascundem. Și să considerăm acest lucru un act inad-misibil în relațiile dintre țările socialiste 63. În răspunsul Ministerului Afacerilor Externe al RSR se arăta că această comu-nicare a părții sovietice ,,a produs mirare și nedumerire , întrucât problemele abor-date în ea ,,au făcut obiectul convorbirilor și au fost clarificate la nivelul cel mai înalt în anul . Subliniindu-se că România nu are intenția ,,de a intra în polemică sau discuții contradictorii cu Ministerul Afacerilor Externe al URSS , textul menționa: ,,În istoriografia română a ultimelor trei decenii, istoria Basarabiei și a Bucovinei de Nord nu a făcut obiectul unor investigații speciale, astfel că lucrări consacrate exclu-siv acestor teme nu au apărut în România. Când, însă, au fost întreprinse studii asu-pra Moldovei medievale, în chip firesc, aria investigațiilor a cuprins hotarele acestui stat, așa cum au existat ele în secolele XIV-XIX. Procedeul este, de altfel, propriu și istoriografiei sovietice, fiind suficient să se amintească că istoriografia sovietică pre-zintă istoria întregului stat moldovean dinaintea anului , de la Carpați la Nistru. Modificările teritoriale din anii , , ,  și , amintite în toate lucrările de sinteză, dicționare, îndreptare cronologice, apărute în Republica Socialistă România au fost – de regulă – doar enunțate, fără a se stărui asupra con-textului politic în care s-au produs. Semnalarea lor s-a făcut întotdeauna în strictă  
                                                           

62 ANIC. F. CC al PCR, Cancelarie, d. 111/1974, f.63; Vasile Buga, Pe muchie de cuțit. Relațiile româno-sovi-

etice, 1965-1989, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, , p.  
63 ANIC. F. CC al PCR, Cancelarie, d. 111/1974, f. 64-65. 
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concordanță cu adevărul istoric .  Admițând că ,,în interpretarea unor evenimente și fapte istorice pot exista, chiar între istoricii marxiști-leniniști, opinii diferite , era reconfirmată necesitatea discuțiilor între istoricii  români și sovietici ,,în vederea clarificării lucrurilor . Partea română exprima regretul în legătură cu aprecierile ,,nefondate ce se dă unor scrieri românești  de către partea sovietică. ,,Asemenea afirmații și concluzi, se  menționa în documentul elaborat de Ministerul Afacerilor Externe al RSR, nu numai că pro-voacă nedumerire, dar, vă spunem sincer, nu le putem împărtăși și le respingem. Nu acceptăm și respingem, de asemenea, cererea dv. de a lua măsuri pentru «neadmi-terea apariției unor asemenea publicații, care aduc daune cauzei întăririi relațiilor prietenești existente între țările și popoarele noastre» 64.  În concluzie, apariția problemei basarabene în discursul oficial sovietic și pe agenda discuțiilor bilaterale sovieto-române a coincis, în linii mari, cu procesul de dis-tanțare a conducerii din RSR de politica Moscovei, inițiat pe la începutul anilor . În prima jumătate a anilor , despre problema Basarabiei s-a discutat deschis într-
un cadru larg al dezbaterilor privind hotarele dintre țările socialiste și cele europene în general, de regulă la inițiativa URSS, într-un context geopolitic marcat, pe de o parte, 

de conflictul sovieto-chinez, iar, pe de alta, de apropierea româno-chineză. A fost vor-ba, de fapt, de niște presiuni politice sovietice sui-generis, pentru a testa atitudinea li-derilor români și a contracara eventualele pretenții teritoriale românești. În anul , în condițiile afirmării noului curs politic al RSR, problema Basa-rabiei, în discursul oficial sovietic, a fost redimensionată. Pentru prima dată în peri-oada postbelică, liderii de la Moscova au declanșat un război ideologic și propagan-distic care viza politica conducerii comuniste „frățești  din RSR. Deși agresiunea res-pectivă a fost ținută în secret, ea a avut consecințe dezastruoase atât pentru românii din RSR, cât, mai ales, pentru cei din RSSM. Una din țintele principale ale războiului 
ideologic sovietic au constituit-o abordările istoricilor români în privința problemei Basarabiei și a relațiilor ruso- și sovieto-române în general. Astfel, spre deosebire de prima jumătate a anilor , când URSS s-a referit, în scopuri diversioniste, la pro-blema teritoriului și a frontierei Basarabiei, în a doua jumătate a anilor  și în deceniile următoare liderii de la Moscova au pus în discuție, în cadrul războiului is-toriografic, urmărind aceleași scopuri de diversiune, istoria, limba, cultura și identi-tatea populației din RSSM. Războiul istoriografic tacit, declanșat de URSS în , a evoluat, la începutul anilor , într-o dispută diplomatică sovieto-română fățișă, pe marginea acelorași probleme ale istoriei Basarabiei, care, cu unele întreruperi, a durat până la sfârșitul anilor . De fapt, această dispută sovieto-română nu a fost altceva decât o formă a presiunilor sovietice la adresa conducerii RSR, pentru a o determina să recunoască viziunile sovietice asupra istoriei Basarabiei, existența lim-bii și națiunii moldovenești independente de limba și națiunea română. A fost vorba de o polemică în care partea sovietică a deținut inițiativa și a atacat constant, iar par-tea română și-a apărat, cu argumente, propriile viziuni și aprecieri referitoare la Ba-sarabia și istoria națională în general.  
                                                           

64 AMAER. F. URSS, 220/1974, d. 5222, f. 22-23 v. 
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Summary 

During the first half of the 1960s, the problem of Bessarabia was openly discussed 

in an extended framework of debates about borders of socialist and European countries 

in general. In 1965, in the context of the new political course of the RSR, the problem of 

Bessarabia in the official soviet discourse gained new dimensions. For the first time in the 

postwar era, Moscow leaders started an ideological and propaganda war directed 

against the brotherly  communist leadership of the RSR. One of the main targets of the 
soviet ideological war was the way Romanian historians approached the problem of Bes-

sarabia and Russian- and Soviet-Romanian relations in general. Thus, unlike early 1960s, 

when the USSR referred, as a diversion, to the problem of Bessarabia s territory and bor-
ders, during the late 1960s and the following decades Moscow leaders brought into dis-

cussion, as part of the history wars, having the same diversionist purpose, the history, lan-

guage, culture, and identity of the MSSR population. The tacit historiographical war, 

started by the USSR in 1966, became, in the 1970s, an open Soviet-Romanian diplomatic 

dispute, on the same topic of the history of Bessarabia, which lasted, with several inter-

ruptions, until late 1980s. In fact, this Soviet-Romanian dispute was nothing other than a 

form of Soviet pressure on the RSR leadership, in order to determine it to share the Soviet 

view on the history of Bessarabia, the existence of a Moldavian language and nation, in-

dependent of the Romanian language and nation. 

© Elena NEGRU, Gheorghe NEGRU 
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ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ 

A CERCETĂRILOR ISTORICE ACADEMICE ÎN RSS MOLDOVENESCĂ: 
PREMISE, ETAPE ȘI ELABORAREA DISCURSULUI LEGITIMANT 

Demir DRAGNEV, Ion Valer XENOFONTOV Instituționalizarea activității culturale și științifice din principatele române de 
la mijlocul secolului al XIX-lea a fost caracterizată în istoriografia română contempo-rană drept un important indice al monitorizării națiunii române1. Mișcarea direcțio-nată spre obiective naționale, care era un factor decisiv al „Primăverii Popoarelor , a 
cunoscut o evoluție ascendentă multidimensională, care s-a încununat cu crearea statului național român independent, în cadrul căruia instituționalizarea activități-lor național-culturale nu numai cunoaște o continuă aprofundare, ci tinde să cu-prindă și manifestările culturale desfășurate de românii din teritoriile aflate sub stă-pânirea Imperiului Habsburgic Transilvania, Banat, Bucovina  și a Imperiului Rus 
(Basarabia din 1812). Unirea, cu  de ani în urmă, a Principatelor Moldovei și Țării Românești a 
deschis calea spre instituționalizarea în cadrul statului național român a activităților oamenilor de cultură și știință din întregul spațiu locuit de români, contribuind astfel la omogenizarea culturii românești naționale. Acest proces și-a găsit expresia în crearea Universității din Iași  și Uni-versității din București , accesibile pentru tinerii studioși din întregul spațiu românesc. A urmat crearea Societății Literare Române , denumită din anul  Societatea Academică Română2. Instituția respectivă, scria acad. Dan Berindei, a fost de la început un Parlament cultural al tuturor românilor, având membri-fon-datori reprezentanți ai tuturor provinciilor locuite de români3. Vom aminti că în componența celor  apoi  de membri fondatori Basarabia era reprezentată de Alexandru Hâjdău, Constantin Stamati înlocuit din motive de sănătate de Ștefan Go-nata  și Alexandru Străjescu. Primii doi au fost împiedicați de autoritățile țariste să participe la lucrările înaltului forum științific, iar Ștefan Gonata a putut să participe doar renunțând la cetățenia rusească în favoarea celei române4. Această restricție se înscrie în contextul politicii național-culturale a guvernu-lui rus, promovate în Basarabia, care urmărea scopul de a-i izola pe basarabeni de  

                                                           

1 Gh. Platon, Țările Române între medieval și modern. Formarea și afirmarea națiunii române și a conștiinței 
naționale. În: Istoria Românilor. Vol. VI. România între Europa clasică și Europa Luminilor –1821). Co-ordonatori: dr. Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu, București, Editura Enciclopedică, , p. -953. 
2 Istoria Universității din Iași, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza , ; Universitatea din București, 
1864–2014, editura Universității din București, București, ; Dan Berindei, Istoria Academiei Române 
(1866–2016), Ediția a II-a, București, editura Academiei Române, . 
3 Dan Berindei, Academia Română şi Basarabia // Akademos. Revistă de ştiin ă, cultură şi artă, nr.  , 
2012, p. 63. 
4 Ion Valer Xenofontov, Basarabeni, membri fondatori ai Academiei Române // Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor: economie, societate, politică, cultură, istoria ştiin ei : în onoarea profeso-rului Demir Dragnev, coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chişinău, Biblioteca Ştiin ifică Cen-trală „A. Lupan  Institutul , , p. -596. 
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restul spațiului locuit de români și de a-i rusifica. Politica respectivă, promovată în întreaga perioadă a stăpânirii de către Imperiul Rus - , cu o deosebită în-tețire în ultima pătrime al secolului al XIX-lea când s-a afirmat statul independent român , și întreruptă în perioada revenirii provinciei în componența României Mari 
(1918-1940/1941- , a cunoscut o continuitate camuflată sub paravanul con-cepției sovietice a „prieteniei popoarelor  după anexarea provinciei de către Uniu-
nea Sovietică -1941/1944-1991). Desigur că problema istoriei politice național-culturale promovate de guver-nanți pe „durata lungă  de la  până la  necesită o abordare specială. Din con-
textul acestei problematici vom reliefa doar aspectul referitor la impactul dirijismului 

politico-ideologic sovietic asupra procesului de organizare a instituționalizării cerce-tărilor istorice academice în RSS Moldovenească. Această dimensiune a fost abordată tangențial în lucrările de sinteză consacrate istoriei științei academice din Republica 

Moldova5 sau în cercetări referitoare la evoluția istoriografiei sovietice moldovenești6. Totuși, pentru a stabili locul proceselor legate de problematica aleasă din pe-rioada examinată în contextul general al etapelor instituționalizării cercetărilor isto-rice referitoare la istoria noastră națională, începând cu anul , vom menționa și 
unele momente ce constituie, în viziunea noastră, premise ale proceselor propuse 
spre examinare.  Amploarea mișcărilor național-culturale românești de la mijlocul secolului al 
XIX-lea, menționate supra, care s-au manifestat într-un spațiu național divizat, s-a lo-vit, în teritoriile ocupate de Imperiul Habsburgic și Imperiul Rus de diverse restricții îndreptate spre contracararea tendințelor de afirmare și omogenizare național-cultu-rală a românilor din aceste provincii. Spre deosebire de teritoriile aflate sub stăpânirea Imperiului Habsburgic, unde românii au găsit forme adecvate de consolidare a efortu-rilor spre o evoluție în direcția instituționalizării activității lor național-culturale7, în Basarabia acest proces a fost stopat până aproape de sfârșitul dominației țariste. În această provincie n-a fost creat un învățământ superior de specialitate con-jugat cu structuri de cercetare. Drept urmare, intelectualii basarabeni erau nevoiți să obțină cunoștințe în diverse centre universitare ale imperiului Petersburg, Mos-cova, Kiev, Odessa . Unii dintre ei se încadrau în procesul de cercetare a istoriei și culturii Basarabiei în cadrul acestor instituții Iacov Ghiculov Hâncu , P. Sârcu, A. Nacco, Șt. Margela ș.a. , fiind obligați să accepte metodologia și terminologia științi-fică rusească8. 

                                                           

5 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate, -2006. Colecția Academica; coord. ed. Demir Dragnev, Ion Iarcuțchi, Chişinău, Ştiin a, , p. - ; Demir Dragnev, Ion Jarcuțchi, Știința isto-
rică din Moldova în anii –2006 // Revista de istorie a Moldovei, nr. 1-2 (65-66), 2006, p. 3-16; Ion 

Xenofontov, Lidia Prisac, File din activitatea Institutului de Istorie, Limbă și Literatură al Bazei/Filialei Mol-
dovenești a AȘ a URSS –1958) // Enciclopedica. Revistă de istorie a științei și cercetări enciclope-
dice, nr. 1 (4), 2013, p. 27-48; Demir Dragnev, Etapele evoluției științei socio-umanistice din Moldova 

(1946–2016) // Probleme actuale ale istoriei ştiin ei, resp. de ed. Ion Valer Xenofontov, Chişinău, Biblio-teca Ştiin ifică Institut  „Andrei Lupan , , p. -34. 
6 Valentin Burlacu, Știința istorică în sistemul de propagandă din RSSM, Chișinău, Tipogr. „Cavaioli , ,  p. 
7 Gh. Platon, op. cit., p. 15-22. 
8 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate…, p. -22. 
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O instituție cu caracter științific de cercetări istorico-culturale din afara Basa-rabiei în care s-au încadrat intelectualii originari din Basarabia în scopul studierii monumentelor istorice, publicării surselor documentare și elucidării unor eveni-mente istorice referitoare la provincială natală a fost Societatea de Istorie și Antichi-tăți din Odessa, fondată în . În cadrul acestei instituții au activat intelectualii ba-sarabeni I. Suruceanu, A. Cotruță, C. Stamati ș.a. Abia la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX, pe fundalul social-politic și național-cultural din imperiu, în Basarabia au apărut primele instituții cul-
tural-științifice locale, încadrate în sistemul de organizare a științei din imperiu. O 
asemenea instituție coordonată de Academia de Științe a Rusiei a fost Societatea Is-
torico-Arhivistică – Comisia Gubernială Științifică de Cercetare a Arhivelor din Basa-rabia, care a editat trei volume de studii și documente referitoare la istoria provin-
ciei, inclusiv a orașului Chișinău; coordonatorul edițiilor era arhivistul Ion Halippa9.  O altă societate culturală – Societatea Arheologică Istorico-Bisericească – a fost fondată în . Până în  a editat  volume de studii și materiale documentare10. 

Pe parcursul administrării rusești a Basarabiei, unii funcționari, clerici, călă-tori veniți din interiorul imperiului, dar și unii intelectuali locali, obedienți țarismu-lui, au publicat cărți și articole în care promovau concepția oficială imperială despre 
pretinsa apartenență a Basarabiei la lumea slavă, despre eliberarea ei de către Rusia de sub „jugul turcesc  în  și propășirea sa sub sceptrul împărătesc rus11. Cel mai pregnant a expus această concepție N. Lașkov în broșura Centenarul alipirii Basara-

biei la Rusia, scrisă la comanda guvernului țarist în 12. Procesul de rusificare a Basarabiei a fost întrerupt odată cu Marea Unire din , când au fost întreprinși primii pași spre crearea unor instituții cultural-științi-fice pe principii naționale.  
Un act semnificativ cu valențe simbolice, intelectuale și social-culturale a fost în-treprins din nou de Academia Română. De data aceasta, în octombrie , în forum științific suprem au fost aleși, fără a întâmpina dificultăți, doi membri titulari Ion Inculeț și Ștefan Ciobanu  și un membru corespondent Panteleimon Halippa 13.  Astfel a început procesul de includere a culturii și științei din Basarabia în ca-

drul general cultural-științific și spiritual românesc.  În istoriografia sovietică, acest proces este expus denaturat și redus doar la activitatea unor instituții și societăți locale, regionale. În realitate, spre deosebire de situația din perioada țaristă, Basarabia era inclusă organic în activitatea științifică a  
                                                           

9 Ion Jarcuțchi, Comisia Gubernială a Arhivelor din Basarabia sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX , red. șt. 
M. Adauge, Ion Xenofontov, Chişinău, Institutul de Studii Enciclopedice, 2011. 
10 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dic ionarul presei româneşti -1918), Bucureşti, Editura Şti-in ifică, , p. ; Demir Dragnev, Ion Jarcuțchi, op. cit., p. 21.  
11  Ștefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusească -1918), Chișinău, 
1993; Demir Dragnev, Etapele evoluției științei socio-umanistice din Moldova (1946-2016)…, p. -9. 
12 Vezi: V. Burlacu, Impactul anului  în istoriografie: între discurs identitar românesc și promovarea 
moldovenismului // Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4 (108), 2016, p. 50-59. 
13 Constantin Manolache, Ion Valer Xenofontov, Basarabeni în Academia Română // Revista Bibliotecii Academiei Române, anul , nr. , , p. ; Idem, Basarabeni în Academia Română  // 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Rolul și contribuția lui Alexandru Marghiloman. Volumul sesiunii de comunicări științifice. Buzău, -23 martie , Buzău, Mad, Linotyp, , p. -101. 
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unor instituții de interes general-național românesc: universitățile din Iași, Bucu-rești, Cernăuți, Academia Română ș.a. Majoritatea instituțiilor și societăților cultural-științifice regionale erau filiale ale celor din întreaga Românie, adaptate la specificul provinciei, care urma să depășească consecințele politice ale rusificării din timpul stăpânirii țariste. Printre acestea o deosebită importanță în instituționalizarea cercetărilor so-ciale și umanistice au avut-o Institutul Social Român din Basarabia, fondat de socio-
logul D. Gusti; Comisia Monumentelor Istorice, Secția Basarabia; Asociația Transil-vană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român Astra , Secția Astra Ba-sarabeană etc. Istoricii basarabeni publicau articole și materiale de arhivă în perio-
dicele Arhivele Basarabiei, Viața Basarabiei, Din trecutul nostru fondată în  de Asociația „Nicolae Milescu  a istoricului Gh. Bezviconi 14. Studii referitoare la istoria provinciei în context românesc elaborau angajații Catedrei de istorie a românilor a Facultății de Teologie a Universității din Iași inaugurată la Chișinău în 15. Drept urmare a acestor activități, cercetarea științifică din Basarabia se insti-tuționaliza atât la nivel local, cât și ca parte componentă a mediului general româ-nesc. Dar extinderea și aprofundarea de mai departe a acestui proces a fost între-ruptă la  iunie  prin anexarea provinciei la URSS. Activitatea științifică și culturală din Basarabia a fost deconectată de la spațiul național și reîncadrată în cel ruso-sovietic, impunându-se o instituționalizare tran-splantată din acest spațiu străin, care, deși, după conținut, avea mult comun cu cea din perioada țaristă, se deosebea după formă printr-un specific esențial, bazat pe concep-ția inventată în spirit politico-ideologic bolșevic menită să legitimeze pretențiile URSS asupra Basarabiei și să încadreze istoria Moldovei în cea a Uniunii Sovietice. 

Premisele politico-ideologice ale acestei instituționalizări au apărut concomitent cu formarea în  a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești. Din punct de vedere politic, formațiunea respectivă, după cum declarau fruntașii bolșevici, era cre-ată pentru ca Basarabia să fie „eliberată de sub jugul burghezo-moșieresc român 16.  

Pentru a impune credibilitate acestei politici expansioniste s-a insistat asupra „argumentării  științifice a necesității creării „unei națiuni aparte  de cea româ-nească, cu o „limbă proprie moldovenească 17. Drept urmare, la 30 decembrie 1926, pe lângă Comisariatul Poporului pentru Învățământ s-a constituit Comitetul Științific Moldovenesc, declarat instituție științifică supremă a RASSM, care avea drept scop „cercetarea și realizarea problemelor principale legate de dezvoltarea poporului moldovenesc , accentul punându-se pe „aspecte practice ale limbii și învățământului public  în „limba moldovenească 18. Se preconiza crearea unei limbi literare „noi  în baza graiului popular al moldovenilor din regiunea transnistreană. 
                                                           

14 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate…, p. ; Demir Dragnev, Ion Jarcuțchi, op. 
cit., p. 4-5. 
15 Vezi Constantin Gh. Ciobanu, Rolul Facultă ii de Teologie din Chişinău în redresarea vie ii spirituale şi a 
educa iei teologice în Basarabia // Buletinul Ştiin ific al Muzeului Na ional de Etnografie şi Istorie Natu-rală a Moldovei, volumul  , , p. -169. 
16 Publicat în revista Cugetul, nr. 5-6, 1992, p. 56. 
17 A se vedea Gh. E. Cojocaru, Cominternul și originile „moldovenismului , Chișinău, Civitas, , p. . 
18 Arhiva Națională a Republicii Moldova În continuare: ANRM). F. 1151, d. 1, inv. 1, 152 f. 
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Deoarece activitatea acestui comitet a fost expusă amplu în istoriografie19 am evidențiat doar faptul că în , atunci când liderii URSS au început să se pregă-tească pentru o eventuală „eliberare  prin forță a Basarabiei, a fost creat, în urma mai multor reorganizări, Comitetul Institutului Moldovenesc de Cercetări Științifice în Istorie, Economie, Limbă și Literatură pe lângă Sovietul Comisarilor Norodnici din 
RASSM (or. Tiraspol). În anii - , în cadrul instituției au fost publicate broșuri și articole cu carac-ter propagandistic care urmau să asigure „științific  argumente în favoarea necesității „eli-berării  Basarabiei, care în  a fost „anexată la România burghezo-moșierească 20.  Instituția n-a avut însă forțele științifice necesare pentru a elabora o sinteză sau manual de istorie a Moldovei , după cum se preconiza. În anul , Institutul a fost transferat de la Tiraspol la Chișinău, unde a edi-tat broșura Moldova în Marea familie a republicilor Uniunii Sovietice în limba rusă , care avea drept scop crearea impresiei unei rapide și eficiente integrări a Basarabiei în componența URSS21. Activitatea Institutului, întreruptă de evenimentele din cea 
de-a doua conflagrație mondială, a fost reluată la Buguruslan regiunea Orenburg, RSFSR , unde se evacuase împreună cu Institutul Pedagogic din Chișinău, apoi în 
toamna anului  a revenit la Chișinău22. În contextul politicii sovietice de creare a unor instituții de cercetare științifică la periferiile țării, dirijate de Academia de Științe a URSS, CC al PC b  din URSS a tri-mis la Chișinău o delegație a Academiei de Științe a URSS în frunte cu istoricii m. c. V. I. Piceta și m. c. A. D. Udalțov să examineze posibilitatea creării aici a unei Baze Fili-ale  de Cercetări Științifice a AȘ a URSS. În nota informativă din  august , aceștia au constatat că anume Insti-
tutul Moldovenesc de Istorie, Economie, Limbă și Literatură este „principalul centru al gândirii științifice și baza pentru viitoarea Filială a AȘ a URSS 23. Pentru aceasta era necesară completarea Institutului cu cadre calificate la moment dispunea de 
doar  angajați , care să însușească profund teoria marxist-leninistă și „să studieze știința sovietică cu care se ocupă 24. La  decembrie , Biroul CC al PC b  a adoptat o hotărâre care prevedea restructurarea organigramei și tematicii Institutului Moldovenesc, instituirea aspi-ranturii doctoratului , completarea bibliotecii Institutului cu literatură științifică, inclusiv adusă din România. Se mai solicita CC al PC b  din Uniunea Sovietică de a-i 

numi pe m. c. V. I. Piceta și m. c. A. D. Udalțov consultanți și redactori ai lucrărilor  
                                                           

19 Vezi O. I. Tarasov, Ocerki istorii organizații nauki v Sovetskoi Moldavii (1924-1961), Kișinev, Știința, 
1980, p. 19-28; Ion Valer Xenofontov, Istorie și ideologie în RASS Moldovenească -1940) // Decla-ra ia de autodeterminare de la Oradea din  octombrie , coord.: Gabriel Moisa, Sorin Şipoş, Ion 
Eremia. Bucureşti, Editura Academiei Române, , pp. -275. 
20 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate…, p. . 
21 Demir Dragnev, Pavel Parasca, Cum a fost inventat „punctul de vedere al istoriografiei sovietice  asupra 
istoriei noastre naționale // Demir Dragnev, Istorie și civilizație medievală și modernă timpurie în țările 
române. Studii și materiale, Cartdidact, Chișinău, , p. -520. 
22 Ibidem, p. 519. 
23 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate…, p. . 
24 Arhiva Organizațiilor Social-Politice a Republicii Moldova În continuare: AOSPRM). F. 51, inv. 51-5, d. 539, 
f. 35-38. 
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elaborate de Institut25. După aceste propuneri a urmat Hotărârea Prezidiului AȘ a URSS din  martie , apoi Hotărârea Comitetului Central al PC b  al Moldovei și 
al Sovietului Comisarilor Poporului al RSSM cu privire la crearea Bazei Moldovenești a AȘ a URSS. În componența Bazei erau incluse cinci secții, care reprezentau diverse domenii ale științelor naturii și științelor sociale de geologie, pedologie, zoologie, viticultură și pomicultură, precum și de economie)26. Institutul Moldovenesc, numit în continuare Institut de Istorie, Limbă și Lite-ratură Sectorul de economie a devenit o secție aparte a Bazei  era inclus în compo-nența Bazei, în calitate de instituție autonomă, cu o organigramă și un sistem tarifar 
de salarizare proprii, fiind unica instituție cu rang de Institut academic de cercetări științifice în domeniul științelor umanistice din RSSM. Organizarea cercetărilor în domeniul istoriei academice, alături de alte disci-pline umanistice întreprinsă în RSSM după aceleași principii ca și în toate celelalte in-stituții academice de același profil din URSS, avea aici un specific local. Spre deosebire, de exemplu, de republicile baltice, de asemenea anexate la URSS în , unde institu-țiile științifice existente au fost doar restructurate și completate cu cadre loiale regi-mului și în conformitate cu cerințele conducerii de partid de la Moscova, sau de Româ-nia, unde instituțiile de cercetări academice au fost supuse în scurt timp după  unei dirijări partinice care a presupus doar selectarea cercetătorilor după principiul loialității, în RSSM toate instituțiile științifice și culturale precedente au fost lichidate și înlocuite cu structuri instituționale transferate la Chișinău din fosta RASSM, împreună cu angajații lor. S-a produs, astfel, o „transnistrizare  a activității științifice din RSSM. Abia în perioada evacuării în RSFSR și apoi după revenirea la Chișinău în , Insti-tutul a fost completat cu cadre invitate din alte centre științifice ale URSS și câțiva spe-cialiști locali, strict controlați de organele de conducere. Prin crearea Bazei Moldovenești a AȘ a URSS, toate subdiviziunile sale, inclu-siv Institutul de Istorie, Limbă și Literatură, au fost incluse juridic în structura aca-demiei unionale și obligate să execute directivele politice, ideologice, economice, cul-turale etc. ale conducerii AȘ a URSS și institutelor de profil ale acesteia, numite „de frunte  „golovnîe , care implementau dispozițiile conducerii supreme de stat și de partid în sistemul investigațional din RSSM, devenit sistem de dirijare sovietică a ști-inței de către conducerea centrală de la Moscova.  Din perspectiva instituțiilor supreme de partid, sarcina principală a istoricilor din RSSM era elaborarea unei concepții oficiale despre istoria Moldovei, care să legi-timeze includerea RSSM în componența URSS. Se mai cerea să se promoveze con-cepția marxist-leninistă a istoriei Moldovei. Se preconiza, astfel, elaborarea unui dis-
curs academic legitimant, bazat pe postulate formulate a priori, istoricilor reve-
nindu-le doar demonstrarea lor „științifică  documentată istoricește. 

Practica legitimării prin istorie nu era una nouă. Istoricul ieșean acad. Al. Zub a evidențiat recent prezența discursului istoric legitimant în istoriografia modernă 
europeană, inclusiv în cea românească, unde operele lui Șincai, Kogălniceanu erau „factori ai renașterii noastre morale și politice 27. Problema de bază este „dacă legi- 
                                                           

25 AOSPRM. F. 51, inv. 3, d. 32, f. 154-155. 
26 Ibidem, inv. 4, d. 9, f. 294-299; d. 193, f. 37-42. 
27 Alexandru Zub, Istoria ca discurs legitimant. Repere tematice // Istoricul și istoria, coordonatori: Gh. Cliveti, Gh. Cojocaru, Iași, Editura Junimea, , p. . 
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timarea se extrage metodic din istorie ori ea se formează în ciuda istoriei 28.  Primul caz este caracteristic societăților ce permiteau libera exprimare a viziu-nilor științifice, discursul legitimant fiind expus de istoricii autohtoni, ghidați de spiri-tul critic, ceea ce permite de a „obține lecturi mai fidele 29. În al doilea caz, caracteristic societăților dictatoriale, discursul legitimant era dirijat de puterea supremă autoritară, 
pentru care istoria este doar un instrument de camuflare a intereselor politice30. În cele ce urmează, vom observa că anume în acest ultim context se înscrie și „legitimarea  anexării Basarabiei de către URSS în anul . Regimul totalitar sovi-etic a impus istoricilor din instituțiile de cercetare și învățământ să elaboreze o con-cepție istorică unică, prin care întreaga istorie a Moldovei să fie tratată drept o parte organică a istoriei URSS.  Instituționalizând cercetarea istorică academică în cadrul Institutului de Isto-rie, Limbă și Literatură, conducerea supremă de stat și de partid i-a atribuit acestui institut și responsabilitatea primordială pentru expunerea concepției istorice unice în cadrul unei lucrări de sinteză, elaborată sub strictul său control. Încercarea din  a unei singure persoane din cadrul institutului respectiv prof. N. A. Narțov  de a expune istoria Moldovei într-un manual universitar a fost aspru criticată de con-ducerea republicană de partid, care a utilizat acest fapt în campania stalinistă de luptă cu „închinăciunea în fața științei burgheze , deoarece autorul utilizase lucrări ale „istoricilor burghezi români 31.  

Pentru a deveni un postulat obligatoriu pentru toată societatea, concepția is-torică unică trebuia să fie elaborată în cadrul preconizatei sinteze de un colectiv al-cătuit din persoane special selectate de conducerea supremă de partid. Pe  sep-
tembrie 1947, Biroul CC al PC(b)M a constituit o comisie specială în frunte cu secre-tarul CC al PC b M Macarie Radu ulterior, în frunte cu secretarul CC al PC b M Ar-tiom Lazerev , alcătuită din  persoane – viitori autori ai cursului Istoria Moldovei în două volume32. La redactarea lucrării urmau să fie invitați istorici de la Moscova: prof. L. V. Cerepnin, prof. A. D. Udalțov, prof. C. P. Trapeznikov, iar în calitate de au-tori, alături de istorici de la Chișinău, să fie delegați temporar cercetători din instituții științifice din Moscova și Leningrad: T. Pasek, M. Tihanova, F. Omelciuc ș. a.  Monitorizând realizarea cursului de istorie a Moldovei, Biroul CC al PC b  a examinat în martie  chestiunea cu privire la planul de redactare a lucrării, pre-zentat de comisia respectivă33. Proiectul trasa direcțiile ideologice pe care autorii compartimentelor lucrării trebuiau să le urmeze strict, fără să se abată de la formu-lările propuse34. Primul volum al lucrării, numit Curs de istorie a Moldovei din cele 

mai vechi timpuri până la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a fost finalizat  

                                                           

28 Alexandru Zub, Istoria ca discurs legitimant. Repere tematice…, p. 17. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem, p. 14. 
31 Demir Dragnev, Ion Valer Xenofontov, Crearea și activitatea Bazei Moldovenești de Cercetări Științifice 
a URSS (1946–1949) // In memoriam Gheorghe Palade, 1950–2016, editori: Valentin Arapu, Anatol Pe-trencu, Corneliu Ciucanu, Chișinău, Bons Offices, , p. 436-438. 
32 AOSPRM. F. 51, inv. 5, d. 23, f. 79-80. 
33 Arhiva Centrală a Academiei de Științe a Moldovei În continuare: ACAȘM), F. 1, inv. 1/1, d. 10, f. 113-114. 
34 A se vedea: Demir Dragnev, Ion Valer Xenofontov, Crearea și activitatea… p. . 
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spre luna septembrie  și editat prin Hotărârea Biroului CC al PC b M din aceeași lună, sub formă de machetă a manuscrisului, în tiraj de  de exemplare35. Biroul obliga „Secția Propagandă și Agitație a CC al PC b M tov. Cernenko  să organizeze o „largă discuție a machetei în mediul științific și cel al învățătorilor de istorie din școlile republicii , urmărindu-se scopul de a prezenta conceptul lucrării drept unul recunoscut și aprobat de întreaga societate. În scopul obținerii unei aprobări la nivel unional, macheta a fost expediată instituțiilor științifice și facultăților de istorie ale universităților din Moscova, Leningrad, Kiev, Odessa, Cernăuți, Minsk, Tbilisi și din alte orașe. Drept urmare au venit avize pozitive și recomandări de care s-a ținut cont la editarea finală a lucrării în anul .  În hotărârile Biroului CC al PC b M, lucrarea era numită „manual de istorie a 
Moldovei pentru învățământul superior 36, apoi macheta respectivă a fost denumită „curs de istorie a Moldovei , iar ediția finală se numea doar Istoria Moldovei37. Prin această schimbare tacită a denumirii, organele diriguitoare ridicau importanța lu-crării la nivelul unei opere ideologice oficiale, destinate cercurilor largi de cititori. Despre aceasta ne vorbește declarația din Introducerea la volum, unde se specifica: „Această carte propusă cititorului prezintă rezultatul activității colectivului de au-tori, creat prin Hotărârea Biroului CC al PC b M din toamna anului . Expunerea 
marxist-leninistă a istoriei are o mare importanță în educația teoretico-ideinică și politică a truditorilor și în lichidarea rămășițelor capitalismului în conștiința oame-nilor. Pentru populația RSS Moldovenești, expunerea științifică corectă a istoriei po-porului moldovenesc este cu atât mai mult necesară întrucât populația părții sale de apus în perioada ocupației româno-boierești -  și apoi a întregii RSSM în perioada ocupației fasciste româno-germane (1941-  a fost influențată de pro-paganda mincinoasă a cotropitorilor și a slugoilor naționaliștilor burghezi moldo-români. Un rol nu mai puțin important în această propagandă l-a jucat istoriografia națională burgheză română – sluga credincioasă a imperialiștilor, care prezenta in-tenționat un tablou fals și denaturat al trecutului poporului moldovenesc în scopul justificării cotropirii de către România boierească a teritoriului RSS Moldovenești 38. Acest cuvânt-înainte, expus într-un limbaj caracteristic discursurilor politico-ideologice bolșevice, evidenția scopul urmărit de regim – de a impune cercurilor largi de cititori o viziune unică oficială asupra istoriei noastre naționale.  Examinarea conținutului volumului I al Istoriei Moldovei ne permite consta-tare că la baza concepției oficiale se afla discursul legitimant despre „importanța pro-gresivă a alipirii Basarabiei la Rusia . Acest discurs era expus pe fundalul concepției 
marxist-leniniste despre evoluția modului și a forțelor de producție, a prezenței lup-tei de clasă în societățile antagoniste. Erau însă trecute cu vederea opiniile lui K. Marx39, Fr. Engels, V. I. Lenin despre scopurile expansioniste ale Rusiei în Principatele Dună- 

                                                           

35 AOSPRM. F. 51, inv. 8, d. 36, f. 12. 
36 AOSPRM. F. 51, inv. 5, d. 14, f. 437-439. 
37 Ibidem, inv. 8, d. 36, f. 12. 
38         . . . . .   . . , ,  , , . . 
39 Vezi: K. Marx, Însemnări despre români Manuscrise inedite , ed. acad. A. Oțetea, S. Schwann, București, Editura Academiei de Științe a Republicii Populare Române, . 
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rene și despre apartenența populației autohtone din Basarabia la neamul româ-
nesc40. În schimb, era extensiv citată viziunea stalinistă expusă în Istoria Partidului 

Comunist bolșevic  din toată Uniunea. Curs scurt „despre necesitatea propagării pa-triotismului sovietic  care avea la bază discursul despre misiunea eliberatoare a Ru-siei în raport cu popoarele subjugate de cuceritori străini41. Această concepție des-fășurată în manualele oficiale sovietice Istoria URSS vol. I. sub redacția lui B. D. Gre-kov, Moscova,  și vol. II sub redacția lui M.V. Necikina, Moscova,  a fost integral publicată în Istoria Moldovei, vol. I, îndeosebi referitor la „alipirea Basarabiei la Rusia , caracterizată drept un eveniment care „a avut o însemnătate progresivă pentru acest ținut: ea a eliberat poporul de sub jugul foarte greu al Turciei [...] po-poarele sic!  Moldovei fiind incluse în sistemul de stat rus, s-au aflat nu doar într-o situație mai bună, dar, ceea ce este deosebit de important, au aderat la o țară care mergea în întâmpinarea unui mare viitor... 42. Concepțiilor expuse de către centru le-au fost alăturate viziunile promovate încă în anii  de Comitetul Științific din RASSM despre existența unui „popor 
moldovenesc  distinct de cel român, cu limba sa separată. Acestor „concepții  pre-
concepute li s-a adaptat materialul factologic colectat selectiv, ce venea să demon-streze unitatea „poporului moldovenesc  cu lumea slavă și apoi cu popoarele rus și ucrainean alături de care au participat la mișcarea revoluționară din Rusia și „biru-ința Marii Revoluții Socialiste din Octombrie .  

Volumul II al Istoriei Moldovei, editat în , venea să legitimeze anexarea Basarabiei de către URSS în . Cartea se începea cu declarația că la începutul lunii ianuarie  în Basarabia a biruit puterea sovietică, care a fost înăbușită de Româ-nia „burghezo-moșierească , iar la  iunie  Basarabia a fost „eliberată pe cale pașnică  de către URSS. Drept urmare a acestui act, moldovenii din stânga Nistrului 
s-au „reunit  cu cei din dreapta acestui fluviu, formând Republica Sovietică Socialistă Moldovenească  august , iar în componența URSS și împreună cu „popoarele frățești  au pășit pe calea „construcției socialiste 43.  Concepția oficială promovată în aceste volume a fost completată cu precizări factologice, dar și cu concepția „prieteniei popoarelor  Istoria RSSM în  volume, 
1965, 1967 – în limba rusă, ,  – în limba română, grafie chirilică , apoi cu cea a „socialismului dezvoltat  invenție din perioada „brejnevistă  promovată în „Istoria RSSM din cele mai vechi timpuri până în prezent  , în l. rusă, în , în l. româna, grafie chirilică , aprofundată și detaliată în diverse monografii, broșuri, articole. Concepția oficială a istoriei Moldovei, elaborată în anii , după cum am menționat supra, nu se baza pe un suport științific constituit din studii monografice 
                                                           

40 A se vedea: Adrian Dolghi, Alina Felea, Românii și etniile conlocuitoare din Basarabia în istoriografie, 
surse istorice, etnografice și cartografice –1912). Culegere de studii, Chișinău, , p. -17.  
41 Ibidem, p. 18-26. 
42  ,  ,   XIX .  .  , . . . . ,     , , , c. 64-66, Apud 

Adrian Dolghi, Alina Felea, op. cit., p. 21. 
43 Demir Dragnev, Pavel Parasca, Cum a fost inventat „punctul de vedere al istoriografiei sovietice  asupra 
istoriei noastre na ionale // Aspecte ale investigației erorilor comunismului în Europa, Chişinău, Carti-
dact, 2011, p. 676-716. 
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și materiale documentare referitoare la diferite probleme din istoria națională, ma-
terialul factologic fiind selectat tacit și rupt din context din lucrările „istoricilor ro-mâni burghezi . Despre starea precară în domeniul asigurării cu cadre calificate își dădea bine seama conducerea Bazei Moldovenești, dar posibilitățile de extindere a cercetărilor în cadrul instituțional existent erau minime.  O posibilitate de a ameliora structura instituțională a Bazei Moldovenești a apărut datorită reorganizării la nivel unional a acestui tip de instituții academice în filiale ale AȘ a URSS. Astfel, conform Hotărârii din 9 septembrie 1949 a Sovietului de Miniștri al URSS și Hotărârii din  octombrie  a Prezidiului Academiei de Științe a URSS, nouă baze de cercetări științifice, inclusiv cea moldovenească, au fost tran-sformate în filiale ale AȘ a URSS44. Se considera că aceste transformări instituționale au fost realizate „la indicația tovarășului Stalin 45. A fost constituit Sovietul Filialelor AȘ a URSS – organul de coordonare a acestor instituții46. Pentru a pune în aplicare această decizie, Filiala nou creată de la Chișinău a întocmit un proiect al structurii sale instituționale care a fost preventiv aprobată de Sovietul Filialelor AȘ a URSS. La  decembrie , această instituție a propus președintelui Sovietului de Miniștri al RSSM, G. I. Rudi și secretarului CC al PC b M, N. G. Coval, să examineze posibilitățile de finanțare și asigurare tehnico-materială a instituțiilor Filialei47. Noua structură prevedea instituirea în cadrul Filialei a patru noi instituții academice Institutul de Istorie, Institutul de Limbă și Literatură, Institutul de Pedologie, Viticultură și Vinifi-cație, Institutul de Agrobiologie , Grădina Botanică și șapte secții, laboratoare și di-verse structuri gospodărești48.  La  decembrie  structura și statele de personal ale Filialei  de uni-tăți  au fost examinate la o consfătuire de pe lângă președintele Sovietului de Mi-niștri al RSSM, G. I. Rudi49, apoi în ședința Biroului CC al PC b M din  decembrie , care a adoptat noua structură și statele de personal ale Filialei Moldovenești și a solicitat Prezidiului AȘ a URSS să le confirme50. Acesta, la 25 ianuarie 1950, a aprobat noua structură a Filialei Moldovenești51. La diferite etape de examinare de către organele superioare de stat și de partid a noii structuri și a statelor de personal 
ale Filialei Moldovenești, conducerea acesteia le-a prezentat memorii și adnotări care argumentau schimbările propuse. În contextul studiului de față este interesantă argumentarea constituirii Insti-tutului de Istorie în calitate de instituție academică separată. Astfel, în adnotarea prezentată ședinței Biroului CC al PC b M din  decembrie se argumenta detaliat necesitatea creării Institutului de Istorie și scopul științific și politic urmărit de sec-țiile sale nou-constituite, insistându-se că studierea problemelor stringente ale isto- 

                                                           

44 Ion Valer Xenofontov, Constituirea Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS –1950) // 

Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe umanistice , nr.  , , p. -242. 
45 AOSPRM. F. 51, inv. 8, d. 448, f. 1. 
46 Ion Valer Xenofontov, Constituirea Filialei Moldovenești…, p. . 
47 ANRM, F. P-2848, inv. 2, d. 109, f. 109. 
48 AOSPRM. F. 51, inv. 8, d. 397, f. 220. 
49 Vezi: Ion Valer Xenofontov, Constituirea Filialei Moldovenești…, p. . 
50 AOSPRM. F. 51, inv. 8, d. 38, f. 55-56, 113-114. 
51 ACAȘM. F. 1, inv. 1/2, d. 4, f. 106-108. 
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riei Moldovei este posibilă doar în condițiile concentrării instituționale a tuturor eforturilor istoricilor din republică, care să activeze conform unui plan unic și sub o conducere unică. „Fără această condiție este imposibil într-un termen restrâns de a 
crea manuale marxist-leniniste de istorie a Moldovei și a lupta cu succes împotriva 
teoriilor burghezo-naționaliste în domeniul istoriei Moldovei 52.  Concomitent, se expuneau sarcinile noilor secții ale Institutului. Astfel, Secția de arheologie și etnografie avea drept scop să studieze populația străveche de pe teritoriul Moldovei, să rezolve problema „etnogenezei poporului moldovenesc, et-nogeneza unor triburi slave, în particular a tiverților și ulicilor . „Istoria timpurie a statului kievean nu este posibil de a fi studiată fără săpături arheologice pe teritoriul Moldovei , iar „cercetările etnografice vor permite de a dezvălui mai profund relați-ile de prieteniei dintre poporul moldovenesc și popoarele slave 53.  În sarcinile Secției de Istorie a Moldovei până la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie se prevedea studierea istoriei Moldovei în epocile feudală și capitalistă, ela-borarea unor studii monografice și „demascarea activității antiștiințifice și falsifica-
toare a istoricilor burghezo-naționaliști 54. În sfârșit, Secția de Istorie a Moldovei din perioada sovietică, cu Grupul de Istorie a Războiului Pentru Apărarea Patriei, era de-clarată „cea mai importantă din Institut . Aici trebuia să fie elaborată „istoria luptei po-porului moldovenesc pentru Revoluția Socialistă și construcția socialismului, istoria luptei poporului moldovenesc din raioanele de vest ale Moldovei împotriva ocupației românești din anii -  și a ocupației româno-germane din anii 1941-  și, în sfârșit, lupta poporului moldovenesc pentru „construcția comunismului 55.  Sarcinile propuse, prin expunerea lor în spiritul politico-ideologic, se înscriau în concepția unică oficială a istoriei Moldovei, expusă în lucrarea de sinteză mențio-nată – Istoria Moldovei vol. I, finalizat; vol. II, în curs de elaborare 56, pe care Institu-

tul se angaja s-o aprofundeze în cadrul noilor sectoare specializate în anumite direc-ții de cercetare. În scopul realizării acestui program, la  martie  Sovietul de Miniștri și CC al PC b M solicitau Sovietului de Miniștri al URSS aprobarea noii struc-turi a Filialei Moldovenești și mărirea statelor de personal pentru preconizatul Insti-tut de Istorie până la  de unități57.  

Argumentele expuse de conducerea Filialei Moldovenești n-au fost însă ac-ceptate de Sovietul de Miniștri al URSS, care a aprobat la  iunie  noua struc-tură a Filialei, fără a fi confirmat și constituirea Institutului de Istorie și a Institutului de Limbă și Literatură, păstrându-se Institutul de Istorie, Limbă și Literatură ca in-stituție unică58. În ședința Consiliului științific al Filialei, care a examinat noua struc- 

                                                           

52 ANRM. F. P-2848, inv. 2, dos. 09, f. 42-60. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Într-o informație din  decembrie  semnată de vicepreședintele Comisiei CC al PC b M A. M. La-zarev se relata că lucrarea Istoria Moldovei, vol. II urmează să fie discutată în Institutul de Istorie al AȘ a URSS în lunile ianuarie – februarie 1950, iar în aprilie – mai 1950 – editată cu drept de manuscris ma-chetă . AOSPRM. F. 51, inv. 8, d. 398, f. 100. 
57 ANRM. F. P-2848, inv. 2, d. 109, f. 95-96. 
58 ACAȘM. F. 1, inv. 1/2, d. 4, f. 239. 
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tură a instituției, președintele prezidiului acesteia, P.A. Baranov, a declarat: „Vă co-munic că, spre regretul nostru, reorganizarea Institutului de Istorie, Limbă și Litera-tură n-a fost examinată de guvernul unional, deoarece acest Institut, creat în afara Filialei, a fost apoi încadrat în componența acesteia cu statele și tarifele sale proprii, fără careva schimbări 59.  Comentând această decizie, vicepreședintele Prezidiului Filialei, I. S. Grosul, declara că în actuala componență Institutul „nu putea exista. De la el se cer multe, iar el nu este în stare să le execute. Eu cred că guvernul nostru republican ne va da pen-
tru institut posibilități de a ajunge la performanțe 60. În ședința respectivă a fost îna-intată propunerea de a solicita guvernului RSSM să se adreseze guvernului unional 
pentru a permite extinderea statelor de personal ale Institutului61.  Posibil că una dintre cauzele nedeclarate ale refuzului constituirii Institutului de Istorie a fost numărul infim al angajaților în domeniul istoriei și al arheologiei din cadrul Institutului de Istorie, Limbă și Literatură. La  ianuarie  erau doar nouă angajați, inclusiv doi prin cumul. O extindere a statelor de personal până la  de unități, repartizate în trei secții, era o sarcină ireală într-un scurt timp scurt. Univer-sitatea de Stat din Chișinău nu avea încă promoții62, iar absolvenții Institutului Pe-dagogic erau solicitați în sistemul de învățământ public63. Selectarea unor specialiști cu studii obținute în instituții românești din perioada interbelică era ireală în primii ani postbelici. Represiunea și expatrierea din motive ideologice și politice a diminuat substanțial contingentul local al oamenilor de cultură și știință. Lipsa posibilităților asigurării cu spațiu locativ nu permitea invitarea specialiștilor din alte centre științi-fice ale URSS. Pregătirea cadrelor științifice prin doctorat aspirantură  a fost inițiată în cadrul Filialei Moldovenești începând doar cu anul 64.  Problema divizării Institutului de Istorie, Limbă și Literatură în, respectiv, Insti-tutul de Istorie și Institutul de Limbă și Literatură a reapărut în anii -  în le-gătură cu examinarea în diferite înalte instanțe de stat și de partid a necesității tran-sformării Filialei Moldovenești în Academia de Științe a RSSM. Într-un proiect de hotă-râre a Sovietului de Miniștri al URSS din decembrie  se preconiza constituirea Academiei de Științe a RSSM în , iar divizarea institutelor – respectiv în 65.  În , conform statelor de personal ale institutelor afiliate în proces de or-ganizare Institutului de Istorie, Arheologie și Etnologie, se preconizau  de unități, 
dintre care 17 erau prezente, iar  urmau să fie solicitate suplimentar66. La 13 ia-nuarie , Prezidiul AȘ a URSS a inclus în lista instituțiilor în curs de organizare  

                                                           

59 ACAȘM. F. 1, inv. 1/2, d. 4, f. 239. 
60 Ibidem, d. 26, f. 25-35. 
61 Ibidem. 
62 Istoria Universității de Stat din Moldova, coord.: Ion Eremia, red. științ. Ion Niculiță, Chișinău, CEP USM, 
2016, p. 92-96. 
63 Aurel Tverdohleb, Prima Facultate de Istorie din Republica Moldova // Profesori ai Facultății de Istorie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă  din Chișinău, volumul I, UPS „Ion Creangă , Chișinău, 
2017, p. 7-9. 
64 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate…, p. . 
65 ACAȘM. F. 1, inv. 1/2, d. 92, f. 16-24. 
66 Ibidem, d. 87, f. 118. 
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ale Filialei Moldovenești șase instituții, inclusiv Institutul de Istorie, Arheologie și Et-
nografie67.  În legătură cu examinarea în  în cadrul AȘ a URSS a problemei constituirii Institutului de Istorie, Arheologie și Etnografie, președintele Prezidiului Filialei Mol-dovenești, I. S. Grosul, a prezentat o argumentare desfășurată despre necesitatea or-ganizării acestui Institut68.  În spiritul timpului, autorul a situat pe prim-plan argumentele politico-ideo-logice: „Autocrația țaristă, iar apoi stăpânirea îndelungată a boierilor și capitaliștilor români împiedicau dezvoltarea științei și culturii poporului moldovenesc. În parti-cular, erau insuficient examinate problemele istoriei poporului moldovenesc. În tim-pul elaborării cursului de sinteză „Istoria Moldovei , autorii întâmpinau mari greu-tăți din cauza lipsei de cercetări monografice marxiste, lipsei culegerilor de docu-mente. Aproape toată literatura prezentă este scrisă de istorici burghezi români, care expuneau istoria poporului moldovenesc de pe poziții naționaliste .  O asemenea argumentare deveniseră în condițiile regimului totalitar de atunci 
ceva ordinar. Neordinar însă era că știința istorică din RSSM se afla în competiție cu cea din Republica Populară România: „O îmbunătățire cardinală a lucrărilor de isto-rie a Moldovei este necesară din cauza faptului că în România popularo-democratică se acordă multă atenție studierii istoriei Moldovei, iar istoricii din Uniunea Sovietică rămân în urmă în acele domenii . Astfel, în competiția cu istoricii români se apelează la necesitatea aflării în frunte a istoricilor sovietici, așa cum susținea propaganda so-vietică. Argumentul era preconizat pentru înaltele foruri diriguitoare din centru. Ur-mau propuneri privind structura internă a Institutului, care era constituită din patru secții, menționându-se principalele sarcini ale fiecăreia: Secția de istorie a Moldovei 
din perioada presovietică – sarcina ei principală era expunerea istoriei relațiilor pri-etenești ale Moldovei cu Rusia și Ucraina; Secția de istorie a Moldovei din perioada sovietică – sarcina ei principală era „studierea luptei oamenilor muncii pentru insta-urarea și consolidarea puterii sovietice, a expune problemele construcției socialiste în Moldova sovietică, lupta poporului moldovenesc cu cotropitorii străini în - și - , studierea legităților relațiilor interetnice în condițiile puterii so-vietice etc. ; Secția de arheologie și etnologie, pe lângă studierea diferitor culturi vechi, urma să cerceteze „cultura slavilor din spațiul nistrean din perioada statului vechi rus și cultura materială a poporului moldovenesc din sec. XIV-XV . Se insista că 
studierea „vestigiilor slave de pe teritoriul republicii noastre are importanță pentru studierea istoriei slavilor în general în URSS ; Secția de istorie a gândirii sociale urma să acorde atenție „influenței gândirii sociale ruse asupra dezvoltării ideilor oamenilor progresiști din Moldova , precum și „moștenirii istorico-literare a poporului moldo-venesc, apariției mișcării social-democratice și difuzării marxismului în Moldova  etc. Expuse în perioada „dezghețului hrușciovist , aceste sarcini ale secțiilor viitoru-
lui institut la o simplă comparație cu postulatele expuse în concepția oficială a isto-riei Moldovei din perioada stalinistă demonstrează că principiile discursului legiti-mant al istoriei Moldovei ca parte componentă a istoriei lumii slave și ruso-sovietice,  

                                                           

67 ACAȘM. F. 1, inv. 1/2, d. 24, f. 31. 
68 ANRM. F. P-2848, inv. 10, d. 564, f. 137-140. 
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iar al moldovenilor ca un popor aparte de cel român au rămas nestrămutate, urmând să fie aprofundate în continuare. Structura internă a viitorului Institut de Istorie a fost confirmată de Sovietul de Miniștri al RSSM prin dispoziția din  aprilie 69. Au fost create două secții: Istoria Gândirii Sociale, care avea în componență un doc-tor candidat  în științe, doi cercetători științifici inferiori stagiari , doi laboranți; Secția de arheologie și etnografie avea în componență un doctor habilitat , doi doc-tori candidați  în științe, doi cercetători științifici inferiori stagiari , trei laboranți. 
Pe 6 februarie 195770, printr-o altă dispoziție a Sovietului de Miniștri al RSSM au fost create următoarele secții: Secția de istorie a Moldovei din perioada feudalismului și capitalismului, având în componență a patru doctori candidați  în științe, trei cer-cetători științifici inferiori stagiari , un laborant; Secția de istorie a Moldovei din pe-rioada sovietică – patru doctori candidați  în științe, doi cercetători științifici inferi-
ori (stagiari), un laborant.  Se preconiza că această structură, constituită în cadrul Institutului de Istorie, Limbă și Literatură, va fi preluată de viitorul Institut de Istorie. Până la mijlocul anu-lui  au fost întocmite adresări din partea președintelui Sovietului de Miniștri al RSSM, G. I. Rudi, și secretarului CC al PCM, Z. T. Serdiuc, către președintele Sovietului de Miniștri al URSS, N. A. Bulganin, și în adresa primului secretar al PCUS, N.S. Hruș-
ciov71, apoi din partea Sovietului de Miniștri al RSSM și Prezidiului AȘ a URSS către președintele Sovietului de Miniștri al URSS, N.A. Bulganin72. Au urmat proiecte de hotărâri ale Sovietului de Miniștri al URSS și CC a PC al URSS referitoare la crearea Academiei de Științe a RSSM73.  În toate aceste documente, alături de solicitarea de a aproba crearea AȘ a RSSM, se mai solicita divizarea Institutul de Istorie, Limbă și Literatură în două insti-tuții aparte: Institutului de Istorie, Arheologie și Etnologie și Institutul de Limbă și Literatură al AȘ a RSSM74.  Dar în a doua jumătate a anului  conducerea supremă a RSSM a decis crearea unei Academii Agrare, care să includă în componența sa un șir de instituții și secții de profil agrar din Filiala Moldovenească. Până la constituirea Academiei Agrare, aceste institute au fost transferate în subordinea ministerelor de profil. Acest fapt a slăbit substanțial potențialul științific al Filialei Moldovenești și a provocat di-sensiuni ale acesteia cu instituțiile de profil agricol, ceea ce a dus la stoparea proce-sului de constituire a Academiei de Științe a RSSM. Deoarece preconizata divizare a Institutului de Istorie, Limbă și Literatură n-a fost pusă la îndoială, la  octombrie , președintele Prezidiului Filialei Moldo-venești, I. S. Grosul, s-a adresat Sovietului de Miniștri al RSSM cu solicitarea de a exa-mina problema în cauză. În adresare se menționa: „Pe  ianuarie , Prezidiul Academiei de Științe a URSS a adoptat decizia de a diviza Institutul de Istorie, Limbă și Literatură în două institute. Deoarece concomitent se examina problema inaugu- 

                                                           

69 ACAȘM. F. 1, inv. 1/2, d. 35, f. 12-16. 
70 Ibidem. 
71 ANRM. F. P. 2848. 
72 ACAȘM. F. 1, inv. 1/2, d. 35, f. 67-68. 
73 Ibidem, f. 73; Ibidem, d. 500-501. 
74 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate…, p. , -47. 
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rării în  a Academiei de Științe a RSSM, realizarea acestei decizii se preconiza a fi pusă în aplicare concomitent cu organizarea Academiei. Luând în considerare că 
instituirea Academiei de Științe a RSSM temporar se amână, în scopul ameliorării cercetărilor în domeniul istoriei, arheologiei, limbii și literaturii poporului moldove-nesc, precum și în contextul pregătirii creării Academiei de Științe a RSSM, solicităm realizarea divizării Institutului de Istorie, Limbă și Literatură al Filialei Moldovenești a AȘ a URSS în cele două institute nominalizate 75.  Drept urmare, la  octombrie , Sovietul de Miniștri al RSSM a împuter-nicit Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Filiala Moldovenească, să elaboreze avi-zul privind organizarea Institutului de Istorie, Arheologie și Etnologie76.  La  decembrie , Sovietul de Miniștri al RSSM a decis crearea Institutu-lui de Istorie, Arheologie și Etnologie și Institutului de Limbă și Literatură al Filialei Moldovenești77. Concomitent, se aprobau statele de personal ale institutelor nou-create, care includeau  de unități, inclusiv Direcția –  unități, Secția de istorie a Moldovei în perioada feudalismului și capitalismului – ; Secția de istorie a Moldo-vei în perioada sovietică – ; Secția de arheologie și etnologie – ; Secția de istorie a gândirii sociale – ; Secția de istorie a țărilor democrației populare – 5; Biblioteca 

Institutului – . Astfel, au fost extinse secțiile existente din componența Institutului și a fost creată o secție nouă – de istorie a țărilor democrației populare, care urma să studieze probleme legate de istoria României și Bulgariei. Secția a apărut pe fundalul intensificării relațiilor științifice cu aceste țări, preponderent cu România, dar și în scopul de a elabora o viziune a istoriografiei sovietice referitoare la istoria României în contextul elaborării concepției unice sovietice vizând istoria Moldovei. Deoarece Filiala Moldovenească se afla în subordinea AȘ a URSS și pe parcursul anului  structura ei instituțională urma să fie aprobată de Prezidiul AȘ a URSS, conducerea Filialei Moldovenești a adresat informări diferitor instanțe academice de la Moscova: Secția de Științe Istorice a AȘ a URSS  ianuarie 8)78, Consiliul de coordonare a activității științifice al AȘ a URSS  ianuarie 79 etc. Procedeele de confir-mare a creării institutelor nominalizate a continuat până la  decembrie .  În diverse documente, instituția academică de cercetări istorice apare în anii 
1958-  sub diferite denumiri: în documentele emise la Moscova și în alte docu-
mente oficiale – Institutul de Istorie, Arheologie și Etnografie80, iar în mai multe do-cumente emise la Chișinău figura denumirea de Institutul de Istorie81. La 29 mai , Prezidiul Academiei de Științe a URSS l-a ales în funcția de director al Institu-tului de Istorie, Arheologie și Etnografie, în baza prezentării Prezidiului Filialei Mol-dovenești, pe președintele Filialei Moldovenești I. S. Grosul, iar la  iunie 1960, Adu-narea Generală a AȘ a URSS l-a confirmat în această funcție82.  

                                                           

75 ACAȘM. F. 1, inv. 1/2, d. 35, f. 53. 
76 Ibidem, f. 52-54. 
77 Ibidem, F. 54, dos. 539, 540, d. 45, f. 10. 
78 Ibidem, F. 1, inv. 1/2, d. 45, f. 10. 
79 Ibidem, f. 14. 
80 ACAȘM. F. 1, inv. 1/2, d. 56, f. 7; dos. 66, f. 6; dos. 24, f. 31; dos. 35, f. 72 etc. 
81 Idem, Fo.d 1, inv. 1/2, d. 45, f. 10, 14, 112-117. 
82 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate… p. . 
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La  iulie , la propunerea CC al PCM și a Sovietului de Miniștri al RSSM, precum și a Prezidiului AȘ a URSS, Sovietul de Miniștri al URSS a adoptat Hotărârea 
nr. 797 Cu privire la crearea Academiei de Științe a RSSM83, iar la 29 noiembrie 1960 a fost adoptată Hotărârea CC al PCM și a Sovietului de Miniștri al RSSM Cu privire la 

crearea Academiei de Științe a RSSM, care apoi, după unele precizări, a stabilit data inaugurării Academiei – 2 august 196184. Institutul de Istorie, Arheologie și Etnografie, creat în , a fost inclus în ca-drul Academiei de Științe a RSSM sub denumirea de Institutul de Istorie85. Astfel, a fost încheiat procesul de organizare instituțională a cercetărilor istorice academice, inițiat în , concomitent cu includerea Institutului de Istorie, Economie, Limbă și Literatură în componența Bazei Moldovenești a AȘ a URSS.  În anii - , schimbările în organizarea instituțională a Institutului de 
Istorie au afectat doar structura sa internă.  La începutul anilor , istoriografia sovietică acorda o atenție sporită „bi-ruinței puterii sovietice  în teritoriile naționale ale Rusiei, ceea ce servea drept argu-ment legitimant al includerii lor în componența URSS. Drept urmare, a fost elaborată problema complexă unională „Istoria Revoluției Socialiste din Octombrie 86. În con-textul acestei probleme, un loc important îl ocupa demonstrarea „biruinței Revolu-ției Socialiste  în Basarabia la începutul anului 87, ceea ce legitima „restabilirea puterii sovietice  în . În scopul argumentării acestei probleme, în anul  în componența Institutului de Istorie a fost creat Sectorul de istorie a Revoluției din Octombrie și a Războiului Civil din Moldova  unități , în cadrul căruia se exami-nau problemele „luptei pentru biruința revoluției socialiste în Moldova  „lupta ma-selor populare din Basarabia ocupată pentru restabilirea puterii sovietice și reuni-rea cu patria sovietică 88. În anul , pe fundalul răcirii relațiilor româno-sovietice, în Institutul de Is-torie a fost înființat Sectorul de cercetări social-politice și informații științifice în do-meniul științelor sociale  unități . Acest sector elabora materiale informative des-pre aparițiile editoriale din România și alte țări europene, urmărind, în special, publi-cațiile consacrate istoriei RSSM și României. Sintezele elaborate de angajații secției erau executate în cadrul temei „Moldovistica de peste hotare 89. Erau publicate cu-

legeri de articole consacrate așa-numitelor „falsificări  ale istoriei Moldovei în „istori-ografia burgheză . Deoarece istoriografia română din anii -1980 trata multe pro-bleme istorice de pe poziții apropiate de istoriografia „burgheză , pe această cale se critica și istoriografia română. De asemenea, pe fundalul „disputei  româno-sovietice, Secția de istorie a țărilor democrației populare a Institutului de Istorie și-a modificat  
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denumirea în Secția de istorie a țărilor din Europa de Sud-Est  unități , concen-trându-și atenția asupra unor lucrări din istoria României și Bulgariei din epoca mo-dernă și contemporană. Lucrările elaborate în cadrul acestei secții, prin dispoziția „organelor directive  de la Moscova erau consacrate relațiilor româno-ruse și ro-mâno-sovietice. În studiile publicate erau vehiculate așa-numitele atitudini „antiru-sești  și „antisovietice  ale politicii externe a României. Drept exemplu de colaborare fructuoasă erau aduse relațiile ruso-bulgare din secolului al XIX-lea, încununate cu 
eliberarea Bulgariei de sub stăpânirea Imperiului Otoman. Următoarea schimbare în organizarea instituțională internă a Institutului de 
Istorie s-a produs în anul , atunci când Sectorul de etnografie a fost transformat în Secția de etnografie și studiul artelor90, iar în  la această secție a fost atașat și 
Sectorul de arheologie al Institutului de Istorie91. De asemenea, în  Sectorul de istorie a gândirii social-politice și filosofice a fost reorganizat în Secția de filosofie și 
drept92. Ambele secții au devenit instituții separate în cadrul AȘ a RSSM. Aceste reorganizări s-au produs sub impactul intensificării cercetărilor știin-țifice și al sporirii potențialului uman profesional în domeniile respective. Restruc-turările au fost stimulate de cerințele sporite ale organelor diriguitoare de partid de a se aprofunda cercetarea „identității naționale moldovenești , devenite elementul fundamental al politicii culturale și științifice pe măsura întețirii disputei politico-
ideologice sovieto-române. În cadrul acestei direcții politizate de cercetare, sub egida Secției de etnografie și studiul artelor a fost editată în  lucrarea de sinteză Moldovenii în l. rusă  în care o deosebită atenție se acorda specificului etnic al „poporului moldovenesc  și elemen-
telor etno-folclorice pe care Basarabia le avea în comun cu spațiul est slav. În anul ur-mător, la indicația CC al PCM, aceeași secție a organizat elaborarea lucrării Formarea 
națiunii burgheze moldovenești în l. rusă . Prin această publicație, conducerea de par-tid de la Chișinău considera că a pus o bază solidă „științifică  „identității moldove-nești  în RSSM. În realitate, la o examinare serioasă a conținutului acestor lucrări, ma-terialele publicate sugerau contrariul a ceea ce se anunța în titluri – o unitate cultural-
lingvistică, literară, istorică etc. a românilor din întregul spațiul locuit de ei93. În sfârșit, o ultimă schimbare în organizarea instituțională a Institutului de Is-torie a fost crearea, în , a Secției de istorie a Moldovei din perioada socialismului 
dezvoltat  unități . Scrierile elaborate cadrul acestei secții urmau să conecteze Institutul la o tematică unională, apărută în urma eșecului remarcat în încercările de a „construi rapid comunismul  și a apariției unei perioade de stagnare. Au fost între-
prinse eforturi, în plan unional, la care s-au alăturat și istoricii de la Chișinău, în sco-pul de a demonstra că socialismul a intrat într-o nouă fază – cea a „socialismului mul-tidezvoltat . Restructurarea din a doua jumătate a anilor  a pus capăt invențiilor „teoretice  de conjunctură94. 

                                                           

90 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate… p. ; Ion Xenofontov, Politica și etno-
grafia la Academia de Științe a RSS Moldovenești –1990) // Drobeta XXV, Seria Etnografie, Cluj-Na-
poca, Editura MEGA, 2015, p. 41-48 
91 Academia de Știin e a Moldovei: Istorie și contemporaneitate…, p. . 
92 Ibidem, p. 242. 
93 D. Dragnev, P. Parasca, Cum a fost inventat „punctul de vedere al istoriografiei sovietice  asupra istoriei 
noastre na ionale..., p. 540-541. 
94 Demir Dragnev, Ion Jarcuțchi, Știința istorică din Moldova în anii – …, p. 11-12. 
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În concluzie, vom menționa că schimbările instituționale în cadrul cercetări-lor istorice academice din RSSM erau determinate nu de cerințele societății de a cu-noaște faptele și legitățile reale ale istoriei naționale, ci încercările de a legitima o politică expansionistă – includerea spațiului dintre Prut și Nistru în componența Im-periului Rus și apoi a URSS. Unele realizări ale istoricilor de atunci în cercetarea pro-fesională, bazată pe surse documentare, erau ignorate, marginalizate sau restricțio-nate. Doar spre sfârșitul anilor , atunci când a luat amploare mișcarea națională, oamenii de cultură și de știință au obținut posibilități de a trata istoria națională de pe pozițiile depolitizate și dezideologizate ale realității științifice. 
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Foto nr. 1. Gherasim Rudi, președintele Sovietului Miniștrilor al RSS Moldo-venești  iulie -ianuarie , ținând un discurs în fața Prezidiului Bazei Moldovenești de Cercetări Științifice a Academiei de Ştiințe a URSS. Iunie . Ar-

hiva Națională a Republicii Moldova. Fond foto. Cota arhivistică . 
Foto nr. 2. Ivan Ion  Ceban, directorul Institutului de Istorie, Limbă și Litera-tură al Bazei/Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS. Noiembrie . 

Muzeul Științei al AŞM. Fond foto. Cota arhivistică d 

Foto nr. 3. Leonid I. Brejnev în discuții cu cercetători științifici de la Filiala Moldovenească a AȘ a URSS. Al doilea din dreapta: Iachim Grosul. Începutul anilor 
1950. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică  

Foto nr. 4. În Biblioteca Institutului de Istorie, Limbă și Literatură al Filialei Moldovenești a AȘ a URSS. . Primul din dreapta: Iosif Varticean. Muzeul Științei 
al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică . 

Foto nr. 5. Profesorii Universității de Stat din Chișinău Ivan Meșceriuc, Rudolf Enghelgradt, Iachim Grosul al patrulea din stânga, rândul doi , Mihail Muntean, Ion Racul, Serghei Brîseakin, împreună cu promoția Facultății de Istorie și Filologie Sec-ția de Istorie), specialitatea „istoric, învățător de istorie . Absolvenții repartizați la Institutul de Istorie, Limbă și Literatură al Filialei Moldovenești a AȘ a URSS: Alexan-dru Moșanu primul din dreapta, rândul întâi ; Elena Podgradschi prima din dreapta, rândul doi de jos , Demir Dragnev al treilea din dreapta, rândul trei , Ina Petrovschi a doua din dreapta, rândul de sus . Anul . Arhiva privată a familiei 
Dragnev. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică d. 

Foto nr. 6. O întrevedere a președintelui Prezidiului Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS, Iachim Grosul, cu acad. Petre Constantinescu-Iași în stânga , laureat al Premiului de Stat al României, ministru -1946), director al 

Institutului de Istorie al Academiei RPR (1948-1953), director al Institutului de Stu-dii Româno-Sovietice (1962- . Prezenți: A. Lazarev (ultimul din dreapta), N. 

Dimo (al treilea din dreapta). Anul 1958. Arhiva privată a Ludmilei Grosul. Muzeul 
Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică 77. 

Foto nr. 7. Cercetătorul științific dr. Nicolae Chetraru, restaurând ceramica  
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depistată în urma săpăturilor arheologice. . Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. 
Cota arhivistică d. 

Foto nr. 8. Prima sesiune științifică a Academiei de Științe a RSS Moldove-nești. Cuvânt de deschidere al acad. Iachim Grosul, 2 august 1961. Muzeul Științei al 
AȘM. Fond foto. Cota arhivistică . 

Foto nr. 9. Membrul corespondent Eugeniu Russev la ședința de deschidere a Academiei de Științe a RSS Moldovenești.  august . Foto donată de dr. hab. D. 
Erhan. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică b. 

Foto nr. 10 De la stânga la dreapta: cercetătorii N. Mohov, E. Certan, D. Drag-
nev, B. Vizer. 7 noiembrie 1970. Fotografie prezentată de m. c. Demir Dragnev. Mu-
zeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică . 

Foto nr. 11. Acad. Iachim Grosul la 60 de ani, 1972. Muzeul Științei al AȘM. 
Fond foto. Cota arhivistică . 

Foto nr. 12. Boris Vizer, participant la Simpozionul științific internațional Eu-

ropa de Sud-Est în Evul Mediu. Chișinău, –15 mai 1973. Fotografie prezentată de 
m. c. Demir Dragnev. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică . 

Notă: Boris Vizer a activat la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a 
RSSM (1962-1977). A fost director adjunct (1971- , director al acestei instituții 
(1974-1977).  

Foto nr. 13. De la stânga la dreapta: acad. Ilie Budac -1974),  directorul Institutului de Istorie al AȘ a RSSM -1974), acad. Josef Poulik, acad. Iachim Gro-sul, participanți la Simpozionul științific internațional Europa de Sud-Est în Evul Me-
diu. Chișinău, mai . Fotografie prezentată de m. c. Demir Dragnev. Muzeul Științei 
al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică . 

Foto nr. 14. Pavel Dimitriu Dmitriev , prezinând referat la Simpozionul ști-ințific internațional Europa de Sud-Est în Evul Mediu. Chișinău,  mai . Fotogra-

fie prezentată de m. c. Demir Dragnev. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivis-
tică . 

Foto nr. 15. Istoricul Alexandru Moșanu . . , c. Branește, j. Bălți – . . , Chișinău , istoric modernist, dr. hab. în istorie , prof. univ. . Între  și  a activat la Institutul de Istorie al AȘ a RSSM în calitate de cerc. șt., cerc. șt. superior, secretar științific. Decan al Facultății de Istorie a Universității de Stat din Chișinău - , președinte al Parlamentului Republicii Moldova 
(1990- , membru de onoare al Academiei Române . . Muzeul Știin-
ței al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică . 

Foto nr. 16. Demir Dragnev și Vladislav Grosul într-o discuție în timpul unei pauze de la Congresul III Internațional de Studii Sud-Est Europene. București, sep-
tembrie 1974. Fotografie prezentată de m. c. Demir Dragnev. Muzeul Științei al AȘM. 
Fond foto. Cota arhivistică . 

Foto nr. 17. Cercetători științifici laureați ai Premiului de Stat. De la stânga la 
dreapta: m. c. E. Russev, acad. N. Frolov, acad. A. Lazarev, m. c. S. Afteniuc, acad. I. Grosul, m. c. P. Sovetov, m. c. N. Mohov, m. c. C. Stratievschi, dr. hab. D. Șemeakov, dr. 
hab. I. Levit. 1976. Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond foto. Cota arhivistică 

; Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică a. 
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Foto nr. 18. Dr. hab.  Vladimir Țaranov, directorul Institutului de Istorie al AȘ a RSSM, într-o discuție cu acad. D. Ursul, coordonatorul Secției de Științe Sociou-manistice a AȘ a RSSM. . Fotografie prezentată de m. c. Demir Dragnev. Muzeul 
Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică . 

Foto nr. 19. Cercetători științifici de la stânga la dreapta: I. Kopanski, V. Țaranov, A. Esaulenco, S. Madievschi, D. Dragnev) de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a RSSM la o manifestare organizată de  mai . Muzeul 

Științei al AȘM. Fotografie prezentată de m. c. Demir Dragnev. Fond foto. Cota 
arhivistică . 

Foto nr. 20. Consiliul științific al Institutului de Istorie. De la stânga la dreapta: V. Țaranov, D. Dragnev, E. Bociarov, V. Mocreac, A. Esaulenco, I. Levit, L. Repida . 
1983. Fotografie prezentată de m. c. Demir Dragnev. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. 

Cota arhivistică . 
Foto nr. 21. Semnarea primului acord de colaborare științifică dintre Acade-mia de Științe a Moldovei și Academia Română. Prezidează acad. Cristofor Simo-nescu, președintele Filialei Iași a Academiei Române. Spre stânga, același rând: acad. 

Andrei Andrieș, președintele AȘM, acad. S. Rădăuțan, vicepreședintele AȘM, acad. Haralambie Corbu, academician coordonator al Secției de Științe Socioumanistice. Rândul doi, de la stânga la dreapta: prof. Ioan Caproșu, decanul Facultății de Istorie 
al Universității „Al. Ioan Cuza , dr. Demir Dragnev, vicedirectorul al Institutului de Istorie al AȘM. Universitatea „Al. Ioan Cuza . Iași,  iunie . Fotografie prezen-

tată de m. c. Demir Dragnev. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică . 
Foto nr. 22. Istoricul Ion Jarcuțchi . . , s. Bocşa, r. Făleşti – 04.08.2014, Chișinău , cercetător științific, director al Institutului de Istorie al AȘM -2010), şef al Centrului Studii Istorice al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 10-, pe parcursul a mai mulți ani – cronicarul Academiei de Științe a Moldovei. 

Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică d. 
 

Summary 

On the basis of archival documents and contemporary historiography, are in-

vestigated the premises and stages of the evolution of the institutional organization of 

academic research in Moldovan SSR, which aimed to legitimize the annexation of Bes-

sarabia by Russia in 1812 and by the Soviet Union in 1940, by elaborating an official 

conception of our national history. In the article are analyzed the circumstances of the 

establishment of the Institute of History, as a separate institution within the Moldovan 

Branch of the Academy of Sciences of the USSR in 1958, and then, in 1961 – of the Acad-

emy of Sciences of Moldovan SSR, in which the legitimate discourse was elaborated un-

der the strict control of the party in the „History of Moldova , vol. I, , vol. II, . 
The article follows the evolution of the internal institutional structures of the Institute 

in the years 1960-1980, according to the specifications in the legitimate discourse un-

der the impact of the Soviet-Romanian political-ideological dispute. 
 

© Demir DRAGNEV, Ion Valer XENOFONTOV 
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COMEMORAREA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL LA TIRASPOL:  
CONTEXTELE IDEOLOGICE ALE SEPARATISMULUI 

Virgiliu BÎRLĂDEANU Perioada de disoluție a Uniunii Sovietice, de la primul miting antisovietic or-ganizat la Vilnius  august  până la semnarea convenției de la Belaja Veža (8 

decembrie 1991), s-a soldat cu o „paradă a suveranităților . După mai multe încer-cări ale autorităților unionale de a reanima imperiul, acordul de constituire a Comu-nității Statelor Independente era soluția care statua un „divorț  pașnic și civilizat1, deși etapa ulterioară nu a fost una de acalmie, producând peste  de „zone de con-flict  pe întregul spațiu post-sovietic2. O teribilă criză economică, pe fundalul căreia 
s-au agravat clivajele sociale, a fost doar o latură a moștenirii regimului totalitar-co-munist cu care au avut să se confrunte autoritățile fostelor republici unionale. Pe altă dimensiune, liderii statelor care au ales calea independenței au avut să înfrunte os-tilitatea și inerțiile conducerii pan-unionale, dominată de resentimente și grupări animate de frica înnoirilor social-politice3. Colonelul Victor Alksnis, într-un interviu 

acordat televiziunii Rain TV în august , afirma că grupul de deputați „Sojuz  din parlamentului unional, în perioada anilor 0- , înaintase un plan menit să îm-piedice dezmembrarea URSS, mai târziu numit „doctrina Luk janov . Esența doctri-nei consta în convingerea că republicile care au ales calea independenței pot fi sto-pate în această aspirație prin scindarea lor teritorială și susținerea unor regiuni se-paratiste prosovietice. În Ucraina, acestea puteau fi regiunea Donbas și Crimeea, în 
Republica Moldova – Transnistria și Găgăuzia, în Georgia – Abhazia, Adjaria și Osetia  
                                                           

1 Gheorghe E. Cojocaru, Tratatul de Uniune Sovietică, Chișinău, Civitas, , p. . Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste a încetat să existe la  decembrie , inițiativa celor trei președinți la Belaja Veža fiind oficializată la Alma-Ata, în data de  decembrie , prin semnarea Declarației, Protocolului şi Con-venției cu privire la Comunitatea Statelor Independente. Punctul de plecare al noului proiect geopolitic se baza pe constatarea încetării existenței Uniunii Sovietice, ca un fapt împlinit după puciul de la Moscova din august . Prevederile convenției stipulau relațiile între statele noii comunități bazate pe recunoașterea reciprocă și respectarea suveranității de stat, dreptul la autodeterminare, principiile egalității în drepturi și neamestecului în afacerile interne, renunțării la utilizarea forței, a metodelor de exercitare a presiunii eco-nomice sau oricăror alte metode de presiune, reglementării chestiunilor litigioase prin mijloace pașnice, al-tor principii și norme unanim acceptate ale dreptului internațional, părțile semnatare obligându-se să res-
pecte normele internaționale unanim recunoscute privind drepturile omului și ale popoarelor. 
2  Anatol Țăranu, Mihai Gribincea, Conflictul transnistrean: culegere de documente și materiale -

2012), vol. I, Chisinau, Lexon-Prim, 2012, p. 3. 
3 În aceeași perioadă, la Moscova, un grup de deputați din parlamentul unional, în „scopul restabilirii or-dinii constituționale în întreg teritoriul URSS , inițiase convocarea Congresului al IV-lea extraordinar al deputaților poporului din URSS. Scrisoarea celor „îngrijorați de situația creată, de apropierea vertigi-noasă a țării de catastrofa politică și social-economică și dezintegrarea statului multinațional  către pre-ședintele URSS acumulase peste  de semnături, printre care regăsim semnăturile lui Victor Alksnis, numit „colonelul negru , și Evgheni Kogan, ambii fiind printre autorii „Doctrinei Luk janov  și membri-fondatori ai grupului „Sojuz , ex-premierul Nicolai Ryžkov, ex-președintele KGB Victor Čebricov, Egor Ligačiov, membru al CC PCUS din , cunoscut prin atitudinea ostilă față de procesele de renaștere națională în republicile unionale.    
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de Sud, în Estonia erau vizate în acest proiect Narva și Kohtla-Järve, în Lituania – dis-

trictul Šalčininkai. Dincolo de discuțiile care se duc despre existența și implementa-rea „doctrinei Luk janov  sau a altor proiecte realizate în scopul scindării republici-lor „rebele , intervențiile organelor de forță și dotarea separatiștilor cu armament, cadre militare și asistența financiară din partea Kremlinului pe teritoriul altor state 
suverane este un fapt bine-cunoscut, iar implicarea Federației Ruse în conflictul de pe Nistru și sprijinul acordat grupurilor separatiste a avut un rol determinant în de-clanșarea ciocnirilor armate, enclavizarea și constituirea unor organe quasi-statale în regiune. Conflictul a escaladat, depășind limitele dialogului politic, de la primele acte de violență fizică săvârșite de separatiști contra reprezentaților organelor con-stituționale la -  noiembrie  pe podul de la Dubăsari, până la confruntarea ar-mată din  martie 4. În consecință, mistificările propagandistice s-au multiplicat până la gradul unui război informațional declanșat contra Republicii Moldova, iar autoproclamata administrație la Tiraspol, prin exacerbarea miturilor resentimentu-lui imperial și încercuirii malefice, a inoculat unei părți a populației o credință mistică în statul ilegal, din care a tins ulterior să-și extragă propria legitimitate. Regimul politic instaurat în regiune cu sprijinul Federației Ruse a căpătat un caracter hibrid, care îm-bină interesele unor grupări semicriminale și elemente ale autoritarismului militar-
birocratic5. Structurile și relațiile social-economice au degenerat într-un sistem mafiot cu propria dinamică, actori și grupuri de interese, care au privatizat ilicit proprietățile 
de stat, acoperindu-se cu internaționalismul sovietic și simbolurile republicii moldo-venești nistrene. Crimele comise împotriva organelor de stat, la începutul anilor , 
pe teritoriul Republicii Moldova au fost temelia pe care s-a clădit entitatea separatistă 
care dăinuie până în prezent, în contradicție cu toate normele internaționale – un tă-râm glisant, dominat de multiple paradoxuri și evidente eșecuri. De altfel, instigarea la conflict cu autoritățile republicane și crearea enclavelor separatiste în spațiul post-sovietic nu au salvat imperiul sovietic, la fel cum nu au 

deturnat noile state suverane din cursul lor trasat spre independență. Populațiile en-clavelor separatiste însă, prin inocularea unor expectații eronate, au fost antrenate într-o cursă utopică de conservare a imperiului. Pe parcursul a  de ani, „proiectul  separatist în raioanele de est ale Republicii Moldova a urmat o traiectorie tipică en-
clavelor separatiste post-sovietice: de la starea generalizată de război, ilegalități și teroare instaurată de formațiunile paramilitare separatiste cu sprijinul Armatei a 
14-a la un regim politic hibrid, finanțat preponderent din surse externe și din econo-mia tenebră. În aceste contexte, administrația de la Tiraspol a urmat cea mai simplă  
                                                           

4 Vezi: Ion Costaș, Transnistria 1989- . Cronica unui război „nedeclarat , București, RAO, ; Anatol 
Munteanu, Sacrificiu şi trădare. Războiul de secesiune din Republica Moldova (1990-1992), Bucureşti, 
2005; Anatol Munteanu, Epopeea libertății, Războiul de la Nistru -1992), Iași, Tipo Moldova, ; 
Gheorghe Balan, Vitalie Ciobanu, Gheorghe Cojocaru, In Memoriam. În memoria eroilor căzu i la Nistru 
(1992), Chişinău, Universul, ; Mihai Grecu, Anatol ăranu, Trupele ruse în Republica Moldova, Chiși-nău, Litera Interna ional, ; Gheorghe Cojocaru, Separatismul în slujba Imperiului, Chişinău, Civitas, 
2000; Tudor Iovu, Poduri de foc: cronica alb-negru a unui război, Chişinău, ARC, . Scopul definitoriu al acestui tip de intervenții rămâne a menține și astăzi în perimetrul sferei de influență a Federației Ruse 
statele post-sovietice care și-au regăsit identitatea și independența, după . 
5 Michael Bobick, Profits of disorder: images of the Transnistrian Moldovan Republic // Global Crime, Lon-
don, Routledge, vol. 12, No. 4, November 2011, p. 239–265. 
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cale, apelând la instrumente ideologice accesibile și bine cunoscute din experiența anterioară, canalizându-și eforturile în a manipula nostalgiile post-imperiale, a crea aparențe și a întreține iluzia edenului salvat într-o încercuire post-apocaliptică. În pofida deziluziilor produse de incertitudinea și efemeritatea statalității nistrene, ce-lebrările oficiale și ritualizările politice de la Tiraspol, cu timpul, au devenit tot mai eclatante. Spectacolul puterii prin calendarul sărbătorilor oficiale și datelor come-
morative s-a sprijinit preponderent pe trei teme, care funcționează ca mitologeme politice „Marea Revoluție din Octombrie , „Marele Război pentru Apărarea Patriei , „agresiunea armată a Republicii Moldova asupra Republicii Moldovenești Nistrene . Discursul propagandistic în perimetrul acestora s-a „asamblat  și cizelat prin ritua-lizări verbale și șabloane vizuale, elaborându-se strategii de incorporare a locurilor memoriei, complexelor memoriale și a colecțiilor muzeistice, subordonându-le dis-

cursului politic. De la început, s-a mizat preponderent pe memoria comunităților cu 
identități relictare, exploatându-se inerțiile sociale și nostalgia după imperiul sovie-tic, producând reactualizări şi re-trăiri ale evenimentelor considerate fondatoare din 
trecutul imperiului rus și, mai frecvent, din cel cel al imperiului sovietic. Imaginile 
mitice ale acestui discurs sunt menite să canalizeze şi să exorcizeze fricile colective, să justifice acțiunile și deciziile politice, să impună protagoniști exemplari și să decon-spire vicleniile „dușmanilor externi  și „conspirațiile malefice . În aceste contexte, ide-ologia separatismului vehiculează imagini mitice despre trecut, dar şi proiecții uto-pice despre viitor, adesea, în acord cu o mentalitate totalitară recurentă, pasibilă să transforme regiunile separatiste în „găuri negre , dominate de economia tenebră și 
de regimuri autoritar-mafiotice. Repertoriul propagandistic în așa-numita republică moldovenească nistreană a fost amplificat prin împrumuturi de concepte istorico-filosofice și curente politico-

religioase de extremă dreaptă care, după  decembrie , au primit tot mai mult teren în Federația Rusă. Doar în câțiva ani, vectorul civilizaționismului geopolitic, 

aflat în Duma rusă în continuă concurență cu liberalismul internațional și cu realis-mul moderat, a căpătat susținerea majorității parlamentare, adunând la un loc forțe și curente extrem de eterogene, de la monarhiști, fundamentaliști și naționaliști la comuniști6. Din perspectiva acestei identități strategice7, Rusia este „o civilizație dis-tinctă și unică, al cărei sens existențial nu poate fi explicat în mod rațional . Rusia, în interpretarea dată, reprezintă o antiteză a Occidentului, structurile acestor societăți fiind atât de diferite, încât pacea între aceste două entități este de neconceput. Occi-dentul este caracterizat prin individualism, cinism și indiferența tot mai mare față de religie, consumerism vulgar și cultura de masă8. În contrast cu Occidentul, Rusia întruchipează colectivismul, generozitatea, altruismul, sacrificiul, spiritualitatea și ortodoxismul, multe dintre virtuți reprezentând exclusiv moștenirea bizantină con- 

                                                           

6 Prin noțiunea „identitate strategică  teoria constructivismului social distinge „viziunea asumată de elite populația o percepe ulterior ca idee națională  cu privire la forma pe care trebuie să o ia sistemul politic, precum și principalele amenințări la adresa securității, potențialii rivali și aliați și marea strategie de ur-mat, în vederea asigurării locului și rolului țării în sistemul internațional . Stanislav Secrieru, Rusia după 
Imperiu: între putere regională și custode global, Iași, Institutul European, 2008, p. 41.) 
7 Ibidem, p. 85. 
8 Ibidem, p. 88. 
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servată de imperiul și poporul rus9. „Pentru ei, istoria Rusiei din ultimii cinci sute de ani nu este altceva decât o opoziție ciclică la agresiunile militare și tentativele de ex-pansiune culturală ale Occidentului. Rusia a fost elementul cheie în politica mondială care a năruit planurile hegemonice ale lui Napoleon și Hitler. Lumea trebuie să fie recunoscătoare Rusiei pentru sacrificiile făcute 10. În contextul acestor concepții, prăbușirea Uniunii Sovietice este calificată drept o „catastrofă geopolitică de propor-ții , o înfrângere în fața „hegemoniei atlantice  cu urmări grave, care a avut două ca-
uze fundamentale: conspirația malefică a occidentalilor și decăderea morală a elite-lor și, ca urmare, trădarea lor. Disoluția Uniunii Sovietice și pierderea în Războiul Rece au avut consecințe zdruncinătoare, totuși nu sunt considerate ireversibile, iar 
confruntarea cu Occidentul – departe de a fi la un final11. În multiple ipostaze discur-sive, ideologia autorităților separatiste invocă trecutul imperial drept exemplu de continuitate, menită să justifice supraviețuirea enclavei, dar şi să explice dramatis-
mul vremurilor actuale ca o etapă și un spațiu „de dăinuire 12. Faptele exemplare ale trecutului bătălii, victorii, tradiții militare, întemeierea unor giganți industriali  sunt formulele propagandistice prin care enclava separatistă se vede regenerată, tinde să-și definească viitorul prin imagini fabricate ale „continuității , „gloriei  şi „progre-sului . Misiunea sacră, unul din pilonii acestei propagande care trebuie să sugereze enclavei aparența coeziunii, este şi ea înscrisă în origini, într-o moștenire etalată a „eroismului ostașilor ruși și sovietici , exprimată în formule discursive precum: „Străbunii noștri au luptat  sau „Mulțumesc bunicului pentru victorie! . Istoria mili-tară a imperiului, expusă astfel în discursuri și practici propagandistice, trasează în imaginarul mulțimilor implicate, în exclusivitate, doar veacuri de glorie, fapte eroice şi sacrificii ale poporului declarat „purtător de Dumnezeu    – rus.) acoperit, în ambianța mitologiei mesianice, de cununa de „martir  şi cea de „elibera-tor . În această ipostază propagandistică, în calendarul sărbătorilor declarate ofici-ale de către liderii secesioniștilor de la Tiraspol, ziua de  mai este marcată ca Ziua Victoriei în al Doilea Război Mondial, numit, conform unei uzanțe stabilite în peri-oada sovietică, „Marele Război pentru Apărarea Patriei . De fapt, substituirea noțiu-nilor permite autorităților o decupare a evenimentelor de contextul lor istoric și ce-lebrarea victoriei în cadre ideologice convenabile, proiectând doar conflagrația ger-
mano-sovietică și lăsând în afara parantezei etape, procese și evenimente de război,  
                                                           

9 Vezi:  ,  ,  ,   ?  -
        -  , ,   , . 

10 Stanislav Secrieru, op. cit., p. 88. 
11 Ibidem, p. 87-88. 
12 Dmitrij Rogozin, în alocuțiunea sa la festivitățile organizate la  septembrie , la Tiraspol, declara: „Locuitorii Transnistriei, în , nu și-au trădat patria, proclamându-și independența, ci au demonstrat loialitate și dorință sinceră de a păstra marea țară sovietică. Ceea ce s-a întâmplat atunci cu această mare țară nu aruncă nicio umbră asupra Transnistriei, pentru că transnistrenii au demonstrat că sunt patrioți ai patriei lor și au rămas așa, de-a lungul celor  de ani. Astăzi Uniunea Sovietică nu mai există, dar Transnis-tria dăinuie. Prin urmare, mulți dintre cei care înțeleg că drama disoluției Uniunii Sovietice a fost un proces regizat, la fel înțeleg ce ați făcut voi și apropiații voștri. Ceea ce nu s-a reușit atunci, poate vor reuși copiii noștri în viitor. Astăzi noi trebuie să fim cu gândul la o mare țară, la un spațiu euroasiatic unic, la un spațiu vamal unic, la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Imensa noastră lume euroasiatică va fi unită. Diviziunea în apartamente naționale nu are nicio perspectivă istorică serioasă pe termen lung . 
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care nu se circumscriu tiparelor propagandistice. Războiul, în aceste canoane pro-pagandistice, a început la  iunie , printr-un „atac mișelesc  al Germaniei hi-tleriste și aliaților săi asupra Rusiei sovietice care, fiind surprinsă în „proces de fău-rire pașnică , a reușit să riposteze agresorului prin „eroismul și coeziunea popoare-lor Uniunii Sovietice , călăuzite de demnitarii de partid și comandanții Armatei Ro-șii13 spre victorie (9 mai  și spre eliberarea popoarelor Europei de fascism. Sa-crificiul „în numele Victoriei  a fost imens; statisticile evocă date ale dezastrului și pierderile umane, însă fără a detalia și a explica cauzele și implicațiile regimului to-
talitar-stalinist în acest război. Digresiunile ideologice creează un spațiu convenabil generalizărilor deplasate și adaptări la miturile fondatoare ale regimului separatist, impuse să legitimeze ordinea actuală, să fortifice „proiectele mobilizatoare 14.  Manipularea de către așa-numita administrație de la Tiraspol a dimensiunii istorice și artistice a ceremonialului festiv consacrat „Zilei Victoriei  şi mușamaliza-rea iscusită a acesteia sub pretextul grijii paterne a autorităților fa ă de „memoria celor căzuți  denotă mecanisme ale instrumentalizării ideologice a „locurilor memo-riei  prin aplicarea unor strategii de comemorare selectivă și a șabloanelor propa-gandistice de sorginte sovietică. Orașele Transnistriei rămân ancorate până astăzi în topografia urbană sovietică, străzile Tiraspolului și Tighinei Bender  păstrând sem-nificațiile duratei de tristă pomină. Astfel, strada centrală a Tiraspolului păstrează denumirea de „  Octombrie , fiind dedicată revoluției bolșevice din . Paralel străzii „  Octombrie  se întind străzile „Roza Luxemburg , „Karl Marx , apoi „Karl Liebknecht , strada „Sovietică  și strada „  Ianuarie . Îndreptându-ne spre sud, găsim străzile „Jakov Sverdlov , strada „Răscoalei , strada „Maxim Gorki , strada „  Mai . Străzile menționate, intersectându-se cu strada „V.I. Lenin , formează o ambi-anță topografică ce validează prin practici cotidiene continuitatea modelelor și mi-tologiei sovietice, atributele unei identități  utopice, dar și rezistența enclavei la mo-dernizare. În ajunul celebrării Zilei Victoriei, autoritățile separatiste, de obicei, anunță programul festivităților prin dispoziții oficiale, antrenând în calendarul pre-gătirilor instituțiile de stat, organizațiile obștești de veterani și de tineret, școlile de creație; armata și organele de forță ale autoproclamatei republici, la rândul lor, par-ticipă la parada militară, precedată de o serie de repetiții. Celebrările sunt motiv de etalare excesivă a unor obiecte care funcționează ca nuclee de semnificații: steagu-
rile enclavei separatiste sunt asociate cu cele ale Federației Ruse și ale Uniunii Sovi-etice, stema „republicii nistrene moldovenești , care amintește de stema fostei Re-publici Sovietice Socialiste Moldovenești, uniformele militare, locurile consacrate cu referire la istoria rusă și cea sovietică – toate acestea sunt înnoite, reparate și pre-zentate publicului în mod simultan, pe tot teritoriul, subliniind integritatea socială și politică râvnită.  În același scop, autoritățile creează spații care mimează abundența și comu-
niunea, facilitând regimul de control la hotarele enclavei separatiste, distribuind ve-teranilor și pensionarilor mărfuri de larg consum în mod gratuit sau la preț derizo-riu, oferind angajaților două zile libere, timp în care au parte de numeroase activități  
                                                           

13 În februarie 1946, Armata Roșie a Muncitorilor și Țăranilor a fost redenumită în Armata Sovietică. 
14 Simona Nicoară, Istoria și miturile. Mituri și mitologii politice moderne, Cluj-Napoca, Accent, 2009. 
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de agrement, atât pentru maturi, cât și pentru copii. În aceste zile instituțiile muzeale funcționează în regimul „ușilor deschise , iar în locurile publice sunt distribuite „pan-glicile Sfântului Gheorghe  – „simbolul Zilei Victoriei în Marele Război pentru Apăra-rea Patriei , acțiune instituită și finanțată, din , de către guvernul Federației Ruse.  În spațiile urbei au fost multiplicate abundent locurile memoriei cu semnifi-cații tematice, care evocă exclusiv fapte și protagoniști din istoria Imperiului Rus și din perioada sovietică. Centrul Tiraspolului, alocat celebrărilor și comemorărilor, îl constituie Memorialul Gloriei Militare, inaugurat în anii  ai secolului trecut și care, de la o etapă la alta, a fost renovat și completat cu obiective memoriale dedicate răz-boaielor și conflictelor armate de care nu a dus lipsă istoria secolului XX. Obiectivele centrale ale complexului memorial, astăzi, îl constituie postamentul cu tancul T-34 și focul veșnic de la Mormântul Soldatului Necunoscut. Memorialul Gloriei Militare și strada „  Octombrie  din Tiraspol, în ziua de  mai, sunt convertite în spațiu de referință al celebrărilor. Partea oficială a sărbătorii este menită să inspire audienței senzația stabilității și unității, legitimitatea administrației separatiste. Momentul cul-minant al acestor manifestări este considerat a fi parada militară cu participarea teh-nicii de luptă, care reprezintă pentru aderenții separatismului transnistrean capaci-tatea de rezistență în fața „agresiunii moldovenești . Spațiul manifestației este domi-nat de un ecran masiv, plasat în centrul străzii, pe care apar secvențe ale evenimen-telor din Piața Roșie din Moscova, menit să creeze iluzia incorporării cu centrul sacru și dimensiunii comune a celebrărilor. De pe ecran, la  mai 2015, Dmitrij Rogozin, trimisul special al președintelui Federației Ruse în regiunea transnistreană, căruia îi este interzisă intrarea în Republica Moldova, adresa un mesaj celor prezenți la cele-brarea aniversării a șaptezecea a victoriei:  „Inima mea în această zi este cu voi, în Transnistria. Vă adresez felicitări cu ocazia aniversării Marii Victorii. Mai sunt în viață veteranii noștri, care ne dau un exemplu de putere, voință, unitate și memorie istorică, pe care am  moștenit-o de la ei. Toți trecem acum prin timpuri grele, rezistăm atacului unei varietăți de forțe care doresc să ne frângă unitatea, cu ajutorul sancțiunilor economice doresc să inoculeze nesiguranța în viitor. Dar acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Astăzi Rusia devine și mai puternică!  După aceasta, conform programului, au urmat coloanele îndreptându-se orga-nizat la locul depunerii de flori, procesiuni alegorice care evocă memoria strămoșilor participanți în război   – rus. , cortegiile masive ale militanților și, în final, publicul larg, care, dincolo de regulile de protocol și ingredientele canonice ale sărbătoririi, erupe în partea de divertisment a evenimentului cu concerte, dansuri și mese improvizate pentru pomenirea celor căzuți în război, servindu-se terci soldățesc și  de grame de alcool „ca pe front 15. În spațiul public, piețe, magazine și cafenele răsună preponderent melodiile din timpul războiului și despre război. Vitrinele maga-zinelor, stațiile transportului urban, spațiile publice sunt împânzite de imagini și sim-boluri cu tematica războiului și nostalgiei după trecutul sovietic.   
                                                           

15 Vezi: Virgiliu Bîrlădeanu, Ludmila D. Cojocaru, Război, alcool, identitate. Al Doilea Război Mondial în 
memoria socială a Republicii Moldova 1-2009) // Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă coordonatori , Istoria recentă altfel. Repere culturale, Iași, Universității „Al. I. Cuza , , p. -887. 
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Constatăm, în acest context, că atitudinea majorității locuitorilor Transnistriei față de cel de-al Doilea Război Mondial este în continuare determinată de remanen-țele sovietice, fiind un produs al propagandei, ritualurilor politice, artei moștenite 
din URSS – opere literare, filme artistice, cântece de război – modele vizuale masiv difuzate pe canale TV și Radio, în ajunul și în timpul evenimentelor de sărbătorire și 
comemorare. Experiența generațiilor care au participat la război a fost distorsionată ideologic, reconfigurată corespunzător agendelor politice, impusă prin pârghii ad-ministrative. În cele din urmă, conștiința majorității a căpătat un statut de realitate în sine, menită să umbrească și să devanseze atitudini, opinii critice sau experiențe 
alternative. Memoriile despre cel de-al Doilea Război Mondial au fost supuse unui procedeu de actualizare și adaptare, devenind un complex cultural de referință în 
discursul politic. Mitologia triumfalistă din propaganda administrației separatiste de la Tiraspol este menită să încununeze, dar și să justifice războiul, să blocheze încer-cările de a raționaliza laturile lui negative, posibilitatea de a explica cauzele și cursul războiului și, de fapt, încearcă să legitimeze natura regimului totalitar sovietic în an-samblu, justificând retroactiv pierderile umane, „costurile  incomensurabile ale pro-ceselor de sovietizare forțată și de modernizare militar-industrială – represiunile, 

foametea și decesele în masă provocate de autoritățile sovietice, deportările și colec-tivizarea forțată – , creând versiunea necontestată a trecutului, singura modalitate permisă de autorități de a interpreta istoria. Victoria a devenit un cult mediatizat, 
care vehiculează imagini, rituri de solidaritate, identități militarizate dispuse să mențină enclava separatistă într-o stare continuă de „cetate asediată . În lipsa unor proiecte și perspective de viitor, o astfel de memorie a războiului este utilă doar pen-
tru legitimarea regimului post-totalitar, care nu și-a găsit rostul în procesele occi-dentalizării și modernizării, nu a rezistat tensiunii schimbărilor social-politice. 

 

Summary 

The article analyzes the memory policies and the commemorative practices de-

veloped by the Transdniestrian separatist regime between 1991 and 2018 as a propa-

ganda tool. The research object represents the imaginary structures and propagan-

distic models/formulas „fabricated  in the process of organizing the official commem-
orations and celebrations for the purpose of manipulating public opinion, inoculating 

the post-imperial resentments and of surviving the secessionist regime in Tiraspol. The 

mechanisms of war culture and mythology are explained, which vehiculates images 

and rites of solidarity meant to sustain the separatist enclave in a continuous state of 

„besieged fortress , hostile to the processes of democratization and modernization. 
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